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Új tudásközpont a Corvinuson
Vakler Lajos

Székesfehérvár Önkormányzata és az egyetem céljai és tervei
találkoztak akkor, amikor olyan
képzéseket indítottak, amelyek
kielégíthetik a kor kihívásainak
megfelelő munkaerő-piaci igényeket. Ennek egyik lépcsője a duális
képzés elindítása volt, amely biztosítja a magas szintű, innovatív
szakmai tudást közvetítő felsőfokú
képzést - emelte ki az ünnepségen
Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere.
„Nagy öröm a város életében, mikor
egy egyetem fejlesztést valósít meg,
különösen akkor, ha az ország egyik
legnagyobb egyeteméről van szó,
amely kiemelt partnerünk. Fontos
volt a város szempontjából, hogy a
Corvinus úgy döntött, Székesfehérváron is elindítja az egyetemi képzéseit. A duális képzés tekintetében
pedig bizonyos dolgok itt indulnak
el egyedüliként. A gazdasági élet sze-

Fotó: Simon Erika

A Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa 1,475 milliárd forintos támogatást nyert el a Felsőoktatási Infrastruktúra
Fejlesztése támogatási program keretében,
amelyet az egyetem székesfehérvári campusának felújítására, illetve tudásközpontjának
kialakítására fordítanak.

Székesfehérvár és a Corvinus Egyetem azonos hullámhosszon

replői nagyon örülnek, és számítani
lehet a hallgatói létszám növekedésére is. A most meglévő ingatlan

Nagyberuházások Székesfehérváron
Vakler Lajos
Rendkívüli ülést tartott Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Közgyűlése. A testület
javaslatokat fogadott el a fejlesztésekhez
kapcsolódó beruházások közbeszerzési
eljárásainak megindításáról.

Balesetveszélyes a Malom-csatorna hídja

A polgármester hangsúlyozta, a
város számára rendkívül fontos
előrelépést jelent majd a Déli összekötő út megépítése.
„Nagyon fontos a Déli összekötő út
megvalósítása. Itt a tervezők kiválasztása történt meg, megkezdődhet
az ütemezett tervezési munka, így
tudunk előre haladni. A város déli
részének közlekedési problémáit
megoldja a Déli összekötő út megvalósítása a következő években.”

Papp Brigitta
A hídvizsgálat során kiderült, a felületi hiba
valójában komolyabb szerkezeti probléma
következménye.

Az Önkormányzat által megrendelt
éves hídvizsgálat során derült ki,
hogy a Fürdő utcában található Malom-csatorna hídján keletkezett kis
felületi hiba komolyabb szerkezeti
probléma miatt alakult ki: a föld
pereg ki a téglaboltozat feletti feltöltésből a szélesítésnél, valamint
az acélgerendák egyik végének
alátámasztása nem megfelelő.

A hidat biztonsági okokból időszakosan lezárták a gépjárműforgalom elől, és a híd két végén forgalomkorlátozó oszlopokat helyeztek
el. Az átjárón látható mozaikos
repedést a gyalogos és kerékpáros
forgalom elől elzárták.
A Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium, valamint A Szabadművelődés Háza
parkolója a Bregyó köz felől
közelíthető meg. A Sár utcai és
a Bregyó közi útcsatlakozásnál a
„zsákutca kerékpáros továbbhaladási lehetőség” táblát helyezték ki.

Fotó: Bácskai Gergely

Fotó: Simon Erika

Döntöttek a képviselők a Széchenyi
út felújításáról is, a beruházás a
közműveket és az útburkolatot is
érinti. A felújítás során a szennyvíz-

rövidesen kicsinek bizonyul, és ez
adja a másik nagy örömet, hiszen
ez fejlődést mutat. A kormányzati

támogatásnak és az uniós forrásoknak köszönhetően, másfél milliárd
forintból megújul a Budai úton egy
olyan ingatlan, amely a székesfehérváriak szívének, lelkének is nagyon
kedves.”
A pályázati felhívásnak megfelelően a Tudásközpont, az audiovizuális oktatási környezetben,
versenyképes szolgáltatásokat
képes nyújtani. Palkovics László,
az EMMI államtitkára üdvözölte
a programot, amely a kormány
oktatási stratégiájának is kiemelt
fontosságú része.
„Három éve, a felsőoktatási stratégia elfogadásának idején, fontos
szempont volt, hogy a felsőoktatási
intézmények jelenjenek meg azokban a városokban is, ahol korábban
nem volt felsőoktatási képzés. Két
évvel ezelőtt döntött úgy a Corvinus
Egyetem, hogy Székesfehérváron
elindítja a gazdasági és társadalomtudományi képzéseit. Most másfél
milliárd forintot nyertek egy EFOP
pályázaton arra, hogy a a korábbi
intézmény mellett egy másik épületet
is fel tudjanak újítani, s bővítsék
az infrastruktúrát. Mindez egyértelműen a felsőoktatási stratégiába
illeszkedik. Azt gondolom, ez mind a
Corvinus Egyetem, mind Székesfehérvár fejlődését szolgálja.”

Fontos döntések születtek

csatorna felújítását az útfelújítással
összehangoltan végzik majd el, az
útburkolat mellett a járdát is felújítják a Széchenyi úton. Cser-Palkovics András kiemelt fontosságúnak
nevezte a Széchenyi út felújítását.
„Az életünk számos területét érintik azok a beruházások, amelyekről
döntöttünk. Ezekből kiemelhető a
Széchenyi út felújítása, ami régóta
várat magára, mind a közművek, mind
az útburkolat tekintetében. Az ehhez
kapcsolódó közbeszerzési eljárás
elkezdődött.”

Újabb rendelő felújításról is
döntés született, a Verseci utcai
KÖFÉM orvosi rendelő felújítására
és akadálymentesítésére írtak ki
közbeszerzést. A rendelőben külső
és belső felújítás is lesz, tetőfelújítással, valamint a nyílászárók és
padlózat cseréjével.
„Számos lakossági fórumot tartottunk, ahol a rendelő felújítása jogos
igényként megfogalmazódott. Most
van lehetőségünk arra, hogy a Kégl
program keretében ezt a munkát meg
tudjuk kezdeni.

A csatorna feletti híd szerkezete meggyengült, ezért kell lezárni az átmenő forgalmat

Aszfaltozás a Királykúton
Több megkeresés érkezett Földi
Zoltánhoz az elmúlt időszakban a
Királykút lakónegyedben tervezett
fejlesztéssel kapcsolatban. Az előkészítő egyeztetések lezajlottak, nincs
akadálya a munka elindításának
– tájékoztatja ezúton is a területen

élőket a 10. számú választókörzet
önkormányzati képviselője. A
Királykút lakónegyed belső, nagy
parkolójának aszfaltozása egy héten
belül megkezdődik. Már kifüggesztették a lépcsőházakban a pontos
részletekről szóló ismertetőt is.
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Ezer fát Székesfehérvárra!

Még lehet jelentkezni a lecsóra

Aláírásgyűjtést szervezett a Fidelitas fehérvári csoportja

Novák Rita
A fiatalok az akcióval azt szeretnék elérni, hogy
a városban évente legalább ezer fát ültessenek.
A kezdeményezés múlt héten pénteken indult,
és az aláírásgyűjtés szeptember hatodikáig
tart.

Schéda Szilvia

szervezet – tudtuk meg a Fidelitas
városi elnökétől, Kozári Kristóftól.
„Székesfehérvár az évek során gazdasági centrummá nőtte ki magát, ezért
a légszennyezés és a városkép formálása érdekében tartjuk fontosnak ezt a
kezdeményezést. Arra kérünk mindenkit, hogy aláírásával támogassa ezt a
célt” – emelte ki Kozári Kristóf.
Az íveket a gyűjtés után a városvezetésnek adja át a szervezet azért,

Újra lesz lecsófesztivál, és bár a júliusi jelentkezési szakasz lezárult, augusztusban még
jelentkezhetnek a csapatok a főzőversenyre.

Fotó: Németh-Nagy Róbert

Az aláírásokat személyesen, a
belvárosban kihelyezett találkozóhelyeken és online is gyűjti a

Fotó: nzp

Az aláírásokat a belvárosban és online gyűjti
a fehérvári Fidelitas

A legutóbbi parkosítás a megújult Szent Sebestyén parkban történt az önkormányzat és a
Városgondnokság jóvoltából, ahol egy tucatnál több fiatal fát ültettek. A Fidelitas ilyen közös
munkába szeretne bekapcsolódni, de nem állna meg ezer fa elültetéséig.

Egy kőszállító teherautóba hajtott bele a 22-es
helyi járatos busz szerda kora délután a Budai
út és a Kadocsa utca kereszteződésében.

A 22-es helyijárat és a teherautó
is a város irányába haladt akkor,
amikor a baleset történt – mondta
el lapunknak Sipos Mónika rendőr főhadnagy a megyei rendőrség
kommunikációs referense. A
busz vezetőjét a tűzoltók vágták
ki a roncsok közül, de nemcsak ő
sérült meg, hanem négy utas is,

hogy az közreműködjön abban,
hogy évente legalább ezer fiatal fa
verjen gyökeret Székesfehérváron,
és legyen része a város életének.
A támogató aláírásokat online a
www.1000fa.hu oldalon gyűjti a
Fidelitas.

Szeptember 16-án, a 13. alkalommal
megrendezett Lecsófőző Vigasságon
várhatóan ismét több száz üstben
rotyog majd a kedvelt étel. Még nem
késő jelentkezni a Lecsófőző Vigasságra: a Fehérvári Programszervező
Kft. augusztus 21. és 25. között még
várja a csapatok nevezését a főzőversenyre. A nevezési díj fejében
a szervezők idén is biztosítanak a
résztvevőknek tűztálcát, kötényt,
3 kg kenyeret és sörpad-garnitúrát. A szervezők most is gazdag
programkínálatról gondoskodnak.
A színpadi produkciók mellett a
főzőcsapatokat utcazenészek szórakoztatják majd szeptember 16-án. A
nap végén pedig az is kiderül, hogy
2017-ben királya vagy királynője
lesz-e a fehérvári lecsónak.

Jelentkezés: www.fehervariprogram.hu
Nevezési díj befizetése hétköznapokon:
Művészetek Háza (III. Béla király tér 1.),
I. emelet 109-es iroda, 10.00–18.00
óráig

Új aszfaltot kapott a Lánczos Kornél utca

Öt sérült a baleset miatt
Novák Rita
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akik horzsolásokkal megúszták a
balesetet, de a sofőrt törésekkel
szállították kórházba – tájékoztatott Nyerges Zsuzsa Fejér megyei
mentésvezető. A közlekedési
vállalat szóvivője elmondta, hogy
a buszt egy 49 éves férfi vezette,
aki tíz éve a munkatársuk és balesetmentesen levezetett fél millió
kilométer van a háta mögött. A
buszon összesen nyolc utas ült a
baleset pillanatában. A helyszínelés és a műszaki mentés idején a
kereszteződés forgalmát rendőrök
irányították.

Dávid Renáta
Teljes pályaszerkezet-cserével 26,2 millió forintból
megújult az útburkolat a Lánczos Kornél utcában,
ahol megoldották a vízelvezetést is. A felújítás
régóta várt beruházás volt a lakók részéről.

Műszaki átadáson tekintették meg a
szakemberek múlt pénteken a Lánczos
Kornél utcát, ahol teljes pályaszerkezet-cserével, két réteg aszfalt felvitelével
felújították az útburkolatot.
A beruházás keretében mindkét oldalon
szikkasztóárkot alakítottak ki, a kapubejárók alá átereszek kerültek, kicserélték
a régi szennyvízfedlapokat, illetve a
Vámbéry Ármin utcai árok irányába
megoldották a vízelvezetést. A nettó
26,2 millió forint értékű beruházást az
önkormányzat által a Saára Gyula-prog-

ram keretében a területi képviselők
számára út-, járda- és parkoló-felújításra
biztosított pénzügyi keretből finanszírozták.
A felújítás régóta várt beruházás volt a
lakók részéről. Az utcát sokan használják parkolásra, mivel a közeli Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórháznál nem elegendő a megállóhelyek
száma. A fokozott igénybevétel miatt a
burkolat nagyon rossz állapotú, szinte
járhatatlan volt, nehézkes volt a közlekedés, ez tette szükségessé a beruházást
- fogalmazott Dienesné Fluck Györgyi
önkormányzati képviselő. Hangsúlyozta, nemcsak új burkolatot kapott a 220
méteres szakasz, hanem megoldották a
víz elvezetését a Vámbéry utca, majd a
Hunyadi utcai csatorna felé, ami fontos
nagy mennyiségű csapadék esetén.

Útfelújítás a Horvát István lakótelepen
Szűcs-Molnár Diána

Fotó: nzp

Burkolatfelújítás kezdődik a Horvát István
lakótelepen a napokban: megjavítják a járdákat,
szegélyeket és bővítik a vízelvezető rendszert
is. Százharminc millió forintból újul meg a
környék a Városgondnokság út 2017-19 és a
Saára Gyula program keretében.

Szinte teljesen eltűnt az Ikarus busz eleje, akkora erővel csapódott be a valószínűleg a Kadocsa
utcára kanyarodó kőszállító teherautó hátuljába

A munkálatokkal kapcsolatban
Molnár Tamás önkormányzati
képviselő elmondta, hogy az út- és
járdafelületek, valamint a szegélyek is
megújulnak a lakótelepen, ami ezáltal
új külsőt is nyer, hiszen az elmúlt
harminc-negyven évben csak javítási
munkák voltak. A beruházás százhar-

minc millió forintból valósul meg.
Lángi Judit műszaki ellenőr szerint ráfért már az utcára a szépítés,
elmondta, hogy több mint kétezer
négyzetméter járdát cserélnek ki
és majdnem 7 négyzetméteren új
útburkolat kerül a régi helyére. A felújítások útlezárásokkal járnak majd,
kérik a környéken lakók és parkolók
türelmét és megértését.
A lakókat a kivitelező fogja tájékoztatni az aktuális lezárásokról a lépcsőházakban kihelyezett plakátokon.
Molnár Tamás önkormányzati képviselő szerint az építkezés a tervek
szerint ősz végére befejeződik.
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Látrányi Viktória
A Seuso-kincs tizennégy, étkezéshez és tisztálkodáshoz használt ezüst edényből áll, továbbá
az ezeket rejtő rézüstből. Ez az, amit ismerünk,
azonban a szakemberek szerint ennél sokkal
több tárgyról lehet szó. Ahogy arról már múlt
heti lapszámunkban beszámoltunk, a kormánynak sikerült visszaszereznie a Seuso-kincsek
második hét darabját. A csodálatos gyűjtemény
darabjait szombat óta láthatják a Parlamentben.
A gyűjteményt augusztus végéig minden nap 12
és 18 óra között ingyenesen lehet megnézni itt,
ezután országjárásra indul a Seuso-kincs.

A FehérVár hasábjain már több
alkalommal foglalkoztunk a Seuso-kincs történetével. Mint ismeretes, Magyarország sosem mondott
le a leletegyüttes tulajdonjogáról.

Kultúra

Seuso nem ereszt

Achilleus-tál: A Seuso-kincs méreteiben
legnagyobb darabja az a 72 cm átmérőjű és
hozzávetőleg 11,8 kg tömegű lapos ezüst
tál, amelyet Achilleusnak, a trójai háború
legismertebb és legkiválóbb hősének
az életéből vett jelenetek díszítik. Az
Achilleus-tál peremén, a medalion
alatt, Achilleus születése látható. A
tál peremét emellett további három
jelenet díszíti, amiket egy-egy talapzaton álló maszk választ el. A tálat
valószínűleg tálalásra és dísztárgyként is használták. A medalion
felett Athéna és Poseidón versengése
látható az Athén feletti uralomért.
Két oldalán pedig dionysosi menet. Az
Achilleus-tálat egyetlen vastag, öntött
ezüst lapból készítették. Peremét körben
gyöngysorral keretezték. A domborműves jeleneteket pedig a tál előoldala felől
alakították ki. (forrás, fotó: Szépművészeti
Múzeum)

Hazánk a tárgyalások eredményeképpen most sem vételárat,
hanem kompenzációs díjat fizetett
a Seuso-kincs hét darabjáért a
leletegyüttest eddig birtokló
személyeknek. Baán László,
a Szépművészeti Múzeum
főigazgatója azt is közölte az
MTI-vel, hogy a Seuso-kincs
második fele a Terrorelhárítási központ logisztikai
segítségével, június elején
került végleg Magyarországra. A most hazatért hét
műtárgy kapcsán a szakértők
azt is megfogalmazták, hogy ez
a gyűjtemény művészettörténeti
szempontból még értékesebb
része. A most hazatért hét műtárgy
között van az Achilleus és a Mele-

A kincsvadászatnak nincs vége!
A Seuso-kincs néven ismert, páratlan értékű lelet egy római kori ötvösremek-együttes. A
kincs ezer szállal kötődik Fejér megyéhez. Nevét a több mint másfél ezer évvel ezelőtt élt
tulajdonosáról, Seusóról, egy magas rangú római tisztségviselőről kapta, aki Pannónia
területén élt, és aki vagy akinek örökösei minden bizonnyal valamelyik barbár betörés
alkalmával rejtették el a kincseket, feltehetően a 4. század végén. A szakemberek bizonyítottnak látják a Seuso-kincs több Fejér megyei kapcsolatát. A kincsek másodlagos előkerülési helye a palotától néhány kilométerre található. A tárgyakat tehát megtalálásuk után
helyezték a Borbély-pincébe. Éppen oda, ahol annak idején a quadripust is megtalálták.
S hogy hány darabból áll Magyarország „családi ezüstje”? Azt pontosan senki nem tudja
megmondani. A szakma biztosan tizennégy darab ezüstleletről tud. Az egykori szemtanúk,
a megtaláló, Sümegh József ismerősei, szomszédai, barátai negyven darabot említettek. A
külföldi kereskedők mintegy kétszáz darabról beszéltek. Sokan úgy vélik, a kincsvadászatnak még nincs vége… Mi is egy rejtély nyomába eredtünk!
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agros-tál, amiket tálaló és dísztárgyként is használhattak. A gazdagon
díszített úgynevezett Meleagros-tál
központi medalionjában a híres
vadásztörténet, a kalydóni vadkanvadászat hőseinek domborműves
ábrázolása látható. A kollekcióhoz
tartozik egy állatalakokkal és egy
görög mitológiai ábrázolással díszített Hippolytos kancsó. A kancsótest középső sávjában egy szerelmi
történet két jelenete látható, amit
felülről vadkan- és oroszlánvadá-

szatot ábrázoló fríz, míg alulról
állatokra vadászó kentaurok ábrázolása keretezi. A műtárgyak között
van két – díszítésében a Hippolytos-kancsóéval rokon – vödör.
Ezeket vízhordásra használhatták,
s az edénytesteken több helyütt
megmaradtak az aranyozás nyomai.
A gyűjtemény része egy szintén aranyozott és domborműves díszítésű
Amphora, amit a bor felszolgálására
használtak, díszítése is Dionysos
világához kötődik.

Feydeau – A hülyéje
Vakler Lajos

Székesfehérvár újabb ékességgel
gazdagodott. A Feketehegy-Szárazréti Közösségi Ház - melyre
méltán lehet büszke a tervező,
kivitelező - tökéletes választás a
hagyományos nyári színházi előadások megrendezésére. A nagyszerű környezethez illeszkedett a
vasárnapi premier is. Feydeau világhírű vígjátékát, a honi rendező
generáció egyik legtöbbre hivatott
tagja, Widder Kristóf álmodta
színpadra.
„Feydeau sok tekintetben a XX.
századi abszurd előfutára. Ez a darab,
a szó legjobb értelmében, egy klas�szikus francia bohózat, amiben már
benne vannak az abszurd előjelei. A
darabban végletekig vannak feszítve a
humoros szituációk, már-már túlzóak
és ebben nagy élvezet volt elmerülnünk. A házastársi hűség eleve nagy
kérdése az emberiségnek, hiszen
kultúrtörténeti tény, hogy a házassági
kapcsolatok intézménye az emberi
kapcsolatok középpontja, ugyanakkor
számtalan történet bizonyítja, hogy
az ember ebből csak-csak kikacsint.”
A darabban, amely az exkluzív
illemnélküliség, az emberi gyarlóságok és ferdeségek remeke,

Fotó: Simon Erika

Feydeau A hülyéje című korszakos bohózatával
várta a színpad szerelmeseit a nyári színház.
Az előadásokat ebben az évben új helyszínen,
a megújult, megszépült Feketehegy-Szárazréti
Közösségi Házban láthatták a fehérváriak.

Dilemmák: egymásért vagy egy másért?

valósággal lubickoltak a szereplők,
így Varga Gabriella alakítása is
lenyűgözően természetes volt.
„Nagyon izgalmas ez a darab, mindig
kihívás vígjátékot játszani, hiszen ez
egyáltalán nem könnyű műfaj, mert
szórakoztatva nevettetni mindig
komoly feladat, hogy az ízléses is
legyen. Mindemellett a saját figurámban külön szeretem, hogy nekem egy
komoly történetem is van, őszinte
pillanatokkal.”
A megcsalás és megcsalatás illúzióinak megannyi helyzetkomikuma
felhőtlen szórakozást ígért és adott

színésznek, nézőnek egyaránt.
Feydeau-nál sok-sok „harmadik”
kúszik be a házastársi kapcsolatokba a darabban, ahogy Egyed
Attila is megtapasztalta, jószerivel
mindenki „harmadik”.
„Tulajdonképpen a házastársi hűség
viszonylagos értelmezéséről van
szó ebben a darabban. Mindenki azt
gondolja, hogy rendben van az élete,
aztán befurakszik valaki más, az ő kis
gyönyörű életébe, és észreveszi hirtelen, hogy harmadikká vált, s lehet
akár negyedik is.”
A fergeteges gátlástalanság, a

házastársi hűtlenség illúziók
nélküli bemutatása, a fékevesztett,
de nagyon is emberi gesztusok
nagymesterének műve kiváló lehetőséget kínál egy-egy különleges
karakter kibontására, megformálására is. Váradi Eszter Sára pedig,
mint mindig, hiteles ebben is.
„Ez egy nagyon jó lehetőség arra,
hogy az ember egy kicsit más
megközelítésben nyúljon hozzá egy
szerephez, mert maga az anyag is abszurd humorú, s a rendezőnk, Widder
Kristóf is arra biztatott bennünket,
hogy bátran vállaljuk.”

közéleti hetilap
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„Igenis akarni kell élni!”

László-Takács Krisztina

Honnan jött a gondolat, hogy ilyen
nehéz témájú filmet készíts?
Nagy Zoltán Péter, a Fehérvár Televízió főszerkesztője kért meg egy
filmpályázat kapcsán, hogy készítsek filmet daganatos betegségeket
megélt emberekről. Talán azért
nekem szólt, mert egyrészt tudta,
hogy nagyon aprólékosan, precízen
utánajárok a témának, másrészt
pedig azért, mert a közelmúltban én
is rákbeteg voltam, és tudom milyen
megküzdeni a gyógyulásért.
Nehéz volt szereplőt találni? Még ha
sikeresen meg is gyógyult az illető, nem
biztos, hogy szívesen beszél róla.
Először Bajzát Krisztiánt találtam
meg, akiről huszonöt éves korában derült ki, hogy leukémiában
szenved. Az is egészen elképesztő,
hogy minderre hogyan derült fény!

Fotó: Zsiday Ádám

Mi van akkor, ha valaki fiatalon szembesül azzal,
hogy halálos betegségben szenved? Mi zajlik
le abban az emberben, aki megtudja: ha nem
fordult volna akkor orvoshoz, talán csak két
hétig él? Ezekre a kérdésekre keresi a választ
a Fehérvár Televízióban bemutatott Gyógyult
utakon című dokumentumfilm. Az alkotás olyan
fiatalokról szól, akik megjárták a legmélyebb
bugyrokat, de ma már gyógyultan, és megújultan
élik mindennapjaikat. A filmről szerkesztőjét,
Schéda Szilviát kérdeztem.
Bajzát Krisztián őszintén mesélt megrendítő
történetéről

Huber Tímea ma már boldog, egészséges
édesanya

A Balaton partján éltek a kedvesével, akinek gyógyszert akart venni
a gyógyszertárban. A patikában a
gyógyszertáros mondta neki, hogy
nagyon sápadt, menjen el egy vérvételre. Krisztián nem is vette komolyan a figyelmeztetést, de gondolta,
miért is ne? A lelet láttán a háziorvosa azonnal a kórházba küldte, ahol
szembesítették a betegség súlyos
előrehaladottságával, és azzal, hogy
van kettő napja, hogy felszámolja az
életét. Ezután beavatkozások sora
kezdődött, mert ha nem kezdték
volna el, becslések szerint kettő hét
alatt meghalt volna a fiatalember.
Krisztián ma már harmincnyolc

éves, de még mindig elcsukló
hangon mesél megpróbáltatásairól.
Egyszer ugyanis úgy tűnt, a kemoterápia és a sugárkezelések hatására
meggyógyult, de egy évvel később
kiújult a betegsége, és csontvelő-átültetésre volt szüksége. A beavatkozás következtében hiperpigmentáció
alakult ki nála és a bőrelváltozás
miatt teljesen felborult az élete.
A film másik főszereplője is megjárta a
poklot, ráadásul egészen fiatalon, hiszen
még iskolába járt.
Huber Tímea húszéves volt, amikor
Hodgkin-limfómát diagnosztizáltak
nála. Talán a fiatalsága, az élethez
való ragaszkodása az, ami megkapó

az ő történetében. Kemoterápia, sugárkezelés – mindenen átesett, amin
a legtöbb ilyen beteg. Képzeld el,
hogy annyira tudta vállalni azt, ami
éppen történik vele, hogy iskolába
sem hordott parókát, pedig a kezelés
miatt kihullott a haja. Fantasztikus,
hogy milyen erő rejlik az emberben,
és micsoda újrakezdések vannak!
Amikor a filmet forgattuk, Tímea
terhessége utolsó heteiben volt, ezt
követően megszületett egészséges
kisbabája, a film végén láthatjuk őt
gyermekével. Ez az az üzenet, amiért
– azt gondolom – érdemes volt ezt a
filmet megcsinálni.
Mindig van tovább?
Sajnos találkoztam olyannal is, amikor másként végződött a betegség.
A film szereplői és a saját küzdelmeim is abban erősítenek, hogy nem
szabad feladni, nem szabad átadni
magunkat a betegségnek, igenis
akarni kell élni.
Kiknek szól ez a film?
Azoknak, akik hasonló problémákkal küzdenek, és azoknak is, akik
nem. Belelátni nehezebb, küzdelmesebb sorsokba megtanít értékelni
azt, amink van.

A Gyógyult utakon című filmet legközelebb július 21-én 20:35-kor, július 25-én
21:10-kor, és július 29-én 19:20-kor
láthatják a Fehérvár Televízióban.

Óriásbábok és Musica Sacra
Látrányi Viktória
Szombaton ismét felvonulnak az óriásbábok és
a hagyományőrzők a Belvárosban. A történelmi
alakokat ábrázoló bábok közül újra többen láthatók lesznek szombaton a Belvárosban, hogy
népszerűsítsék az augusztusi ünnepségeket,
útjukon hagyományőrzők kísérik őket. Ezt követően a Magyar Király előtt pódiumbeszélgetés lesz, ahol rengeteg érdekességet hallhatnak
majd a Musica Sacra programjáról is.

A hagyományokhoz hűen a színház
elől indul a program szombat este. A
történelmi alakokat ábrázoló bábok
közül újra többen felvonulnak. Ezúttal Könyves Kálmán, Álmos herceg,
II. (Vak) Béla és II. István alakjaival
találkozhatnak az érdeklődők. A
bábokat Horváth Gergely fogja
kikiáltóként bemutatni. A felvonulás kísérői a Sub Rosa régizene

együttes, a Bandiera zászlóforgató
csoport, a hagyományőrzők közül
pedig a Királyi Kardforgatók Rendje
tart bemutatókat. A Vörösmarty
Színház elől indul július 22-én a
program, majd a Varkocs szobornál, a Mátyás király-emlékműnél, a
Városház téren és visszafelé újra a
Mátyás király-emlékműnél tartanak
bemutatókat. A színes kavalkádot
ezúttal 18:30 perctől pódiumbeszélgetés zárja, amelyen a Musica Sacra
programról tudhatnak meg érdekességeket. Ahogy arról már a FehérVár
magazin hasábjain is olvashattak,
igazi kuriózum a komolyzene kedvelői számára a program. Ebben az évben Verdi remekművét, a Requiemet
hallhatják augusztus 12-én az ország
egyik legnagyobb épített szabadtéri
színpadán, történelmi környezetben,
a Nemzeti Emlékhelyen.

A Depónia Nonprofit Kft.
hosszútávra keres megbízható
RAKODÓ munkatársat.
Feladatok:

• Hulladékgyűjtő edények mozgatása, szakszerű ürítése
• Hulladékgyűjtő zsákok gyűjtőjárműbe helyezése
• Gépkocsivezető munkájának segítése
• Gyűjtés és szállítás közben kiszóródott hulladék feltakarítása

Elvárások:

• 8 általános iskolai végzettség
• Büntetlen előélet
• Pontos napi munkakezdés (munkakezdés ideje: minden reggel 6:00 órakor)
• Fizikai állóképesség
• Alkalmazkodó képesség

Amit kínálunk:

Fotó: Simon Erika

• Stabil bejelentett munkahely, állandó jövedelem
• Biztos hátterű folyamatos munkalehetőség
• Azonnali munkakezdési lehetőség
• 3 hónap próbaidő után cafetéria juttatás
• Útiköltség térítés

Július 22-én ismét a királyoké a Belváros
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Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehetséges:
8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.
Telefon: +36 22 511-314
E-mail: kontener@deponia.hu
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Egészség

Szúnyogok is terjeszthetnek fertőzést

nem szabad félvállról venni az ilyen
jellegű bőrelváltozásokat a testen.
Az is elmondható, hogy az utóbbi
időben megszaporodott az orvosi
rendelőket a púposszúnyogok csípései miatt felkereső betegek száma.
Ami érthető, mivel a szokásos
csípésnél nagyobb, sőt sok esetben
a kullancs csípéséhez hasonló a
púposszúnyog által hagyott kokárda
formájú csípési duzzanat.

Látrányi Viktória, Wéhli Regős Dóra

Tudta-e?
A kolumbácsi légy vagy más néven
púposszúnyog apró, 1-5,5 mm-es,
zömök testű, erősen görbült, púpos
hátú, inkább légyre, mint szúnyogra
emlékeztető fonalascsápú kétszárnyú.
Szárnyaik rövidek, szélesek, színtelenek. Mind a hím, mind a nőstény
növényi nektárral táplálkozik. Sok
fajnál a nőstény vértáplálékot igényel a peterakáshoz.

Fotó: Látrányi Viktória

Nemcsak viszket, megdagad, de hatalmas piros
folt is jelzi, ha az embert egy púposszúnyog
csípi meg. A kullancscsípéshez hasonló tünetek
aggodalomra adhatnak okot. A szakemberek azt
javasolják, hogy minden olyan esetben javasolt a
szakorvos felkeresése, amikor olyan csípésnyomot tapasztalunk, aminek a duzzanata nem csökken, vagy pedig az idő múlásával terebélyesedik.

A nyári hajnalokon és estéken szívesen töltjük el az időt a szabadban.
A kintlétet azonban megkeserítik
a vérszívók, akik szintén ezekben
a napszakokban repdesnek. A
szúnyogok ellen minden esetben
védekezni kell. „Szabadtéren a szúnyogriasztó alkalmazása javasolt. Ha
valakit megcsípett egy szúnyog, akkor
lehet lokálisan jegelést alkalmazni, illet-

A meteorológiai előrejelzések szerint a következő időszakban is marad a meleg. Fontos a
megfelelő folyadékpótlás, a tűző nap kerülése,
és az egymás iránti türelem. Így elkerülhetőek
a hőség okozta balesetek. Különösen figyeljünk
oda testünk vészjelzéseire, hiszen szervezetünket
megterheli a tartós kánikula!

Nemcsak a bőrünk, de a szervezetünk
számára is vészhelyzet a hőség, amely
az előrejelzések szerint a következő
napokban várható. A Magyar Kardiológusok Társasága egészségeseket és
szívbetegeket is óva int a kánikulában: 11 és 15 óra között ne legyünk
napon, mert a leégés mellett hőgutát
is kaphatunk, keressünk árnyékot
és folyamatosan ügyeljünk a víz- és

Nézze meg videónkat a
www.fehervartv.hu oldalon,
vagy olvasson még több érdekességet a témában a
www.fmc.hu-n!

Első ránézésre a kullancscsípéshez hasonló tünetek aggodalommal töltik el az embert

ve krémet is lehet rátenni, hiszen ezek
antihisztamin tartalmúak” – emelte
ki Müller Zsófia a kórház infektológiai osztályának vezetője. Erre
azért is van szükség, mert bizonyos
esetekben, például, a púposszúnyog
csípésének esetében toxikus reakció
is felléphet. A heveny bőrpírral járó
csípés hetekig okozhat kellemetlenségeket. Ha már megtörtént a
szúnyogcsípés, akkor azt hamar
észrevesszük, a viszketésen túl a
bőrfelület megdagad és hatalmas

Figyeljünk a vészjelzésekre!
Látrányi Viktória

2017. július 20.

sópótlásra! A társaság közleményében
arra is felhívta a figyelmet, hogy a
rendszeres gyógyszerszedők mindenképp konzultáljanak orvosukkal – a
meleg ugyanis a gyógyszerek hatását
is módosíthatja. Jellemző ilyenkor a
vérnyomás-ingadozás és az általános
gyengeség, rosszullét. Nagyobb lesz
az infarktusveszély is, de ödéma
képződés és trombózis is gyakrabban
jelentkezhet. „Az emberek szervezetét
is megterheli a tartós kánikula. Ilyenkor a mentősök jóval többet dolgoznak,
balesetekhez, rosszullétekhez vonulnak”
– mondta el Nyerges Zsuzsanna a
mentőszolgálat Fejér megyei mentésvezetője. Fontos a megfelelő folyadékpótlás, a tűző nap kerülése és az
egymás iránti türelem. Így elkerülhetőek a hőség okozta balesetek.

SZAKRENDELÉSEK – RÖVID ELŐJEGYZÉSSEL

• Fül-orr-gégészet
• Kardiológia
• Reumatológia
• Gasztroenterológia
• Belgyógyászat
• Immunológia
• Endokrinológia
• Diabetológia
• Ortopédia
• Dietetika
• Urológia
• Idegsebészet
• Ultrahang diagnosztika • Csecsemő-, és gyermekgyógyászat

VÉRVÉTEL
MINDEN NAP
H-CS: 8-9,
P: 7-9
Székesfehérvár, Nagy László u. 1.
Telefon: 22/500-300, 06-30/534-3121
Nyitva: hétfőtől péntekig bejelentkezés alapján

piros foltot is láthatunk rajta. Ezt
kezelhetjük jegeléssel, illetve vény
nélkül is kapható, antihisztamin
tartalmú krémekkel is. Mindenképp
érdemes kerülni az érintett bőrfelület dörzsölését! „Hogyha ez lázzal
párosul, kifejezetten fájdalmas, akkor
orvoshoz kell fordulni, mert előfordulhat, hogy a csípésen keresztül kórokozók jutottak be a szervezetbe” – tette
hozzá a szakember. A tüneteket
tehát nem csak allergiás reakció,
hanem fertőzés is okozhatja, ezért

Áramszünet
a rendelőben
Az E-ON értesítése szerint
július 27-én és július 28-án
áramszünet lesz a Fiskális úti
felnőtt és gyermek háziorvosi
rendelőben. Ezen a két napon
a szokásos rendelési időben az
Orvosok Házában a Seregélyesi
út 17-ben várják a háziorvosok
a körzetek betegeit. (ÖKK)

3Dimenziós vizsgálat az egész testre kiterjedően,
70 klinikai paraméter elemzésével!
A mérés néhány percet vesz igénybe, fájdalommentes (tűszúrás nélküli), kényelmesen,
könnyen elvégezhető és azonnal értékelhető eredményt ad. Látványos háromdimenziós ábrákon
jeleníti meg az egyes szervek működési zavarait, valamint utal a sejtszintű eltérésekre is
(pl.koleszterin, vércukor, vérzsír, hormontermelések, elsavasodás stb. )
E modern technológia információt szolgáltat a szervek működési paramétereiről,
élettani folyamatokról és néhány fontos laboreredményről. Pl.:
• szív-és érrendszer
• tüdő-légzőrendszer
• gyomor-bélrendszer
• nyirokrendszer
• hormonrendszer
• stresszaktivitás
• szabadgyökmennyiség
• csont-izomrendszer, ízületek,
gerincoszlop

• vesefunkciós értékek
• májfunkció
• szövetek oxigénellátása
• sav-bázis egyensúly
• ionok (vas, kálium, magnézium, foszfor)
• hormonok
(tesztoszteron, ösztrogén, adrenalin)
• neurotranszmitterek (szerotonin, dopamin)
• nyomelemek és ásványianyag hiány...

Kiderülhetnek betegségre való hajlamai, egészségét
veszélyeztető tényezők. A vizsgálat magyarázatot adhat
olyan tünetek, panaszok hátteréről, amelyek még nem
érik el a kimutatható betegség határát.
A vizsgálattal akár komoly betegségek előzhetők meg!

NYÁRI AKCIÓ!

Jelentkezzen be vizsgálatunkra július 28-ig,
a vizsgálat díja 20.000 Ft helyett 11.990 Ft!
Plantis Regenerációs Központ - Törődünk Önnel!
Székesfehérvár, Selyem u. 1.
Bejelentkezés: H-P: 7:30-16:00 óráig

06 70 428 8895 • 06 22 806 148
www.plantis.hu
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Ezrednap a hősökért

Vakler Lajos
Július a magyar Királyi 17-es Honvéd
Gyalogezred emléknapja. Székesfehérváron,
a hagyományoknak megfelelően, megemlékezést tartottak a Zichy ligetben az I. világháború
hőseinek tiszteletére.

Fotó: Simon Erika

Bory Jenő szobránál, a katonai
tiszteletadás mellett megtartott
megemlékezésen, amelyet Székesfehérvár Önkormányzata, a magyar Honvédség Összhaderőnemi
Parancsnoksága, a Honvédség és
Társadalom Baráti Kör és a Krajczáros Alapítvány szervezett, Mészáros
Attila Székesfehérvár alpolgármeste-

re emlékeztetett arra, hogy a „Nagy
háború” milyen áldozatokkal járt a
nemzet számára.
„A világháború nagy küzdelmeiből a
17-es gyalogezred is derekasan kivette
a maga részét, ahogy arról az ezredparancsnok Márkosfalvi Sipos Gyula
nyugalmazott tábornok is ír a borzalmakat megörökítő, harcokat ismertető
könyvében. A háború ötvenkét hónapját
csekély megszakításokkal a 17-esek az
első vonalban, harcban, ütközetben
töltötték.
Vargha Tamás a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára,
Székesfehérvár országgyűlési képviselője emlékbeszédében kiemelte, az

Doberdó és Isonzó emléke nem halványulhat el

első nagy világégés centenáriumán
kötelességünk felhívni a figyelmet
az ezred katonáinak és Sipos Gyula
parancsnoknak hősies helytállására.
„Ez volt az az ezred, amelyik hazatért. A
parancsnok, Sipos Gyula alezredes nem
hagyta szétszéledni katonáit, hazavezette őket. Ez a tett emlékeztet bennünket
arra is, hogy az I. világháború kicsit
furcsán ért véget, hiszen magyar katona

igazából nem szenvedett vereséget, a
magyar katonák a magyar határokon
kívül álltak, az ország mégis a vesztesek
közé került, s a legyőzöttek között tartják
nyilván azóta is.”
Az emlékezők megerősítést adtak
az ezrednapon arról, hogy katonahőseink emlékezetének megőrzése
minden generáció számára szent
kötelesség.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet az Aranybulla
Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonát képező Székesfehérvár – Börgönd, Katica utca 14234 hrsz alatt nyilvántartott 726 m² területű kivett, udvar megnevezésű ingatlanon lévő,
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló
Víztorony távközlési célú bérbeadására.
A részletes pályázati kiírás térítésmentesen átvehető Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61. irodában, tel: 22/537-121)
hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.
Pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 7. /hétfő/ 16.00 óra

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

TISZTELT FOGYASZTÓINK!

Értesítjük T. Fogyasztóinkat, hogy a SZÉPHŐ Zrt. erőművi berendezésének
és távfűtő vezetékének karbantartása miatt

2017. július 24–én 00 órától 2017. július 25–én 20 óráig

a melegvíz-szolgáltatás szünetel az alábbi helyeken, amiért szíves türelmüket és megértésüket kérjük!
Széphő Zrt.
Sarló u. 10/b.
Gáz utca 12-18.
Sarló u. 1-9.
Budai u. 56/a. Bölcsőde
Budai u. 48-56.
Budai u. 58-62.
Sarló u. 11/a-d.
Sarló u. 6.
Sarló u. 8.
Sarló u. 10.
Sarló u. 13-21.
Vízivárosi ln. Óvoda
Budai u. 64-72.
Budai u. 74-78.
Sarló u. 23/a-d.
Budai u. 80-88.
Sarló u. 12.
Sarló u. 14.
Sarló u. 16.
Sarló u. 25/a.
Sarló u. 25-33.
Budai u. 90.
Királysor 29-33.
Királysor 35-39.

Királysor 41-45.
Királysor 47-51.
Királysor 57-65, Budai u. 102.
Budai u. 94.
Budai u. 98.
Budai u. 92.
Budai u. 96.
Budai u. 100.
Gáz utca 17/a-b.
Budai u. 40-46. Lak.
József Attila utca 42.
Gáz utca 19.
Gáz utca 6.
Gáz utca 8.
Gáz utca 10.
Sarló u. 2.
Gáz utca 9/a-c.
Gáz utca 11-15.
Salétrom u .4-6.
Salétrom u. 8.
Salétrom u. 11-19.
Csanádi I. tér 1-7.
József A. u. 35-41.
Radnóti M. tér 1-9.

József A. u. 21-27.
József A. u. 7-13.
Pilinszky J. tér 1-9.
Almássy ln. 11-14.
Budai u. 49-51/b,c.
Almássy ln. 10/a.
Budai u. 43.
Toronysor 1.
Toronysor 2.
Hosszúsétatér 11-15.
Hosszúsétatér 17-21.
Toronysor 3.
Toronysor 4.
Tóvárosi lakónegyed 41-43.
Tóvárosi lakónegyed 44-46.
Tóvárosi lakónegyed 70.
Toronysor 5.
Toronysor 6.
Toronysor 7.
Toronysor 8.
Tóvárosi lakónegyed 50-52.
Tóvárosi lakónegyed 47-49.
Toronysor 9.
Toronysor 10.

Toronysor 11.
Toronysor 12.
Tóvárosi lakónegyed 53-54.
Tóvárosi lakónegyed 55-56.
Tóvárosi lakónegyed 57-58.
Tóvárosi lakónegyed 29-31.
Tóvárosi lakónegyed 32-34.
Tóvárosi lakónegyed 26-28.
Tóvárosi lakónegyed 20-22.
Tóvárosi lakónegyed 23-25.
Hosszúsétatér 5-9.
Tóvárosi lakónegyed 35-37.
Tóvárosi lakónegyed 17-19.
Tóvárosi lakónegyed 14-16.
Tóvárosi lakónegyed 4-5.
Tóvárosi lakónegyed 6-8.
Tóvárosi lakónegyed 9-10.
Tóvárosi lakónegyed 11-13.
Tóvárosi lakónegyed 1-3.
Tóvárosi lakónegyed 38-40.
Tóvárosi lakónegyed 65-67.
Tóvárosi lakónegyed 62-64.
Tóvárosi lakónegyed 59-61.
Iskola tér 1.
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Hat napon át dübörgött Velence
Dávid Renáta

Kétszáz koncert, megannyi fellépő, gasztronómiai élvezetek vagy éppen kultúra - ez
jellemezte az idei EFOTT fesztivált, ahol minden
fiatal megtalálta a kedvére való programot.
Az idei rendezvény újszerűségét bizonyította,
hogy mintegy negyven sportágat próbálhattak
ki az érdeklődők.

Idén százhúsz-százharmincezer embert vártak az Egyetemisták és Főiskolások Országos
Turisztikai Találkozójára

éppen kevésbé ismert sportlehetőségek kipróbálásába.
A kánikulában nem csak a legérdekesebb sportok vagy a csobbanás
jelentett felfrissülést, hanem a leg-

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

Cím
Alapterület
(Székesfehérvár)
Kelemen B. u. 72. 4/2.
37 m2
Rákóczi út 41/C 4/1.
60 m2

Szobaszám

Komfortfokozat

Költségelvű lakbér
- induló ár (Ft/hó)

1
1+3

összkomfortos
összkomfortos

20.350,33.000,-

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 1202300801131183-00100001 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.

Horoszkóp
július 20. – július 26.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

jobb slágerek is. Az EFOTT nulladik
napja akusztikus jazz koncerttel
vette kezdetét.
A következő napokban a legnagyobb hazai és külföldi előadók
is birtokba vették a színpadot, itt
volt Sean Paul, a Hurts. A magyar
előadók közül a Vad Fruttik, a Wellhello, a Punnany Massif, Majka,
Curtis és Margaret Island dalai is
felcsendültek.
A nagy sikerű koncertek mellett a
fiatalok ismerkedhettek egymással
az úgynevezett Civil térben, melynek
az volt a célja, hogy összekovácsolja
az ország hallgatóit. A héten több
érdekesség is várta a diáksereget,
például ellátogathattak a kiber-biztonság standjához, ahol felfedezhették, hogyan és miként óvakodjanak

Fotók: Horváth Renáta

Negyvenkettedik alkalommal nyitotta meg kapuit az EFOTT. Velencén
hat napon keresztül élvezhették
a fiatalok a rendezvény innovatív
repertoárját. A koncertek és a közösségkovácsoló programok mellett
a sport kapta a főszerepet,. Lehetett
szó tollasról, wakeboard-ról, korcsolyáról vagy éppen az extrém futball
fortélyairól – a fiatalság lelkesen
vetette bele magát az ismert vagy

és olyan eszközöket próbálhattak ki,
mint a bilincs, a pajzs és megnézhették a rabszállító autót a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának standjánál.
Az idén százhúsz-százharmincezer
embert vártak az Egyetemisták és
Főiskolások Országos Turisztikai
Találkozójára, mondta el a fesztivál
igazgatója a rendezvény szerdai
hivatalos megnyitóján.
Maszlavér Gábor kiemelte: hat nap
alatt mintegy húsz zenei helyszínen
körülbelül kétszáz fellépő szórakoztatta a fesztivál résztvevőit.
Gulyás Tibor, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) elnöke elmondta:
az EFOTT mára a tradíciók megőrzése mellett nagyfesztivállá vált,
amelyen külhoni hallgatói szervezetek is képviseltetik magukat és
civilszervezetek is bemutatkoznak.
Gulyás Tibor szerint az EFOTT generációk találkozójává is vált, a felvételi ponthatárokat váró fiataloktól
a hallgatókon át a már végzettekig
terjed a résztvevők köre, sőt van,
aki már családjával érkezik.
Horváth Zita, az Emberi Erőforrások Minisztériumának felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára
felidézte, hogy 1976 óta rendezik
meg az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozóját, amelyen a kezdetekben csupán

A fennállásának 650. évfordulóját ünneplő Pécsi Tudományegyetem volt az EFOTT házigazdája

a hekker-támadások ellen. Ennek
érdekében alakult meg az Új Nemzedék Központ és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által létrehozott
Digitális Immunerősítő Kerekasztal a
fiatalok digitális védelme érdekében.
Célja egy olyan - közel száz pontból
álló gyakorlatorientált - javaslatcsomag kidolgozása, amely kellő kapaszkodót képes nyújtani a fiataloknak a kiberbűnözők támadásai ellen.
Az EFOTT-on azt is tesztelhették a
fesztiválozók, hogy a saját digitális
védelmük mennyire stabil.
A kíváncsiak bepillanthattak a
büntetés-végrehajtás alapfogalmaiba

mintegy háromszázan vettek részt.
A fesztivált, amelynek látogatószáma 2015-ben lépte át a százezret,
eredetileg minden évben más-más
helyszínen rendezték, ám negyven
év után Velencén állandó otthonra
talált. A házigazda azonban továbbra is mindig más felsőoktatási intézmény, idén a fennállásának 650.
évfordulóját ünneplő Pécsi Tudományegyetem volt. Koszti András,
Velence polgármestere felhívta a
figyelmet arra, hogy a strandon és
a fesztiválhelyszínen kívül kiváló
túraútvonalak és kerékpárutak is
várták a fesztiválozókat Velencén.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Nem csoda, ha fáradt, hiszen rettentő sokat dolgozott
az utóbbi időben és dolgozik folyamatosan. Amen�nyiben már igazán soknak érzi, akkor ne legyen rest
közölni a munkáltatójával, hogy Önnek is van élete
és családja!

Azoknál az Oroszlánoknál, akiknél gondok vannak
a párkapcsolatban, elkezdhet elfajulni a helyzet.
Sürgősen megoldást kellene találniuk, akár egy
harmadik fél bevonásával. Mielőbb cselekedjenek,
különben a kapcsolatuknak hamarosan vége lesz.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A magányos Kosok szinte egész biztosan találkoznak
valakivel, aki az első pillanattól kezdve felkelti az
érdeklődésüket. Ügyeljen rá, hogy ne legyen túl nyomulós, kezelje lazán a helyzetet, így nem is üldözheti
el az illetőt!

A hétvégén nem sikerülhetett kellően kipihennie magát, ezért lehet olyan elcsigázott. A kiégés
tüneteire lehet figyelmes, hiszen egyre kedvetlenebb,
fáradtabb és manapság kevés dolog szerez Önnek
örömöt.

Szánjon több időt magára és vágyaira! Mostanában
mellőzni kezdte hobbijait és testi, lelki szükségleteit
egyaránt. Ne száműzze őket! Ezek a dolgok igen
nagy löketet adhatnának Önnek a mindennapokban.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A napokban megszaporodhatnak a viták a környezetében. Hogy miért? Mert a környezete és szerettei
elégedetlenek Önnel és sajnos okkal. Megfeledkezik
fontos dolgokról, ígéreteket szeg, egyre inkább kivonja magát a családi kötelességek és programok alól.

közéleti hetilap

Gasztronómia

Dinnyét vegyenek!

Schéda Szilvia

„Mindig megvárom, hogy jöjjenek
a ceceiek, tőlük szoktam vásárolni.
Nagyon finom dinnyét árulnak, és
nem is olyan drága. Hetente kétszer,
háromszor is kijövök a piacra.”
A csarnokban csupán egy-két
árusnál lehet dinnyét kapni, akik
maguk is csak a nagybani piacról

Görög, fekete, mag nélküli vagy sárgadinnye.
Kevés ember akad, aki ne szeretné ennek a
finom nyári gyümölcsnek valamelyik fajtáját. A
szezon elkezdődött, és bár még a nagyáruházakon kívül kevés helyen kapjuk meg őstermelőtől, azért körülnéztünk a piacon lelőhelyek
után kutatva.
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érte többet, de jó minőségű és finom
árut szeretünk vásárolni” – mesélte
Csatári Sándorné. Balogh Sándor
szerint az sem mindegy, hogy
milyen a dinnye héja. „Szerintem
fontos a lékelés. Azt figyeltem meg,
hogy a zöld, vékonyabb héjú dinnye
sokkal finomabb, azt jobban kedvelem.

Egyesek szerint a cecei a legfinomabb

mint harminc éve foglalkozunk ezzel,
megszokott vásárlóink vannak. Ezen
a szinten már mindenki ismerős” –
meséli Oláh József cecei őstermelő. Béndek Józsefné azt meséli, ha
teheti, csak a ceceiektől vásárol.
Fotók: Zsiday Ádám

Az egyik árusnál kígyózó sorban
várták a vásárlók, hogy hazavihessék a kedvelt nyári gyümölcsöt.
„Az árakban mindenképpen igazodunk a kereskedőkhöz, és a vevők
igényeihez is, akik egy kialakult
vásárlóközönséggé váltak az évek során. A kereskedők mellett őstermelők
egyelőre csak mi vagyunk. Aztán,
hogy a piacra bekéredzkedik-e még
valaki, azt nem tudni előre. Mi több,

FEHÉRVÁR

A csarnokbeli árusok szerint most mindegyik fajta ízletes

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.

tudják beszerezni a gyümölcsöt.
Egyikük azt mondja, a piaci dinnye
is nagyon ízletes. „Ezek a fajták most
nagyon finomak. Akik viszik, elégedettek. A sárgadinnyét is dicsérik és a görögöt is” – mondta Friktonné Babi.
És hogy milyen a jó dinnye? „A
lányom esküszik arra, hogy kopogtatni
kell. Általában jó dinnyét szoktunk
venni, még nem jártunk úgy, hogy ne
tudtuk volna megenni. Inkább fizetünk

A csíkos dinnyének nagyon vastag a
héja, így a gyümölcse is kevesebb.”
Jelenleg 190-200 forintos áron
kapjuk a dinnye kilóját a piacon,
de a nyár vége felé közeledve
akár 100 Ft közeli áron is megkaphatjuk majd. A legtöbbeket
azonban nem az ár foglalkoztatja:
inkább drágábban vásárolnak, de
jó minőségű dinnyét szeretnek
fogyasztani.

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.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Meglehetősen kusza hét előtt áll, bár igen jól veszi az
akadályokat, amivel mérsékelheti majd az elszabadulóban
lévő káoszt. Ennek ellenére pechesnek és balszerencsésnek érezheti magát, de a legfontosabb most az lenne, ha
lehetőség szerint az egészségével foglalkozna.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Szinte minden téren kiegyensúlyozott és nyugodt
napok várnak Önre. Tervei töretlenül haladnak előre a
megvalósulás útján, és ha körbenéz a környezetében,
egészen elégedettnek mondhatja magát. Ám ne érezze
úgy, hogy máris valami újba kellene vágnia a fejszéjét!

Már kora reggel sokan állnak sorba a piacon a kedvenc nyári gyümölcsért

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Hála az optimizmusának, no meg annak, hogy nem esik
kétségbe, szerencsésen ki is vágja magát a problémás
helyzetekből, és mindezt akár olyan jól teheti, hogy még
Önt jutalmazzák meg érte! Úgyhogy megéri bátornak és
állhatatosnak lennie.

Bizonytalansága és önbizalomhiánya miatt elveszíthet
egy remek lehetőséget, méghozzá olyat, amiről esetleg
mindig is álmodott. Kár lenne csak azért lemondania
róla, mert nem érzi magát elég felkészültnek hozzá,
hiszen akár közben is megjöhet az ihlete!

Kerülje a héten, hogy túl komoly és felelősségteljes
dolgokkal foglalkozzon! Legalább kis időre próbálja
meg elengedni magát! Nem veszít azzal semmit, ha
beiktat egy kis kikapcsolódást.

Mostanában elkerülik a szakmai sikerek és ez bántja.
Nincs oka a csüggedésre, ez most egy ilyen átmeneti
időszak. Inkább élvezze ki, amíg nyugalom van és
békesség, mert nem tudhatja, mikor pörögnek fel az
események és kell majd ismét bizonyítania!
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Gyereksarok
A kis kakas gyémánt félkrajcárja
Július 21. és július 30. 16 óra, Velence
Korzó Tetőterasz
Népmese Marionett bábjáték élőzenével. Az Esztrád Víziszínház Velence
előadása.
L’Aura Band: Egy esztendős…
Július 21. 18 óra, Velence Korzó Tetőterasz
Népi dal-játék. Az Esztrád Víziszínház Velence programja.
Hahó! Hol a hajóm?
Július 22. 18 óra, Velence Korzó Tetőterasz
Az Esztrád Víziszínház Velence
mesekoncertje.
Zengő Bölcső zenés foglalkozás
gyerekeknek
Július 24. 09.30, Köfém Művelődési Ház
Ének-zenei foglalkozás 3 hónapostól
3 éves korú gyermekek és szüleik
részére Székesfehérváron.
Tücsökszabi
Július 28. 16 óra, Velence Korzó Tetőterasz
Az Esztrád VíziSzínház Velence
bemutatja: Tücsökszabi – Zenei
játszótér.
Tücsökszabi Móka – Csendtől a
hangorkánig
Július 28. 18 óra, Velence Korzó Tetőterasz
Interaktív koncert.
Hahó! Hol a hajóm?
Július 29. 18 óra, Velence Korzó Tetőterasz
Mesekoncert.

Programajánló

2017. július 20.

Harmonia Albensis és Ütős Fesztivál
Programok július 21-től 30-ig

Szabó Petra

Július 21.

A Dobai-Potesz Jazz Duo koncert
18 óra, Velencei-tavi Galéria
Saját kompozíciók és könnyűzenei
feldolgozások improvizatív megközelítése.
Keresd meg – találd meg!
19.30, találkozó: Országalma
Interaktív program felfedező kedvűeknek. Kutatunk épületdíszek, szobrok,
épületek után. A megtalálás jutalma
egy-egy érdekes történet lesz. Regisztráció: Tourinform Székesfehérvár.
Nyári színház vacsorával
20.30, Feketehegy-Szárazréti Közösségi Központ
Georges Feydeau, a bohózat nagymesterének zseniális megcsalástörténetét, A hülyéje című darabot
nézhetik meg az érdeklődők.
L’Aura Band: Népi sanzon
20.30, Velence Korzó Tetőterasz
Versszínházi előadás. Az Esztrád
Víziszínház Velence előadása.

Július 22.

Ultimate Frizbi Mixed Országos
Bajnokság
9 óra, First Field
A bajnokság felnőtt, U15 és U11
mixed kategóriában zajlik.

Anna bál
15 óra, Felsővárosi Közösségi Ház
A „Nem csak a 20 éveseké a világ”
Nyugdíjas Klub idén is megszervezi
hagyományos Anna bálját. A zenés-táncos nosztalgia délutánon Unyi József
szolgáltatja a muzsikát, sztárvendég pedig Gregus Anikó lesz. A mulatságon
lesz szépkorúak szépe választás is.
A Kassai Lovasíjász Iskola bemutatója
16 óra, Gárdonyi Rönkvár
Urbánszki László és Szélesi Sándor
könyvbemutatója
17 óra, Velencei-tavi Galéria
Urbánszki László: Ördögfattyú – A
magyarok nyilaitól c. történelmi
regényt a szerző és beszélgetőtársa,
Szélesi Sándor író mutatja be.

Csángó est határon túli hagyományőrzőkkel
Zenés, dalos, táncos csángó estet rendeznek határon túli hagyományőrzőkkel július 22-én, szombaton 18
órakor a Városházán. Ezen a héten
három moldvai faluból, Lészpedről,
Pusztinából és Csíkból érkeznek
csángó gyerekek és felnőtt kísérőik,
hogy megismertessék népi énekeiket
és táncaikat a helyi fiatalokkal. Az
eseményre ezúttal is ingyenes lesz
a belépés, ám a közönség soraiban
ülők adakozhatnak a határon túli
magyar oktatás támogatása céljából.
Az estet megelőzően 17.00 órától a
vendégek részvételével csángó misére kerül sor, melyet Dékány Árpád
Sixtus, a Zirci Ciszterci Apátság volt
apátja celebrál a Ciszterci templomban. Ide is nagy szeretettel várnak
minden kedves érdeklődőt!

Királyok a színháznál
18 óra, Belváros
A júliusi hétvégék már a Koronázási Ünnepi Játékokra hangolnak: este hatkor
minden szombaton megjelennek az óriásbábok a Fő utcán, hogy hagyományőrzők kíséretében hívják fel a figyelmet az
augusztusi rendezvényekre.

lődők bejárják a Rózsaligetet, felkereshetik a város egyik legkedveltebb
alkotását, a Csitáry kutat, majd a
Csónakázó-tó közepén kialakított szigeten megfejtik Székesfehérvár különös
szökőkútjának működését is.

Újra működik a Deák-Dénes kút!
19.30, találkozó: Csitáry-kút
Hangulatos nyár esti séta. Az érdek-

Agárdi Popstrandon
20.30, Agárdi Popstrand
Hooligans és Keresztes Ildikó koncert

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

Július 25.

Hétvezér est
19 óra, Királykút Emlékház
Horváth Zoltán György - Szt. László
kultusza Erdélyben című előadását
tekinthetik meg az érdeklődők.

Július 27.

Ismerje meg Ön is Aba-Novák Vilmos
művészetét!
17 óra, Csók István Képtár
Tárlatvezetést tart Filep Sándor
festőművész, a Szent István Király
Múzeum művészeti tanácsadója. A tárlatvezetésen való részvétel ingyenes.
Harmonico Concento – Harmonia
Albensis
19.30, Szent Imre templom
A vokál-együttes a centói Capella
Musicale di San Biagio (a Szent Balázs
Székesegyházon belül működő kápolna) egyházzenei örökségének ápolására alakult. A hangversenyen sajátos
darabok csendülnek fel az 1500-as
évektől napjainkig, Centóhoz és Ferrarához kötődő zeneszerzők által.

Július 28.

FEHÉRVÁR

Programajánló

közéleti hetilap

Ütős Fesztivál
14 óra, Agárd Szabadstrand
Július 28. és 30. között újra megdobban a Velencei-tó. Fellép a Tribali, Ataru Taiko, Meszecsinka, Kongattack,
Kurul Dobosok, Dawhy, G-Base, Basslime-beatbox, Budai Krisztián-meinl.
Napközben lesz strandrögbi, haka-verseny, Gubás Gabi mesejáték, kölyök-

jurta, hangtál kalandok, hangdrum
– Szabadi Andi, girassol – szamba, esti
jam, fényesítés, interaktív dobtér.

Sukorói zenei nyár 2017
19 óra, Sukorói Református Templom
Kórus Spontánusz (Sopron) előadása.

MusiColore Énekegyüttes koncertje
Agárdon
18 óra, Velencei-tavi Galéria
Az énekegyüttes repertoárja a különböző zenei stílusok, műfajok műveit
felölelik, a középkori gregoriántól a
kortárs remekművekig.

Sóvár szeme kutat kutat?
19.30, találkozó: Országalma
Székesfehérvár belvárosának üde
színfoltjai az emlékkutak. A túra során az érdeklődők a kultúrszomjukat
is olthatják. Regisztráció: Tourinform
Székesfehérvár.

Fehérvári cégérek
19.30, találkozó: Országalma
Vajon miért is alakultak ki a cégérek?
Melyik fehérvári cégért ki készítette és
mi inspirálta? A séta során Székesfehérvár legszebb cégéreit tekinthetik meg az
érdeklődők, és természetesen a látnivalók, épületek ismertetése sem marad el.

Agárdi Popstrand
20.30, Agárdi Popstrand
Bikini és Skorpió koncert

Július 29.

Hűsítő kultúra – buszos kirándulás
14 óra, találkozó: Skála mögötti parkoló
Útvonal: Székesfehérvár – Gorsium,
Pompeji kiállítás – Fehérvárcsurgó,
Károlyi Kastély – Székesfehérvár.
Előzetes regisztráció ajánlott a Tourinform irodában.
Királyok a színháznál
18 óra, Belváros
A júliusi hétvégék már a Koronázási Ünnepi Játékokra hangolnak: este hatkor
minden szombaton megjelennek az óriásbábok a Fő utcán, hogy hagyományőrzők kíséretében hívják fel a figyelmet az
augusztusi rendezvényekre.

A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért
szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

Július 30.

Herbarius túra
9 óra, Pátka
Találkozó: Pátkai elágazásnál lévő
benzinkútnál.
A megközelítés egyénileg történik. A
székesfehérvári buszpályaudvarról
8:30-kor indul egy járat Pátkára, ami
kb. 8:49-re ér a helyszínre. Túravezető:
Lencsés Rita gyógynövény szakértő. A
tervezhetőség érdekében előzetes bejelentkezés szükséges: lencsesrita82@
gmail.com, 0630/296-6480

43. Országos Dalostalálkozó
A Szabadművelődés Háza
Programok: július 28., péntek
8 óra: Dalosok, résztvevők folyamatos érkezése, regisztrációja
13 óra: fakultatív ebéd
15 óra: Versenyprogram koncertek
18 óra: Megnyitó
18.30: Versenyprogram koncertek
20 óra: Gálaműsor: Fehérvári
örökösök koncertjei. Utána: közös
zenélés (fakultatív)

július 29., szombat
10 óra: Dalosok, résztvevők folyamatos érkezése, regisztrációja
10.30: Versenyprogram koncertek
12.30: fakultatív ebéd
15 óra: Versenyprogram koncertek
17 óra: Versenyprogram koncertek
19 óra: Versenyprogram koncertek
21 óra: Gálaműsor – Fehérvári
örökösök koncertjei
Közben: Díjkiosztás
“Molycsapdák heti fog
Fesztiválzárás
Barackmoly: 0 db
Szilvamoly: 96 db elhú
Utána: közös zenélés (fakultatív)

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

Keleti gyümölcsmoly: 6
Almamoly: 18 db”

Molycsapdák fogási adatai 2017.07.17-én:
Barackmoly: 4 db
Szilvamoly: 70 db
Keleti gyümölcsmoly: 30 db
Almamoly: 2 db

Velünk teljes a nyár!
A Szent István Király Múzeum
egyedülálló,
látványos
kiállításán
megismerkedhetünk Pompeji lakóinak
életével, a gladiátorok, a közfürdők és az
ókori bordélyházak világával.

JÚLIUS 20-TÓL MINDEN NAP

tárlatvezetéssel, vasárnaponként pedig
Nádorfi Gabriella régész szakvezetésével
várja a látogatókat a Pompeji – Élet és
halál a Vezúv árnyékában című kiállítás
a táci Gorsiumban.

A vezetésekre előzetesen nem kell
bejelentkezni, de mivel a terem befogadóképessége korlátozott, így az érkezési
sorrendet vesszük figyelembe.
TÁRLATVEZETÉSEK:
július 20–24. (csütörtök–hétfő), 10.00 óra
július 25. (kedd), 13.00 óra
július 26–28. (szerda-péntek), 10.00 óra

SZAKVEZETÉS:
július 23. (vasárnap), 10.00 óra

SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM

GORSIUM RÉGÉSZETI PARK
VÁRKERTFÜRDŐ PÁPA
8500 Pápa, Várkert út 5.

www.varkertfurdo.hu · www.facebook.com/varkertfurdo
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Megtekinthető: 2017. augusztus 20-ig
www.szikm.hu
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Egyház

A lerombolt iraki templom keresztje
Fehérváron

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező
Székesfehérvár, 4226 hrsz-ú, ingatlan Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 59. szám alatti épület 2. emeleti kollégiumi épületrész felsőoktatási hallgatók részére történő bérbeadására.

Fotó: Somogyi Tamás

Különleges ajándékot kapott a székesfehérvári
püspök. A relikvia Irakból, Batanja városából
származik: az Iszlám Állam által elpusztított
Szent Cyriacus-templom megmaradt keresztje.

A keresztet Kótai Róbert százados, katolikus tábori lelkész hozta
el főpásztorának, aki 2015 óta
tábori lelkészként több ízben járt
az iraki Kurdisztánban, segítve
Vezekényi Csabát, Magyarország erbili főkonzulját a helyi
keresztény közösségekkel való
kapcsolatok és együttműködések
kialakításában, vallásdiplomáciai
szolgálatában.
A relikvia a batanjai káld templom keresztje volt, amelyről a
korpuszt erőszakkal távolították
el. Az ISIS katonái a szent helyet
meggyalázták, oltárait szétverték,
a keresztény szimbólumokra célba lőttek. Nemcsak arab, hanem
német nyelven is keresztényeket
gyalázó feliratokat festettek a
templom és az azt körülvevő
kolostor falaira.
Spányi Antal püspök levélben
köszönte meg az erbili káld érsek
ajándékát, amelyben biztosította
a főpapot a lelki közösségről,
az üldözöttekért mondott ima
folytatásáról, és arról, hogy keresi
a személyes kapcsolatfelvétel
lehetőségét is.

2017. július 20.

Az Iszlám Állam által lerombolt templom
keresztjét Bashar Matti Warda erbili káld
érsek és Salar Soulajman Bodagh újjáépítésért felelős általános helynök küldte Spányi
Antal megyéspüspöknek

A székesfehérvári megyés püspök
régóta kapcsolatban áll a CSI
(Christian Solidarity International) keresztény nemzetközi emberjogi szervezettel. A főpásztor
az erőszak felerősödése, a leégett
templomok, a meggyalázott keresztek, az elhagyott falvak láttán
tíz éve arra kérte az egyházmegye
papjait és a híveket, hogy imádkozzanak az üldözött és vértanúságot szenvedett keresztényekért.
forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

A részletes pályázati kiírás térítésmentesen átvehető Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61. irodában, tel: 22/537-121)
hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.
Pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 8. /kedd/ 12 óra.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező
Székesfehérvár, 4226 hrsz-ú, ingatlan Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 59. szám alatti ingatlan jobb oldali épületrészének 3. emeletén
lévő 306. számú 33 m², 307. számú 18 m², 309. számú 52 m² és 311. számú 33 m² alapterületű tantermeinek bérbeadására oktatás céljára.
A részletes pályázati kiírás térítésmentesen átvehető Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61. irodában, tel: 22/537-121)
hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.
Pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 8. /kedd/ 12 óra.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

MUSICA SACRA
SZÉKESFEHÉRVÁR
NEMZETI EMLÉKHELY

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:

2017. AUGUSZTUS 12.
SZOMBAT, 21:00

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

A VILÁG
LEGHÍRESEBB
OPERAHÁZAIBAN
ÉNEKELTEK, MOST
SZÉKESFEHÉRVÁRON LÉPNEK FEL!
—————————
Verdi Requiemjének szólóit a két Kossuth-díjas énekesnő,
Lukács Gyöngyi (szoprán) és Komlósi Ildikó (mezzoszoprán),
valamint Otokar Klein (tenor) és Alexandru Agache (basszbariton) adja elő az Alba Regia Szimfonikus Zenekar és a
kétszáz tagú, öt vegyeskarból egyesített kórus közreműködésével.
Az esten a Liszt-díjas Drahos Béla vezényel.
Jegyárak: 1700 FT, 2400 FT,
3000 FT, 3500 FT

További információ és jegyvásárlás:

www.fehervariprogram.hu
www.szekesfehervar.hu

Iroda:
• Honvéd u. 1. szám alatti irodaépületben 1 db
38 m 2 alapterületű irodahelyiség;
Üzlethelyiség, raktár:
• József Attila kollégium mögött
(Hosszúsétatér felől) 68 m 2-es használaton
kívüli hő központ;

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

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.
Telefon:
e-mail:

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

közéleti hetilap
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Legószumó, robotok, programozás és egy szuper hét

Bekukkantottunk, megnéztük és megállapítottuk, hogy igazán szerencsések voltak
azok a gyerekek, akik az elmúlt hetet az Alba
Innovárban tölthették. Elindult ugyanis a próba
táborok sora a digitális élményközpontban.
A gyerekek az utolsó nap autós robotokat
építettek és programoztak, a csapatok aztán
egy legószumó bajnokságon tesztelték is a
spéci robotokat. A digitális élményközpont jól
vizsgázott az ifjúság szerint.

Éles helyzetben az a járgány győz, amelyik
lesöpri a pályáról az ellenfelet

Az Alba Innovár a szeptemberi
nagyüzem előtt próba táborokat
szervez. Az első ilyen foglalkozás
az elmúlt héten zajlott. A gyerekek
szerint a digitális élményközpont
ötösre vizsgázott. Laufer Tamás, az
élményközpontot létrehozó Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány
kuratóriumi elnöke elmondta, hogy
négy próba tábort szerveznek, ami
segíti a központ munkatársait a
felkészülésben, hiszen megtapasztalhatják a váratlan helyzeteket, de
lehetőséget ad az eszközök finomhangolására is és az is kiderül, hogy
mi az, ami foglalkoztatja, érdekli
a gyerekeket. Az első táborozók öt
napot töltöttek el az Alba Innovárban. A foglalkoztatóban töltötték el
a legtöbb időt és minden nap mással
ismerkedhettek meg. Volt egy kis
programozás, de sokkal nagyobb
hangsúly volt a kreativitáson és a
csapatmunkán. Alapvetően önállóan
dolgoztak a csapatok, mindenki a
saját felkészültségének megfelelő
feladatokat kapott, ha elakadtak
valahol, akkor természetesen kaptak
segítséget. Robotika, kódolás,
programozás – csak néhány azon
foglalkozások közül, melyeken részt
vehettek a diákok. Előtérbe került
a készségfejlesztés, az alkotás és a
tanulói aktivitás. Szerencsések voltak azok a fiatalok, akik már most
megízlelhették azt a csodát, amit az

Alba Innovár jelent. Szeptembertől
pedig ez minden fehérvári diák számára elérhető lesz, hiszen a digitális
élményközpont elsődlegesen iskolásoknak tart majd foglalkozásokat és

moltunk, az önkormányzat finanszírozásában létrejött élményközpont
célja elsősorban az, hogy a fehérvári
fiatalok – szociális helyzettől függetlenül – ingyenesen ismerkedhessenek

Fotó: Bácskai Gergely

Látrányi Viktória, Novák Rita

A gyerekek tehát csak alkatrészeket kaptak, összerakták a robotra épülő harcosokat, a mozgásukat pedig általuk megírt programok irányították

szakköröket. „Nagyon fontos ez a hely
itt Székesfehérváron, ami – nemcsak
Magyarországon jelent meg elsőként, de
meggyőződésem szerint – Európában is
az elsők között van. A gyerekeink számára alapot, tudást adhat abban, hogy
biztonsággal igazodjanak el az információs társadalomban” – fogalmazott
Cser-Palkovics András polgármester.
Ahogy arról már korábban beszá-

a digitális világgal, melynek ismeretei
nélkül a jövőben nem boldogulnak.
A látogatók humanoid robotokkal,
Legórobotokkal, 3D-szobrászattal és
3D-nyomtatással, valamint interaktív
asztallal és szociális robotokkal is
találkozhatnak. A szabadulószobában
pedig a digitalizáció világára épülő
rejtvények és kihívások világába
tekinthetnek be.

A Fehérvár Televízió műsora július 22-től 28-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. 7. 22. SZOMBAT

2017. 7. 23. VASÁRNAP

2017. 7. 24. HÉTFŐ

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Bajnokok városa
magazin – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Somogyi Viktória
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlése
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Damniczki Balázs
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Vizi László Tamás
12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Koszti András
14:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Eszterhai Katalin
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Turisztikai magazin
– ismétlés
15:45 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Zemlényi Katica
18:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 Épí-tech magazin
19:50 Élen állunk sport magazin
2. rész – ismétlés
20:20 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Zemlényi Katica
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Somogyi Viktória
11:40 Turisztikai magazin
– ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda Zoltán.
Vendég: Damniczki Balázs
12:40 Híradó! – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Vizi László Tamás
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:45 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szakonyi Károly
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Élen állunk sport
magazin 3. rész
20:20 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
22:50 A hét hírei – ismétlés
23:10 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
10:20 Köztér – ismétlés
11:00 Épí-tech – ismétlés
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Képes hírek
16:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Szakonyi Károly
16:40 Épí-tech – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Korik Péter
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
– benne Híradó,
Esti mérleg, Együtt
magazin és Hírek
20:15 Videoton FC – Újpest
FC labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
22:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése

2017. 7. 25. KEDD
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
10:40 Együtt magazin
– ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Korik Péter
17:00 Együtt magazin
– ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Tósoki Imre
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
– benne Híradó,
Esti mérleg, Paletta
magazin és Hírek
20:15 Gyógyult utakon
20:45 Seuso – Rejtélyek
nyomában – 12. rész
22:15 Ritoók Ágnes: A
zalavári ásatások
legújabb eredményei
23:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
23:40 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

2017. 7. 26. SZERDA

2017. 7. 27. CSÜTÖRTÖK

2017. 7. 28. PÉNTEK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
10:40 Paletta magazin
– ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Tósoki Imre
17:00 Paletta magazin
– ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Nagy Zoltán
Péter. Vendégek: Demeter
Zsófia és Lukács László
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
- benne Híradó, Esti
mérleg, Honvéd7 és Hírek
20:15 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
22:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
22:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
10:40 Honvéd7 – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Nagy Zoltán
Péter. Vendégek: Demeter
Zsófia és Lukács László
17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Bágyi Balázs
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
– benne Híradó, Esti
mérleg, Bajnokok
városa és Hírek
20:15 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
22:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
22:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
10:40 Bajnokok városa
magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Bágyi Balázs
17:00 Bajnokok városa
magazin - ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Csonki István
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
– benne Híradó,
Köztér, Turisztikai
magazin és Hírek
20:35 Megyeri Anna: Göcsej
újrafelfedezése a két
világháború között
21:05 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
22:00 Híradó és Köztér
– ismétlés
23:00 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: július 25. 22:15 Ritoók Ágnes: A zalavári ásatások legújabb eredményei
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Sport

Nagyon közel a bajnoki cím

2017. július 20.

Kaiser Tamás

Azzal a céllal vágott neki az idei
csapatbajnokság legmagasabb osztályának a Diego SC – Fehérvár Kiskút
Tenisz Klub, hogy letaszítsa a trónról
az utóbbi évek egyeduralkodóját, az
MTK-t. Ehhez az első lépést a hétfői,
első meccsen meg is tette a fehérvári
csapat. A papíron is jóval gyengébb
játékerőt képviselő Győr nem tudott
túl nagy ellenállást kifejteni Udvardy
Pannáékkal szemben. A tizennyolc
éves Panna ráadásul az első páros
meccsét életében először tizenkét
éves húgával, Lucával az oldalán vívta meg – sikerrel. És természetesen
Marosi Katának sem okozott gondot
győzni korábbi páros partnerével,
Mihaela Buzarnescuval hozták kön�nyedén a másik páros mérkőzést. A
Győr a hétfő délutáni egyes mec�csek során sem tudott igazán lépést
tartani a fehérvári lányokkal, így
végül 6-1-es győzelemmel kezdett a
Kiskút.
A szerda az már egészen más tészta
volt, hiszen a bajnoki címvédő MTK

Fotó: Simon Erika

Két meccsen két győzelmet aratott a női tenisz
Szuperligában a Diego SC – Fehérvár Kiskút
TK. Ezzel pedig hatalmas lépést tett a fehérvári
alakulat, hogy elhódítsa a csapatbajnoki
aranyérmet a címvédő MTK-tól, a fővárosiakat
magabiztosan, 5-1-re verte a Kiskút.

Marosi Kata hozta a kötelezőket, mindkét páros meccsét megnyerte

jött Fehérvárra, míg a nagyon várt,
jelenleg harmadik számú magyar
teniszező hölgynek számító Stollár
Fanny nem jött, hogy segítse a fehérváriakat. Ezzel együtt Marosi Katáék
optimistán várták az összecsapást.
A délelőtti párosok után 1-1-re állt a
rangadó, és a folytatásban is nagyon
éles, szoros meccseket láthattak
a kilátogató nézők. Nem is csoda,
hiszen bár a Szuperligában körmérkőzéses rendszerben dől el a bajnoki
cím, a Kiskút – MTK találkozóról
mindenki tudta: ez dönt az aranyéremről!

A nap két záró meccse előtt tehát 3-2es előnyben volt a fehérvári alakulat.
De Pirok Alexa és Fekete Lili megnyerte saját mérkőzését, így a Diego
SC – Fehérvár Kiskút Tenisz Klub
magabiztos 5-2-es győzelmet aratott a
címvédő MTK felett, ezzel pedig a székesfehérvári csapat karnyújtásnyira
került a bajnoki címtől, hiszen a két
hátralevő ellenfél, a Pécs és a Budaörs
is a kötelezően legyőzendő csapatok
közé tartozik. Előbbivel csütörtökön,
utóbbival pénteken játszik a Kiskút
– mindkét találkozón idegenben lép
pályára a fehérvári gárda.

A délutáni egyes meccsek tehát 1-1ről indultak. Buzarnescu két 6:3-re
elvesztett szettel kapott ki Gálfi Dalmától, míg Békefi Bianka szetthátrányból, 3:6, 6:2, 6:1 arányban verte
Nagy Adriennt.
Udvardy Panna simán hozta az első
játszmát Jani Rékával szemben,
majd a másodikban 5:2-nél több
meccslabdája is volt, de egyiket sem
tudta pontra váltani, az MTK-s pedig
vérszemet kapott és négy játékot
nyert zsinórban. 6:6 után jöhetett a
rövidítés, amelyben Udvardy jobban
koncentrált, és így győzött.

Pásztor Bence ezüstérmes
Kaiser Tamás
Lengyelországban, a bydgoszczi U23-as
Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett
az ARAK kalapácsvetője. Pásztor Bence a
selejtezőszintet már első kísérletével alaposan
túlteljesítette. A selejtezőben a legjobb eredményt elérve nyugodtan készülhetett a pénteki
fináléra. Bár az aranyéremre nem, a dobogóra
eséllyel pályázott Lévai Dóra tanítványa,
hiszen a verseny előtt az európai ranglistán a
negyedik helyen állt.

A döntőben Pásztor Bence dobott
a legközelebb a legjobbjához.
Kiegyensúlyozott teljesítménnyel a

második sorozatban elért 71,49 méterrel az ötödik kísérletig vezetett
Pásztor honfitársa, Halász Bence
előtt. Utolsó előtti dobásával a
szombathelyi ranglistavezető 73,30at ért el, amivel átvette a vezetést.
Pásztor már nem tudott válaszolni, 71,51-el második lett. Kettős
magyar győzelem született tehát a
férfi kalapácsvetésben. Harmadik
helyen a német Alexej Mihajlov
végzett.
A viadal másik ARAK-os résztvevője, Szabó Dániel 100 méteren
10,68-al a 28., 200 méteren 21,46-al
a 21. helyen zárt.

.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
REFERENS
• VÁROSI KERTÉSZ
• DARUKEZELŐ
• ÚSZÓMESTER
• KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ,
TEMETŐFENNTARTÓ
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu
e-mail-címen lehet.

Fotó: iaaf.com

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

Két magyar a dobogón – a fehérvári Pásztor Bence ezüstérmes lett az Eb-n

Három gólos előnye birtokában is komolyan
veszi az Nomme Kalju elleni visszavágót a
Videoton, amely csütörtökön Felcsúton is győzni
szeretne az észtek elleni Európa Liga selejtezőn,
igaz ez nem sikerült a Balmazújváros elleni
bajnoki nyitányon.

Érmekért mennek a fehérváriak

döntene a továbbjutásról” – vélekedett
Marko Nikolics a Vidi vezetőedzője.
„A Nomme motiváltan fog ellenünk
pályára lépni. Fontos, hogy ne csak a továbbjutás legyen meg, hanem a győzelem
is, már csak azért is, hogy növelni tudjuk
a magyar klubcsapatok UEFA-koefficiens
pontjait.”
Az EL következő selejtezőkörében a
francia bajnokság hatodik helyezettje,
a Bordeaux vár a párharc győztesére.
Az NBI-ben pedig a Puskás Akadémia
vár a Vidire...

Szerdán új támadó érkezését jelentették
be a Vidinél: a huszonnégy éves nigériai
Ezekiel Henty a Lokomotív Moszkvától
érkezett Fehérvárra, de megfordult az
AC Milan korosztályos csapatában és az
Olimpija Ljubljanában Marko Nikolics
keze alatt is játszott.

Samu Miklós
Öt fehérvári versenyző vesz részt az öttusázók
minszki Európa bajnokságán. Egyéniben Kovács
Sarolta és Demeter Bence is a dobogóra tör és
persze ugyanez igaz a Világkupa győztes Alekszejev Tamarára is, aki a női váltóban szerzett
negyedik hellyel indította az Eb-t.

Demeter Bence nincs begyulladva.
Miért lenne? Idei Világkupa érmei
nem adnak okot erre. „Edzésen, vívás
közben pattanást éreztem a csípőmben,
majd begyulladt, de már sokkal jobban
vagyok, visszanyertem a formám.
Szeretnék dobogóra állni az Eb-n” - így
Demeter Bence, aki sérülése miatt
az ob-t és a Vk-döntőt is kihagyta.
„Örülök, hogy Bence is utazik, mert
nagyon hiányzott a Világkupa döntőn.

Sok plusz energiát ad a jelenléte” –
lélegzett fel a tavalyi egyéni és csapatvilágbajnok Kovács Sarolta. „Ha
felállhatok a dobogóra, már elégedett
leszek, remélem a legfényesebb érem
jut nekem. Nagyon jó felkészülés van
mögöttem és a Világkupa sikereim is
lendületet adnak.”
A nők egyéni selejtezőjére (Kovács
Sarolta, Alekszejev Tamara) csütörtökön, a férfi egyéni selejtezőre
(Demeter Gergely, Demeter Bence)
pénteken kerül sor, hétvégén a
döntőkkel folytatódik a program.
A hétfői vegyes váltóban Kovács
Sarolta Kasza Róberttel száll harcba
az éremért.
Harangozó Bence a férfi váltó szerdai küzdelmeit a kilencedik helyen
zárta Fehéroroszországban.

Fotó: vidi.hu

Harmadik mérkőzésére készül a Videoton a nemzetközi kupaporondon.
Az Európa Liga selejtező első fordulójában a máltai Balzant összesítésben
5-3-ra lépték le Juhászék, a második
kör odavágóján 3-0-ra győzték le az
észt Kalju együttesét. Pátkai gólja és
Scsepovics két büntetője megnyugtató előnyt jelenthet, de a fehérváriak a
visszavágót is komolyan veszik.
„Azt várom a csapattól, hogy úgy
játsszon, mintha ez az egyetlen meccs

Az új Vidi-mez és Lazovics: ezúttal győzelmet ér az örök és a modern klasszikus kombinációja?

VVSI sikerek az evezős OB-n
Németh Krisztián
Három arany-, hat ezüst,- és négy bronzéremmel zárta az Evezős Országos Bajnokságot a
VVSI. A szegedi Maty-éren az ország legjobb
tíz egyesülete közé kerültek az agárdiak.

nem mellesleg vezérevezősként
az agárdiak serdülő nyolcasával is
aranyérmet szerzett.
A Bognár, Illényi ifjúsági kétpár is
felállhatott a dobogó második fokára, tagjai normál-, illetve könnyűsúlyú egypárevezősben is az első
háromban végeztek. Mogyorósi
Márton a magyar válogatott kön�nyűsúlyú kétpárevezős hajójában
második helyen zárt. A feltörekvő
fiatalok közül Cser László, Grozev Erik, Illényi Dorottya, Pintér
Csaba, Róth Violetta és Wagner
Áron végzett a dobogón egypárevezősben, az agárdiak kormányos

Demeter Bence és Kovács Sarolta: egymásból is erőt merítenek

A legmagasabb osztályban szerepelhet
jövőre az Enthroners
Samu Miklós
A Fehérvári Koronázók a Budapest Eagles
ellen küzdöttek Ratio Media HFL-be jutásért.
A közel 3000 néző előtt lejátszott találkozón
végig vezetve, magabiztosan győztek 28-7-re
a fehérváriak.

A kiélezett első tizenkét percet
követően 0-0-s állással folytatták tovább a párharcot a felek.
A második negyed azonban már
sokkal jobban folytatódott fehérvári szempontból. Erős remek passza
után Antonio Roane gyalogolt be
a célterületre, majd Zách György
jutalomrúgásával 7-0-ra vezetett
az Enthroners. A hazai együttes
teljesen átvette a játék irányítását,

a szünetre pedig 21-0-s fehérvári előnnyel vonultak pihenőre a
csapatok.
A harmadik negyed az első tizenkét
perchez hasonló kemény és kiélezett játékot hozott. A negyed végére
szépíteni tudott a Budapest Eagles,
amely 21-7-re zárkózott fel. Nem
sokáig tartott azonban a fővárosiak
öröme. Erős Márk hosszú labdája
után Tóth Nándor ért el TD-t, majd
Zách pontos rúgásával már 28-7-re
vezetett a hazai csapat, amely magabiztosan jutott fel a legmagasabb
osztályba. A bajnoki címen kívül
a fehérváriak annak is örülhettek,
hogy a 2017-es évben a FEZEN
Divízió I támadó és védő MVP-je
Márk Erős és Jebrai Regan lettek.

Fotó: Bácskai Gergely

Fotó: Czucz Bálint - MESZ

„Beváltották a fiatalok a hozzájuk
fűzött reményeket” – összegezte
Vida Erik a VVSI versenyzőinek
teljesítményét, aki Csankó Tiborral közösen edzi a Velence-taviakat.
A legnagyobb meglepetést a VVSI
ifjúsági négypárevezős egysége
(Orisek László, Turi Péter, Bognár
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Fotó: pentathlon.hu

Itthon is győzni akarnak
Németh Krisztián

FEHÉRVÁR

Sport

közéleti hetilap

A győzelem pillanata – bajnok az agárdi ifi négypárevezős

Ádám, Illényi Dániel) szerezte,
amely letaszítva a trónról a csepelieket aranyérmet szerzett. Mindezt
úgy, hogy Orisek László serdülőként ült be az idősebbekhez, aki

négyese (Illényi Dorottya, Kovács
Dorina, Smolkó Zsuzsanna, Rabi
Hanna, kormányos: Kovács Barnabás) tanuló korosztályban bronzérmet szerzett.

Járt a gratuláció a szurkolóktól a veretlenül „lehozott” szezon után

FEHÉRVÁR
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Hirdetes

2017. július 20.

fabianauto.hu

PEUGEOT 208
MÁR

2 790 000 FT-TÓL***

HASZNÁLTAUTÓ-BESZÁMÍTÁS ESETÉN

Csak magánszemélyeknek,
további feltételek
teljesülése esetén.**

A Peugeot 208 Access 1.2 PureTech 68 LE kombinált átlagfogyasztása: 4,4 l/100 km, CO2-kibocsátása: 102 g/km.

*Minden 2017. július 3. után megrendelt, minden magánügyfél számára új autóként értékesített új Peugeot 208 személygépkocsi vásárlása esetén a 2 év szerződéses gyári jótállás mellé most
+3 év kiterjesztett Optiway Optimum szerződéses jótállást adunk ajándékba. Az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás a 2 éves szerződéses gyári jótálláson túl érvényes, a
gyári szerződéses jótállással megegyező szolgáltatásokat tartalmaz, és az autó első tulajdonosának történő átadásától számított 5 évig vagy 100 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó)
érvényes. Az akció visszavonásig érvényes. **A gyári szerződéses jótállás és az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők
igénybe, ha az adásvételi szerződésben, a Szerviz és Garanciafüzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek. ***Jelen ajánlat a 2017. július 3. és 2017. augusztus 31. között megkötött adásvételi szerződésekre érvényes új Peugeot 208 vásárlása esetén, amennyiben az új Peugeot 208 vásárlása használtautó-beszámítással
történik. A hirdetésben szereplő bruttó 2 790 000 Ft indulóár a 208 Access 1.2 PureTech 68 LE motorral felszerelt, 3 ajtós változatára vonatkozik. A kedvezményes indulóár teszt és használt
Peugeot 208 vásárlására nem vonatkozik. A kedvezmény más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze. A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a P Automobil Import Kft. fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Az akció részleteiről érdeklődjön a Peugeot-márkakereskedésünkben, illetve keresse fel a www.peugeot.hu honlapot!

ÚJ PEUGEOT 208

PEUGEOT FÁBIÁN SZÉKESFEHÉRVÁR

Székesfehérvár, Budai út 175. | Tel.: +36 22 303 406

A Vörösmarty Rádió műsora július 22-től 28-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2017. 7. 22. SZOMBAT
00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08:10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
Témák: műsorajánló,
kalendárium, névnapok,
aktualitások, érdekességek
08:30 Hogyan alakítsuk ki a kerti
sütögetőt? Vendég: Demkó
Kata és Lengyel Gábor
09:00 Egészséges étkek
és fogyókúra a
mindennapokban. Vendég:
Kovács V. Orsolya
10:00 Variációk reggelire Vendég:
Pozsonyi Zsuzsi
13:10 Műsorvezető: Cseke
András Témák:
aktualitások, érdekességek
18.00 Hírek
18:10 Sport. Szerkesztők: Somos
Zoltán és Kaiser Tamás
20:00 Hírek
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23:10 Válogatás az elmúlt hét
műsoraiból: Fejér zene.
Szerkesztő: Bokányi Zsolt

2017. 7. 23. VASÁRNAP
00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08:10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
08:10 Témák: műsorajánló,
kalendárium, névnapok,
aktualitások, érdekességek
10:00 Gazdi kereső a Herosz
lakóinak. Vendég:
Krepsz Györgyi
11:10 Vasárnapi hangulatban –
riportok, beszélgetések
12:10 Dicsértessék a Jézus
Krisztus – Katolikus műsor
13:00 Hírek
13.10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán Témák: aktualitások,
érdekességek
17.10 A világ nagy dolgai
tinédzser szemmel:
Rebi és Dodó
18.10 Tartson Mits Mártonnal!
20:05 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23:10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

2017. 7. 24. HÉTFŐ

2017. 7. 25. KEDD

2017. 7. 26. SZERDA

2017. 7. 27. CSÜTÖRTÖK

2017. 7. 28. PÉNTEK

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán. 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: Palkó
Zsuzsanna
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
12:20 Ebédidő: gasztronómiai
műsor
13:10 Munkaügy
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 Vadász, horgász magazin
20:00 Hírek
20:10 Koktél – színes
beszélgetések Sasvári
Csillával, Gemeiner
Lajossal és Mits Mártonnal
Közben: 23:00 Aktuális:
napi hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás

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:
Schéda Zoltán. Benne:
félóránként friss hírek,
programajánló, kalendárium,
közlekedés, napi
aktualitások, hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
08:10 Sport
09:10 Aktualitások
10:10 Tízórai
11:15 Délelőtti körkép.
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Palkó Zsuzsanna
12:20 Ebédidő: gasztronómiai
műsor
13:10 Vakolat – építkezők
magazinja
14:10 Ingatlanmagazin.
Vendég: Bedő Gyula
15:10 Kézműves magazin
16:00 Műsorvezető: Heiter
Dávid Tamás
16:10 Vörösmarty kocka –
informatikai műsor
17:10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár
Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Palkó Zsuzsanna
18:10 Diákkedd
19:10 Apaklub
20:00 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló. Szerkesztő:
Palkó Zsuzsanna
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:
Schéda Zoltán
08:10 Sport
09:10 A nap témája
11:00 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11:10 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Bóna Éva
12:20 Ebédidő – gasztronómiai
műsor
13:10 Környezetbarát –
magazinműsor
14:10 Itt élünk – magazinműsor
15:10 Esélyegyenlőségi magazin
16:00 Műsorvezető: Heiter
Dávid Tamás
16:10 Agenda – közigazgatási
magazinműsor
17:10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Bóna Éva
19:10 Portré
20:10 Koktél – színes
beszélgetések Sasvári
Csillával, Gemeiner
Lajossal és Mits Mártonnal
Közben: 23:00 Aktuális:
napi hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Bóna Éva

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:
Schéda Zoltán
08:10 Sport
09:10 Jogról konyhanyelven
09:40 A nap témája
10:10 Tízórai vendég
11:00 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11:10 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Palkó
Zsuzsanna
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: Bóna Éva
16:10 Motorsport. Vendég:
Debreczeni Dávid
17:10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár
Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Palkó
Zsuzsanna
18:10 Kertész magazin
19:10 Gábor és Gábor.
Vendég: Tornyai Gábor
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Palkó
Zsuzsanna
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:
Schéda Zoltán
08:10 Sport
08:40 A nap témája
10:10 Tízórai vendég
11:10 Műsorvezető: Németh Gábor
11:10 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
12:20 Ebédidő – gasztronómiai
műsor
13:10 Nevelés és oktatás
14:10 Mozogjon mindenki!
15:10 Utazási magazinműsor
16:00 Műsorvezető: Sasvári Csilla
16:10 Illemtan óra
17:10 Esti műsorajánló
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
18:10 Könyvespolc – irodalmi
magazinműsor. Szerkesztő:
Bokányi Zsolt
19:10 Áldás, békesség! –
református magazinműsor.
Szerkesztő: Bokányi Zsolt
20:10 Koktél – színes
beszélgetések Sasvári
Csillával, Gemeiner
Lajossal és Mits Mártonnal
Közben: 23:00 Aktuális:
napi hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás

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

