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Győzelem fiatalokkal Fehérvári kuponnapok

„Szeretem, hogy nőnek születtem!”
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Lezárult az ajánlásgyűjtés

A közösségi média hatása kiszámíthatatlan gyermekeink életében

A Fejér megyei 1. és 2. számú vá-
lasztókerületekben induló jelöltek 
száma és személye lapzártánk után lesz 
végleges. A jelöltek névsorát jövő heti, 
március 16-án, pénteken megjelenő 
lapszámunkban tesszük közzé. Az 
induló jelöltek bemutatkozására pedig 
március 22-i lapszámunkban bizto-
sítunk lehetőséget. Ennek feltételeit 
a Fehérvár Médiacentrum Választási 
irányelvei rögzítik. A dokumentum 
megtalálható az alábbi oldalon: http://
www.fehervartv.hu/onkormanyzati-va-
lasztas-2018

Heiter DáviD tamás

A Székesfehérvári Helyi Választási Iroda az 
elmúlt időszakban közel harmincezer aláírást 
ellenőrzött. A választási bizottságok munkájá-
ról, a mozgóurnás szavazásról és arról, hogy a 
külhoni magyarok hogyan szavazhatnak, Laczi 
Zoltánt, a Székesfehérvári Helyi Választási 
Iroda vezetőhelyettesét kérdeztük.

Március 5-én 16 órakor lejárt az 
ajánlás időszaka az országgyűlé-
si választáson. Fejér megye 1-es 
számú egyéni választókerületében 
negyvenhatan igényeltek ajánlóívet, 
a 2-es választókerületben harminc-
nyolcan. Február 19. és március 
5. között a választási iroda 29.155 
ajánlást ellenőrzött, ebből 19.811 
ajánlás volt elfogadható. A választá-
si bizottságok a jelölés időszakában 
folyamatosan üléseztek. Az 1-es 
körzetben tizenkettő, a 2-esben 
tíz jelölt nyilvántartásba vételét 
fogadták el. A nyilvántartásba vétel 
elutasításáról szóló döntések márci-
us 8-án lesznek jogerősek, akkor 
válhat véglegessé az induló jelöltek 
száma.
Hogyan vehetnek részt a magyarorszá-
gi lakcímmel nem rendelkező választó-
polgárok, azaz a külhoni magyarok az 
országgyűlési választáson?
Magyarország Alaptörvényének 
XXIII. cikke alapján minden 
nagykorú magyar állampolgárnak 
joga van ahhoz, hogy az ország- 
gyűlési választáson részt vegyen. A 
választási regisztráció folyamatosan 
zajlik. Ugyanakkor a választáson 
csak az a külhoni magyar állampol-
gár vehet részt, akinek a választási 
regisztrációs kérelme március 24-én 

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!
Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

LászLó-takács krisztina

Lapozzunk!

Egyesek állítják, hogy a Fehérvár magazinon lehet a 
legjobban répát pucolni. Mások előszeretettel hasz-
nálják az ablaküveg fényesítésére. Sokan inkább 
az iskolai papírgyűjtésre teszik félre, de a legújabb 
kutatások szerint még az is előfordulhat, hogy vala-
ki kávé mellé fogyasztja. Én pedig meggyőződéssel 
állítom, hogy a telefon, a tablet, de még a számító-
gép sem képes ennyi fizikai aktivitást kiváltani az 
emberből, tartalmazzanak bármennyi információt! 
Már ezért megéri! Ha pedig e mellé nyomdafestéket 
megtűrő tartalmat, a mostantól huszonnégy oldalas 
terjedelem adta feszességet küldünk minden fehér-
vári postaládába, már-már nyertesnek érezhetjük 
magunkat. Persze mindez nem rólunk szól, sokkal 
inkább önökről, olvasóinkról. Önökről, akik a 
vasárnapi húsleves előkészületei előtt, után, olykor 
közben fellapozzák újságunkat.
Bár egy forintot nem kérünk mindezért, tetszeni 
azért mégis vágyunk, így történt, hogy levetettük 
megszokott ruhánkat. Kanálban a mélyedés, 
mondhatnánk, mert nem ez az első eset: a Fehérvár 
magazin pályafutása alatt eddig négyszer történt 
hasonló, legalábbis ami a címlapváltást illeti. 
Általában kétévente újultunk meg, most kivártuk 
a hármat. Reméljük, érdemes volt, hiszen nemcsak 
kívül, de belül is vannak változások. A megszo-
kott harminckettő-tizenhat oldalas ingadozást 
huszonnégy oldalban stabilizáltuk, amit majdnem 
minden hétre megígérhetünk, ahogy a rejtvényt, a 
programajánlót, a történelmi rovatot is. Emellett 
minden héten nagyító alá teszünk valamilyen 
aktuális témát a hét hírein, eseménybeszámolóin 
túl. Azt pedig csak remélni tudjuk, hogy e helyi 
sajtótermék alkalmas lesz a fogyasztásra, de méltó 
az újrahasznosításra is. Azért mindig érdemes oda-
figyelni: ezen a héten például értékes kuponokkal 
ajándékozzuk meg önöket. Most pedig nincs más 
hátra: lapozzunk együtt!

Új kerékpárutak, épülő trialpálya
Bemutatkozott a Fejér Megyei Kerékpáros 
Sportegyesület. A szemléletformálást és a 
közösségépítést is segítő célok és programok 
valamint az új trialpálya mellett a közeljövőben 
Székesfehérváron megépülő mintegy húsz 
kilométernyi kerékpárútról is szó esett.

Gyorsan fejlődő, magas vásárló-  
erejű városunkban jelentős az 
autós közlekedés, egyre nő a gép-
kocsik száma, ami nagy kihívást 
jelent a városnak: „Ennek a kihívás-
nak csak akkor tudunk megfelelni, ha 
közösségek jönnek létre a szemlélet-
formálás céljából, és ha jó értelemben 
divatot teremtünk a jó gyakorlatoknak. 
Megoldást jelenthet, ha erősítjük a 
gyalogos, a kerékpáros és a közösségi 
közlekedést, továbbá az elektromos 
autózást. Hangsúlyosnak tartjuk ennek 
az új szervezetnek a megalakulását, és 
a város örömmel vonja be a szakmai 
kérdésekbe a kerékpárosokat.” – 
mondta az egyesület bemutatkozó-
ja kapcsán Cser-Palkovics András 
polgármester.
A tájékoztatón elhangzott, hogy 
a TOP keretein belül tizennégy 
kilométernyi új kerékpárút épül, a 
városon halad keresztül a Buda-
pest-Balaton kerékpárút is, ami 
összességében – többek között a 
Saára Gyula-program fejlesztései-
vel együtt – mintegy húsz kilométer 
hosszú új kerékpárutat jelent. 
Cser-Palkovics András szerint 
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Bácskai GerGeLy

Gyerekeken segítenek

Pénteken a gyermekjóléti szolgálat fejlesztéséről 
is dönt a város képviselő-testülete. A Család- és 
Gyermekjóléti Központ tíz olyan szakembert fog-
lalkoztathat a jövőben, akik az iskolákban abban 
segítik a pedagógusokat, hogy a gyerekeket az 
őket érő lelki és testi sérülésektől megóvják.

„Ez egy nagyon jó kezdeményezés, 
hiszen a tanároknak például olyan 
kihívásokkal kell szembenézniük, mint a 
közösségi média miatti lelki és mentális 
problémák. A tevékenység finanszírozá-
sára idén mintegy 1,4 milliárd, 2019-ben 
5,6 milliárd forint többlettámogatást 
fordít a költségvetésből a kormány.” 
– mondta el lapunknak a téma kap-

16 óráig eljut a Nemzeti Választási 
Irodába.
Hogyan lehet kérni a választási 
regisztrációt?
A kérelem benyújtható levélben 
vagy elektronikusan. Levélben 
történő benyújtásához a választási 
regisztrációs kérelem letölthető a 
valasztas.hu oldalról. A levélben 
benyújtott kérelmet a következő 
címre kell eljuttatni: Nemzeti 

Választási Iroda, 1397 Budapest, 
Pf. 547.
Milyen szavazólapot kapnak a levél-
ben szavazók?
A levélben szavazók kizárólag 
országos pártlistára szavazhatnak. 
Nem szavazhatnak sem nemzetiségi 
listára, sem egyéni választókerületi 
jelöltre. 
Hogyan történik a mozgóurna igénylése?
A kérelmet elektronikusan legké-
sőbb a szavazás napján 15 óráig 
kell benyújtani. Papír alapon – 
személyesen vagy postán – a helyi 
választási irodához a szavazást meg-
előző második napon, április 6-án, 
pénteken 16 óráig kell eljuttatni a 
kérelmet. A szavazatszámláló bi-
zottságnál is lehet kérni a mozgóur-
nát, a szavazás napján 15 óráig. 

Székesfehérváron nem valósul meg 
nagy útépítés kerékpáros infra-
struktúra nélkül.
A Fejér Megyei Kerékpáros Sport- 
egyesület célja a közösségformálás. 
Bakurecz Ildikó, az egyesület ügy-
vezetője elmondta, hogy szervezett 
és családbarát biciklis túrákat 
indítanak. Az első, szezonindító 
programra március 16-án kerül sor, 
majd 31-én nyuszikereső húsvé-
ti túrát indítanak. A túrák előtt 
KRESZ-t oktatnak, és vezetők segí-
tik azokat, akik bátortalanabbak a 
forgalomban. Emellett kerékpárke-
zelési és KRESZ-ismereti tanfo-
lyamokat is indítanak, valamint 
középiskolások számára felkínálják 
rendezvényeiken a közösségi szol-
gálat letöltésének lehetőségét. A 
zenei fesztiválokon is jelen lesznek, 
így is népszerűsítve a kerékpáro-
zást. A trial sportág megismertetése 
és az utánpótlás-nevelés céljából 
megrendezik a Magyar Trial Kupát 
is.
Czibere Gyulától, a Magyar Ke-
rékpáros Szövetség Trial szakág-
vezetőjétől azt is megtudtuk, hogy 
már megvan a terület egy trialpálya 
kialakítására. Ez alkalmas a profi 
sporton túl a fiatalok kerékpártu-
dásának fejlesztésére is. A cél, hogy 
egy régiós trialközpont jöhessen 
létre Székesfehérváron. 

Forrás: ÖKK

csán tartott sajtótájékoztatón Vargha 
Tamás országgyűlési képviselő.
„Ezt a feladatot nem kötelezettségként, 
hanem lehetőségként értékeli Fehérvár 
önkormányzata. Amikor nem volt törvé-
nyi kötelezettsége a városnak, már akkor 
elindította ezt a fajta szolgáltatást. Ez 
két státuszt jelentett, mert úgy éreztük, 
fontos, hogy az intézményeinkben le-
gyenek olyan szakemberek, akik képesek 
kezelni a gyerekeket érintő nem hétköz-
napi problémákat.” – hangsúlyozta 
Cser-Palkovics András polgármester.
Brájer Éva alpolgármester arról is 
beszélt, hogy a közösségi média a gye-
rekeink életében nagy változást hozott. 
Nagyon sok információ éri a fiatalokat, 
és néha nehéz eligazodni közöttük.
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Új gyártócsarnok, kétszáz új munkahely az Arconicnál

Az alapkő alá időkapszulát is helyeztek, melyben egy aznapi újság, egy nyakpánt, egy kerék-
termék-emblémával ellátott kulcstartó, egy oklevél – melyet minden vezető és dolgozó aláírt 
– egy fényképeket tartalmazó pendrive és egy kerék formájú mérőszalag kapott helyet

ráBa Henrietta

Új gyártócsarnokkal bővül az Arconic-Köfém 
Kft. székesfehérvári keréktermékgyártó 
üzletága. A beruházással további kétszáz 
embernek nyújt munkát a vállalat. Az alapkő-
letételre kedden került sor.

2019 végén várhatóan már 
üzemelni fog az új csarnok. A 
harmincötmilliárd forint értékű 
zöldmezős beruházás eredménye-
ként egy tizenhétezer négyzet-
méteres új, magas technológiai 
színvonalú csarnok épül fel. Az 
Arconic keréktermék-üzletága hu-
szonkét évvel ezelőtt harminckét 
munkatárssal lépett be az európai 
árufuvarozási gépjárműpiacra. 
Ma már ötszázan dolgoznak a 
vállalatnál. 
Chip Blankenship, az Arconic Inc. 
vezérigazgatója elmondta, hogy 
1993-ban indult az első cégük 
Magyarországon. Nagyon fontos 
a keréktárcsagyártáson kívül az 
Arconicnál az öntött és préselt üz-
letág is. A helyi csapat sikerének 
is köszönhető, hogy több mint 
ötszázötvenmillió amerikai dollár 
értékben sikerült eddig befektetni 
a magyar tevékenységbe. 
A székesfehérvári új kerékgyár-
tócsarnokhoz a kormány is 
segítséget nyújt. Szijjártó Péter 
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Biztonság, kiszámíthatóság, nyugalom

„Magyarországon teljes foglalkoztatottság van: nyolc éve 12,5 százalék volt a munkanélküliség, most 3,7 százalék” – mondta Szijjártó Péter a 
városházán, miután a város vezetőivel és fehérvári nagyvállalatok képviselőivel tárgyalt

DáviD renáta

A magyar piac versenyképességéről, a fehérvári 
vállalatok működéséről és a magyar gazdaságstra-
tégiáról is szó volt kedden a városházán: Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügyminiszter a székes-
fehérvári nagyvállalatok képviselőivel és a város 
vezetőivel tárgyalt azokról a kérdésekről, melyek 
a leginkább befolyásolják a város és cégei, rajtuk 
keresztül pedig a magyar gazdaság versenyképes-
ségét. A találkozón kiderült: a város legnagyobb 
cégei, melyek a legtöbb fehérvárinak adnak 
munkát, Székesfehérváron leginkább a biztonságot, 
a kiszámíthatóságot és a nyugalmat értékelik, mint 
az üzleti környezet legfontosabb jellemzőit, ezek 
megőrzését tartják a legfontosabbnak.

„A fehérvári vállalatok jelentős mérték-
ben hozzájárulnak a magyar gazdaság 
sikeres működéséhez. Nagyon fontos, 
hogy Magyarország – felhasználva az 
eddig elért eredményeket – a jövőben is a 
legversenyképesebb európai gazdaságok 
egyike legyen!” – emelte ki a városban 
tett látogatása során a külgazdasági 
és külügyminiszter, ahol a magyar és 
fehérvári gazdasági sikerek kerültek a 
középpontba. 
Vargha Tamás az eddig elért fehér-
vári gazdasági sikerekről beszélt. 
Székesfehérvár országgyűlési képvi-
selője lapunknak úgy nyilatkozott: 
„A fehérvári sikerek eléréséhez nagyon 
sokat tett a magyar kormány, de nagyon 
sokat tettünk mi, székesfehérváriak 
mindannyian, nemcsak a város vezetése, 
nemcsak a képviselők, hanem azok a 
fehérvári munkavállalók, akik a cégeknél 
dolgoznak. A cégvezetőktől megtudtuk: 
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azt értékelik leginkább Fehérváron, hogy 
biztonság, kiszámíthatóság és nyugalom 
jellemzi az üzleti és társadalmi kör-
nyezetet, és ezek megőrzését tartják a 
legfontosabbnak.”
Cser-Palkovics András polgármester 
köszönetét fejezte ki, hogy a kor-
mányra minden kérdésben számíthat 
a város: „Soha annyi fejlesztési forrás-
ban, támogatásban ez a város még nem 
részesült, mint az elmúlt években!”

A miniszter a munkaerőhiánnyal kap-
csolatban elmondta, hogy a szakkép-
zett munkaerő biztosítása érdekében 
beszéltek a felnőttképzésről, a tanmű-
hely-létesítési és a képzési támoga-
tásokról is. A kormány munkaerő- 
mobilitást segítő adókedvezményeket 
léptetett életbe – vállalati javaslatra 
– ez érinti mind az utazási, mind a 
lakhatási feltételeket. Az önkormány-
zatok pedig ötmilliárd forintos keret- 

összegű pályázatra jelentkezhetnek 
munkásszállók építésére. 
A találkozón a magyar és a fehérvári 
gazdaság fejlődési lehetőségein, kihí-
vásain kívül szó esett arról is, hogy a 
gazdasági siker azon is múlik, hogy a 
termelési tevékenységet a digitalizáci-
óval ki hogyan tudja összekapcsolni. 
A kormány kidolgozta a szükséges 
terveket ahhoz, hogy a magyar vállala-
tok ezen a téren is sikeresek legyenek. 

külgazdasági és külügyminiszter 
az alapkőletételen elmondta: 
„Azt a megállapodást kötöttük az 

Arconiccal, hogy a kormány ehhez 
a beruházáshoz fejlesztési adóked-
vezményt biztosít, mely összesen 

8,3 milliárd forintot jelent. Ennyi 
adókedvezményt kap a vállalat ezért 
a beruházásért. Magyarország, a 
magyar emberek és Székesfehérvár 
szempontjából is jó üzletet kötöttünk 
az az Arconic-kal!” 
Cser-Palkovics András polgár-
mester lapunknak elmondta: 
„Harmincötmillárd forintot költ az 
Arconic a beruházásra. Ízlelgessük 
egy kicsit ezt a számot: ez az összeg 
Székesfehérvár éves városi költségve-
tésének a fele! Egy ekkora beruházás 
azt bizonyítja, hogy a cég hosszú 
távra tervez Székesfehérváron, és ér-
tékeli azt a biztonságot, nyugodt gaz-
dasági környezetet, ami városunkat 
jellemzi. A beruházás munkahelyeket 
is jelent, és egy olyan gyárat, mely a 
világ legkorszerűbb technológiájával 
világszínvonalat hoz létre Székes- 
fehérváron.” 
Az új létesítmény várhatóan 
kétszáz új munkahelyet teremt, és 
jelentős kapacitásbővítést ered-
ményez az alumíniumból préselt 
kerekek gyártása terén, mely a ne-
héz-tehergépkocsiknál és buszok-
nál használatos legkisebb súlyú 
kerék. Az Arconic idővel akár meg 
is duplázhatja az európai kerék-
tárcsagyártási kapacitását, és ez-
zel is növelheti piaci részesedését 
Európa, Dél-Amerika, Ausztrália 
és Ázsia fejlődő piacain. 
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A hely, ahol élünkÉlmények sorozata

Mindennapi hőseink

Megtelt érdeklődőkkel az olvasóterem

Városunk első ízben csatlakozott a Mindennapok hősei elnevezésű kezdeményezéshez. Rendőr, 
tűzoltó és katasztrófavédelmi szakember, egészségügyi dolgozó, szociális munkás – ezen 
kategóriákban adhatták le voksaikat a lakosok. A díjátadót március hetedikén tartották. 
Szabó Dorina címzetes rendőr törzsőrmester, Takács József tűzoltó alezredes, Gönczi Gábor, az 
EgészségDOKK Alapítvány szakmai vezetője, Sári Marianna ápolónő és Turda Sándor nyugdíjas 
polgárőr – a lakosok szerint ők a legnagyobb helyi hősök.                                                         Sz. M. B.

A hely, ahol élünk... címmel tartottak szakmai 
napot a Vörösmarty Mihály Könyvtár olvasóter-
mében. A rendezvényen különféle előadásokat 
hallgathattak az érdeklődők.

Ha nem ismerjük a saját értékein-
ket, akkor hogy is gondolhatnánk 
a jövőnkre? Cser-Palkovics András 
polgármester ezekkel a szavakkal 
köszöntötte a helyismereti szak-
mai konferencia résztvevőit. Az 
eseményre a megyéből és az ország 
több pontjáról érkeztek szakembe-
rek és érdeklődők. A konferencia 
apropója a könyvtár fennállásának 
125. évfordulója illetve a helyisme-
reti munka folyamatos fejlődése. 

Szakmai napra várta hétfőn a fiatalokat a 
Hiemer-házba a Székesfehérvári Diáktanács.

Mészáros Attila alpolgármester lapunknak 
elmondta, hogy a diáktanács hagyományosan 
minden év tavaszán megszervezi ezt a szakmai 
napot. A diákok ezúttal is megtöltötték a Hie- 
mer-ház báltermét. A nap folyamán hasznos 
és sokakat érdeklő témák kerültek napirendre. 
A diákok többek között interkulturális 
tanórán vehettek részt – élménybeszámolók 
hangzottak el cserediákok tolmácsolásában. 
Az Atlanti-óceánt egyedül átevező Rakonczay 
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Fellépők érkeznek Felvidékről, Kárpátaljáról, Vajdaságból, 
Erdély-Székelyföldről és helyi előadókkal is találkozhatnak!

Műsor:
Műsorvezető: Berecz István Örökös Aranysarkantyús Táncos
Báli zenekar: Asterix Live Music Band  
Beregszászi Olga - ének, Magyar Érdemrend Lovagkereszttel kitüntetett előadóművész 
Marth Fruzsina - vers- , a Fehérvári Versünnep tavalyi győztese, 
Trenka Máté - tánc - az Alba Regia Művészeti Iskola néptáncosa 
Zabos Regina - ének -, Fehérvár Hangja győztese, (  Délvidék )
Nyitranagykéri Mórinca néptáncegyüttes ( Felvidék )
Kovács Család és a BorzaVári népi együttes - népzene - ( Kárpátalja )
Erdőszentgyörgyi fellépők - népdalok - ( Erdély )
Szentegyházi fellépők, volt gyerek�lisek - népdalok - ( Erdély )

A kedvezményezetteket a báltól függetlenül 
is segítheti támogatói jegyek vásárlásával!

A Bál szervezője és alapítója, a VÁLASZ-Független Civilek Fehérvárért Egyesülete bemutatja:

Székesfehérvár, Szent István Művelődési Ház, 
Szent István terem
2018. 04. 07. - Kapunyitás: 18:00

Belépő- és támogatójegy kapható hétköznap 08.00-16.00 között a Prohászka út 67. szám
alatti VÁLASZ irodában (információ: szekelybal.szfvar@gmail.com és 06-20/251-9113)

Jótékonysági kedvezményezettek:
Kárpátaljai Református Egyházkerület Idősek Otthona, 
Beregszász- anyagi támogatás nyújtás
Székesfehérvári alap és középfokú iskolák könyvtárai részére 
Erdéllyel és Trianonnal Összefüggő könyvek vásárlása
A Bözödújfalusi Összetartozás Templomának felépítéséhez 
anyagi támogatás nyújtása 

www.facebook.com/szekelybal.szfvar

Fővédnök: Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője
Védnök: Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere

Műsorvezető: Berecz István
Sztárvendég: Beregszászi Olga

Jegyek kaphatóak 12.900 Ft-tól 21.900 Ft-ig.

„A honismeretről, a helyismeretről, 
a helyi értékekről nem lehet eleget 
beszélni, és nekünk ez a munkánk, 
hogy a Fejér megyei helyismereti 
anyagot összegyűjtsük, feldolgoz-
zuk, az olvasók és az érdeklődők 
rendelkezésére bocsássuk.” – kezdte 
gondolatait Szőnyegi Hajnalka, 
a Vörösmarty Mihály Könyvtár 
helyismereti könyvtárosa. Hozzá-
tette: a digitalizáció nagy segítség 
az értékőrzésben, hiszen vannak 
olyan dokumentumok, nyomtatvá-
nyok, melyekből csak egy példány 
létezik, de az internetnek köszön-
hetően bárki számára elérhetők. A 
szakember szerint ez a lehetőség 
erősíti a helyhez, a városhoz és a 
megyéhez való kötődést.

Gábor előadása is nagy hatással volt a 
fiatalokra, ugyanúgy, mint a SZÉP-program 
keretében levetített négy kisfilm, melyek 
különböző fogyatékossággal élő gyerekek 
életét mutatják be ép társaiknak. A filmeket 
a Székesfehérvári Érzékenyítő Program házi-
asszonya, a látássérült Lengyel Zsófi mutatta 
be, saját példáján keresztül hozva közelebb a 
diákokhoz a fogyatékkal élők világát. 
A program Sohonyai Edit írónő rendkívül 
szórakoztató és nagyon hasznos előadásával 
zárult, melynek során az életben való boldo-
guláshoz és az ellenkező nemmel való sikeres 
kapcsolatteremtéshez szükséges metakom-
munikációs jeleket értelmezték a fiatalok.
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Idősotthoni program indul

Petőfi forradalmi látomása

Fehérváron járt a brit nagykövet

Jelenet a tavalyi előadásból. Az idei előadással kapcsolatos további részleteket és a próba- 
folyamatról készült fotókat keressék a hétvégén az fmc.hu oldalon!

Székesfehérvárra látogatott szerdán délután Iain Lindsay, az 
Egyesült Királyság nagykövete. Cser-Palkovics András polgármes-
ter a Városházán fogadta a diplomatát. A nagykövet első alkalom-
mal látogatott el városunkba, célja az országok közötti kétoldalú 
kapcsolatok erősítése volt. A megbeszélés során szó esett a 
testvérvárosi kapcsolatokról, a gazdasági és katonai együttműkö-
dés erősítéséről is. A nagykövet újságírói kérdésre kitért az Európa 
Kulturális Fővárosa pályázatra is – 2023-ban egy brit és egy ma-
gyar városé lehet ez a cím, utóbbi viszont nem Székesfehérvár lesz 
az uniós bírálóbizottság vitatott döntése alapján: „Történészként 
azt mondhatom: a mi történelmünk, a mi tapasztalataink mások, 
mint a más kultúrából származó embereké. Büszke vagyok arra, 
hogy honnan jövök, de nem kezdem el megmondani másoknak, 
hogyan kezdjenek el gondolkodni ezekben a kérdésekben.”  S. Sz.

Felújításokat, korszerűsítéseket és férőhely-
bővítést foglal magába a Nagy Sándor Városi 
Idősotthoni Program, melyet 2018 és 2023 
között valósít meg Székesfehérvár önkormány-
zata. A rekonstrukciós munkálatok mellett 
egy új idősek otthona épül a Rádió út 7. szám 
alatti telephely közvetlen szomszédságában. 
Bevonható pályázati forrás hiányában a város 
önerőből tervezi végrehajtani a 2-2,5 milliárdos 
programot, folyamatosan keresve az uniós és 
hazai támogatási lehetőségeket. A programnak 
köszönhetően legalább hetvennel bővül a városi 
ellátóhelyek száma.  

Székesfehérvár lakossága folyama-
tosan öregszik, a legújabb felméré-
sekből kiderül: 2008 és 2016 között 
jelentősen megnőtt a hatvanöt év 
felettiek száma. „Az idősügyi ellátás 
olyan kérdés, mellyel a következő 
években, évtizedekben egyre gyakrab-
ban kell foglalkoznunk.” – mondta a 
sajtótájékoztatón Cser-Palkovics 
András polgármester. Az idősottho-
ni elhelyezést ugyanis egyre többen 
kérelmezik, folyamatosan emelke-
dik az igénylők, a várakozók száma. 
Ezért indítja el az önkormányzat 
a Nagy Sándor Városi Idősotthoni 
Programot, melyről a közgyűlés 
március 9-én, pénteken tárgyal. A 
programot Nagy Sándorról, a város 
és a megye díszpolgáráról nevezik 
el, aki végrendeletében komoly ösz-
szeget hagyományozott a fehérvári 
kórházalap és árvaház számára.
Már most túl kevés a hely az idő-
sotthonokban: a Rákóczi úti intéz-
ményben jelenleg nem tudják meg-
felelően biztosítani a jogszabályban 
rögzített minimális, személyenkénti 
hat négyzetméteres elhelyezést, 

A forradalom színeit díszletben, ruhában és 
a szívükben is megidézve készül a mintegy 
háromszáz fős szereplőgárda Matuz János 
rendezésében a március tizenötödikei jubileumi 
utcaszínházi előadásra.

„Eggyel mindig nő a tét!” – fogalma-
zott Matuz János, a Vörösmarty 
Színház művészeti intendánsa,  
a darab rendezője  arra célozva, 
hogy évről évre igyekeznek valami 
újdonsággal a korábbiakhoz képest 
is emlékezetesebbé tenni a már 
hagyománnyá vált utcaszínházi 
előadást. A cím – A forradalom szí-
nei – több vonatkozásban, többféle 
jelentéstartalommal is megjelenik 
a közönség előtt: „A piros, fehér, zöld 
egyrészt az erő, a hit, a remény. Más-
részt pedig a forradalom színe, virága 
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 170 éves évforduló

ezért harmincnégy férőhely kivál-
tására van szükség. A korszerűsí-
tés után itt százkét főnek tudnak 
helyet biztosítani. A negyvennégy 
fős Hosszú sétatéri intézményben 
2015-ben voltak felújítások, itt nincs 
szükség átalakításra. A Farkasvermi 
utcai otthont szintén felújítják, a 
férőhelyek száma nem fog változni. 
A Rádió utcai otthon melletti terüle-
ten lehetőség van egy komoly, emelt 
szintű ellátást is biztosító, százötven 
fős otthon megépítésére.
A 2018 és 2023 között megvalósuló 
program tervezési és kivitelezési 
munkáinak becsült költsége össze-
sen bruttó két és félmilliárd forint. 
A bevonható pályázati támogatások 
hiányában a program fedezetét az 
önkormányzat saját forrásból bizto-
sítja azzal, hogy a megvalósításhoz 
folyamatosan keresi az uniós illetve 
hazai pályázati forrás igénybevé-
telének lehetőségét. „A programot 
elindítottuk az idei költségvetés elfo-
gadásával, mely a tervezésre tartal-
maz hetvenmillió forintot. A további 
fedezetet a következő évek mindenkori 
költségvetésében biztosítják a költségve-
tést megszavazó képviselők.” – mondta 
a polgármester.
Brájer Éva alpolgármester a prog-
rammal kapcsolatban hangsúlyozta: 
„Ez nem valaminek a vége, hanem a 
kezdete, komoly munka elé nézünk egy 
igen érzékeny területen!”
Dienesné Fluck Györgyi szociális 
tanácsnok szerint fontos, hogy a 
programmal nemcsak az ellátottak-
nak, hanem az értük dolgozóknak 
is méltó körülményeket biztosíthat-
nak.                                 Forrás: ÖKK

Választókerületi programok
Fáy- és Almássy-telep, 
vezér utcák

Deák Lajosné

A 11. számú választókörzet 
önkormányzati képviselője 
március 12-én, hétfőn 17 és 
19 óra között várja a lakókat 
a Királykút Emlékházban, a 
Mikszáth Kálmán utca 25. 
szám alatt.

Visszaköltöznek a járási 
hivatal osztályai

A Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Osztálya 
március 7-től visszaköltözik a Honvéd u. 8. szám alá. 
A Gyámügyi és Igazságügyi Osztály március 14-étől, 
a hivatalvezető és titkársága valamint a Hatósági 
Főosztály főosztályvezetője március 15-től kap 
helyet ugyanott. A Hatósági Osztályon március 6-án, 
a Gyámügyi és Igazságügyi Osztályon március 9. és 
március 13. között szünetel az ügyfélfogadás. Ügy-
félfogadás a Hatósági Osztályon március 7-én 13 és 
15 óra között, a Gyámügyi és Igazságügyi Osztályon 
pedig március 14-én 13 és 15 óra között lesz újból.

Változik az ügyfélfogadási idő

A többi közhivatalhoz hasonlóan a közelgő nemzeti ünnep kapcsán változik Székesfehérvár Polgármesteri 
Hivatalának ügyfélfogadási rendje is. Március 10-én, szombaton pénteki munkarend szerint fogadják az 
ügyfeleket, míg március 16-án, pénteken zárva tart a hivatal.

az ifjúság. A százhetvenedik évforduló 
alkalmat ad arra, hogy ne csak a múlt 
hősei előtt adózzunk, hanem belefo-
galmazzuk a mai fiatalságot is, és így 
hidat képezzünk a régmúlt és a jelenkor 
között. A Tóparti Művészeti Gimná-
zium művészeti szakjaival együttmű-
ködésben fejlesztettük ki ezt a mostani 
előadást. A textil szakos diákok három 
piros, három fehér és három zöld ruhát 
terveztek, melyek a reformkorban és 
ma is hordható ruhakreációk. A festő 
szakosok pedig egy piros, egy fehér és 
egy zöld nagy méretű képet festettek.” 
– mondta Matuz János.  
A készítésről szóló videoklip óriás 
kivetítőn látható lesz az előadáson 
is. A Pákozdi Katonai Emlékpark- 
kal való együttműködésnek kö-
szönhetően pedig kétszáz nemzetőr 
gyermek és diák vonul majd fel a 
közönség előtt.



6 2018.03.08.fókuszban
A  H E T I L A P

fEHÉRVÁR

Tűzkő Klárit a negyedik gyerek érkezése szakította ki a komfortzónájából, de ezt azóta sem bánja

Mérnökként többet kell teljesíteni, hogy a férfi kollégák elfogadjanak. Az okos nő ebből is építkezik.

LászLó-takács krisztina, kurucz tünDe

Elképesztő, de mindössze százötven éve annak, hogy 
az úgynevezett gyengébbik nem a sarkára állt, és 
ugyanolyan jogokat követelt, ami férfitársainak 
évezredek óta járt. Aztán ez olyan jól sikerült, hogy 
a huszonegyedik század hajnalán azon kezdtünk el 
gondolkodni, minek kellett magunknak újabb és újabb 
feladatokat generálni. Hátrahagytuk nőiségünket, 
mert az egyenlő esélyek férfiasodáshoz vezetnek? Úgy 
tűnik, ma már inkább az a kihívás, hogy a mindennapi 
kötéltáncban megmaradjunk nőnek, és ne vesszen el a 
lényeg, amiért annak idején családanyák álltak szüf- 
razsettnek: hogy nőként legyünk elismerve. A nem-
zetközi nőnapnak is ez lenne az értelme, nem a virág. 
Összeállításunkban női arcéleket mutatunk, olyanokat 
is, akik egészen férfias hivatást választottak.

Belevágni az életbe

Reggel háromnegyed hatkor kel, kávét 
főz, felöltözik, hatkor kelti mind a négy 
gyermekét, gyors reggeli az asztalon. Fél 
nyolckor már a két gyerek iskolában, 
a többieket férje indítja. Tűzkő Klári 
háromnegyed nyolcra ér be a munkahe-
lyére. Így indul egy átlagos napja, ahogy 
sok más családban is. 
A nő, mint tartópillér van jelen, a maga 
teljességében. Mégis mi az, aminek meg 
kell felelnünk? Magunknak támasztjuk az 
elvárásokat, vagy kívülről kapjuk? Erről 
faggattuk a négygyermekes családanyát. 
„Ma már nem szervesen a társadalom felől 
jönnek az elvárások, hanem abból a média és 
reklámok uralta térből, amiben élünk.” – ál-
lapítja meg Klári. – „Ha csak a reklámokat 
megnézzük: olyan nincsen, hogy mindig 
tiszta a vécé, hogy a gyerek nyugodtan 
matathasson körülötte. Bár azt hisszük, de 
nem létezik az a világ, amikor a nő mindig 
fitt, üde, filigrán, miközben mindent a 
kezében tart. Amikor a férjemmel elkezdtünk 
járni egy családos csoportba, azt kérdeztük 
a többi házaspárral egymástól, hogy mi az, 
ami igazán frusztrál. Kiderült, hogy a kupi, 
ami otthon van. Onnantól kezdve, hogy 
mind a nyolc családnál ugyanaz volt a gond, 
megkönnyebbültünk, és kiderült, hogy ez 
normális, csak a felénk áramló reklámokból 
nem ez jön le.” 

„Szeretem, hogy nőnek születtem!”
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Klári szerint nem a világ által diktált 
tempó számít, hanem az emberi sorrend. 
Így történt, hogy már az egyetemi évek 
alatt összeházasodtak, egy évre rá pedig 
megszületett első gyermekük: „Akiben 
benne van ez az ősbizalom, az bele mer 
vágni az életbe. Tanulni kell ezt is, talán 
el is lehet veszíteni, ha olyan csapás éri az 

embert. Nagyon kétségbe tudok esni, de csak 
percekre. Olyankor a családnak elég nehéz, 
hogy anya is kétségbe esik. Minden család-
ban jó, ha van egy higgadt ember, nálunk ez 
nem mindig én vagyok.” 
Az első gyermeket még három követte, 
a negyedik volt, aki mindent felülírt: 
„Egyszerűen kénytelen voltam kiszakadni a 
komfortzónámból, és megtanulni, hogy nem 
tutujgathatom körbe őket, mert ez nekik sem 
tesz jót.  Azért jó, hogy vannak férfiak is a 
világon, mert a nő mindig meg akar felelni, 
a férfi meg leül és újságot olvas, és közli, 
hogy minden rendben van, a gyerek majd 
megoldja magának, ha igénye van valamire. 
Szerintem ez visz előre! Mérlegelni kéne, 
hogy mekkora baj van, mert lehet, hogy 
nincs is akkora, amekkorát beleképzelünk. 
Egy négyéves gyerektől például már elvárha-
tó, hogy segítsen a terítésben, a nagyobbak 
pedig mosogatni is tudnak!” 
Kláriéknál a férfi és a női szerep nincs 
kifejezetten elkülönítve. Mostanában 
például a férje főz, és ő tanul a gyerekek-
kel. A négygyermekes családanya fejlesz-
tő pedagógusként dolgozik, ami szellemi 
kiteljesedést jelent számára. Szerinte a 
női egyenjogúság is egyfajta „politikailag 
korrekt” torzuláson esett át: „Élhetsz 
abban a nyomvonalban, de én azt gondolom, 
hogy magunkból kell kiindulni. Szeretem, 
hogy nőnek születtem, nekem a nőiségem 
jelenti az egyensúlyt, az, hogy tudom, ki 
vagyok, és nem akarok más lenni!”

Nem a ruha teszi a nőt

Védőcipő, sisak, szemüveg, láthatósági 
mellény, füldugó – ezekre cserélik le 
a tűsarkút a nők, ha a hengerműbe 
lépnek. 
„Nem akartam sem tanár, sem jogász 
lenni, valójában fogalmam sem volt, milyen 
hivatást válasszak. Elkezdtem lapozgatni a 
felvételi füzetet, egyszer csak megakadt a 
szemem a dunaújvárosi főiskola anyagvizs-
gáló mérnök szakán. Nem tudtam, ez mit 
takar pontosan. Felhívtam a főiskolát, ahol 
Farkas Péter tanár úr úgy beszélt a fémes 
anyagok anyagvizsgálatáról, hogy ez a világ 
legszebb szakmája. Igaza is volt: nekem az 

anyagvizsgálat azóta is a szívem csücske!” 
– meséli Plangár Márta olyan lelkese-
déssel, mintha most lépett volna ki az 
iskolapadból. 
A nőt nem a ruha teszi – ez hamar ki-
derül, ha Márta szemébe néz az ember. 
A kohómérnök 1995 óta, a főiskola 
befejezése óta dolgozik a fehérvári 

Aki marad, az viszont strapabíróbb lesz!” 
Közben Márta fiatalabb kolléganője, 
Falvay-Dulics Anna termékmérnök 
helyeslően bólogat, majd hozzátesz: „Ki-
tartásban erősebbek vagyunk, amire főleg a 
kezdeti időszakban van szükség. Emlék-
szem, az első évben több férfi is megkérdez-
te, mit keres itt egy ilyen fiatal, törékeny 
hölgy. Itt komoly gyári viszonyok vannak, 
szagok, szigorú biztonsági előírások, hiszen 
veszélyes terület az üzem. Ennek ellenére 
én nagyon szeretem, nem gondolkodom 
pályamódosításon, sőt a mostani hivatá-
somban szeretnék minél inkább fejlődni.”
Annának egy gyermeke van, kilenc 
éve dolgozik az Arconicnál. Műszaki 
menedzser szakon végzett, de már 
gyakornokként megtapasztalta mérnök 
kollégái szakmai alázatát, ezért vonzotta 
ez a pálya.
A védősisak alatt vérbeli nők vannak, 
az elférfiasodás szikrája sem jellemző, 
de arra mindenképpen kíváncsi voltam, 
hogy a két mérnöknő gyermekkorában 
babázott-e vagy autózott. „Én leginkább 
fára másztam a fiúkkal!” – vágja rá Anna.
A női gyakornokok számának emelése 
a mérnöki munkakörökben – ez az Ar-
conic utánpótlási stratégiájának egyik 
sarokköve – tudtuk meg Varga Zsuzsá-
tól, a hengermű–öntöde személyügyi 
vezetőjétől: „A jó tapasztalat vezette erre 
a céget, és olyan értékek tisztelete, mint a 
befogadó kultúra és a különböző gondol-
kodású dolgozók együttműködése.” A női 
látásmódra, precizitásra, kitartásra 
szükség van még egy ilyen ipari környe-
zeteben is.

Csodálkozás és elfogadás

A mérnöki pálya mellett a katonaság 
sem tartozik a klasszikus női hivatások 
közé. „Közalkalmazottként kerültem be a 
rendszerbe. Akkor még eszem ágában sem 
volt katonának lenni, de ez később megválto-
zott. Egy idő után lehetőséget kaptam, hogy 
ugyanazt a munkát végezhetem katonaként 

tam, volt honvédelmi oktatás, és már ott 
megtetszett ez a pálya. Apukám biztatott, 
hogy öltözzek be katonának, de érettségi 
után más irányt vett az életem. Tovább-
tanultam: először tanárként végeztem, 
majd megszereztem a kulturális menedzser 
képesítést is. Már a jogi egyetemre jártam, 
amikor jelentkeztem katonának. Úgy gon-
doltam, ezzel a végzettséggel talán kicsit 
könnyebb lesz, meg amúgy is érdekelt a 
nemzetközi hadijog, és ez adta meg az 
utolsó lökést. Akkoriban még viszonylag 
kevés nő dolgozott a honvédségnél. Az 
ismerőseim nagyon meglepődtek a dön-
tésemen, főleg, hogy előtte néhány évet 
egy középiskolában tanítottam Csongrád 
megyében.” – mesélte Ildikó, aztán 
gyorsan hozzátette, hogy néhány évvel 
később, már „beöltözve” jó néhány régi 
tanítványával újra összehozta az élet. 
Az egykori diákok éppen szolgálatot 
teljesítettek.

Nincs katonanő és nincs katona-
férfi

Ildikó az előző alakulatnál a katonai női 
bizottság elnöke volt, és esélyegyenlőségi 
feladatokat is ellátott: „Úgy vélem, nincs 
katonanő meg katonaférfi. Csak katona. Itt 
a teljesítmény a lényeg. Ha valaki rendesen 
végzi a munkáját, képzi magát, akkor ugyan-
olyan elbírálásban részesül.” 
Fröschl Mónika közben megjegyezte: 
most már a fizikai teljesítményre vonatko-
zó előírások is közel azonosak. A főtörzs- 
őrmester szerint az egyik legnagyobb 
kihívást az jelenti, hogy megmaradjanak 
nőnek amellett, hogy katonaként is helyt-
állnak: „A két dolgot össze lehet hangolni. 
Bár nekem szerencsém van, mert a párom is 
katona. Így pontosan tudja, milyen elvárá-
soknak kell eleget tenni, ezért megosztjuk a 
terheket. Én már több alkalommal váltottam 
helyőrséget, kétszer mentem a Balkánra 
misszióba, pedig két gyerekem van. A külföldi 
missziókat a gyerekek viselik nehezen. De 
később számukra ez lesz a természetes, ebben 

hengerműben. Az ő generációjában 
még fehér hollónak számítottak a 
mérnöknők, pláne a kohászatban, és az 
a tapasztalata, hogy nagyon sok idő kell 
ahhoz, hogy ezen a területen elismerjék 
a nőket: „Ehhez szakmailag többet le kell 
tenni az asztalra, mint egy férfinak, de nem 
bánom, hiszen az ember így fejlődik. Szere-
tem az ilyen fajta kihívásokat. Egyébként 
jellemző, hogy már a főiskolán, egyetemen 
is kiszóródnak azok, akik ezt nem bírják. 

is. Én pedig éltem a lehetőséggel.”  – kezdte 
Fröschl Mónika főtörzsőrmester, akinek 
a környezete könnyen fogadta a döntést, 
hiszen „már bent volt a rendszerben.” 
Mónika jelenleg az Összhaderőnemi 
Parancsnokságnál szolgál.
Dr. Szmolenszki Ildikó őrnagy, belső 
ellenőrzési vezető 1998 óta katona. Most 
a 43. Nagysándor József Híradó- és Veze-
téstámogató Ezred állományában szolgál. 
„Abban a középiskolában, ahol tanul-



7Közéleti hetilap fókuszban
A  H E T I L A P

fEHÉRVÁR

Szmolenszki Ildikó és Fröschl Mónika büszke hivatására

Utcára vonultak a nők

1857. március 8-án New Yorkban negyvenezer textil- és konfekcióiparban 
dolgozó nő tüntetett az egyenlő bérekért és a munkaidő csökkentéséért.  
1910-ben a II. Internacionálé VIII. kongresszusán döntöttek arról, hogy nem-
zetközi nőnapot kell tartani, hogy a nők választójogot kapjanak. Az időpontot 
azonban nem határozták meg. 1911. március 19-én Ausztriában, Dániában, Né-
metországban és Svájcban tartották meg először az ünnepet. 1917. március 8-án 
Oroszországban több ezer lány és asszony tüntetett a kenyér és a béke mellett. 
Később a cár lemondott, és az új kormány szavazati jogot adott a nőknek. Az 
egyenlőségi mozgalmak emlékére a világ legtöbb országában március 8-án 
köszöntik a hölgyeket.
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JELENTKEZZ!
„Öntsd formába az életed!”

FORDULJ HOZZÁNK!
Varga-Varró Ágnes 
agnes.varga-varro@arconic.com
06-30-617-4517
Csorba Mónika
monika.csorba@arconic.com
06-30-524-6004
www.arconic.hrfelho.hu

A szakmai tapasztalattal rendelkezőket 
egyedi ajánlattal várjuk!

Öntő-olvasztár: bruttó 275.000 Ft* 
Hengerműi munkás: bruttó 255.000 Ft*

Elektromos és gépészeti karbantartó: bruttó 285.000 Ft*
*Műszakpótlékkal, kiegészítő juttatások nélkül, szakmunkás alapvégzettség megléte esetén

Hengermű-Öntöde üzletág

somos zoLtán

Nőnapra

Ez nem sport, bár látom, amikor 
edzésre viszed a fiad, nagy zsákot 
cipelve utána, amikor versenyt 
futsz a betegséggel és legyőzöd, 
amikor kutyáddal szaladsz a sza-
badban, és amikor végre magadra 
is gondolva edzőterembe mész 
szenvedni kicsit. Látlak minden 
nap, határozottnak, csipkelődő-
nek, vidámnak és mérgesnek, 
és sohasem fáradtnak, pedig ez 
lehetetlen. Tisztellek, csodállak! És 
nem sportriporter vagyok, hanem 
szavakat keresgélő kamasz. Még 
verset is írtam. Fogadd szeretettel, 
nőnapra!

Istennel ha hosszan beszélhetnék,
nem bűnökről, hibákról folyna szó,
van a teremtésben néhány részlet
(nem sok), mit dicsérni volna jó.
Elmondani, mint csilingel a hang,
a magasba hogy száll nevetésed,
s hogyan simít érkező szellőként
amikor egy napod elbeszéled.
Leírnám az aranyló vízesést,
zöld ágyként várja lusta, puha part,
ilyen, mikor zöld ruhádra omlik
hajad, a szőke, fénylő zuhatag.
Kérges útról lágy mohára lépni,
erdőben ahogy ösvény átvezet,
észre sem vette tán a teremtő,
hogy bőröd selyme ilyen élvezet.
Csókod íze forrásvíz hidege,
könnyed harmat párás őszi réten.
A természet vagy, titkaid tudom – 
és Istennek egyszer elmesélem.

nőnek fel. A nagyobbik fiam büszkén hirdeti, 
hogy az anyukája katona.”

Hagyomány és megszokás

Karafiáth Orsolya költő, író szerint ma 
már a korábbi évtizedektől eltérően 
nincs olyan éles határ, hogy milyen mun-
kát végezhetnek a nők és milyet a férfi-
ak: „Nem választanám el, hogy mi nőies és 
mi férfias, mert ez annyira a hagyományon 
és a megszokáson alapul. Igaz, azon elcsodál-
kozunk, ha egy traktorvezető nő, mert az egy 
fizikai erőt igénylő munkakör. Ez inkább a 

férfiak terepe. De ha egy nőnek megvannak 
a képességei, akkor miért ne vállalhatná? 
Ugyanez fordítva is igaz: egy férfi is lehet 
odaadó és gondoskodó, és elmehet például 
kisgyermekápolónak vagy óvóbácsinak. 
Mindannyian rendelkezünk férfias és nőies 
tulajdonságokkal, ezért nem szabad felhúzni 
a szemöldökünket, ha egy nőnek férfias vagy 
egy férfinak nőies szakmája van.”

A nő, mint biodíszlet

A köztudottan feminista Karafiáth 
Orsolyát a pályája során többször is 

érte a neme miatt pozitív és negatív 
diszkrimináció: „Annak idején én voltam 
az egyetlen nő az egyetemi lapnál, emiatt 
természetesnek vettem, hogy pozitívan 
diszkriminálnak. Egyetlen virágszálként ott 
voltam minden rendezvényen, mert hogy 
szükség van egy nőre. Aztán rájöttem, ez 
nagyon nincs rendben, hogy csak azért 
hívnak, mert kell egy nő. Miért raknak oda 
engem csak dekorációs céllal? Miért nem 
kezelnek egyenlően és az érdemeim szerint? 
Most már ezt a helyzetet nem fogadnám 
el.”

Pelenka és száradó ruhák

Az egyenrangúságon még van mit 
dolgozni, hiszen Orsolya szerint 
általánosságban véve a női írókat hát-
rányosan kezelik a férfiakhoz képest: 
„Kun Árpádot nagyon jó írónak tartom. A 
múltkori könyvében például a pelenká-
zásról ír. Tegyük hozzá, hogy remekül. 
És mindenki tapsol, hogy egy férfi ilyen 
témával foglalkozik. Fordított esetben, 
ha egy nő írta volna meg ugyanígy 
ugyanezt, akkor megkapta volna: nem tud 
elszakadni a pelenkáktól meg a száradó 
ruháktól...”

Túl a bonbonon

Még ha az egyenlőség távoli utópiának 
tűnik is, az elmúlt években sokat válto-
zott pozitív irányban a nők társadalmi 
megítélése. A nőnap is csak egy ünnep 
volt, amikor az otthon második műsza-
kozó asszonyok kaptak bonbont meg 
hóvirágot. Ma már ennél jóval többről 
van szó. Március nyolcadika környékén 
egyre több a hölgyek helyzetével, problé-
máival foglalkozó konferencia, előadás. 
Karafiáth Orsolya szerint pont ezért a 
nőnapnak addig van értelme, amíg van 
miért küzdeni.
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Tudta-e?

A Család- és Nővédelmi Központban 2015 óta működik internetes előjegyzési 
rendszer. Ez az intézmény honlapján található (www.csnk.fehervar.hu). A déle-
lőtti rendeléseken van lehetőség előjegyzés nélkül is megjelenni. Az előjegyzés 
kizárólag a nőgyógyászati szakrendelésekre vonatkozik. A bejelentkezés nagyon 
egyszerű, az oldalra kattintást követően az irányítószámot kéri a rendszer, majd 
ennek megadása után a páciens orvos és idő szerint is választhat magának rende-
lést. Ha az orvosok közül kívánnak az érintettek választani, akkor a legközelebbi 
időpontot mutatja a rendszer, de ha az időpont nem felel meg, akkor későbbi is 
választható. Amennyiben megfelelő az időpont, akkor a név és a születési idő 
megadásával lehet véglegesíteni a foglalást. A megerősítés után a foglalást ki 
lehet nyomtatni. Fontos tudnivaló még, hogy akinek mégsem alkalmas a kiválasz-
tott időpont, az éljen a lemondás lehetőségével. Akik előjegyzésre érkeztek, 
szintén be kell jelentkezniük a recepciónál, hogy a vizsgálatokat gördülékenyen 
elvégezhessék.

          Fényre sötétedő Sensity lencsék
Használatakor már az első pillanatban észre fogja venni, hogy napsütésben vagy árnyékban, 
beltéren vagy kültéren ezek a lencsék gyorsan alkalmazkodnak minden körülményhez. Beltéren 
figyelemreméltóan világosak, kültéren gyorsan változnak át kellemes színűvé, hogy védjék az Ön 
szemét a káros sugárzás okozta kellemetlenségtől. Tapasztalja, hogy ezek a lencsék akkor 
változtatnak szint, amikor Önnek szüksége van.          
                                     Fényre sötétedő műanyag lencsék válasz három elvárásra:
1. Esztétikusabb
    • Beltéren teljesen átlátszó, nincsenek színeltérések
    • A szín tökéletesen azonos a besötétedés minden fázisában
    • Színválaszték /barna és szürke /
2. Kényelmesebb
    • Gyors besötétedés
    • Kivilágosodása kétszer olyan gyors, mint a korábbi fototrop lencséknél
3. Nagyobb védelem
    • 100 % -os védelem az UVA és UVB sugarak ellen
    • Mûanyag, tehát törésálló

                                   Néhány kérdés és válasz segítségként a „tévhitek eloszlatására”.
Ajánlhatjuk-e a fényre sötétedő lencsét autóvezetéshez?
  -Igen, természetesen de hívjuk fel a vevő figyelmét, hogy ez nem egy sötét napszemüveg, hiszen, 
ha nem éri a lencsét UV-sugárzás, akkor nem sötétedik be. /A szélvédők kiszűrik a sötétedéshez 
szükséges UV sugarak nagy részét, így nem következik be az elvárt sötétedés./ Ezek a lencsék az 
új ISO norma szerint alkalmazhatók ékszakai vezetéshez is.
Befolyásolja-e a hőmérséklet a fényre sötétedő lencséket?
 -Ezeknek a lencséknek normál hőmérsékleten /+22 C°-on/ mérve kb. 70 %-os a sötétedés 
mértéke. Amennyiben nagy melegben /+35 C°/ viselik, a lencse sötétedése kb. 60 százalék. 
Amennyiben hidegben /+10 C°/ használják, úgy a lencse erősebben besötétedik kb.80 százalékig 
és a kivilágosodás folyamata is tovább tart. Extrém hőmérsékleten és fényviszonyoknál azonban 
inkább a napszemüveget ajánljuk.
Megtartja-e a fotokromatikus lencse a fényre sötétedő képességét? 
 -A fényre sötétedő lencsék élettartam-elvárása alatt azt értjük, amely idő alatt a szemüveg 
viselője számára a fototrop tulajdonságok változása észrevétlen marad. Az öregedési 
tulajdonságok tesztelései kimutatták, hogy ezek a lencsék megfelelnek egy szemüveg átlagos 
kihordási idejének, ez azonban függ a kezeléstől is. /pl. ha valaki folyamatosan az autó szélvédője 
mögött tárolja…/
                                     Jó tanács a fényre sötétedő lencsék viselőinek.
A tokba helyezésig célszerű addig várni, amíg a lencse szobában kivilágosodik, mert teljes 
sötétségben /például tokban / a kivilágosodási folyamat hosszabb ideig tart, és a lencsének 
visszamaradhat egy kis színe /narancs /. Ez a szín a tokból kivéve eltűnik, ha újra napra viszik.

       
A Sensity fényresötétedő lencsék most -33% kedvezménnyel 

megvásárolhatók a Zalka Optika üzletében.

Látszerész kisokos
Zalka Attila látszerész mester rovata

Szfvár. Koronázó tér 4. (Romkertnél) Tel.: 22/506-457 www.zalkaoptika.hu

Néhány életmentő perc
Ismét nyílt nőgyógyászati szűrőnapot szerveztek

Középpontban a megelőzés – ezúttal is rengetegen érkeztek a Család- és Nővédelmi Központ szűrőnapjára

Látrányi viktória, stettLer zsuzsanna

Elsősorban azokat a huszonöt és ötvenöt év 
közötti hölgyeket várták a hétvégén Székesfe-
hérváron a nyílt nőgyógyászati szűrőnapon, akik 
nem vesznek részt rendszeresen vizsgálatokon, 
vagy legalább két éve nem jártak szakorvosnál. 
Vércukorszint-, koleszterinszint- és vérnyomás-
mérést is szerveztek, valamint csontsűrűséget is 
mértek a Humán Szolgáltató Intézet munka-
társai. Városunkban rendszeresek az ingyenes 
szűrőnapok.

2011, a város egészségfejlesztési ter-
vének elfogadása óta szervezik meg 
a nyílt nőgyógyászati szűrőnapot. 
Most is szombaton délelőtt várták a 
résztvevőket, elősegítve ezzel, hogy 
a hét közben elfoglalt, aktív korosz-
tály tagjai is bekapcsolódhassanak 
a prevenciós programba. Egy-egy 
alkalommal körülbelül száz hölgyet 
vizsgálnak meg a szakorvosok. A 
tapasztalatok azt mutatják, hogy 
népszerűek a szűrőnapok, és ami 
még fontosabb: a legújabb statiszti-
kák szerint eredményesek is. 
„Közel kétezer hölgyet szűrtünk azóta, 
ami jelentős szám. Talán ez is hozzájá-
rul ahhoz, hogy Székesfehérvár statisz-
tikái az újonnan felfedezett méhnyakrák 
esetében harminc százalékkal jobbak, 
mint az országos átlag. Ez egy nagy 
tanulsága a programnak!” – fogalma-
zott Östör Annamária egészségügyi 
és sporttanácsnok. 
A város már évekkel ezelőtt támogatta 
a tizenkét éves lánygyermekek ingye-
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nes HPV elleni védőoltását. Amióta ez 
állami keretek között történik, azóta 
pedig a tizenkét éves fiúk kaphatják in-
gyenesen az oltássorozatot. Auth And-
rás szerint ez nagyon fontos, hiszen így 
ellenanyag-termelés indul náluk. 
A felnőtteknél pedig a szűrővizsgá-
latokon van a hangsúly, hiszen bár 
megelőzhető lenne, mégis még min-
dig a második leggyakoribb daganat 
a méhnyakrák. 
„Ha a méhnyakrák már akkor kerül 
felismerésre, amikor panaszokat, 

tüneteket okoz, sajnos már késő. 
Olyan állapotban, olyan stádium-
ban kell felismernünk, amikor még 
kezelhető. Amikor egy rákmegelőző 
állapotot szűrünk – merthogy nem 
rákot szűrünk – időben kimetszve 
az elváltozást, tulajdonképpen életet 
tudunk menteni!” – hangsúlyozta 

Auth András nőgyógyász szak-
orvos. 
Székesfehérvár több hazai és nem-
zetközi szervezet tagja. WHO-pro-
jektvárosként is elkötelezett a meg-
előzés mellett. A szűrőprogramok 
megvalósításában nagy szerepe van 
a Humán Szolgáltató Intézetnek. 
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FEHÉrVÁr

Fehérvári Versünnep: szombaton elődöntő!

Fantasztikus közösségi élmény a Fehérvári Versünnep

Látrányi viktória

Versek, fiatalok – lélekemelő utazás. 
Ezekben biztosan részük lesz mindazoknak, 
akik március 10-én ellátogatnak a Fehérvári 
Versünnep elődöntőjére. Kilencedik alka-
lommal indul a tavasz a versek bűvöletében 
Székesfehérváron. Idén harmincöt fiatal 
állhat majd a színpadra, hogy elvarázsoljon 
mindenkit. A rendezvénynek ezúttal is a 
Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház 
ad otthont. Minden érdeklődőt várunk a 
programra!

Mindig nagy izgalom előzi meg 
szerkesztőségünkben a Fehérvári 
Versünnepet. Papírhalmazok, je-
lentkezési lapok, regisztrációs ívek 
jelzik az előkészítéssel foglalkozó 
munkatársaink íróasztalán, hogy 
hamarosan kezdődik a megméret-
tetés. 
A jelentkezés hétfőn zárult, az 
elődöntő pedig szombaton, március 
tizedikén fél tízkor kezdődik. Az 
idei évben is nagy volt az érdek-
lődés: „Harmincöten vesznek részt a 
kilencedik alkalommal megrendezendő 
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Március ötödikén nyílt meg Varga Mária 
Magdolna A kézműves című tárlata az 
Aranybulla Könyvtár olvasótermében. A 
művész negyven esztendeje kézműves-
kedik. Szövéssel kezdte az alkotást, de 
azóta szinte minden műfajt kipróbált, 
mostanában a bőrrel dolgozik a legszíve-
sebben. 1975-ben az Ifiházban kezdett el 
dolgozni, az ottani légkör meghatározta 
egész pályafutását. A későbbi Szabad-
művelődés Házában ismerkedett meg a 
szövés mesterségével és a nemezeléssel, 
de fűzött gyöngyöt, és belekóstolt a 
kosárfonásba is. A kiállítás március 23-ig 
látogatható.                                             N. R.

A kézműves ezer arca

Vakler lajos

Vakler lajos

Kiemelkedő kreativitás

Mezőföld virágai

Huszonötödik alkalommal rendezték meg 
Székesfehérváron, a Tóparti Gimná-
ziumban a Kor-társ Nyugdíjas Ki mit 
tud?-ot. A megmérettetésre szerte Fejér 
megyéből érkeztek versenyzők.

Kiss Dorottya, a Szabadmű-
velődés Házának igazgatója 
volt az, aki az első pillanattól 
felkarolta a rendezvényt: „Min-
denképpen folytatni szeretnénk 
ezt a hagyományt! Most már 
huszonötödik éve rendezzük meg 
a nyugdíjasok vetélkedőjét. Az 
idősebbek is nagyon kreatívak, 
nagyon szeretik megmutatni, 
hogy mit tudnak, miben jelesked-

Hatodik alkalommal rendezte meg a 
Mezőföld virágai szóló és páros néptánc-
versenyt az Alba Regia Táncegyesület. 

A Malom utcai Táncházban öt-
venkilenc szakmai műhely kép-
viseletében több mint száz ifjú 
táncos mérettette meg magát. 
A verseny célja, hogy a táncmű-
helyek bemutatkozhassanak, 
felmérjék tudásuk színvonalát, 
és találkozzanak egymással. 
A Mezőföld virágai versenyre  
gyermek, ifjúsági és felnőtt tánc  
csoportok tagjai jelentkezhet-
tek, akik négy korcsoportban 
mutatkoztak be vasárnap 

nek, és én nagyon örülök, hogy 
ilyen aktívak!”
A rangos szakmai zsűrinek 
ez évben is feladta a leckét, 
hogy különböző kategóriák-
ban változatos produkciókat 
láthattak a szépszámú kö-
zönséggel együtt – mondta 
Bakonyi István, a zsűri tagja: 
„Az idősebb nemzedék szép 
megnyilvánulásait láthatjuk már 
sok esztendeje. Ha jól számoltam, 
hetedik alkalommal vagyok itt a 
zsűriben. A dolgom az, hogy a 
versmondást figyeljem, és meg 
kell mondanom, minden évben 
vannak olyan kiemelkedő teljesít-
mények, melyek bárhol másutt is 
megállnák a helyüket!”

egyéni és páros kategóriában. 
Kötelező táncanyagot nem 
határoztak meg a szervezők, a 
versenyzők a magyar nyelvterü-
let bármely részéről választhat-
tak produkciót. 
Az előadókat az Alba Regia 
Táncegyüttes zenekara, a 
Galiba kísérte a versenyen. 
A versenyszámokat kéttagú 
zsűri értékelte Tóth Judit 
néptáncpedagógus, Örökös 
Aranygyöngyös Táncos, a 
Gödöllő Táncegyüttes művé-
szeti vezetője és Busai Norbert 
néptáncpedagógus, a Népmű-
vészet Ifjú Mestere, Örökös 
Aranysarkantyús és Táncház 
díjas személyében.

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

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

A SZÉPHŐ Zrt. meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Értékesítésre:

• Székesfehérvár, Bőrgyár dűlő 4. szám 
alatti 1010 m2 területű ingatlan. 
Irányár: 28 M Ft;

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok 
energia tanúsítását!

Érdeklődés: SZÉPHŐ Zrt. , 8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 . szám alatti ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

Telefon: 22/541-307

e-mail :  info@szepho.hu; 
 uzemeltetes@szepho.hu

Nézze meg a helyszínen!

A Szent István Hitoktatási és Műve-
lődési Házban rendezendő szombati 
elődöntő nyilvános televíziós felvé-
tel, amire szeretettel várunk minden 
érdeklődőt!

Fehérvári Versünnepen. Gimnazisták, 
szakgimnazisták és szakközépiskolás 
tanulók egyaránt a zsűri elé lépnek 
szombaton. Sokan közülük első alka-
lommal mérettetik meg magukat, de 
visszatérő versenyzők is lesznek. Érkez-
nek versmondók a város, a megye, sőt 
az egyházmegye területéről is. A zsűri 
közülük tizenkettőt juttathat tovább 
a döntőbe.” – mondta el Hagymásy 
András, a szervező Fehérvár Média-
centrum ügyvezető igazgatója. 

Az előadásra kerülő versek között 
szerepelnek majd Nemes Nagy Ág-
nes, Pilinszky János, Tóth Árpád, 
Arany János, Jankovich Ferenc, Pe-
tőfi Sándor, József Attila, Radnóti 
Miklós, Szabó Lőrinc, Dsida Jenő, 
Vörösmarty Mihály, Szabó Magda, 
Csoóri Sándor, Reményik Sán-
dor, Kányádi Sándor, Kosztolányi 
Dezső, Tóth Krisztina, Szép Ernő, 
Darvas Szilárd, Weöres Sándor és 
Francois Villon költeményei is.
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FeHérvÁr

A múlt heti rejtvényünk III. Béla királlyal foglalkozott, aki fiatalkorát Bizáncban töltötte. Az 
első feladványunkból kiderült, milyen görög nevet vett föl a későbbi király: Alexiosz.
Mánuel császár felismerte a fiatal herceg tehetségét, ezért külön címet is létrehozott a 
számára: ő lett a deszpotész, vagyis a császár első embere és örököse. Néhány évvel később 
Mánuelnak fia született, így Béla hazajött, és bejelentette igényét a magyar koronára. A 
trónviszályból végül győztesen került ki. A második feladvány arra a kérdésre kereste a 
választ, milyen hivatalt hozott létre, mellyel elterjesztette a hivatali írásbeliséget: királyi 
kancelláriát.
III. Béla alatt megerősödött az ország gazdasága, növekedett a területe, de sokan nem néz-
ték ezt jó szemmel. A király 1196-ban húsvét előtt váratlanul halt meg. A korabeli pletykák 

szerint Kalán püspök mérgezte meg. A harmadik megfejtésből kiderült, ki mellé temették 
III. Bélát: első felesége, Chatillon Anna.
E heti megfejtésünk a nemzetközi nőnaphoz kapcsolódik, amit lapunk megjelenésének napján ünneplünk.
A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, melyet 1917 óta 
(Magyarországon 1948 óta) minden év március nyolcadikán tartanak. A nemzetközi nőnapot 
az ENSZ is a világnapok között tartja számon. A nőnap eredetileg a mai virágos, kedveskedős 
megemlékezéssel szemben munkásmozgalmi eredetű, harcos, a nők egyenjogúságával és szabad 
munkavállalásával kapcsolatos demonstratív nap volt.
A március 8-i nőnapot egy 1857-ben történt esemény kapcsán tartják meg világszerte minden 
évben. Kérdésünkben arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi történt ekkor.
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FEHÉrVár

A forradalom színei és a német kora barokk
Programok március 9-től 18-ig 

szaBó Petra

A Barátság mozi műsora

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

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

KÉSZPÉNZES 
FELVÁSÁRLÁS!

Arany, borostyán, karóra, régiség...
Március 26. (hétfő) 10-16-ig

Székesfehérvár, Ady E. u. 19.
Hotel Novotel

30/944-7935
www.louisgaleria.hu

Részletek a FehérVár hetilap 03.22-i hátoldalán.

FESTMÉNYVÁSÁR
Helye: Székesfehérvár, Civil Központ 

(Technika Háza) Rákóczi u. 25.
Ideje: 2018. március 16. (péntek) 11-18-ig
 2018. március 17. (szombat)   9-17-ig
Készpénzes vásárlás esetén nagy kedvezmény, 

12 havi kamatmentes hitel. 
www.apluszbgaleria.hu

06-70/614-2041

2018. március 22. 19 óra

Blablabla
A Székesfehérvári Balett Színház
bemutatkozó előadása a Vörösmarty Színházban

Vendég az Alba Regia Táncegyüttes és az Alba Regia Vonósnégyes

#fehervaribalett

Jegyek az Alba Regia Szimfonikus Zenekar jegypénztárában 
(Vörösmarty Színház) és a Táncházban (Malom u. 6.) kaphatóak.

ONLINE JEGYÉRTÉKESÍTÉS: WWW.FEHERVERIBALETT.HU

Március 9.
Tavaszi Ringató foglalkozás
9 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermek-
részlege
Közös éneklés és játék kisgyermekes családok 
számára.

Március 10.
Megemlékezés
10 óra, KEMPP
Megemlékezés a szabadságharc százhetvene-
dik évfordulója jegyében.

Asszonyműhely és bőrtárgykészítő foglalkozás
14 óra, Kézművesek Háza
Az érdeklődők különféle technikákkal tyú-
kocskákat varrhatnak Bodáné Fenyves Zsuzsa
segítségével. Apró bőrtárgyak készítésében 
Hidvégi Miklós népi iparművész segít.

A kis hableány és Ficánka kalandja
17 óra, KÖFÉM Művelődési Ház
Meseszínházi előadás.

A német kora barokk
19 óra, Szemináriumi karmelita templom
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar kamaraze-
nei sorozata. A sorozat művészeti vezetője: 
Dinyés Soma.

Március 11.
A szegénylegény szerencséje
11 óra, Igéző
A Meseerdő Bábszínház előadása.

Március 12.
Tárlatvezetés a III. Béla király (1172-1196) – 
„Teste Fehérvárott nyugszik” című kiállításban
16.30, Szent István Király Múzeum
Tárlatvezető: Kovács Dóra.

Március 13.
Ünnepi Hétvezér Est
18 óra, Királykút Emlékház
A Barguzinba száműzött magyarságtudat című 
előadást hallgathatják meg az érdeklődők.

Március 14.
Tóth Kinga: Holdvilágképűek
18 óra, Új Magyar Képtár
Könyvbemutató.

Március 17.
Gingalló
10.30, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri 
Tagkönyvtára
Ölbeli játékok, mondókák, dalocskák babák-
nak (három éves korig) és anyáknak.

Március 18.
Csizmás kandúr
11 óra, Igéző
A Kereplő bábszínház előadása.

Petőfi junior vasárnapok

Március 11. 11 óra, Petőfi Kultúrtanszék
A kétszeres Fonogram-díjas énekesnő, 
Kovácsovics Fruzsina érkezik Elfeledett 
mézescsók című lemezével. Részben 
kortárs költők, Lackfi János és Szalóczi 
Dani verseit zenésítette meg, egyes dalok a 
magyar népzenei gyökerekből merítenek, 
mások multikulturális (folk, country stb.) 
zenei motívumokra építenek. A koncerten 
Fruzsi egy derűs, ismeretterjesztéssel át-
szőtt, interaktív utazásra hívja a gyerekeket 
és a gyereklelkű felnőtteket. Hároméves 
kor alatti gyermekeknek a belépés szülői 
kísérettel ingyenes. Bővebb információk az 
esemény Facebook-oldalán érhetők el.

Valami Amerika 3.
Március 9. 18 óra
Magyar vígjáték.

Kincsem
Március 9. 20 óra
Magyar történelmi kalandfilm.

Ferdinand
Március 10. 16 óra
Magyarul beszélő amerikai animációs vígjáték.

Loving Vincent
Március 10. 18 óra
Amerikai-lengyel életrajzi dráma.

A hely
Március 10. és 16. 20 óra, március 13. 20.15
Feliratos olasz vígjáték.

Testről és lélekről
Március 12. 18 óra
Magyar játékfilm.

Szólíts a neveden!
Március 12. 20 óra, március 13. 18 óra
Feliratos olasz-francia-brazil-amerikai romantikus dráma.

Csajos est
Március 14. 18 óra
Az érzékenyítés jegyében szervezett est ven-
dége Fekete-Cseri Zsuzsanna életmód-tanács-
adó, mozgásterapeuta lesz, akinek gondolat-
ébresztő előadásában többek között arról  lesz 
szó, hogy miként tud egy család megbirkózni 
azokkal a feladatokkal, melyeket egy beteg 
gyermek gondozása ró rájuk életfeladatul. Ezt 
követően Az igazi csoda című filmet vetítik.

Egy kupac kufli
Március 17. 16 óra
Magyarul beszélő családi animációs film.

Az igazi csoda
Március 17. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai családi film.



Szeretne ön is kedvezményesen vásárolni? Szeretné, ha nem csak néhány napig tudná beváltani a kuponok által kínált árengedményt? 
Akkor most itt a lehetőség: nem kell mást tenni, mint kivágni és a megadott határidőig felhasználni az itt található kuponokat!

Fehérvári kuponnapok
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Cortado
Kávézó

Székesfehérvár,
Móri út 98.

Tel.: 22 780 743

Székesfehérvár 8000 , Zámoly köz 5.
+36 70 609 7226

info@drhatsagi.hu
http://www.fogbeultetes.eu

Székesfehérvár 8000 , Zámoly köz 5.
+36 70 609 7226

info@drhatsagi.hu
http://www.fogbeultetes.eu

Építőanyag-kereskedés és fürdőszobaszalon
Székesfehérvár, Budai út 408.

06-22-300-034
info@epitokforrasa.hu

Királykút 
Gyógynövény Szaküzlet

Székesfehérvár, Királykút Ln. 18. (a Berényi út mentén)

Tel.: 22 314 855 • H-P: 8.30-18, Szo: 8.30-12
www.kiralykutgyogynoveny.hu

www.gyogyweb.hu

Székesfehérvár, Petôfi S. u. 3.
info@latulipeblanche.hu

Libri Székesfehérvár
Skála, Rákóczi u. 3.

Alba Plaza, Palotai út 1.

20% kedvezmény

Székesfehérvár, Budai út 17.
Elérhetőség: 06 (22) 503 861

Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 7.
Tel.: +36-20-941-4578,

+36-30-625-7251

Budai út 140.
Elérhetőségek: +36 20 466 5363

info@saveur.hu •www.saveur.hu

5700 Gyula, Rábai M. u. 2.
Tel.: 36-66/ 463722, 463740

Fax: 36-66/ 462246
www.hoforrashotel.hu

szallasrendeles@hoforrashotel.hu

Hőforrás hotel
és üdülőpark
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Fehérvári kuponnapok
Kedvezmény:

Corti tekercs
(4 féle töltelékkel)

Kedvezmény mértéke

20%
Kedvezmény időtartama:

2018. március 16-tól március 31-ig

Legyen gyönyörű a mosolya! 
Foghiányát pótolja implantátummal! 

Március és április hónapban 
minden 4. implantátum AJÁNDÉK!

Márciusban és áprilisban INGYENES 
ÁLLAPOT FELMÉRÉS-t ajánlunk!

Szájhigiéniás kezelésre 30%, fogfehérítésre 
50% kedvezményt adunk.

Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze.
Érvényes: 2018.04.30.

100.000 Ft vásárlás felett
10.000 Ft kedvezményt adunk
minden csempére, szaniterre.

1kg Eritrit árából 
20% kedvezményt kap 
a kupon felmutatója!

Az akció március 30-ig 
vagy a készlet erejéig tart.

A kupon felmutatója 
20.000Ft kedvezményt kap

A kupon érvényes: 
Március 16.-tól április 30.-ig.

Ez a kupon 20% kedvezményre jogosítja, 
ha 2018. március 16-19. között vásárol bármilyen 
könyvet vagy hangoskönyvet a székesfehérvári 

Libri Könyvesboltokban. 
Egy vásárlás alkalmával egy kupon használható fel, más akciókkal 

és kedvezményekkel nem vonható össze, valamint online és antikvár 
üzleteinkben nem érvényesíthető.

20% kedvezmény
minden süteményre és tortára
A kupon márc. 16.-17.-18.-án érvényes.

20% kedvezmény
a kupon március 31.-ig érvényes

20% kedvezmény minden süteményre, 
üdítőre, kávéra és teára 

(kivéve torta rendelések)
Érvényes: március 16-17-18.

A kupon értéke:
5000 Ft,

beválthatósága: 2018. 03. 10- 03. 25. között.

Hőforrás hotel
és üdülőpark

Minimum 3 éj foglalása esetén használható fel, 
foglalásonként 1 kupon érvényesíthető.

1000 Ft kedvezmény a 
felnőtt egész napos és 

3 órás felnőtt belépő árából. 
Más kedvezménnyel nem összevonható,  
1 kupon csak egyszer használható fel!

Érvényes: 
2018.05.31.

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
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Utazás kiállítás Fehérváron is

Ahogy azt már hat éve megszokhat-
tuk, Székesfehérvár városa is rendez 
utazás kiállítást a Hiemer-ház-
ban. 2018-ban a március 24-25-i 
hétvégén tartják a színes eseményt, 
melyen a fehérvári és városkörnyéki 
utazási irodák, turisztikai szerveze-
tek, turisztikai attrakciókat kínáló 
vállalkozások mellett az ország min-
den részéből részt vesznek kiállítók. A 
Székesfehérvári Utazás és Szabadidő 
Kiállításon több mint ötven kiállí-
tóval találkozhatnak az utazni vágyó 
érdeklődők. 

Útikönyv Neked

Az Utazás kiállításon mutatták be a 
Székesfehérvár – Útikönyv Neked 
című hiánypótló kiadványt. A könyv-
ben megtalálható minden fontos 
információ, amit a városról tudniuk 
érdemes az ide utazóknak.

Utazni szeretne? - jó helyen jár!
Az ABC Travel Önre vár!

En
g.s

z.: 
U-0

012
48

ABC Travel Utazási Iroda • Székesfehérvár, Várkörút 7.

Tel.: 22/333-641, 70/334-0855
www.abctravel.hu
Ajánlatainkat keresd honlapunkon vagy kérj személyre szabott ajánlatot!

Előfoglalási kedvezmények, kiállítási akciók

• tengerparti nyaralások
• társasutak, körutazások
• városlátogatások
• hajóutak
• egynapos kirándulások

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK A 
SZÉKESFEHÉRVÁRI UTAZÁS KIÁLLÍTÁSON!

A feltüntetett árak a reptéri illetéket, díjakat, az esetleges
     vízumot nem tartalmazzák! Az árváltozás jogát fenntartjuk.

Az akciók 2018. 03. 08-tól visszavonásig érvényesek.
R-02030/2000/2002

Székesfehérvár, Kossuth u.14. 22/501-382
Velence, Ország u. 25/a. 22/470-497

SOL TOURS

A részletekről érdeklődjön irodánkban.
Keresse az Önhöz legközelebbi

                                            irodát

www.soltours.hu

Ugyan az Utazás kiállításnak már 
vége, de a nyári utazások előfoglalási 
akciói továbbra is érvényben vannak! 
Spanyolo., Costa del Sol  rep.+4*sz.+fp. 207.900 Ft
Málta rep.+3*sz.+fp. 89.900 Ft 
Szlovénia  3*sz. +fp. 75.695 Ft/ 5 éj                     
Santorini rep.+2*sz.+regg. 109.900 Ft 
Görögo.-Nei Pori busz+ap.+öe. 24.900 Ft 
Nizza,Monaco körutazás 4 nap 3 éj 79.900 Ft                                         

8380 Hévíz, Honvéd u. 14. • +36 83 / 545 979
sales@hotelaquamarin.hu • www.hotelaquamarin.hu

Hotel Aquamarin, a gyógyító pihenés otthona

Kedvezmény a tavasz első hónapjában!
Foglalási kód: FV0308

Szállás • félpanziós ellátás • gyógyvizes fürdőrészleg • szauna, ivókút és sószoba 
• fürdőköpeny • Wi Fi, parkolás

37 500 Ft / fő / 3 éjszaka 
minimum 2 fő esetén

A kiajánlott ár az ÁFA-t tartalmazza, 
az IFA külön fizetendő (500 Ft / fő / éj 18 év felett)

Történelem, gasztronómia és gazdag kultúra

A cél a szezonalitás csökkentése és a látogatási idő meghosszabbítása Fehérváron

kovács v. orsoLya

Évről évre egyre népszerűbb turisztikai célpont 
Székesfehérvár – ez kiderült a március első 
napjaiban, az Utazás kiállításon ismertetett 
adatokból is: mintegy húsz százalékkal nőtt a 
vendégéjszakák száma.

A jövőre nézve a legfontosabb 
kitűzött cél Székesfehérvár turizmu-
sával kapcsolatban, hogy ne csak 
szezonálisan érkezzenek a látogatók 
városunkba, és ha már jönnek, 
minél több napot maradjanak is. 
Mindezt kiválóan elősegíti, ha a vá-
ros környékének színes programkí-
nálatát is megismerik az ideutazók. 
Városunk idén a Pákozdi Katonai 
Emlékparkkal és a Móri Borvidék-
kel közös standon mutatkozott 
be március elején a fővárosban 
rendezett Utazás Kiállításon. A 
város turizmusának fellendülésével 
kapcsolatban rendkívül kedvező 
adatok hangzottak el a rendezvé-
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nyen: F. Szegő Krisztina, a Székes-
fehérvári Turisztikai Közhasznú 
Nonprofit Kft. ügyvezetője elmond-
ta, hogy a vendégéjszakák száma 
tizenkilenc százalékkal nőtt tavaly 
2016-hoz képest.  
A kiállításon részt vett Vargha 
Tamás országgyűlési képviselő is. 

Kiemelte, hogy Pákozdon található 
az ország egyetlen katonai nemzeti 
emlékhelye, mely a magyar honvé-
delemnek állít emléket. Elmondta, 
hogy tavasztól itt is nagyszabású 
programsorozat kezdődik annak 
kapcsán, hogy idén százhetven 
éves a magyar honvédség.

Brájer Éva, Székesfehérvár alpol-
gármestere lapunknak elmondta: 
„Elhoztuk a történelmi óriásbábokat, 
hiszen büszkék vagyunk történelmi 
múltunkra, és elhoztuk a Tele élet-
tel című kisfilmet is, mert büszkék 
vagyunk arra a hangulatra, amit a mi 
biztonságos városunk áraszt.”
A megnyitón részt vett Törő Gábor 
országgyűlési képviselő is, aki örö-
mét fejezte ki, hogy Székesfehérvár 
Mórral és a katonai emlékparkkal 
közösen jelent meg a nemzetközi 
seregszemlén. Fenyves Péter, Mór 
polgármestere a Móri Borvidék ízes 
nedűit ajánlotta a kiállítás látogató-
inak figyelmébe. 
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Bácskai GerGeLy

Idén már nyolc éve, hogy Székesfehérvár 
önkormányzata és a Városgondnokság növé-
nyültetési pályázattal támogatja a fehérváriak 
parkosítási törekvéseit. A pályázat célja a 
kulturált, vonzó városkép kialakításán túl a 
zöldfelületek növelése és szebbé tétele. Az 
intézmények és társasházak mellett idén is 
pályázhatnak a családi házban lakók. A rendel-
kezésre álló keretösszeg tízmillió forint.

Újdonságok, változások

A növényeket személyesen lehet 
majd átvenni a Bregyó Sport- 
centrum területén, és virágföld 
helyett idén komposztra pályáz-
hatnak a fehérváriak. A komposzt 
Székesfehérváron készül a Depó-
nia által összegyűjtött zöldhulla-
dékból. A fenntartható fejlődés 
miatt tért át erre a Városgondnok-
ság. Újdonság továbbá, hogy idén 
az ablakok és erkélyek díszítésére 
is pályázhatnak a társasházi és 
a családi házakban lakók ötezer 
forint értékben.

Virágosabb és zöldebb Székesfehérvárért

Töltse le innen a pályázati 
nyomtatványt!

A kitöltött pályázatot be lehet nyújta-
ni elektronikus úton, postai levél-
küldeményben illetve személyesen. 
E-mail: viragok@varosgondnoksag.hu. 
Postacím: Székesfehérvár Városgond-
noksága Kft. 8000 Székesfehérvár 
Berényi u. 15. Személyes benyújtás: 
hétfőtől csütörtökig naponta 9-től 15, 
pénteken 9-től 12 óráig a Város-
gondnokság Berényi út 15. szám alatt 
található Városüzemeltetési Igazgató-
sága Parkfenntartási Csoportjánál. 

A Városgondnokságtól kapott faaprítékkal takarták be a ház előtti bokrok alját, hogy védjék 
azokat a nyári kiszáradástól és a gazosodástól

A virágokat napi rendszerességgel locsolja a társasház, a fákat pedig forgásban több naponta, 
így nyáron is üde zöld az épület körüli közterület

A Kelemen Béla utca 2-4-6. lakóközösségének munkája mintaként szolgálhat mindenki számára. Tavaly a pályázaton nyert növényeket a Bory 
Jenő Általános Iskola tanulói segítettek elültetni. A társasház lakói napi rendszerességgel locsolják a virágokat, és a fás szárú növényeket is 
rendben tartja a közösség a ház körüli közterületen. 
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Választható növények

Tavasszal, május 12-ig egynyári 
palántákat, muskátlit, évelő nö-
vényeket, fűmagot és komposztot 
vehetnek át a pályázók. Ősszel, 
október 13-ig pedig árvácskákat és 
virághagymákat.
 
A beérkezett pályázatok 
elbírálása

A pályázat elbírálása során figye-
lembe veszik a pályázatok beér-
kezési sorrendjét, hogy a város 
melyik területét érinti a pályázat, 
és a pályázó az adott területen 
mit kíván ültetni. A társasházak 
körüli zöldterületre és az intéz-
mények területére maximum 
50.000 Ft értékben, családi házas 
ingatlanok előtti közterületre 
maximum 20.000 Ft értékben, 
társasházak és családi házak 
ablakaiba és erkélyeire maximum 
ötezer forint értékben kaphatnak 
a pályázók növényt, komposztot, 
fűmagot.

 A növénytelepítési pályáza-
ti nyomtatvány és nyilatkozat 
kitöltése

Az egyszerűsített nyomtatványon 
meg kell adni az igényelt növények 
darabszámát. A tájékoztató jellegű 
egységárak alapján ki lehet szá-
molni a pályázott növények össz- 
értékét. Figyelembe kell venni a 
kategóriához tartozó keretössze-
get, mert jelentős túllépés esetén 
a növények mennyisége csökken-
tésre kerül. A pályázó nyilatkozik 

arról, hogy a megnyert növényeket 
szakszerűen elülteti és gondjukat 
viseli.

A pályázatok hozzáférhetősége, 
benyújtásának módja

A pályázati felhívást és a pályázati 
nyomtatványt a www.varosgond-
noksag.hu honlapról lehet letölteni 
vagy személyesen át lehet venni a 
Városgondnokság Berényi u. 15. 
szám alatt található Városüzemelte-
tési Igazgatóságán.
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Szakmai nap a megváltozott munkaképességűekért

A résztvevők bepillantást nyerhettek a fogyatékkal élők mindennapjaiba

A megváltozott munkaképességű munkavállaló-
kat segítő szakmai napot szervezetek a Viktória 
Rehabilitációs Központban. A program az 
EsélyKör hálózat szervezésében, a Látássérültek 
Regionális Közhasznú Egyesülete koordinálá-
sával jött létre.
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Horoszkóp
március 8. – március 14.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Mindennél fontosabb, hogy világosan fejezze ki magát, 
mert félreértésre van kilátás, amelynek a levét majd 
Ön ihatja meg. Könnyedén belebonyolódhat egy olyan 
helyzetbe, amely miatt a későbbiekben akár a falba ver-
hetné a fejét is. Egy váratlan lehetőség boldoggá teheti. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Ami másoknak pech, az Ön számára nagy szerencse. 
Ám az lenne a legjobb, ha nagyon megnézné, kit avat 
a bizalmába, kinek újságolja el az örömét, mert több 
irigy személy lehet a környezetében. Ők pedig sok jót 
most nem kívánnak Önnek. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Most lenne érdemes ingatlannal kapcsolatos ügyeket bonyolí-
tani. A szerelmi viszonyában olyan helyzet jöhet létre, amelyet 
talán el sem mer hinni. Az egészsége megőrzése érdekében 
nagyobb erőfeszítést kellene tennie. Ha betegséggel  küszködik, 
akkor ne izguljon, mert nagyon jó kezekbe kerül. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Azokban a párkapcsolatokban, amelyben az elmúlt időszakban 
több nehézség is felmerült, most elérkezik a pillanat, és tiszta vi-
zet önthetnek a pohárba. Még az is lehet, hogy olyan dolgokban 
állapodhatnak meg, amely miatt a jövőjük másként alakulhat, 
mint ahogyan azt a környezetükben többen gondolták. 

Rák 6. 22. – 7. 22.

A munkában, megélhetésben történhetnek olyan dolgok, 
amelyek miatt az életet kissé nehezebbnek érezheti. De 
az is lehet, hogy olyan valakivel akaszthatja össze a baj-
szát, akivel nagyon nem kellene. Mert biztos lehet benne, 
hogy csak Ön húzhatja vele szemben a rövidebbet.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Még az is lehet, hogy valaki Önre bízza a titkát, amit 
nem lesz könnyű megtartani. De az is megeshet, hogy 
Önnek van titkolni valója. Ha titka napvilágra kerül, óriási 
botrány várható. Ezért az lenne a legjobb, ha nagyon 
visszafogottan kommunikálna ebben az időszakban.

VT Plastic Gyártó Kft.
gyártásában való részvételhez felvételt hirdet saját állományába, 

határozatlan időre az alábbi munkakörbe

Operátor

Tesztírás:
2018.03.19. 10 óra

Székesfehérvár, Berényi u. 72-100. 
188. sz. épület
Tel.: 22/554-097

Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár, Berényi u. 72-100.

Elvárások:
• Minimum 8 általános iskolai végzettség
• Egészségügyi alkalmasság
• Sikeres felvételi teszt
•	 3	műszak	vállalása	(5+2)

Amit kínálunk:
•	 Kedvező	juttatási	csomag	(bónuszprogram)
•	 Éves	cafeteria	180.000	Ft
•	 Kezdőbér:	br.	157.500	Ft
•	 Jó	munkahelyi	légkör
•	 Hosszú	távú	munkalehetőség
•	 Ingyenes	szerződéses	járat	számos	településről

Raktáros és Összeszerelő állás
Székesfehérvári munkavégzésre 

keresünk raktáros, 
összeszerelő kollégát hosszú távra.

További információ:
metaloBox Kft. 8000 Székesfehérvár, 

Had u. 1-3. vagy e-mail: allas@metalobox.hu
ha kíváncsi vagy ránk: www.metalobox.hu

Csúcsminőségű elektronikai cikkeket 
gyártó partnercégünk 

SAJÁT ÁLLOMÁNYÁBA KERES

OPERÁTOROKAT

KIEMELT ÁLLÁSLEHETŐSÉG
SZÉKESFEHÉRVÁRON

Elérhetőségeink:
06 20 247 8608

rebeka.sinkovics@pannonjob.hu
facebook.com/pannonjob

AMIT KÍNÁLUNK:

� 3 műszakos, 8 órás munkarend 

� Kiemelkedő műszakpótlékok (akár 40 %)

� 312.000 Ft éves Cafeteria

� Tiszta munkakörnyezet

� Ingyenes vállalati buszjáratok több irányból

� Munkahelyi étkezési lehetőség 

Szemléletformáló érzékenyítéssel 
kezdődött az EsélyKör szakmai 
napja. A résztvevők az interaktív 
játékok segítségével kipróbálhat-
ták, hogyan boldogulnak a hét-

köznapok során fogyatékkal élő 
társaik. A programra a fogyatékkal 
élőket, a megváltozott munkaké-
pességűeket, a munkáltatókat és 
az érintett szakembereket várták 
azzal a céllal, hogy feltérképezzék a 
fogyatékossággal élők foglalkozta-
tási lehetőségeit. 

„Nagyon sok munkáltató jelent meg 
a rendezvényen. A megváltozott 
munkaképességűek között nagyon sok 
az olyan értékekkel bíró ember, aki 
még nem tudta megmutatni tudását, 

és kompetenciafejlesztés révén száz 
százalékos munkát tudnak végezni.” – 
mondta M. Papp Mária, a program 
szakmai koordinátora. 
Szokó Zsolt, a LÁRKE elnöke a fo-
gyatékkal élők társadalmi integrálá-
sának fontosságára hívta fel a figyel-
met: „A hátrányos helyzetű embereket 

nagyon komolyan fel kell készíteni arra, 
hogy a munkaerőpiacra alkalmassá 
váljanak. Remélhetőleg a szekcióülések 
alkalmával ezek a távlati célok is jobban 
ki fognak majd domborodni.”

Brájer Éva alpolgármester a 
program megnyitóján köszöne-
tét fejezte ki a fogyatékosügyi 
szervezeteket felkaroló EsélyKör-
nek azért a párbeszédért, ami 
elindulhatott az önkormányzat 
és a szektorban közreműködő 
szervezetek között: „Nagy öröm-
mel fogadtuk ezt a lépést, az új útra 
lépést. Talán a több hónapos közös 
beszélgetések, egyeztetések eredmé-
nyeként kerülhetett arra sor, hogy a 
város 2018-as évi költségvetésében 
az EsélyKör külön soron szerepel, 
ami segíti a támogatást és a közös 
célok elérését.” 
A szakmai napon szó esett a 
fogyatékossággal élők foglalkoz-
tatási lehetőségeiről, képzéseik-
ről, az esélyelemzésről illetve a 
vállalkozóvá válás, a bedolgozás 
és a távmunka lehetőségeiről is.
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Robotok, innováció a Jákyban
szaBó Petra

Két hét, harminchét előadó, negyvenhárom 
téma, ötvenhárom tanórányi foglalkozás. Ez 
számokban a Jáky szakmai napok, amit idén 
is megszervezett az iskola. A diákok különféle 
szakterületek legfrissebb fejlesztéseivel 
ismerkedhettek meg, de interaktív foglalkozá-
sok során a legújabb technikai ismereteket is 
tanulmányozhatták.

A rendezvénysorozat egy napjá-
ra mi is ellátogattunk. Láttunk 
robotot, mely pályakövetésre van 
beprogramozva, egy másikat pedig 
okostelefonnal lehet irányítani. De 
a mozgásérzékelők eredményeit 
is lehet már a telefonokról figyel-
ni. A jákysok többek között ilyen 
eszközökkel ismerkedhettek meg a 
hagyományos szakmai héten. 

Húsz kilométerrel több bicikliút

„Minden, ami kerékpározás” mottóval rendezték idén a Közutas Szakmai Napot a 
Jáky József Szakgimnáziumban, melynek keretében Fehérvár kerékpárút-hálózatának 
fejlesztéséről is szó volt. Jelenleg harmincöt kilométer bicikliút  van a városban, amit 
a következő években mintegy húsz kilométerrel bővítenek, hogy összekössék a már 
meglévő kerékpárutakat. Többek között a Berényi úton és a hamarosan elkészülő 
Liget soron is lesz kerékpárút, továbbá a Gáz utca–Széna tér útvonal kerékpársávjai-
nak is elkészültek már a tervei.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Olyan szituáció alakulhat ki szerelmi életében, amely 
miatt megkérdőjeleződhet a közös jövőjük. Előfordulhat, 
hogy búcsút inthetnek egymásnak. Pénzügyei nagyon 
pompásan alakulhatnak. Balesetveszélyes ez az időszak, 
ezért mindenhova induljon a megszokottnál korábban!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Rendkívüli energiával rendelkezik, így aztán most nincs Ön előtt 
olyan, amit ne tudna teljesíteni. Illetve a regenerációs készsége 
is fantasztikus, így ha netán egy betegség ágynak döntené, abból 
nagyon hamar felépülhet. Pénzügyei ragyogóan alakulhatnak, az 
anyagiak terén minden oka meg lehet az örömre. 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Mindennél fontosabb, hogy egyértelműen fejezze ki 
magát, mert kommunikációs problémák alakulhatnak 
ki, amelyben Ön lehet az, aki kellemetlen helyzetbe 
kerül. Pénzügyei viszonylag harmonikusnak nevezhe-
tők, mert ugyan lesz kiadása, de bevétele is. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Olyan valakivel hozhatja össze a sors, akivel bonyolult 
lehet a kapcsolata. A munkahelyén őrjítő helyzet jöhet 
létre. Nemcsak rengeteg feladat szakadhat a nyakába, 
hanem a kollégák között is vannak olyanok, akiktől 
még a nem létező szőrszála is égnek állhat.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Még az is lehet, hogy konfliktus alakulhat ki azokkal, 
akik fontos szerepet játszanak az életében. De az is 
megeshet, hogy egy ingatlanügylet nem úgy alakul, 
ahogyan tervezte, vagy ahogyan szeretné. Nagyobb 
vásárlás bonyolítására kiváló ez az időszak.  

Halak 2. 19. – 3. 20.

Egymást követhetik azok a helyzetek, amelyek miatt 
idegeskedhet. De ne aggódjon, nem eszik forrón a kását! 
Vagyis még minden képlékeny, és nem biztos, hogy mindaz 
bekövetkezik, amiről most úgy fest, elkerülhetetlen. A baráti 
kapcsolatai között lesz olyan, amelyik nem állja ki a próbát. 

Önéletrajzod az alábbi címre juttasd el:
metaloBox Kft. 8000 Székesfehérvár, Had u. 1-3. vagy

e-mail: allas@metalobox.hu
ha kíváncsi vagy ránk: www.metalobox.hu

Tudsz és hajlandó vagy keményen dolgozni a magad és a cég sikeréért?
Biztos munkahelyet keresel? Hosszútávra tervezel?
Fontos számodra a barátságos munkakörnyezet?

Családod van és jól jönne néha egy kis rugalmasság?

NÉMET NYELVŰ
EXPORT ÉRTÉKESÍTŐ

Elvárások:
• középfokú végzettség
• tárgyalási szintű német nyelvtudás
• B kategóriás jogosítvány
• felhasználó szintű számítógépes ismeretek
• önálló, precíz munkavégzés

Feladatok:
• metaloBox termékek képviselete az osztrák piacon
• telefonos és személyes tárgyalások lebonyolítása
• árajánlatok készítése
• vevőápolás

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Amire számíthatsz: munkakezdésedet teljes-körű betanítással és 

a feladatkörök lépésről lépésre történő átadásával segítjük. 

VT Plastic Gyártó Kft.
Cégünk nagy ipari múlttal rendelkező, a mai gazdasági helyzetben is stabil alapokon 

nyugvó, hosszú távú tervekkel rendelkező vállalat, mely autóipari termékek és más ipa-
ri szférából származó műanyagalkatrészek gyártásával foglalkozik. Profilunk magába 

foglalja az esztétikai, valamint technikai alkatrészek gyártását, festését és szerelését is.
Ha szeretne egy stabil, fejlődő cég csapatába tartozni küldje el pályázatát!

Targoncavezető-raktáros

Minőségellenőr

Munkavégzés helye:
•	 Székesfehérvár,	Berényi	út	72-100.	

Feladatok:
•	 raktárak/üzemek	közötti	anyagmozgatás
•	 raktári	könyvelések	elkészítése
•	 gondoskodik	a	készletek 
áttekinthetőségéről	

•	 raktári	és	raktár	környezeti	rend 
kialakítása	és	fenntartása

Előny:
•	 termelésirányítási	rendszer	ismerete
•	 felhasználói	szintű	számítógépes	ismeret

Elvárások:
•	 elektromos/gázos	(vezető	üléses) 
targoncavezetői	jogosítvány

Amit kínálunk:
•	 Kedvező	juttatási	csomag
•	 Hosszú	távú	munkalehetőség
•	 Ingyenes	szerződéses	járat	számos	településről

Munkavégzés helye:
•	 Székesfehérvár,	Berényi	út	72-100.

Feladatok:
•	 Gyártott	alkatrészek	vizuális	ellenőrzése, 
alap	mérések	elvégzése 
pl.:	tolómérő	használatával

Elvárások:
•	 középfokú	végzettséggel,
•	 felhasználószintű	számítógépes 
ismeretekkel	rendelkezik

•	 műanyagipari	termékek	ellenőrzésében	
szerzett	tapasztalat	előny

•	 három	műszakos	munkarendet 
vállalni	tud

Amit kínálunk:
•	 Kedvező	juttatási	csomag 
(bónuszprogram)

•	 Éves	cafeteria	nettó	180.000	Ft
•	 Jó	munkahelyi	légkör
•	 Hosszú	távú	munkalehetőség
•	 Besorolási	bér	180.000-200.000	Ft 
(pótlékok	nélkül)

•	 Ingyenes	szerződéses	járat	számos 
településről

Amennyiben állásajánlatunk felkeltette érdeklődését, önéletrajzát
(munkakör megjelölésével) az alábbi címre várjuk:

VT Plastic Gyártó Kft. 8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100. HR osztály,
illetve elektronikusan horvath.renata@plastic.videoton.hu Tel.:22/554-097

A Fábián ikrek informatikát 
tanulnak, szerintük fontos, hogy a 
gyakorlatban is megtapasztalhas-
sák a tanultakat: „Az informatiká-
ban van a jövő, és mi, fiatalok sokkal 
több mindent tudunk tanulni ezekből 
a dolgokból. Megtanuljuk, mi miért 
fontos, miért hasznos.” – mondta 
Fábián Barbara informatika szakos 
tanuló. 
A fiatalok kipróbálhatták a „részeg- 
szemüveget” is, mellyel nem is 
voltak olyan egyszerűek a szlalom- 
és a célba dobó feladatok. Míg a 
szemüveget viselők küszködtek, 
a közönség jót mulatott. Felrúgott 
akadályok, félredobott labdák 
okoztak örömet a nézőknek. A fiúk 
körében népszerű volt az autós 
szimulátor is. Mindeközben egy 
másik teremben a diákok a székes-

fehérvári távhőellátás fejlesztései-
ről hallgathattak előadást. A diákok 
az iskola profiljának megfelelő, 
azaz magasépítési, közlekedésépí-
tési, földmérési, informatikai és 
rendészeti témájú előadásokon és 
foglalkozásokon vehettek részt a 
tanórák mellett. 
„Évek óta azért rendezzük a szakmai 
napokat, hogy friss információval 

lássuk el a diákjainkat, hogy motivál-
juk őket. Lássák, hogy mi a szakma 
legkorszerűbb, legfrissebb technológi-
ája, anyaga.” – hangsúlyozta Kovács 
Péter igazgatóhelyettes. 
 A szakmai hét az iskola partnerei 
számára is lehetőséget biztosít a 
kapcsolatépítésre, ezáltal bővülhet 
a gyakorlati helyek köre valamint a 
közös rendezvények száma.
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00.05 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

08.10 Műsorvezető: Schéda 
Zoltán.  Hírszerkesztő: 
Bóna Éva

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

08:10 Pihenjen a Vörösmarty 
Rádióval

13.00 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

 Pihenjen a Vörösmarty 
Rádióval

18:10 Műsorvezető: Mits Márton
20.10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

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

2018. 3. 11. Vasárnap 2018. 3. 12. Hétfő 2018. 3. 13. Kedd 2018. 3. 14. szerda 2018. 3. 15. CsütörtöK 2018. 3. 16. pénteK

00.05 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

08.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna. Hírszerkesztő: 
Szőllősi Attila

  Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

08:40  Hogyan kezdjük el 
lakásunk tervezését? 
Vendég: Czifra Ildikó

09.10 Karma, karmikus 
párkapcsolat. Vendég: 
Krakk Vera, 

 Koller Krisztián
10:10 Köretek kreatívan – II. 

rész. Vendég: Antal Vali
11:10 Válogatás a hét főbb 

történéseiből
12:10 Fotózni tanulunk. Vendég: 

Andruska Andrea
13.00 Műsorvezető: 

Gemeiner Lajos
 Témák: aktualitások, 

érdekességek
14.10 Ép testben jól élek. 

Vendég: Pletser Ádám
17.10    Filmkocka 
18.10 Sport. Szerkesztők: 

Somos Zoltán és 
Kaiser Tamás

19:10   A lélek iskolája – Tornyai 
Gábor előadássorozata

20.10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

00.05 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

08.00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08.10 Műsorvezető: Sasvári 
Csilla. Hírszerkesztő: 
Ficsóri Erika

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

09.10 Természetesen 
egészségesen. 
Vendég:Supliczné 
Tóth Mária 

10.10  Gazdit keresünk azASKA 
Menhelylakóinak. Vendég: 
Molnár Tamásné

11.10 Nagymama receptje
11:40 Kapcsolás az „Emeljünk 

magasba minél több 
gyereket” rendezvény 
székesfehérvári 
helyszínére. A vonal 
végén: Szili Teodóra

11:50 Pogram ajánló
12:10 Guinnes rekord a 

Dinnyési Várparkban. 
Vendég: Alekszi Zoltán

12:40 Öreghegyi Bormustra. 
Vendég: Bognár Zoltán

13.10 Műsorvezető: 
Cseke András

14:10 A sokszínű ember. 
Vendég: Szakál Antal

16:10 Öröklődő művészvéna. 
Vendég: Pál Piroska 
és Pál Kristóf

17:10 Fehérvári beszélgetések – 
Látrányi Viktória műsora

18.10 Tartson Mits Mártonnal!
20.05 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

2018. 3. 10. szOMBat

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Németh Gábor és 
Schéda Zoltán

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások,a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk

08:10 Közélet és a nap témája
09:10 Autófittnesz. Vendég: 

Polgár Tibor
10:10 Tízórai
11:15 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: Bóna Éva
12:10 Ebédidő: gasztronómiai 

műsor 
13:10 Munkaügy. Vendég: 

Pajtók-Vizsolyi Júlia
15:00 Hírösszefoglaló 
16:10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
16:10 Divatműsor. Vendég: 

Kernya Mariann
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

18:10 A bor szerintünk. 
Vendég: Fáncsi Viktória

19:10 Vadász, horgász magazin
20:00 Hírek 
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

00:05 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06.10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Palkó Zsuzsanna és 
Schéda Zoltán

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk

08.10 Sport
09.10 Gábor Atya 
10.10 Tízórai
11.15 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

12.20 Ebédidő: gasztronómiai 
műsor

13.10 Vakolat – építkezők 
magazinja. Vendég: 
Puska József

14.10 Ingatlanmagazin. 
Vendég: Bedő Gyula

15:00 Hírösszefoglaló
15.20 Kézműves magazin
16.00 Műsorvezető: 

Németh Gábor
16.10 Vörösmarty kocka – 

informatikai műsor
17.10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

18.10 Diákkedd
19.10 Apaklub
20.00 Koktél – színes 

beszélgetések 
Mits Mártonnal és 
Gemeiner Lajossal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán és 
Németh Gábor

08:10 Sport
09:10 A nap témája
11:00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
12:20 Ebédidő – gasztronómiai 

műsor
13:10 Környezetbarát – 

magazinműsor
14:10 Itt élünk – magazinműsor
15:00  Hírösszefoglaló
15:10 Motorsport
16:00 Műsorvezető: Heiter 

Dávid Tamás
16:10 Agenda – Kormányhivatali 

műsoróra 
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

18:10 Portré
19:10 Bakelit Zsiráffal 
20:10 Nyitány – klasszikus 

zenei magazin. Vendég: 
Zemlényi Katica

21:10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

00.05 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

08.10 Műsorvezető: Bóna 
Éva Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

  Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

08:10  Ünnepi műsor a 
Vörösmarty Rádióban

13.00 Műsorvezető: 
Németh Gábor

 Folytatódik az 
Ünnepi műsor

18:10 Műsorvezető: Mits Márton
20.10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból



TISZTELT ÜGYFELEINK!

A MÁRCIUS 15-I 
MUNKANAP 

ÁTHELYEZÉS MIATT 
AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 

ÉS PÉNZTÁR

NYITVATARTÁSA AZ ALÁBBI:

    március 09. péntek  7:30-15:30
    március 10. szombat  ZÁRVA
    március 13. kedd  7:00-19:00
    március 15. csütörtök  ZÁRVA
    március 16. péntek  ZÁRVA 
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A  H E T I L A P

FEHÉrVÁr

Eltűnhetnek 
a mínuszok

Schermann Ede emlékére

A Rókák kiénekelték a sajtot...

Fehérvári ezüstök a jégen

Sikeresen szerepeltek a fehérvári szinkronkorcsolyázók a Budapest Kupa nemzetközi szinkron-
korcsolya-versenyen, melyen mintegy tizenöt ország közel száz csapata mérte össze tudását a 
Vasas Jégcentrumban. A Fehérvári Pingvinek (képünkön) legjobb magyar csapatként a második 
helyet szerezték meg a juvenile kategóriában, míg az Icebreakers a magyar csapatok között 
második, a nemzetközi versenyben ötödik helyet szerzett. A mixed-age kategóriában induló 
fehérvári csapat nagyon szoros nemzetközi versenyben huszadik helyezést ért el.                  S. Z.

németH krisztián

A Bolzano ellen nem tudott élni az eséllyel Erdély Csanád és a Volán

tótH DánieL

A labdarúgó NB I hétvégi fordulójában játék 
nélkül is annyi pontot szerzett a Videoton, mint a 
Ferencváros. A zöld-fehérek veresége azt jelenti, 
hogy komoly esély nyílt a hárompontos diffe-
rencia eltüntetésére – „csak” egy fagymentes 
győzelem kell hozzá a Bozsik Stadionban. Persze 
a Diósgyőrről sem szabad megfeledkezni...

A kispesti történéseknek köszönhe-
tően sajátosan egymásra talált a me-
teorológia és a bajnoki versenyfutás 
krónikája. Marko Nikolics együttese 
abban a tudatban léphetett volna 
pályára a Bozsik Stadionban, hogy a 
Ferencváros kikapott a Diósgyőrtől, 
azaz a három pont megszerzésével 
frissiben kiegyenlíthették volna a 
különbséget.
A derék kispestiek előbb a havat 
dobálták – le a pályáról, majd piro-
technikai eszközöket – rá a Video-
ton csapatbuszára. Előbbiek nemes 
cselekedete ellenére halasztásra 
ítéltetett a meccs, utóbbiak ügye a 
rendőrségen folytatódhat.
A bajnokság viszont a dobogó 
környékén ólálkodó Diósgyőr elleni 
derbivel folytatódik a Vidi számára, 
méghozzá szombat este Felcsúton. 
Szeptember végén parádés derbit 
játszottak egymással a felek, a 
fehérváriak Pátkai Máté góljával 3-2-
re legyőzték a DVTK-t.
És ha Kispestről eltűnnek a mínu-
szok, csütörtökön talán kiderül, mi-
kor pótolják az elhalasztott meccset.

Nem sikerült kivívnia a rájátszásba kerülést 
a Fehérvár AV19-nek. A magyar EBEL-csapat 
egy ponttal zárt a középszakasz második 
helyén végző Bolzano mögött.

Pénteken dőlt el. A Fehérvár 
AV19 akkor fogadta hazai pályán 
a Bolzano együttesét a középsza-
kasz utolsó előtti fordulójában, 
és egy esetleges győzelemmel 
biztosíthatta volna helyét az 
EBEL rájátszásában. A siker 
azonban elmaradt: a dél-tiroliak 
meggyőző játékkal 3-1-re nyertek 
Székesfehérváron, így számukra 
egy döntetlen is elegendő volt a 
rájátszás eléréséhez a zárónapon, 
a Znojmo ellen. A magyar csa-
patnak ezzel szemben minden-
képpen szüksége volt a három 
pontra, amit végül be is gyűjtött 
a Graz otthonában. A Rókák vi-
szont nem engedték ki kezükből 

Szerdán rendezték a Schermann Ede test- 
nevelő tanár emlékére szervezett háromszeres 
középiskolás lány tornaversenyt a Vasvári Pál 
Gimnáziumban.

A legendás tanár, szakedző hozta 
létre Székesfehérváron az Építők-
nél az első tornaszakosztályt, és 
számos híres versenyzőt, olimpi-
kont nevelt, akik kiváló alapokat 
kaptak tőle. Schermann Ede szinte 
egész életét a mai ciszter gimnázi-
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Válts életmódot
a Cutler Életmódprogrammal!
Részletek a Cutler Facebook-oldalán.

Vakler lajos

Két évtized Májer Lajos nélkül

Végvári László örökbecsű emlékdala 
törte meg a Sóstói temető csendjét, ahol 
csapattársai, barátai, tisztelői idézték 
meg a húsz esztendeje, 1998-ban tragikus 
körülmények között elhunyt Májer Lajos 
emlékét. Matyi, ahogy a szurkolók, a 
társak, a barátok becézték országszerte, 
1956-ban született Sárbogárdon, s mint 
megannyi klasszis, Csiszár István – vagy 
ahogy a tanítványok hívták: Guszti bácsi 
– felfedezettjeként került Székesfehér-
várra. Egy legendás korosztály tagjaként 
Csongrádi Ferenccel, Végh Tiborral, majd 
Szabó Józseffel együtt már tinédzserként a 
Videoton és a magyar élvonal meghatáro-
zó játékosa lett. 
Matyi csaknem háromszáz mérkőzésen 
viselte a piros-kék mezt. Megannyi gól 
és még több gólpassz fűződik a kivételes 
tehetségű jobbszélső nevéhez. A csapat 
alapembereként ünnepelhette az együttes 
bajnoki ezüst- és bronzérmét, és ma is 
élmény minden futballkedvelő számára 
az UEFA-kupa mérkőzésein nyújtott 
teljesítménye, felejthetetlen bombagólja a 
Real Madrid elleni döntőben a Bernabeu-
ban. Háromszor hallgathatta a himnuszt 
a magyar nemzeti együttes tagjaként. 
Pályafutása befejezését követően edzőként 
is megmutatta kvalitásait. Fiatalokat ne-
velt, de a sors nem engedte, talán életében 
először, hogy befejezze, amit elkezdett. 
Emlékét húsz év után is őrizzük.

um tornatermében töltötte, testne-
velő tanárként több ezer diákkal 
szerettette meg a sportot. 
A torna népszerűsítésére és a ver-
senyzési lehetőség biztosítására 
hagyományosan kiírt megméret-
tetés résztvevőit Östör Anna-
mária egészségügyi és sportta-
nácsnok köszöntötte. A lányok 
talajon, ugrásban és gerendán 
versenyeztek.

Forrás: ÖKK

a továbbjutást: hosszabbítás után 
4-3-ra legyőzték a cseheket, így 
kvalifikálták magukat az egyenes 
kieséses szakaszba.
A Fehérvár AV19 számára így 
zsinórban harmadik alkalommal 
ért véget a szezon a középsza-
kasszal. Hannu Järvenpää – aki 
december elején vette át a gárda 
irányítását Benoît Laporte me-
nesztése után – érthető módon 
bosszúsan értékelte a kiesést: 
„Rendkívül csalódott vagyok, hogy 
nem kerültünk be a rájátszásba. A 
januártól mutatott formánk sokat 
javult az előző időszakhoz képest. 
Mélyről tudtunk visszajönni, és 
több gólt szereztünk, mint előtte. Ez 
reménnyel tölt el a jövőre nézve!” – 
mondta a finn szakember, akivel 
még a szezon közben szerződést 
hosszabbított a klubvezetés, így 
nyáron saját elképzelése szerint 
építheti majd a következő évad 
keretét. 
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Pointer mindkét meccsen ponterős volt, de ő is csak a második félidőkben

Átaludták az elejét...
somos zoLtán

A Pécs elleni bajnoki meccsen, majd a litvániai 
Európa-kupa találkozón is hátrányba került 
az Alba Fehérvár, de míg itthon könnyedén 
fordított és nyert, a Juventus Utena ellen nagy 
árat fizetett az első negyed betlijéért.

A PVSK-t 92-71-re győzte le az 
Alba Fehérvár, úgy, hogy a szü-
netben még hátrányban volt. De 
kerete erősebb, bővebb a Pécs-
nél, így fizikailag is folyamatosan 
felőrölte ellenfelét, és néhány 
látványos kosarat is szerezve 
nyert. Ezzel visszavágott a pécsi 
vereségért, amit még mindig 
emlegetnek a szurkolók, mivel 
ritkán fordul elő, hogy a magyar 
bajnok egy negyedben csak hat 
pontot dobjon. Márpedig Pécsen 
ez az első, majd a második ne-
gyedben is megtörtént… 
Ezek után elutazott Litvániába az 
Alba, ahol a Juventus Utena ellen 
a FIBA-Európa-Kupa nyolcaddön-
tője várt rá. És mi történt az első 
negyedben? Hat pontra voltak 
képesek Lóránték, mint a szezon 
legrosszabb emlékű meccsén. 
Az Utena úgy vezetett már majd-
nem harminccal, hogy zsinórban 
szórta a triplákat, miközben a 
Fehérvárnak szinte semmi nem 
ment be. Totálisan szétesettnek, 
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Győzelem fiatalokkal Komisz adott erőt Alekszejev Tamarának

A Kecskemét ellen kellett Nascimento tizennégy gólja, de Boldizsár Bianka is nagyszerűen kézilabdázott Odafönt a mester is büszke lehet tanítványára: Alekszejev Tamara már harmadik a világranglistán

Megtört az átok: november közepe óta először 
bajnoki mérkőzést nyert az Alba Fehérvár KC.

A Kecskemét ellen kötelező volt 
nyerni, de azért a sportban már 
láttunk olyat, hogy pont ezek nem 
szoktak bejönni. Főleg, ha egy 
csapat hullámvölgyben van. És azt 
látni kell, hogy az Alba Fehérvár 
KC december vége óta abban van. 
Vagyis reméljük, most már csak 
volt: sikerült ugyanis magabiz-
tosan, 37-25-re verni az újoncot, 
és egy hosszú idő után begyűj-
tött első győzelem akár lökést is 
adhat a gárdának. Nyilván ebben 
bíznak Székesfehérváron is, és 
abban, hogy a folytatásban is lehet 

A Világkupa döntőjét tavaly megnyerte, 
mégsem állhatott egyéniben dobogón a sorozat 
állomásain – eddig. Alekszejev Tamara ezüst- 
érmet szerzett Kairóban!

Az Alba Öttusa SE versenyzője 
számára nem volt zökkenőmentes 
a felkészülés: sérülés és betegség 
hátráltatta, ezért erőfelmérőnek 
szánta az idei első Világkupát.
„A selejtezőben nehezen ment a vívás, 
nagyot kellett futnom a döntőbe kerü-
léshez. A pihenőnapomat azzal töltöt-
tem, hogy mantráztam magamnak, min 
kell javítanom a páston.” – emléke-
zett vissza Alekszejev Tamara, aki 
tavaly a harmincharmadik helyen 
zárta az első Világkupát. A finá-
léban az úszás jobban ment neki, 
majd remek vívásával második-
ként zárta a számot, lovaglásban 
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is tartotta pozícióját, a kombinált 
számot a harmadik helyről kezdte, 
és parádésan zárta. 
„Az első két lövészetem szörnyen 
sikerült, harmadikként vágtam neki 
az utolsó körnek, de sikerült előrébb 
lépnem: több jó futót is magam mögött 
tudtam tartani. Örülök, hogy úgy 
kezdem az évet, ahogy tavaly abba-
hagytam, és nem kell elölről kezdenem 
mindent!”
A fehérvári öttusázó nagyot küzdött, 
és ebben a tavaly márciusban el-
hunyt mesteredzője, Komisz emléke 
is segítette: „A célban és a versenyen 
sokszor gondoltam Komlódy Zsoltra, 
aki sajnos már nincs közöttünk. Nagyon 
nehéz volt a felkészülés nélküle, sokat 
segít, ha felidézem az emlékét!”
A férfiaknál a szintén székesfehér-
vári Fröchlich Tamás szerepelt a 
legjobban a magyarok közül, aki a 
tizennyolcadik helyen zárt. 

számítani a fiatalokra, akik egyre 
többet vállalnak. Boldizsár Bianká-
ra folyamatosan több feladat hárul, 
és ezeket rendre jól oldja meg. A 
Kecskemét ellen kezdőként lépett 
pályára. A második félidőre beszál-
ló, az ősszel többször is bizonyító 
kapus, Mistina Kitty is hozzátette 
a magáét a győzelemhez, csakúgy, 
mint a két gólt szerző, hosszú 
sérülésből visszatérő Hudra Enikő. 
De lehetőséget kapott Utasi Linda 
is. Rózsás Josephine ezúttal kisebb 
sérüléssel bajlódott, és akkor még 
nem beszéltünk a karácsonykor 
megsérülő, de előtte egyre jobb 
formát mutató Piller Kármenről. 
Szóval van kikre építeni a jövő-
ben, talán éppen már szombaton, 
Vácon!

dekoncentráltnak tűnt a nemzet-
közi sorozatban eddig szépen vi-
tézkedő Dzunics-csapat, és csak 
abban reménykedhettünk, hogy 
egy egész meccsen nem lehet 
ilyen pocsékul kosárlabdázni. 
Szünet után aztán változott is a 
játék képe, a litvánoknak már 
nem estek be olyan könnyen a 

dobásaik, amihez persze az Alba 
feljavuló védekezésének is volt 
köze. Lóránt Péter és Kasey Hill 
mellé pontszerzésben feljött 
Sir’Dominic Pointer is, a negye-
dik negyed elején pedig az addig 
észrevétlen Travis Simpson kap-
ta el a fonalat. Amire gondolni 
sem mertek a hazaiak, bekö-

vetkezett: az Alba két pontra 
felzárkózott, vagyis a visszavágó 
előtt igazán biztató eredmény 
nézett ki. 
De a meccs hullámvasútja még 
nem ért véget, mert a hajrában 
elővett valamit korábbi dobófor-
májából az Utena, és a legvégén 
ismét megkeserítette a szánk 
ízét három triplával. Így végül 
87-74-re győzött – az eredmény 
a továbbjutás szempontjából 
„határeset”. Egy jól játszó Alba 
jövő kedden itthon meg tudja 
verni az Utenát ennél nagyobb 
különbséggel, de a pécsiek és 
a litvánok elleni kinti mecs-
csen látott „adáshiba” egyetlen 
periódusban sem fog beleférni! 
Sajnos senki nem tudott az első 
perctől jól dobni, és ha ez így 
van, kulcskérdés, hogy a véde-
kezésben mennyire teszi oda 
magát a csapat. Ezúttal ez csak a 
második félidőben működött jól. 
A visszavágón az egész meccsen 
szükség lesz rá! 
De addig még szombaton is fela-
dat vár Keller Ákosékra: a Paksot 
fogadják a bajnokságban. Termé-
szetesen erre a meccsre is igaz, 
hogy nem érdemes belealudni az 
elejébe, ha nem akar felesleges 
energiákat elfecsérelni a csapat a 
keddi erőpróba előtt.
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A Fehérvár Televízió műsora március 10-től 16-ig
K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2018. 3. 10. SZOMBAT

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 – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Juhász	László
11:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	Zoltán.	

Vendégek:	Virág	Péter
11:45	 Paletta	magazin	–	ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Kiszler	Zsófia
12:40 Híradó – ismétlés 
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezetők:	Látrányi	

Viktória	és	Mits	Marci.	
Vendég:	Buda	Gábor

14:10 A Fehérvár Televízió 
archívumából

14:40 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Káliz	Sajtos	József

15:15	 Turisztikai	magazin	
– ismétlés

15:45	 Táncra	magyar!	–	Az	Alba	
Regia	Táncegyesület	és	
a	Bekecs	Táncegyüttes	
közös	műsora

17:45 A Fehérvár Televízió 
archívumából

18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendégek:	Palkovits	Panka	
és	Palkovitsné	Kész	Mónika

18:35 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Híradó
19:20 Esti vers – ismétlés 
19:30 A szomszéd vár – 

turisztikai	magazin
20:00	 Újévi	hangverseny	

2018 – ismétlés 
22:00 Híradó – ismétlés 
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2018. 3. 11. VASárnAp 2018. 3. 12. Hétfő 2018. 3. 13. Kedd 2018. 3. 14. SZerdA 2018. 3. 15. CSüTörTöK 2018. 3. 16. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendégek:	Palkovits	Panka	
és	Palkovitsné	Kész	Mónika

10:45	 Együtt	magazin	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Juhász	László
11:40	 Turisztikai	magazin	–	ismétlés	
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	Zoltán.	

Vendég:	Virág	Péter
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40	 Váci	NKSE	–	Alba	Fehérvár	

KC	kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

15:00 Honvéd7 – ismétlés
15:30	 Portrék	a	Királykúton:	

Tolcsvay	–	Lélekdal	
16:25	 Videoton	–	Diósgyőri	

VTK	labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	Ferenczy-
Nagy	Boglárka

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 A hét hírei 
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50	 Alba	Fehérvár	–	Atomerőmű	

SE	kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:30	 Léptei	nyomában	
virágok	nyíljanak

	 Portréfilm	Csomortáni	
Gál	László	székelyföldi	
képzőművészről

22:00 A hét hírei – ismétlés
22:20  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 A szomszéd vár – 

turisztikai	magazin

11:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából

12:00 Képes hírek

13:00 Híradó 1-kor

13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 

Híradó 1-kor ismétlése

16:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	Ferenczy-

Nagy	Boglárka

16:40 A szomszéd vár – ismétlés 

17:10 Köztér – ismétlés

18:00 Hírek

18:05 Fehérvári beszélgetések 

Extra

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Németh	János

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	

Együtt	magazin	és	Hírek

20:15	 VIII.	Fehérvári	Versünnep	

döntő	2017

23:05 Híradó és Esti mérleg 

– ismétlés

23:45 Képes hírek

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 – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:10 Fehérvári beszélgetések 
Extra – ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Németh	János

17:00	 Együtt	magazin	–	ismétlés	
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	Fehérné	
Csepregi	Vera

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Paletta	magazin	és	Hírek

20:15 Fehérvári beszélgetések 
Extra

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Major	István

21:00	 A	természetfilm	
magyar	találmány?	–	
ismeretterjesztő	film

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:40 Képes hírek – benne 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	 Paletta	magazin	–	ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Szilvia.	Vendég:	Fehérné	
Csepregi	Vera

17:00	 Paletta	magazin	–	ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Varga	Péter
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Honvéd7 és Hírek

20:15	 Alba	Fehérvár	–	Juventus	
Utena	kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:45 Képes hírek – benne 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 – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Varga	Péter

17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Vizi	László	Tamás
18:35	 Nyergestető	1849	–	

dokumentumfilm	
19:00 Ünnepi Híradó 
19:20	 A	forradalom	színei	–	

Március	15.	–	Ünnepi	
műsor,	megemlékezések	
Székesfehérváron	

20:10	 IX.	Fehérvári	Versünnep	
elődöntő	1.	rész

22:00 Ünnepi Híradó – ismétlés 
22:20 Képes hírek – benne 

egész órakor az Ünnepi 
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor az 

Ünnepi Híradó ismétlése

10:40	 A	forradalom	színei	–	

Március	15.	–	Ünnepi	

műsor,	megemlékezések	

Székesfehérváron	

11:30 Képes hírek – benne 

minden egész órakor az 

Ünnepi Híradó ismétlése

16:25 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Vizi	László	Tamás

17:00	 A	forradalom	színei	–	

Március	15.	–	Ünnepi	

műsor,	megemlékezések	

Székesfehérváron	

18:00 Fehérvári beszélgetések

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Hermann	Róbert

18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából

18:50 Esti vers

19:00 Híradó

19:20	 IX.	Fehérvári	Versünnep	

elődöntő	2.	rész

21:00	 Vándorszínészek	–	vörös	

szőnyeges	filmpremier	a	

Vörösmarty	Színházban

22:10 Híradó – ismétlés 

22:30 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: március 15. 19:20 A forradalom színei – Március 15. – Ünnepi műsor, megemlékezések Székesfehérváron


