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Ismét narancsba borult az ország
A HETILAP

Kurucz Tünde
Kétharmados többséggel nyerte a
Fidesz-KDNP az április 8-i országgyűlési
választást. Fejér megye egyes választókörzetében Vargha Tamás (Fidesz-KDNP), míg
Fejér megye kettes választókörzetében Törő
Gábor (Fidesz-KDNP) szerezte a legtöbb
szavazatot. A nem végleges eredmények
szerint a Jobbiknak huszonhat, az MSZPPM-nek húsz, a DK-nak kilenc, az LMP-nek
nyolc, az Együttnek egy mandátuma lesz az
új parlamentben. A Fidesznek százharmincnégy.

A választópolgárok vasárnap
reggel hat és este hét óra között
adhatták le szavazatukat. Rengetegen éltek demokratikus jogukkal:
több fehérvári választókörben
kígyózó sorokban álltak az emberek. Az urnazárás után a helyi
választási iroda közölte: a szavazás
rendben lezajlott. Néhányan lejárt
okmánnyal érkeztek, de elmentek
az okmányirodába igazolást kérni,
és úgy jöttek vissza szavazni.
Az első eredmények csak tizenegy órakor érkeztek, mert az
átjelentkezések miatt Budapesten
a Bocskai úti és az Eötvös utcai
szavazókörben még hét órakor is
több százan álltak sorba.

Hétfőtől lehet égetni!
Székesfehérvár közigazgatási területén
– a helyi jelentőségű védett természeti
terület kivételével – az avar és a növényi
hulladék égetése április 16. és 23. között
8-tól 20 óráig engedélyezett. Vasárnap
azonban tilos az égetés!

Az avar és növényi hulladék
nem tartalmazhat semmilyen
más kommunális, ipari eredetű illetve veszélyes hulladékot.
Az avar és a kerti hulladék
égetése tizennyolcadik életévét betöltött, cselekvőképes
személy által vagy felügyelete
mellett, a tűzvédelmi előírások
betartásával végezhető, úgy,
hogy az égetéssel, az égetés
hősugárzásával környezeti,
vagyoni kár nem okozható,
az égetés az emberi egészséget nem veszélyeztetheti, a
tüzelőanyag az emberi egészségre ártalmas égésterméket
kibocsátó anyagot nem tartalmazhat.
A nedves, frissen levágott
levelek, gallyak égetése fokozott füstképződéssel jár, amely
balesetveszélyt, légzési nehézségeket okozhat. Mindenkit
arra kérnek, úgy gyújtson
tüzet, hogy az a környezetére veszélyt ne jelentsen. A
növényi hulladék közelében
más éghető anyag, épület ne
legyen. A kerti égetést minden
esetben felügyeljék, mert az
esetlegesen feltámadó szélben
a lángok pillanatokon belül
továbbterjedhetnek!
Forrás: ÖKK

Fotók: Simon Erika

Kígyóztak

A győzelem pillanatai

Nem volt szoros
Mindkét fehérvári választókörzetben a részvétel a hagyományokhoz
híven meghaladta az országos átlagot. Fejér megye 1-es körzetében
45648-an járultak az urnákhoz, ez
a választásra jogosultak 75,53%-át
jelentette. Fejér megye 2-es körzetében pedig 49290-en mentek el
szavazni, ami 72,52%-os részvételt
eredményezett.
A lapzártánkkor még nem végleges
adatok szerint az Országgyűlésben a Fidesz-KDNP megszerezte
a mandátumok kétharmadát,
összesen 134 helyet. A Jobbiknak
26, az MSZP-PM-nek 20, a DK-nak
9, az LMP-nek 8, az Együttnek 1
mandátuma lesz az új parlamentben. Bejutott a német nemzetiségi
lista egy jelöltje is.
Majdnem 99%-os feldolgozottságnál Székesfehérváron Vargha
Tamás (Fidesz-KDNP) a szavazatok
47,8%-át, míg a 2-es körzetben Törő
Gábor (Fidesz-KDNP) 54,3%-át
szerezte meg.

A cél az előrelépés
„Nem számolgattunk előre, hanem
dolgoztunk keményen az elmúlt
hetekben, hónapokban, ez a munka

érett be. Köszönöm szépen a székesfehérváriaknak, hogy bíznak bennünk,
úgy érzik, hogy jó úton járunk, hogy az

hogy egy hivatalban lévő kormány
sorozatban három ciklust kapott volna.
A felhatalmazás is igen magas, hiszen

Az első eredményekre tizenegyig kellett várni

elmúlt négy illetve nyolc évben végzett
munkát érdemesnek tartották arra,
hogy folytassuk. A cél, hogy a következő négy évben is léphessünk egyet
előre. 1990 óta nem volt még ilyen,

Eredmények
Fejér megye 1-es választókörzet

Fejér megye 2-es választókörzet

1. Vargha Tamás (Fidesz-KDNP) 47,8%
2. Ráczné Földi Judit (DK) 30,57%
3. Tóth Nóra Tímea (Jobbik) 13,77%
4. Rákosi Judit (LMP) 5,9%

1. Törő Gábor(Fidesz-KDNP) 54,3%
2. Fazakas Attila (Jobbik) 28,39%
3. Horváth András (MSZP-Párbeszéd) 9,46%
4. Perneczky László (LMP) 4,16%

A Fejér megyei 3-as választókörzetben (Bicske) újra nyert a fideszes Tessely
Zoltán. A 4-es választókerületben (Dunaújváros) meglepetés született: a jobbikos
Pintér Tamásé lett a mandátum. Az 5-ös körzetben (Sárbogárd) újra a fideszes
Varga Gábor nyert. A Fidesz országos listájáról bejutott a Parlamentbe L. Simon
László is.

magas részvételi arány mellett sikerült
győznünk. Ez a nagy felhatalmazás
arra kell, hogy sarkalljon minket, hogy
szerényen és alázatosan folytassuk a
munkát. Fontos üzenete van a győzelemnek mind Magyarország polgárai, mind az ellenzék, mind Európa
számára.” – fogalmazott Székesfehérvár újraválasztott országgyűlési
képviselője, Vargha Tamás.
„Bebizonyosodott, hogy Magyarország
polgárai saját sorsukról maguk szeretnének dönteni. Köszönjük, hogy ilyen
sokan elmentek szavazni, ezzel nagyon
erős legitimációt adva a következő
országgyűlésnek. Külön köszönöm
azoknak, akik a kormánypártokra
adták voksaikat. Ma közösen megmutattuk, hogy nekünk Magyarország az
első!” – írta Facebook-oldalán Törő
Gábor.
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A Fidesz fehérvári győzelméhez hozzájárulhatott, hogy az országos kampányzárót április hatodikán városunkban tartották

„A város közössége megint bizalmáról
biztosított bennünket. Az elmúlt években is mindent megtettünk, hogy élni
tudjunk ezzel a bizalommal Fehérvár
fejlődésének érdekében, a kormány
segítségével. A város soha nem kapott
annyi fejlesztési forrást, mint az előző
években!” – mondta Cser-Palkovics
András, Székesfehérvár polgármestere, majd gratulált Vargha
Tamásnak és Törő Gábornak a
győzelemhez.

Legyen béke!
Az 1-es körzetben a második
legtöbb voksot a DK színeiben induló Ráczné Földi Judit gyűjtötte,
akit a választás előtti napokban
több internetes oldal is esélyes
jelöltként tartott számon: „Több
mint tízezer szavazatot kaptam,
ami azt jelenti, hogy minden tizedik
fehérvári rám szavazott. Nagyon
köszönöm, hogy ennyien bíztak
bennem!” A DK jelöltje gratulált
Vargha Tamásnak.

A Jobbik színeiben induló, harmadik helyen záró Tóth Nóra Tímea a
Fehérvár Tv-nek az eredmény után
azt nyilatkozta, még új szereplő a
székesfehérvári közéletben. Három
hónapja robbant be a köztudatba,
és ennyi idő alatt sikerült megközelítenie a négy évvel ezelőtti jelölt
eredményét.
Fejér megye második választókörzetében a jobbikos Fazakas Attila
alulmaradt Törő Gáborral szemben.
A jelölt kiemelte, hogy továbbra is
harcolni fog azokért az ügyekért,
amiket a kampányban megemlített, többek között az egészségügy
helyzetének rendezéséért.
A harmadik helyen végzett Horváth András (MSZP-Párbeszéd)
megjegyezte, hogy le kell vonni az
eredményből a tanulságot: „Véget
kell vetni ennek a feszült, ideges, gyűlölködő állapotnak, mert egy békésebb,
nyugodtabb Magyarországot szeretnénk építeni. Máshova tennénk a hangsúlyokat, mint a jelenlegi kormány, de
a választók máshogy döntöttek.”

Megszűnt a Baloldali Frakció
But Sándor (Együtt) önkormányzati képviselő április kilencedikén kilépett a városi
Baloldali Frakcióból. A városi közgyűlés szabályzata szerint a képviselőcsoportok
legkisebb létszáma három fő. But Sándor kilépésével a frakció létszáma ez alá
csökkent, ezért megszűnt.

TISZTELT ÜGYFELEINK!

A 2018. április 30-i munkanap áthelyezés
miatt az ügyfélszolgálat és a pénztár
nyitvatartása az alábbi:
2018. április 20. péntek:
2018. április 21. szombat:

7:30-12:00
12:30-15:30
Zárva

További információ:
Telefon: (22) 541-300
Honlap: www.szepho.hu
A részvétel mindkét választókerületben meghaladta az országos átlagot
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Lesz elég óvónéni?

Kurucz Tünde, László-Takács Krisztina

idő, és a csendesebbek se maradjanak ki a sorból. Meg kell tanulni,
hogyan lehet megelőzni, átlátni a
veszélyhelyzeteket. A napközben
adódó konfliktus- és problémahelyzeteket legtöbbször gyorsan és
spontán kell megoldani úgy, hogy a
gyerekek érzékeny lelke ne sérüljön,
de a válasz erkölcsileg is a helyén legyen. Ezekre a helyzetekre nem lehet
felkészülni, mert nincs két egyforma
óvodás.”

Negyvenöt óvodapedagógusi állás vár betöltésre a következő két évben a fehérvári intézményekben. Ez nemcsak helyi, hanem országos
probléma, melynek hátterében többek között a
pályaelhagyás és a képzési struktúra változása
áll. Fehérvár még mindig jó helyzetben van,
hiszen infrastruktúrája, elhelyezkedése vonzó a
szakképzett munkaerő számára.

Nyugdíjas óvónők helyettesítenek

Megszűnt a középfokú képzés
A megbízott óvodaigazgató
kiemelte, hogy régebben volt egy
nagyon jó szakközépiskolai képzés
a Vasváriban, ahonnan évente átlagosan ötven-hatvan óvónőt kapott
Székesfehérvár és a megye.
„Szükség is volt ennyi szakemberre,
mert akkor volt a demográfiai hullám
teteje. Most már csak nosztalgiázunk,
hogyan fértünk el a termekben. Volt
olyan csoportszoba, ahová negyvenkét gyerek járt. A délutáni alvás előtt
mindent kipakoltunk a folyosóra, hogy
az ágyakat ki tudjuk tenni.”
A középfokú óvónőképzés azóta
megszűnt az országban, pedig jó
alapokat adott a továbbtanuláshoz.
Ma már csak felsőfokú végzettséggel lehet valaki óvodapedagógus.

A gyerek egy tükör

Fotók: Kiss László

A Felsővárosi Óvodában az idén
szembesültek először az óvónőhiánnyal, mert tudatosan próbálták, próbálják a fiatalokat az
intézménybe csábítani. Idén egy
váratlan helyzet miatt év közben
kellett új óvónőt keresniük. Azt
már most látják, hogy két-három év
múlva a nyugdíjazások miatt több
pozíció fog megüresedni.
„Ha az óvónéni személyében történik változás, a gyerekek egy-két nap
után elfogadják. Azt viszont sokkal
nehezebben élik meg, ha a saját kis
termükből, környezetekből emelik ki
őket.” – mondta Kovács Jánosné
megbízott óvodaigazgató, majd
hozzátette: amíg nem találtak új
óvodapedagógust, addig a helyzetet
nyugdíjas kolléganő visszahívásával próbálták orvosolni. Ezzel
csak egy probléma volt, hogy a
közalkalmazottakra másfajta törvények vonatkoznak: egy évben egy
nyugdíjas óvónő harminc alkalmat
helyettesíthet úgy, hogy nem kell
szüneteltetnie a nyugdíját. Emiatt
több régi kolléganőt kell „talonban
tartani”.
Másik intézményből nagyon ritka,
ha eljön egy kolléga, mert általában
több éve, évtizede összeszokott párok vannak, akik fél szavakból vagy
akár egy pillantásból is megértik
egymást, éppen ezért a problémát
hosszú távon csak a fiatalok, a
pályakezdők oldhatják meg.

Elhivatottság nélkül nem szabad óvónőnek menni

beszédalkalmassági vizsgát kell
tenniük. A tavalyi felvételi eljárásban majdnem ötezren jelentkeztek
óvodapedagógus alapszakra, de
csak ezernyolcszáz diákot vettek
fel. A szakok körülbelül száz fővel
indultak.
A gyakorlatban ebből ötvenen valamilyen okból (például rájöttek,
hogy rosszul döntöttek vagy nincs
nyelvvizsgájuk) nem diplomáznak
le. Harmincan kimennek bébiszitternek külföldre pénzt keresni
és világot látni. Tízen elhagyják a
pályát, és valamilyen másik területen helyezkednek el. A maradékon pedig osztoznak az óvodák.
A legtöbben abban az intézményben maradnak, ahol a külsős
gyakorlatukat végezték, mert ha
már kinevelték őket, akkor a ház
foggal-körömmel ragaszkodik
hozzájuk.

Itt mindig történik valami!
A huszonhárom éves Ugrits
Adrienn óvónő, pont úgy, mint az
édesanyja. Mikor továbbtanult,
pontosan tudta, mire számíthat.
„Tizenkettedikes koromban döntöttem
el véglegesen, hogy óvodapedagógus
leszek. Szeretem a gyerekeket, és

ez egy olyan munka, ahol mindig
történik valami! Ugyanakkor tisztában
voltam vele, hogy a gyerekek közötti konfliktusokat napi szinten kell
kezelni.” – kezdte Adrienn, aki az
Apor Vilmos Katolikus Főiskolán
végzett. A trendeknek megfelelően
a csoporttársainak fele szerezte
meg a diplomát, és azok közül is
szép számmal akadtak olyanok,
akik valamilyen másik területen
helyezkedtek el.

Adrienn szívvel-lélekkel végzi a
munkáját: „Leírhatatlan érzés, amikor huszonkét szempár figyel rám.
Egyik pillanatban játszótárs vagyok,
a másikban a döntést várják tőlem,
a harmadikban meg spontán utánoznak, követnek. Érzékeny receptoraikkal mindent látnak és érzékelnek.
Sokkal többet, mint amit gondolnánk.
Nem szabad lebecsülni őket! Ez a
huszonkét gyerek nem más, mint egy
tükör, ami pontosan és kritikusan
visszajelzi, hogy amit csinálok, az jó
vagy sem.”
Ha valaki nem hivatásból óvónő,
és nem érzi, hogy ő neveli a jövő
generációját, akkor hamar kiég.
Adrienn bízik benne, hogy egyre
többen választják majd a szakmát,
és hosszú távon is kitartanak a
döntésük mellett.

Túl a sztereotípiákon
„Mindannyiunkban él egy sztereotípia
az óvónőkről, miszerint nekik milyen
könnyű, mert csak játszanak egész nap.
Ez nem így van! A diploma megszerzése után jönnek a minősítések. Ezen
kívül sokan nincsenek azzal tisztában,
hogy egy óvónőnek papírmunkát
is kell végeznie, és készülnie kell a
másnapi foglalkozásokra. Sokan hiába
végezték el a szakot, inkább választanak egy nyugalmasabb, nyolctól négyig
tartó munkát.” – mondja Adrienn.
Az elején a fiatal óvónőnek furcsa
volt, hogy egy pillanatra se figyeljen
másra, csak a gyerekekre, és ebből
is egyszerre huszonkettőre, mert
éppen ennyien járnak a csoportjába: „Fontos, hogy mindenkire jusson

Békésiné Kimiti Ágnes óvodavezető

Békésiné Kimiti Ágnes, a Maroshegyi Óvoda vezetője évtizedek óta
van a pályán. Szerinte ami igazán
itt marasztalja az embert, az a gyerekek csillogó szeme, mosolya, ölelő karja: „Amikor azt súgja a fülünkbe: óvó néni, szeretlek!”. Vezetőként
maga is folyamatosan szembesül
azzal a problémával, hogy ma nem
az óvodák válogatnak a pedagógusok között, hanem az óvónők
választanak munkahelyet. Ami
vonzó lehet, az a kellemes munkakörülmény, a szakmai fejlődés
lehetősége, és nem utolsó sorban
a fejlett infrastruktúra, a korszerű
körülmények.

Bővülő és szűkülő lehetőségek

Száz hallgatóból tíz lesz
óvodapedagógus
Az országban jelenleg tizennégy
helyen képeznek óvónőket Soprontól Budapesten át Szarvasig. A
felvételizőket egytől egyig szűrik:
az összegyűjtött pontszámoktól
függetlenül ének-zenei, fizikai és

2018.04.12.

Ugrits Adrienn egyik pillanatban játszótárs, a másikban döntést hoz

A hároméves kortól kötelező óvodai nevelés bevezetése Fehérvárt is
óvodabővítésekre illetve egyre több
férőhely biztosítására ösztönözte.
A Maroshegyi Óvodát két és fél
éve bővítették. „2015 októberében
nyitott a két új csoportunk, ezért négy
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óvodapedagógust kerestünk. Kevés
jelentkező volt már akkor is, nehéz a
megfelelő kollégákat megtalálni. Fél
évig nem tudtuk a negyedik állást
betölteni.” – meséli tapasztalatait
Békésiné Kimiti Ágnes, majd hozzáteszi: az említett időszakban a
kollégák helyettesítették a hiányzó
óvónőt. „Rövid ideig jól működött, de
ez hosszú távon nem megoldás, mert
nagyon nehéz és felelősségteljes feladat
huszonhat-huszonnyolc kicsi gyermeket úgy nevelni, fejleszteni, hogy nincs
kolléga, akivel a feladatokat megoszthatná a csoportban dolgozó egyetlen
óvónő.” Ha pedig valaki megbetegszik, máris gondot okoz a gyermekek ellátása, nehéz megszervezni
a zavartalan munkavégzést. A csoportok összevonása is gondot okoz,
mert magasak a csoportlétszámok.

„Az előző évek felvételi tapasztalatai alapján úgy ítéljük meg,
hogy be tudjuk tölteni a következő években is az óvópedagógusi
álláshelyeket. Ebben segít az
az önkormányzati feladatkezelés, mely komplexen törekszik
egy egyre kellemesebb városi
környezet biztosítására. Ebbe
beletartozik az útfejlesztés, az intézménybővítések és felújítások,
a rendelők rendbetétele. Hiszen
egy város a szakképzett munkaerő számára akkor lehet vonzó,
ha jó elhelyezkedéssel, megfelelő
infrastruktúrával bír. Fehérvár
ebben a tekintetben jó helyzetben
van!” – véli Brájer Éva alpolgármester.
A következő nagy óvodai
beruházás során mintegy
négyszázmillió forintból újul
meg egészében a Rákóczi Utcai
Óvoda. Jelenleg itt is szükség
van óvópedagógusokra, hiszen a
bővítéssel szeptember elsejétől
új csoportokat is indítanak.

A rugalmasság is megoldás
lehetne
A Maroshegyi Óvoda vezetője szerint átmeneti megoldást jelenthetne,
ha levelezőn tanuló végzős hallgatót lehetne alkalmazni délutános
óvodapedagógusként: „Szintén saját
tapasztalatból tudom, hogy vannak
olyan frissen végzett óvónők, akiknek
nem sikerült a két év gyakornoki idő
alatt sem megszerezni a nyelvvizsgát,
ezért most munka nélkül vannak. Ezt
ebben a helyzetben humánerőforráspazarlásnak érzem. Ha őket lehetne
alkalmazni, az is nagy segítség lenne!”
Ebből az óvodából a következő
három év során hét óvónő szándé-

A foglalkozásokra előző nap otthon elő kell készülni!

kozik nyugdíjba menni. Átmeneti
megoldásokra tehát szükség lehet,
ráadásul gyorsan.

Fehérvár még mindig jó helyzetben van
A 2015-16-os nevelési évben harminckilenc új óvodapedagógust

vettek fel a város óvodáiba, 201718-ban sem volt szükség sokkal
kevesebb pedagógusra, ekkor
harmincöten helyezkedtek el a
városban. A következő két évben
összesen negyvenöt óvodapedagógusi állást fognak meghirdetni,
természetesen nem egyszerre,
mindez ütemezetten zajlik.

Óvodapedagógus –
a számok tükrében
• Egy kezdő óvónő bruttó 191 ezer
forintot keres
• Kilencvenkilenc százalékuk nő, egy
százalékuk férfi
• Egy óvodapedagógusra átlagosan tíz
gyerek jut
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Közélet

Megkezdődik a Seregélyesi út felújítása
A HETILAP

Bácskai Gergely

Lezárják a Szárcsa
utcát
Pénteken reggel nyolc órától lezárják a Szárcsa
utcát, mert megkezdődik a Sóstó Természetvédelmi Terület rehabilitációjához kapcsolódóan a
Basa-árkon átvezető híd átépítése. Előreláthatólag május tizedikéig tartanak a munkálatok,
amelyek idejére mind a gépjárműforgalom, mind
az autóbuszok számára terelőútvonalat jelöltek ki.

Fotó: Bácskai Gergely

Június közepén, az iskolai nyári szünet első hetében kezdődik a Seregélyesi út városi szakaszának
teljes felújítása a Budai és a Kadocsa út kereszteződésétől egészen a Seregélyesi úti körforgalomig.
A másfél kilométer hosszú szakaszon a víznyelőket
és a buszmegállókat is felújítják, és cserélik a
kopott közlekedési táblákat is.

Vargha Tamás országgyűlési képviselő a felújítás kapcsán kiemelte, hogy
ütemezetten, a nyári szünetben újítja
fel az állam az utat, mely teljes egészében hazai forrásból valósul meg.
Cser-Palkovics András polgármester
kiemelte, hogy másfél kilométeren
újul meg az út, mely magas teherbírású burkolatot kap. A felújítás alatt
türelmet és megértést kért a közlekedőktől, majd megköszönte a több
mint kétszázhetvenmillió forintos
állami támogatást.
Molnár István, a Magyar Közút
területi igazgatója elmondta, hogy
a 62-es főút az M7-es autópálya és a
Seregélyesi út között 2008-ban kapott
új burkolatot, a Székesfehérvár és
Dunaújváros közötti szakasz felújítása pedig 2015 nyarára készült el.
Most a Seregélyesi úti körforgalom és
a Budai út közötti szakasz újul meg
másfél kilométer hosszan.
Olyan technológiával újítják fel az
utat, hogy hosszú ideig ne kelljen
hozzányúlni, ami azt jelenti, hogy a
szélső forgalmi sávokban tizenegy

2018.04.12.

Az útszakaszon naponta átlagosan tizenötezer jármű halad át

centi vastag, nagy teherbíró képességű aszfaltburkolatot építenek, a
belső sávokban négy centiméteres
kopórétegcsere lesz.
A másfél kilométer hosszú szakaszon
változatos életkorú burkolat található, nagy részben harminc évnél
régebbiek a szakaszok, ennek megfelelően erősen elhasználódott, kátyús,
repedezett, nyomvályús az út. Az
elhasználódott útburkolati rétegeket
teljes szélességben lemarják, majd
új, nagy teherbírású aszfaltrétegeket
húznak az útra. A burkolatban lévő
szennyvízcsatorna-fedlapokat az új
kopóréteg szintjére megemelik, és a
vízelvezetést biztosító víznyelőrácso-

kat is kicserélik. A szakaszon található három autóbuszöblöt szintén
teljesen felújítják, ezek bazaltbeton burkolatot kapnak, így nem
süllyednek majd meg. A forgalombiztonság javítása érdekében a kopott
KRESZ-táblákat is cserélik, illetve
tartós útburkolati jeleket festenek fel.
A munkakezdés a tanév befejezése
után, június közepén indul, és a
szerződés szerint a kivitelezőnek
kilencven nap áll rendelkezésére a
munkák elvégzésére. A kivitelezést
csak folyamatos sávlezárások mellett
lehet végezni, ezért torlódások várhatók, de a nyári időszakban valószínűleg ezek mértéke kisebb lesz.

A Sóstó Természetvédelmi Terület rehabilitációs programjának
részeként április 13-án, pénteken
megkezdődnek a Szárcsa utcai
Basa-árkon átvezető híd átépítési
munkálatai. Emiatt reggel nyolctól
az átmenő forgalom elől lezárják a
Szárcsa utcát. A kivitelezés előreláthatólag május 10-ig tart.
A lezárás időtartama alatt a Szárcsa
utca a hídig a Széchenyi út irányából
valamint a Sárkeresztúri út irányából zsákutcaként üzemel, az érintett
ingatlanok a megváltozott forgalmi
rendnek megfelelő irányokból közelíthetők meg illetve hagyhatók el.
Az átmenő gépjárműforgalomnak valamint a menetrend szerint közlekedő 15, 15A és 15Y jelű autóbuszjáratoknak a Széchenyi út–Sárkeresztúri
út terelőútvonal kerül kijelölésre. A
lezárás miatt a Szárcsa utcai autóbusz-megállóhely mindkét irányban
kimarad, a buszok a terelőútvonalon,
a Házépítők boltja megállóhelyen
állnak meg. A munkálatok idejére a
közlekedők türelmét és megértését
Forrás: ÖKK
kérik!
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Találkoztak a duális mentorok és hallgatók Vasútkörnyék: folytatódnak az útfelújítások
A HETILAP

Bácskai Gergely

„A Petőfi Kultúrtanszék létrehozásával az volt a város célja, hogy
legyen egy közösségi tér a fiatalok
számára, hogy megmentsünk egy
régi kulturális értéket, a Petőfi
mozit, és létrehozzunk valami
újat, ami a fiatalokat idevonzza
és közösséggé szervezi. Az elmúlt
hónapok azt mutatják, hogy ez
a kezdeményezés sikeres volt.”
– köszöntötte a résztvevőket
Cser-Palkovics András polgármester.
András Krisztina, a Corvinus
Egyetem Székesfehérvári Campusának rektori megbízottja
kiemelte: sokat köszönhet az
egyetem a duális képzéseknek, a
vállalatoknak és a hallgatóknak,
akik nagy számban jelentkeznek
Fehérvárra.

Egyre többen jelentkeznek duális képzésekre

Vizi László Tamás, a Kodolányi
János Főiskola rektorhelyettese
elmondta: nőtt az érdeklődés a
főiskola székesfehérvári képzései iránt is. 2016-tól négy szakon
folyik duális képzés az intézményben, ezek közé tartozik a
gazdálkodás és menedzsment,
a turizmus-vendéglátás, az emberierőforrás-menedzsment és a
szociális munka szak.
Györök György, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának
dékánja arra hívta fel a figyelmet
saját pályakezdését felelevenítve,
mennyire fontos a fiatalok számára, hogy egyenrangú partnerként
kezeljék őket a munkahelyeken,
és mentoraik segítő, támogató
attitűddel tanítsák őket.

Minden bizonnyal Székesfehérváron tartották a
választások utáni első lakossági fórumot: a Jáky József
Szakgimnázium és Szakközépiskolában Molnár Tamás
képviselő a város polgármesterével, Cser-Palkovics
Andrással, Bozai István városgondnokkal és a Polgármesteri Hivatal Közlekedési Irodájának vezetőjével,
Nagy Zsolttal közösen tartott lakossági fórumot – és
előtte bejárást a Deák Ferenc utcában.

„Végre visszatérünk a városfejlesztés
fontos kérdéseire!” – mondta a fórum
elején a város polgármestere. Az elmúlt
két évben a városrész másik részén,
a Horvát István-lakótelepen minden
út és járda megújult. Ez a munka idén
a Deák Ferenc utcában folytatódik:
három ütemben itt is megújul mindkét
oldalon valamennyi út. Az első ütemben
hatvanmillió forintot fordít a város erre
a munkára. Mint elhangzott, szeretnék
azokat a „kisebb” programokat is folytatni, amik a nagyberuházások mellett

történnek minden városrészben.
A Horvát István-lakótelep út- és járdafelújítása mellett az egyik legnagyobb
fejlesztés a Salétrom utcában volt,
melynek a végén egy KRESZ park és egy
parkoló is épül, amivel teljesen befejeződik a felújítás. Molnár Tamás kiemelte,
hogy a Horvát István-lakótelepen a
vízelvezetést is sikerült megoldani a teljes útburkolat- és járdaburkolat-cserével
együtt. A Béke téren új járda épült.
Elhangzott, hogy a körzetben idén megújul az Árpád Úti Óvoda teljes villamos
hálózata, azonban a legnagyobb fejlesztés a Deák Ferenc utcában a belső utcák
felújítása lesz: három ütemben mindkét
oldalon megújulnak a régi burkolatú
belső utak és a csapadékvíz-elvezetés is.
A Lövölde úti járda tervezése folyamatban van. Már korábban elkészült a Lövölde úti toronyházak előtt az épületek
bejáratánál a széles járda a bicikliúttal
együtt, most a másik oldalon is szeretnék elvégezni a felújítást.

Fotó: Bácskai Gergely

A duális mentorok és hallgatók első
találkozójára került sor a Petőfi Kultúrtanszéken. Az este azt a célt szolgálta, hogy a
duális képzésben részt vevő diákok kötetlen körülmények között ismerkedhessenek
vállalati mentoraikkal és diáktársaikkal. A
rendezvényen részt vettek többek között a
Denso, a Videoton, az Emerson, az Arconic,
a Harman Becker és az IBM képviselői is.

Fotó: Kiss László

Gáspár Péter

Tetőfelújítások tavasszal
Ez a tél most kicsit másképp alakult, mint ahogy az elmúlt években megszoktuk.
Volt hideg és hó is rendesen. Így tavasz elején érdemes átnéznünk, hogy az időjárási
körülmények tetőinkben nem okoztak-e károsodást?
Cseréptetőknél előfordulhat, hogy a hó nyomása, vagy a hideg miatt egy-egy
cserép elreped. Ezeket szemlevételezéssel, vagy eső esetén figyelve a vízlefolyást,
vagy beszivárgást beazonosíthatjuk. Kicserélésüket mielőbb el kell végeztetni
tetőfedő szakemberrel. Szerencsés, ha van tartalék cserepünk. A már nem gyártott
cserepeknél a pótlás beszerzése nem minden esetben oldható meg kereskedőn
keresztül a gyártótól, érdemes a bontott cseréppiacon, hirdetésekben is körülnézni.
A bádogos szegélyeket is megviselheti az időjárás, akár az elrepedés, vagy
korrodálás. Ha ezeknél tapasztalunk vízbefolyást ezek cseréjéről is érdemes mielőbb
gondoskodni, hogy az alatta lévő szerkezetek ne károsodjanak. Bádogos szakembert
sem könnyű találni, főleg kis munkákra.
Ha ősszel elmulasztottuk az ereszcsatorna tisztítását, főleg ott érdemes megnézni,
ahol van közel a házhoz lombos fa, most érdemes pótolni, esetleg a csatornára
lombfogó rácsot szereltetni.
A tetőtéri ablakoknál lassan leengedhetjük újra a külső hővédő rolókat, amiket ősszel
visszaengedtünk a tokjába, hogy a hó és a jég ne tegye tönkre. Ha ezeken szakadást,
sérülést tapasztalunk érdemes újat rendelnünk, ezek nem igazán javíthatók.
Rendelésnél az ablakot kell beazonosítanunk a rajta lévő kis tábla segítségével.
Ha ezeket a megfigyeléseket, munkákat elvégezzük nyugodtabban nézhetünk elébe
a májusi esőknek és a nyári viharoknak.
Csizmadia Tibor

magasépítő mérnök
a Fehérvár Tető Kft. ügyvezetője

Molnár Tamás a Jákyban tartott lakossági fórumot

Tánc, festmény, irodalom
Gáspár Péter
Staudt Ágnes képzőművész kiállításának
megnyitójával kezdődtek el a Humán hét
programjai a Hétvezér Általános Iskolában,
ahol a hét folyamán olvasópályázat, történelmi
és idegen nyelvi vetélkedő és tudásbajnokság
is várja majd a diákokat.

Idén is megrendezik a Humán
hetet a Hétvezérben. Április 11-e és
április 18-a között rengeteg program várja a diákokat, többek között
rendhagyó irodalomórákat, történelmi és idegen nyelvi vetélkedőt
szerveznek, de lesz nyitott énekkar,
tudásbajnokság, kincsvadászat és
múzeumi óra is.

Megszépülnek az órajáték figurái
Várhatóan egy hét alatt végez az az órajáték
diákfiguráinak felújításával Ecsedi Mária
képzőművész. A ballagási időszakban az
iskolai életet jelképező figurák jönnek elő, és
ballagási dallammal várják a Kossuth-udvarban
sétálókat. A fém lapokból kovácsolt bábuk
Székesfehérvárt, mint iskolavárost mutatják
be, és a ballagási hétre kerülnek fel – idén már
tizenharmadszor.

Székesfehérvár, Őrhalom u. 3.
Telefon: 22-500-047
www.fehervarteto.hu • info@fehervarteto.hu

Deák Lajosné önkormányzati
képviselő a megnyitón kiemelte:
fontos, hogy a diákok egy héten
keresztül meg tudják mutatni tudásukat. Fontos a kulturális értékek
megőrzése is, a hét során pedig
játékos formában adhatnak számot
tudásukról a gyerekek, és erősíti a
közösséget is.
A hét Staudt Ágnes képzőművész,
az iskola egykori diákjának kiállításmegnyitójával kezdődött, aki
számítógéppel készített grafikai
háttereket és festett tájképeket
is hozott a tárlatra. A megnyitón
bemutatta tánctudását Elekes
Gergő is, aki szintén hétvezéres
diák volt.

Kovács Jenő órásmester 1987-ben
álmodta meg az órajátékot, ami
aztán 2002-ben valósult meg a
Kossuth-udvarban. Azóta Székesfe-

hérvár egyik nevezetességévé vált.
Az órásmester hirtelen halála után
fia, Kovács András tartja karban
az órajátékot. A figurákat Ecsedi
Mária képzőművész készítette, és
most is ő újítja fel a festésüket. A
munkát szerdán kezdte, és a héten
szeretne is végezni vele. A diáksort
a tervek szerint április utolsó hetében szereli fel Kovács András, hogy
május másodikára, amikor a végzős
osztályok pedagógusait köszöntik
az udvarban, biztosan tökéletesen
működjön a szerkezet. Forrás: ÖKK
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Hagyomány, érték, minőség
A HETILAP

Rába Henrietta

In memoriam
Lovranits József

Fejér Megye Díszpolgára kitüntető címet vehetett át Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztertől Nagy Benedek képzőművész

elmondta, hogy a gazdasági fejlődést
a megyében élők is érzik: „Széles körű
felmérés alapján azt mondhatjuk, hogy
a megye lakosai elégedettek, jól érzik
magukat a megyében, több mint nyolcvan százalékuk úgy gondolja, hogy jól
haladnak a dolgok megyeszerte, és ötös
skálán osztályozva négy feletti átlagosztályzatot kapott a folyamatok minősítése
a lakosok által.”
A megyenapon kitüntetéseket,
elismeréseket adtak át. Fejér
Megye Díszpolgára kitüntető címet

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

INFORMATIKUS

munkakörbe, aki hosszútávra tervez, akinek fontos a jó hangulatú,
családbarát, emberközpontú munkahelyi légkör, a biztos fizetés és
a számos béren kívüli juttatás.
Főbb feladatok:
• Vállalatirányítási rendszer felhasználóinak támogatása
• Kiemelt vállalati szoftver alkalmazások szoftvergazdai teendői
• Részvétel a rendszerek tesztelésében, hibakeresésében,
fejlesztésében a kulcsfelhasználókkal közösen
• Kapcsolattartás a fejlesztő és támogató cégekkel, projekt
adminisztrációs tevékenység
• Riportok, lekérdezések eseti elkészítése
• Vállalati weblapunk és intranet oldalunk tartalom szerkesztése
Amit kérünk:
• Alapos Microsoft Office ismeretek
• Önálló,- precíz és elhivatott munkavégzés, analitikus gondolkodás
• Dokumentációs képesség, terhelhetőség
• Megoldás központú gondolkodás, jó kapcsolatteremtő készség,
empatikus személyiség
Előny lehet:
• Az SQL lekérdező nyelv ismerete
• Bármilyen vállalatirányítási (ERP) rendszer ismerete
• Vállalati gazdasági folyamatok ismerete
• Weblap szerkesztési ismeretek
Szakmai gyakorlat nem feltétel, pályakezdők, illetve az ellátandó feladat iránt
fogékony akár gazdasági területről, akár az informatika más területéről érkező
„pályaváltó” jelöltek jelentkezését is várjuk.
A fényképes szakmai önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk a
humanpolitika@szepho.hu e-mail címre!

vehetett át Nagy Benedek képzőművész. Posztumusz díszpolgári
címben részesült Ütő Endre, az
Operaház egykori főigazgatója, aki
Lovasberényben élt. A délutáni
Megyekorzón a Szent István téren
kirakodóvásár, Fejér Termék Vásár,
borkóstolás, süteménykóstolás
és színpadi programok várták a
látogatókat. Emellett szórakoztató
és kreatív népi fajátékokkal, logikai
játékokkal is megismerkedhettek a
gyerekek és felnőttek.

Kép:facebook.com/pinteradam

A Megyenapnak mindig olyan Fejér
megyei város, település ad otthont,
mely értéket teremt, fejlődést mutat.
Cser-Palkovics András polgármester a
díszünnepségen elmondta: „Szerencsére
szép számmal adhattunk át beruházást új
technológiákkal vagy tehettünk le alapkövet
akár a legutóbbi időkben is. A cégvezetők
a beszélgetések során mindig elmondták,
akárhonnan jöttek a világból, hogy a biztonságot és kiszámíthatóságot vették alapul
akkor, amikor azt a döntést hozták, hogy
városunkban kívánnak beruházni.”
Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter, a rendezvény
fővédnöke hangsúlyozta, hogy akkor
lehet erős egy nemzet, ha munkára
alapozza a sikert, az előrehaladást.
Magyarországon hétszázötvenezer
új munkahely létesült az elmúlt
években, amiben Fejér megye jelentős szerepet játszott: „A Fejér megyei
emberek teljesítménye, az oktatás színvonala és az itt képzett munkaerő nélkül
Magyarország nem tudott volna olyan
gazdasági sikereket elérni, mint így,
hogy a Fejér megyei emberek teljesítményére mindig számíthattunk.”
A rendezvényen Molnár Krisztián,
a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke

Fotó: Kiss László

Az idei Megyenapnak Székesfehérvár adott otthont. A rendezvény díszünnepséggel kezdődött.
A Megyekorzón vásár és szórakoztató programok
várták a lakosságot.

Mély fájdalommal számolt be
Facebook-oldalán a Lánczos
Kornél Gimnázium, hogy
elhunyt Lovranits József, az
iskola igazgatója, aki megálmodta, létrehozta, majd vezette
azt az iskolát, amiben mindenki jól érezte magát, és az ajtaja
mindig mindenki előtt nyitva
állt.
„Az iskolát élete fő művének és
szívügyének tekintette. Embersége
meghatározta az iskola szellemiségét. Igyekszünk ezt tovább vinni,
ezzel őrizve emlékét!” – írták az
iskola közösségi oldalán.
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A költészet napja Székesfehérváron

A HETILAP

Vakler Lajos

Címerekkel
írt történelem

Vakler Lajos

Fotók: Kiss László

1964 óta április tizenegyedikén, József Attila születésnapján ünnepeljük hazánkban a magyar költészet
napját. Székesfehérváron is számos rendezvénnyel
köszöntötték a líra ünnepét.

Huszonharmadik alkalommal rendezték
meg József Attilára emlékezve a Költőnk
és kora című vetélkedőt a Szabadművelődés Házában. Az ország minden tájáról
összesen huszonhárom középiskolás
csapat vett részt a megmérettetésen.
Kóbor István, a zsűri elnöke szerint szép
jövője lehet a vetélkedőnek: „Az elkötelezett pedagógusok és az érzékeny diákok,
akik érdeklődnek a versek, az irodalom iránt,
három évtizede életben tartják ezt a találkozót. Számtalan szempontot kell figyelembe
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P. Maklári Éva Babits Mihályra emlékezett versében

Az irodalmi ismeretek ma is fontosak a fiatalok számára

vennünk az értékelésnél, hiszen József Attila
életéről, életművéről, kortársakkal való kapcsolatáról szól a verseny, és természetesen
van általános művelődéstörténeti része is.”
A vetélkedő döntőjében hat közösség
diákjai adtak számot tudásukról. A
győzelmet a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Reménytelenül
nevű csapata szerezte meg.
A Vörösmarty Társaság is folytatta a
Gárdonyi Géza Művelődési Házzal közösen életre hívott versíróversenyét a Vajda
János-díjért. Idén hat székesfehérvári
lírikus mérkőzött meg az elismerésért. A
döntőbe P. Maklári Éva, Saitos Lajos és
Gáll Csaba jutott be, végül a közönség és
a szakmai grémium szavazatai alapján
P. Maklári Évát illette az első díj.

A Kákics együttes összmagyar népi
kultúrát megidéző dalaival kezdődött a
Királykúti esték portrébeszélgetés-sorozat legutóbbi találkozója. Bakonyi István
vendégeként Pécsi L. Dániel jelképtervező művész mutatta be Címerekkel
írt történelem című kötetét, melyben
a magyarság és a Trianon előtti hazánk
ország- és nemzetrészeinek címereit
tervezte meg.

Pécsi L. Dániel küldetése beteljesedett. Ars poeticájáról, miszerint az a jó címer, amelyik
mindenki számára közérthető
és szellemi üzenete a jelenen
át a jövőbe mutat, meggyőződhetett a Királykútra látogató,
a jelképek iránt érdeklődő
közönség is: „Megpróbáltam
virtuálisan az elszakított országés nemzetrészek címereit megtervezni, a virtuális nemzetegyesítés
jegyében. Megcselekedtem, és akkor értettem meg, hogy nemcsak a
nyelv, hanem a jelképek is fontos
szerepet játszanak egy közösség,
egy nemzet életében.”
A kötet egyfajta szembesítés a
történelemmel, tanítás a történelmi Magyarországról. Földrajzi, néprajzi, kultúrtörténeti
kalandozás, üzenet piros, fehér
és zöld színekben.

Kafka a tengerparton
Vakler Lajos

A Frank Galati nevéhez fűződő
színházi adaptáció hitelesen jeleníti
meg az író valósághoz, álomhoz
és misztikumhoz való ragaszkodását. Szikora János rendezőként
hitelesen bontja ki a természetesen
törékeny helyzeteket: „A bejárati
kő szimbóluma annak, ami elzárja
azt a két világot, amiről a darab egyik
szereplője beszél. Azt mondja Kafkának: tudod, a két világ között van
ugyan átjárás, de ezzel nagyon kell
vigyázni, mert van egy világ, amit az
érzékszerveinkkel tapasztalunk, és van
a valóságnak egy olyan dimenziója,
ahová a szemünk, a tekintetünk, a
látásunk, a tapintásunk nem ér el, de
van és létezik. Az érzékszerveken túli
valóság megtapasztalásának élményével persze nagyon csínján kell bánni,
mert könnyen belefulladhat a történet
a megsemmisülésbe.”
Nagy Péter a magány útján, az
idő labirintusában tévelygő Kafka
Tamura szerepében alkot maradandót: „A homokvihar a magány, és a
magány az, ami az embert bezárja, az
a fal, amit maga köré épít. Az ebből
való kiútnak a megtalálását lehet útnak
nevezni, beavatásnak, hogy az ember
ráleljen a külvilág felé egy nyitott kijá-

Fotó: Simon Erika

Magyarországi ősbemutatóra invitálta Thalia
szerelmeseit a Vörösmarty Színház. Szikora János rendezésében Murakami Haruki, a legendás
japán író Kafka a tengerparton című regényének színpadi változatát láthatta a közönség.

Nagy Péter, Kiss Diána Magdolna és Gáspár Sándor kiváló alakítással segíti megtalálni a két világ találkozási pontjait

ratra úgy, hogy közben stabilan tudjon
állni a két lábán. Ehhez az embernek
túl kell tennie magát haragon és félelmen, és meg kell tanulnia a megbocsátás kegyelmét gyakorolni.”
A szimbólumokkal, metaforákkal telített történet mélységesen

emberi figurákkal, szenvedéllyel
átszőtt karakterekkel meséli el az
eredendőt, melyben a Kiss Diána
Magdolna által megformált Szakura
sorsa is beteljesül: „Nagyon nehéz az
érzelmekkel játszani, mert ha eltespedünk, és mindent tisztán az érzelmekre

fűzünk fel, akkor ez a bonyolult történet szétfolyik. Tudnunk kell reálisan
fogalmazni, odaállni a mondatok mögé,
és nem hagyni, hogy elszaladjon velünk az érzelmek ménese. Bár nagyon
nehéz ellenállni, mert ez egy nagyon
lírikus és szép szövetű dolog.”
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk
A HETILAP

Káliz Sajtos József

Törékeny világunk
Fülemben csöng
nagyapám mondása:
’Márciusi hó még
akkor se jó, ha
zsákban viszik
át a határban.’
Megkergült a kozmosz,
és e vén sárgolyó is:
télen rügyeznek a fák,
nyárban meg diónyi
jegeken csúszkálunk,
s mindent elmos az ár!...
Egykor oly gazdag volt,
ám kincsétől megfosztva
koldussá lesz a Föld
– hisz’ a mohó ember
oly balgán él vele!...
Aztán sejtvén a bajt
fejét fogva Istenhez kiált:
– Uram! Ép még
’a világ gyémánttengelye’*!?...
* József Attila szavai
Koch Imre

Sziluett
ahogy megfogyatkozik
mi bennünket táplál
ijedt hangyákként
futkosunk a bolyban
ugyan miféle
bűnt követtünk el
ugyan miféle
föloldozásra várunk
Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

Prax Levente

Apokalipszis

Tankóné egy reggel, egész éjszakás álmatlan hánykolódás után,
és ennek megfelelő világundorral bemegy a szupermarketbe, ahol
szembesül vele, hogy a hentespultnál irgalmatlan hosszú sor áll.
Magában szentségel egy sort, mert a környéken van még jó pár
üzlet, és nem érti, mi ez a tumultus. Biztosan valami komoly akció
van, dühös magára, hogy nem nézte át rendesen a reklámfüzetet,
és mostanra már biztosan elvittek mindent. Meglát egy ismerős
dolgozót, aki éppen a tejtermékeket pakolja a hütőbe. Beszédbe elegyedik vele:kiderül, hogy nem tévedett. Trécselnek vagy
negyedórát, de a sor csak nem akar rövidülni. Végül Tankóné is
belátja, nincs más hátra, be kell állnia, ha végezni akar még aznap. Nagyon lassan jut előre, egyre idegesebb, ráadásul egy alak
előtte fennhangon, káromkodva szitkozódik. Őrület!De aztán csak
eltűnik végre mindenki az útból; végre ő következik. Kér fél kiló
lapockát. A kiszolgáló unott arccal odacsapja az árut a mérlegre,
Szűts Diana

Jó volt lenézni a magasból, még esőben is. A járművek
zaja, az utca pora nem jött fel odáig. Órákon keresztül
figyelte az alatta lüktető várost a kilátóterasz korlátjára
könyökölve. Úgyszólván minden szabad idejét ott töltötte,
márpedig abból volt bőven. Először úgy tűnt, az idegen
környezet ellenére könnyű lesz a beilleszkedés, két társával együtt tárt karokkal várták a szoftverfejlesztő cégnél.
Alig két hónap múlva azonban a másik kettő csábító
ajánlatot kapott Kanadából. Őt nem hívták magukkal.
Rejtélyes, de vonzó is volt számára a mélyben zajló élet.
Áttekinthetetlen, mint egy hangyaboly, mégis rendezett
és szabályos világ, melyben – úgy látta – mindennek és
mindenkinek megvan a saját helye. Senkinek nem kell
küzdeni, vetélkedni, senkit nem sürgetnek. Talán egy közös, felsőbb akarat hangolja össze az apró lények életét.
Ilyenkor annyira szeretett volna közéjük tartozni, vagy
legalább közöttük lenni. Amikor meg ott volt az utcán,
vagy valamelyik bevásárlóközpontban, csak magukkal
törődő, érzéketlen, siető embereket látott. Riasztotta a
sok önző, közönyös, idegen tekintet.
– Remélem, nem valami őrültséget forgat a fejében –
lépett hozzá egy kopott ruhás, idős férfi.

Jelenések Könyve, Jel 6, 12-17. Ford. P. Békés Gellért és P. Dalos Patrik.
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Ezüst falevelek

Úgy döntöttem, a konyhaasztal mögött maradok. Ez lesz az a
határvonal, amit kettőnk közé húzok, ez lesz a védelmi vonalam
is egyben. Nekidöntöm a combom az asztal szélének, és belekortyolok a kávémba. Jó öblös a bögre, jólesik a súlya a kezemben, és
a perem felett biztonsággal kémlelhetek ki az előszobába. Keserű
lesz a szám, magamban gyorsan a kávéra fogom, pedig semmi köze
hozzá.
Nézem, ahogy magára húzza a mélykék kabátját, szöszöl, egyik
lábáról a másikra áll. Csupa bizonytalanság, annyira, hogy nevetnék
rajta, ha nem kellene figyelnem, hogy el ne sírjam magam. Fehér
inget visel a kabát alatt, meg fekete csokornyakkendőt, egy másik
történet másik figurájára emlékeztet. Íme, itt ez nagyon is valóságos
szőke fiú, aki annyira hasonlítani szeretne valakire, aki nem létezik,
hogy maga is elfelejt élni.
Figyelem, ahogy szorongatja a barna bőröndjét. Nem – nem gondolok a bőröndjére, benne az ecsetekkel, pamacsokkal, meg a festékeivel. Nem is nézek a bőröndjére, csak a szemem sarkából pislogok
rá, de ettől is hiányozni kezdenek a nevetségesen drága, régieskedő
papírjai. Mindig is szerettem, ahogy festi a lehetetlen lényeit; apró,

Győri Andor

becsomagolja és átadja. Tankóné megkönnyebbülve továbbmegy, még bőven kell mit vásárolnia. A húst majd felkockázza,
megcsinálja pörköltnek. Csendben reménykedik, hogy minél több
pénztár nyitva van, legalább ott ne kelljen annyit várnia.
Ám ekkor… „A nap olyan fekete lett, mint a szőrzsák, és az egész
hold olyan, mint a vér. A csillagok a földre hulltak, mint ahogy a fügefa
hullatja éretlen gyümölcsét, amikor erős szél rázza. Az ég eltűnt, mint egy
felgöngyölt könyvtekercs, és minden hegy és sziget elmozdult helyéről.
A föld királyai, nagyjai és hadvezérei, a gazdagok és hatalmasok, minden
rabszolga és szabad hegyi barlangokba és sziklák közé rejtőztek. Így
kiáltottak a hegyeknek és szikláknak: ’Omoljatok ránk, és rejtsetek el a
trónon ülőnek színe elől és a Bárány haragja elől! Eljött haragjuk nagy
napja: ugyan ki tudna helytállni?’”

smaragdzöld napozó gyíkokat, akiknek furcsa rezzenetlen türkiz
szemeket álmodott: meg a bölcs sötétkék majmait, amint az éjszakai erdőben alszanak. Hirtelen rájövök, hogy egyik furcsa állatát
se látom soha többé: a madarai, akiknek oroszlánkarmai vannak, a
Minotaurusa méltóságteljes aranyszárnyaival, - mind vele mennek.
Kitárja az ajtót, odakintről beáramlik a hideg levegő, meg az öreg
lépcsőházak dohos illata, aztán – már itt sincs. A konyhából nyíló
oldalajtón átsétálok a nappaliba – gondosan kikerülöm az előszobát. A függöny átszűri a sápatag őszi napsütést, a pikkelyszerűen
beszökő sugarak sárkányokat juttatnak eszembe. Nem akarok fényt
– leheveredem az ágyra, lelóg a kezem a padlóra, majd beleakad
valamibe, amit eddig takart az ágytakaró. Unottan hasra fordulok,
megmarkolom a láthatatlan tárgyat, majd amikor megértem, mi az,
kipattannak a szemeim.
Bordó bársonydobozt tartok a kezemben – egyszerű, pont elég
nagy. Belül a fehér anyagon ezüstgyűrű fekszik, a formáját finoman
egymásba fonódó falevelek adják meg. Középen egy félig nyílt rózsa
rajzolódik ki a szemem előtt, apró igazgyönggyel a közepén. Tökéletes – a valódi kérdés csak az: kinek szánták?

Magány
– Nem, dehogy, jól vagyok – felelte ő zavartan.
Az öreg a fejét ingatta. – Szerelmi bánat talán?
Nem, nem – vágta rá gyorsan.
– Van munkája?
Nem válaszolt.
– Ennyi idős voltam én is, amikor idejöttem Indiából. Sokáig nem találtam a helyem, pedig gyerekkoromtól kezdve arról ábrándoztam, hogy Angliában fogok élni. Végül
tanár létemre mosogatni kezdtem egy ázsiai étteremben.
Magát egy itteniben is felvennék. Mi a szakmája?
– Informatikus vagyok.
Az idős indiai szemlátomást meglepődött.
– Akkor mi a probléma? Mindenhol ilyen szakembert
keresnek.
– Bármit nem vállalok el.
– Pedig egy új helyen gyakran kell mindent elölről kezdeni; máshogy nem megy. Maga európai, ez nagy előny.
Majd pont ez fogja nekem megmondani, mit tegyek, gondolta. Itt is dilettáns mindenki, akárcsak otthon. A cégnél
részfeladatokkal akarják kiszúrni a szemét, és nem képesek felismerni, hogy bárki másnál jobb játékprogramot
tudna írni. Mintha csak egy másik univerzumban élnének.

Pár percig mindketten hallgattak, aztán az öreg indiai
lassan, szinte atyai hangon beszélni kezdett:
– Hagyja, hogy megismerjék, felfedezzék magát! A legtöbb ember számára az élet csapatjáték, akár tetszik, akár
nem. Egyedül csak a legszerencsésebbek érvényesülnek,
vagy még ők sem.
– Hol van itt csapat? Mindenki a saját rögeszméjének a
foglya.
– Engem is elszomorít, ha arra gondolok, hogy itt
valószínűleg sohasem taníthatok. De a szállodaportás is
ember, és csodálatos érzés, amikor visszamosolyognak
rám a vendégek.
– Én meg nem törődöm bele, hogy kifutófiúnak tekintsenek!
– Persze, értem. De valamiből élni is kell. Tanulja meg
eladni a tudását! Keressen barátokat, akik maga mellé
állnak, ha kell, és akikre bajban is számíthat!
– Nem vagyok versenyló, és nem fogok könyörögni
senkinek.
Az öreg hosszan nézett rá, aztán nagyot sóhajtott.
– Azt hiszem, nem segíthetek. Sajnálom. Vigyázzon
magára!
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Együtt a látássérültekért
Tizenegyedik alkalommal tartották meg a VAGYOK
2018 elnevezésű rendezvényt, mely a látássérültek és hátrányos helyzetű embertársaink
esélyegyenlőségére hívja fel a figyelmet. A
gyengénlátók alkotásaiból nyílt kiállításnak és a
Ki mit tud?-nak ezúttal is nagy sikere volt.

bernek a tehetsége megmutatására.
A program az idén százéves Lion’s
Club szervezésében valósulhatott
meg.
A rendezvény legizgalmasabb programja minden évben a Ki mit tud?,
ahol a gyengénlátók megcsillogtathatják tehetségüket a zene, vers vagy
próza műfajában. Akad olyan résztvevő, aki már a kezdetektől fogva
állandó szereplője a VAGYOK-nak.
Az eseményen idén egy okosbot is
átadásra került. A több mint félmillió
forintos eszköz egy hozzá csatlakoztatott okostelefon segítségével a látássérült fülébe mond instrukciókat,
segítve ezzel a tájékozódását. De a Ki
mit tud? minden résztvevője értékes
ajándékokkal térhetett haza.

kép: Preszter Elemér

„Ha már szemednek nincs fénye, akkor
a lelked legyen fényes, s mutasd meg
majd a világnak, hogy mit tudsz és mire
vagy képes!” – ezzel a mottóval indult
az idei VAGYOK, vagyis a Vakok és
Gyengénlátók Országos Kulturális
és Művészeti Találkozója. A rendezvény hosszú évek óta működik
sikeresen országszerte, lehetőséget
adva számos hátrányos helyzetű em-

Székely ünnep

Pisch Bendegúz tíz éve rendszeresen fellép a VAGYOK-on. A látássérült fiatal zongoratehetségét
mutatta be a közönségnek.

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

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

Értékesítésre:
• Székesfehérvár, Bőrgyár dűlő 4. szám
alatti 1010 m 2 területű ingatlan.
Irányár: 28 M Ft;
Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok
energia tanúsítását!

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

Érdeklődés: SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1. szám alatti ügyfélszolgálatán
Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre
egyeztetett időpontban történhet.

Fotó: Kiss László

Bukosza Zita
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Április hetedikén rendezték meg harmadik alkalommal a Székesfehérvári Székely Bált, a
Kárpát-medencei magyarság székesfehérvári ünnepét. Az idei jótékonysági est bevételéből és
a támogatói jegyekből a beregszászi Kárpátaljai Református Egyházkerület Idősek Otthonát,
a bözödújfalui Összetartozás templomának felépítését segítik, és helyi iskolák könyvtárainak
vásárolnak kiadványokat.
K. T.

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

Telefon:

22/541-307

www.szepho.hu

e-mail:

info@szepho.hu;
uzemeltetes@szepho.hu

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelését?
• szakmai tapasztalat, közel 70 éves múlttal;
• stabil, a lakosság érdekeit figyelembe vevő önkormányzati tulajdonosi háttér;
• kiegyensúlyozott pénzügyi környezet;
• ellenőrzött működés: rendszeres és eseti ellenőrzés minden tevékenységre;
• szigorú pénzügyi, számlaigazolási és szerződéskötési szabályozás;
• komplexitás – számos, a társasházak számára szükséges szakterület együttesen megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül.
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2018.04.12.

Torosfesztivál és ásványbörze

A HETILAP

A Barátság mozi műsora
Jupiter holdja
Április 13. 10 óra
Magyar filmdráma.

Programok április 13-tól 22-ig

A víz érintése
Április 13. 20 óra
Amerikai dráma.

Szabó Petra

Valami Amerika 3.
Április 13., 17. és 21. 18 óra, április 27. 20.15
Magyar vígjáték.
Maja, a méhecske – A mézcsata
Április 14. 16 óra
Magyarul beszélő német-ausztrál családi animációs film.
Három óriásplakát Ebbing határában
Április 14. és 20. 18 óra, április 17. 20 óra
Feliratos amerikai-angol dráma.
A Pentagon titkai
Április 14. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai krimi.

Április 13.
VII. Székesfehérvári Toros- és Pálinkafesztivál
14 óra, Palotai kapu tér
A hazai húsipari kistermelők, pálinkafőzdék és a kézműves gasztronómiai különlegességek legjava lesz jelen a fesztiválon,
ami szombaton és vasárnap is várja a
falatozni vágyókat.
Szavak és terek
17 óra, Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
A magyar költészet napjához kapcsolódó
irodalmi esten Pilinszky, Radnóti, Petőfi és
más költők sorai lépnek párbeszédbe Schaár
Erzsébet szobraival.

Fantomszál
Április 16. 18 óra
Feliratos amerikai dráma.
Viszontlátásra odafönt!
Április 16. 20.15
Francia filmdráma.
Csajos est az elfogadásról
Április 18. 18 óra
A jól működő párkapcsolat titkairól beszélget a
program résztvevőivel Mészáros Ádám párkapcsolati mediátor, coach. Az előadás és beszélgetés
után a vendégek a Nap nap után című amerikai
romantikus drámát tekinthetik meg.
Sztálin halála
Április 19. 18 óra
Magyarul beszélő francia-angol vígjáték.
Láthatás
Április 19. 20 óra
Feliratos francia dráma.
Nap nap után
Április 20. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai dráma.
Scherlock Gnomes
Április 21. 16 óra
Amerikai-angol családi animációs film.

Dallamos közérzetem
18 óra, A Szabadművelődés Háza
Dinnyés József koncertje.

XXX. Ásványbörze és ékszervásár
Április 14. és 15., 9 óra, Videoton Oktatási Központ
A harmincadik alkalommal megrendezésre
kerülő kiállítás és vásár két napig várja a látogatókat. Fókuszban az év ásványa, a fluorit.
Drágakövek, ékszerek, csiszolatok, ásványok,
kövületek, ajándéktárgyak nagy választéka.
Gyerekprogramok: Kincses sziget, aranymosás, jégszobrászat.
Mesedélelőtt a gyermekkönyvtárban
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyerekkönyvtára
A gyerekek megismerkedhetnek A három toll
című mesével, ezen kívül békakirályfik és
királylányok is készülnek majd a történethez
kapcsolódóan.
Gingalló
10.30, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri
Tagkönyvtára
Ölbeli játékok, mondókák, dalocskák babáknak (3 éves korig) és anyáknak. Csóka Judit
meseterapeuta foglalkozása.
A két Lotti
16 óra, Művészetek Háza
A Budaörsi Latinovits Színház és a Múzsák
Társulat közös előadása.

Szabó Balázs Bandája
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Lemezbemutató koncert.
Április 14.
Kölyökbazár és zsibvásár
8 óra, Vízivárosi LISZI
Női, férfi, gyermek- és babaruházat, lábbelik,
játékok, kiegészítők, ékszerek, könyvek,
babafelszerelések és még rengeteg más, amire
szükség lehet. Információ és asztalfoglalás: 20
322 1608.

Alba Fehérvár – Falco KC Szombathely
18 óra, Alba Regia Sportcsarnok
Kosárlabda-mérkőzés.
Fanta Boys tavaszi buli
19 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Vendégzenekar: Rodeo Country Band.

Idegenek
19 óra, A Szabadművelődés Háza
A Prospero Színkör saját készítésű új előadása.
Kowalsky meg a Vega
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Április 15.
Babaruhabörze és bolhapiac
8 óra, Videoton étterem
Rengeteg ruha, cipő, játék, babakellék,
mesekönyv, babakocsi, járóka kedvező áron.
Asztalfoglalás: 30 316 3197. További információ: babaruhazsibi.hu.
Patikusinas szakkör
10 óra, Fekete Sas Patikamúzeum
Megtanulható, hogy lehet természetes, káros
adalékoktól mentes alapanyagokból a bőrünknek és az ízlésünknek megfelelő krémeket,
kozmetikumokat készíteni. Ezúttal nyári
kozmetikumokat készíthetnek az érdeklődők.
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.
A szakkört Gyalus Boglárka vezeti. Információ,
regisztráció: krizsany.anna@szikm.hu; tunderkonder.tanf@gmail.com. Tel.: 22 315 583, 70
338 6173, 30 216 4440.
Csizmás Kandúr
11 óra, Igéző
Az Ákom-Bákom Bábszínház előadása.
Április 16.
Virágom, virágom…
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri
Tagkönyvtára
Kiállítás Orbán Kolozs Andrásné üvegfestő

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

Éjjeli napfény
Április 21. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai romantikus dráma.

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

A Vörösmarty Rádió műsora április 14-től 20-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2018. 4. 14. szOMBat
00.00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
A Művészeti Egyetemek
Találkozójáról elő
műsorral jelentkezik
a Vörösmarty Rádió
Látványstúdiója
08.10 Műsorvezető: Cseke
András. Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
Témák: műsorajánló,
naptár, névnapok,
aktualitások,
érdekességek
08:40 Változtassuk meg
a munkához való
hozzáállásunkat!
Vendég: Garai Orsolya
11:10 Mi a jó házasság titka?
Vendég: Nemesné
Somlai Gitta
12:10 Mit kell tudni a
medvehagymáról?
Vendég: Lencsés Rita
13.00 Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
Témák: aktualitások,
érdekességek
14:10 Elsősegélypercek.
Vendég: Takács József
14:30 Ép testben jól élek.
Vendég: Pletser Ádám
17.10 Filmkocka. Vendég:
Kalmár Ádám
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

2018. 4. 15. Vasárnap

2018. 4. 16. Hétfő

2018. 4. 17. Kedd

2018. 4. 18. szerda

2018. 4. 19. CsütörtöK

2018. 4. 20. pénteK

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 a
HEROSZ Fehérvári
Állatotthon lakóinak.
Vendég: Krepsz Gyöngyi
11.10 Nagymama receptje.
Vendég: Szalókiné Erika
11:40 Páskándi Géza: A
ravasz egér. Vendég az
Óperenciás Mesemondó
verseny különdíjasa
Bunda Szulamit Gréta
11:50 Népmese pont a Gárdonyi
Géza Művelődési Házban.
Vendég: Iszkádi Erika
12:10 Környezettudatosság az
Iskolában – a Rotary Klub
Székesfehérvár pályázata.
Vendég: Kirst László
13.10 Műsorvezető:
Cseke András
16:10 Az út maga a cél.
Vendég: Janota Zoltán
18.10 Választási műsor
Műsorvezető: Németh
Gábor. Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások,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
12:20 Ebédidő: gasztronómiai
műsor
13:10 Munkaügy. Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia
15:00 Napi hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
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:
Schéda Zoltán és
Palkó Zsuzsanna
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 Ingatlan magazin.
Vendég: Bedő Gyula
15:00 Napi hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
15.10 Kézműves magazin
16.00 Műsorvezető:
Sasvári Csilla
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
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
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
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 Napi hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
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
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06.00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Palkó Zsuzsanna és
Schéda Zoltán
08.10 Sport
08:40 Kresz-percek. Vendég:
Ábrahám Csaba
09.40 A nap témája
10.10 Állati dolgok. Vendég:
Lorászkó Gábor
11.00 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
11.10 Délelőtti körkép
12.20 Ebédidő – gasztronómiai
magazinműsor
13.10 A Városgondnokság órája
15:00 Napi hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
15.10 Az orvos válaszol
– egészségügyi
magazinműsor
16.00 Műsorvezető: Bóna Éva
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
18.10 Katasztrófavédelmi műsor
19:10 Lapszemle
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
23.10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

00.05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06.00 Félóránként friss hírek,
időjárás és közlekedési
információ.
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
08.10 Sport
08.40 A nap témája
11.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
11.10 Délelőtti körkép
12.20 Ebédidő – gasztronómiai
műsor
13.10 Nevelés és oktatás
14.10 Utazási magazinműsor
15:00 Napi hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Szőllősi Attila
16.00 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
16.10 Illemtan óra
17.10 Esti műsorajánló
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Szőllősi Attila
18.10 Könyvespolc – irodalmi
magazinműsor
19.10 Áldás, békesség! –
református magazinműsor
20.10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Szőllősi Attila

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Elérhetőségek: Telefon: Stúdió 22 311 511, Szerkesztőség: 22 516 111. SMS és Viber: 30 300 8000, facebook.com/vorosmartyradio.
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munkáiból. A tárlat a könyvtár nyitvatartási
idejében május 5-ig látogatható.
Beszélgetés Brájer Évával
18 óra, Királykút Emlékház
Az esemény házigazdája Bakonyi István lesz.
Atlas
18 óra, Művészetek Háza
Az Atlas a fej, a nyak, a gerinc és a csípő
egyensúlyát meghatározó első nyaki csigolya.
Dr. Varga Imre ismertető előadása. A belépés
díjtalan.
Április 17.
Jazzbeszéd Mits Marcival
18 óra, A Szabadművelődés Háza
Vendég: Gyárfás István. További fellépők: Lilin
Quartet Special, Optional Jazz Quartet feat.
Gesztesi Alexandra. Az eseményre a belépés
díjtalan.
Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Horváth Béla Anonymus ócsárlásáról című
előadása.
Április 18.
Tárlatvezetések a III. Béla király (1172-1196) –
„Teste Fehérvárott nyugszik” című kiállításban
16.30, Szent István Király Múzeum
Tárlatvezető: Kovács Dóra múzeumpedagógus.
Závada Péter: Roncs szélárnyékban
18 óra, Új Magyar Képtár
Könyvbemutató.

Szakítás/válás
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti
Tagkönyvtára
Pap Csilla coach előadása.
Kávészünet – kis esti beszélgetés
19 óra, Vörösmarty Színház
Németh Gábor esti beszélgetéseiben mindenről
kifaggatja Fehérvár ismert arcait. Az érdeklődők
elsőként Ocskay Gábort ismerhetik meg.
Április 19.
Patikusinas szakkör
9 óra, Fekete Sas Patikamúzeum
Megtanulható, hogy lehet természetes, káros
adalékoktól mentes alapanyagokból a bőrünknek és az ízlésünknek megfelelő krémeket,
kozmetikumokat készíteni.
Kangatraining – nyílt edzés
9.30, Vízivárosi Liszi
Jelentkezni az anna@kangatraining.hu címen
kell, az edzés létszámkorlátos.
Belső terek – képzőművészeti foglalkozássorozat nyugdíjasoknak
10 óra, Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
A foglalkozássorozat lehetőséget nyújt különféle
művészeti technikák, eszközök kipróbálására, az
önkifejezés és önismeret kiteljesedésére. Információ, jelentkezés: Novák Edith (20 500 4991).
Barokk ruhaköltemények
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti
Tagkönyvtára
Beszélgetés Cseh Katalin kreatív színésznővel.

GÁBOR ESZMERALDA-becsűs,
műgyűjtőnő, készpénzért vásárol
festményt, bútort, ezüstöt, aranyat,
szobrot, festményt ,borostyánt,
Herendi, kerámiát, teljes hagyatékot:
Kiszállás
díjtalan!

+36(1)789-1693
+36(30)382-7020

Csiki Anna kineziológus előadássorozata –
párkapcsolati technikák
18 óra, Szent István Hitoktatási és Művelődési
Ház, Szent László-terem
Előadássorozat a magányról, párkapcsolatról,
válásról és újrakezdésről. Nemcsak elméleti,
hanem gyakorlati technikákon keresztül elsajátítható készségek önmagunk jobb megismeréséhez és a boldogabb, minőségi párkapcsolatok megteremtéséhez.
Április 20.
A távhőszolgáltatás napja
10 óra, Király sori és Bakony utcai fűtőerőmű
A Széphő Zrt. ebben az évben is érdekes
programokkal készül a távhőszolgáltatás
napjára: két helyszínen is erőműbejárásra
várják az érdeklődőket.
Mimikri
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Cservenka Edit festőművész kiállítása. A
tárlatot megnyitja Gaál József Munkácsy-díjas
képzőművész. A kiállítás megtekinthető május
11-ig az intézmény nyitvatartási idejében. A
belépés díjtalan.
Április 21.
Alba Fehérvár KC – Vasas SC
17 óra, Köfém Sportcsarnok
Női kézilabda-mérkőzés.
Szállj, dallam, szállj!
19 óra, Szent István Hitoktatási és Művelődési
Ház
A Vox Mirabilis Kamarakórus előadása.
Demjén Ferenc koncertje
20.30, Alba Regia Sportcsarnok
Április 22.
Kisbútorfestő workshop
10 óra, Koronás Park
Régiből valami újat! Jelentkezési határidő:
április 16. A workshop elméleti és gyakorlati
részből áll.

Csukás István–Csík Csaba–Bor Viktor: Pom
Pom meséi
11 óra, Igéző
Az Aranyszamár Bábszínház előadása.
Párnacsata
14 óra, Palotai kapu tér
Regisztráció: 14 óra, játék kezdete: 15 óra. A
részvétel ingyenes.

Kertexpó
Április 21-22-én XI. alkalommal kerül
megrendezésre a Kertexpó Székesfehérváron. A nosztalgikus hangulatú rendezvény kellemes időtöltést
biztosít a látogatók számára.

Asszonyműhely és bőrös műhely
Április 14. 10 óra, Kézművesek Háza

Mindkét program 10 és 16 óra
között várja az érdeklődőket a Rác
utca 27. szám alatti Kézművesek
Házában. Az Asszonyműhelyben a
takaróvarrást készítik elő, ezúttal
egyszerű terítőkészítéssel, rátétes
virágminta készítésével és egyéb
technikákkal. A szervezők kérik,
hogy aki tud, hozzon varrógépet.
Szintén az Asszonyműhelyben lesz
gyöngyfűzés is, melynek során
nyakláncot, karkötőt, medált és
kitűzőt lehet készíteni. Nyitva áll
az érdeklődők előtt Hidvégi Miklós
bőrdíszműves népi iparművész
mester bőrös műhelye is, ahol
mobiltelefon-tartót és egyéb apró
bőrtárgyakat, karkötőket, díszeket
varrnak a résztvevők.
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Házhoz jött a szűrővizsgálat

Egészségvédelmi programok az iskolában
A HETILAP

Egészségnapot tartottak a Bugát Pál Szakgimnázium és Szakközépiskolában. Azz iskola –
csatlakozva az egészség világnapjához – különböző egészségvédelmi programokat szervezett
a diákok és tanárok részére egyaránt.

Drogprevenciós előadás, plakáttervezés, szobabiciklizés – csak
pár program, amik közül a diákok
választhattak. Az egész hetes program célja az volt, hogy megmozgassák a diákokat, és a programokkal
játékosan hívják fel a figyelmet az
egészséges életmódra.
„Intézményünk egészségügyi
szakgimnázium lévén nagy hang-

súlyt fektet az egészséges életmódra.
Ez pedagógiai programunkban is
benne van. Van hozadéka annak, hogy két órát testmozgással
töltöttünk, és fontos ismeretekkel
gyarapodtak a tanulók.” – nyilatkozta Motikáné Tóth Éva. Az
igazgatónő hozzátette: nemcsak
az egészség világnapjához kapcsolódva szerveztek most programokat az iskolában, igyekeznek
a tanórák keretében is foglalkozni az egészségmegőrzéssel, és
gyakorta szerveznek véradást is
az iskolában.

Nézze meg videónkat az eseményről:
www.fehervartv.hu

Vége a látogatási tilalomnak!
Látrányi Viktória
Befejeződött a megyei influenzajárvány, így
keddtől látogathatók a megye kórházai. A Szent
György Kórház teljes területére még január 24én rendelték el a látogatási tilalmat.

A kormányhivatal közleményéből
kiderült, hogy az influenzaszerű
megbetegedéssel orvoshoz fordulók száma az utóbbi hetekben folyamatosan csökkent. Az
influenza aktivitása az alacsony
tartományban van, a járványos
küszöbérték alá esett vissza.

A városrész első Egészségnapjára várták
szombaton az érdeklődőket a Kisfaludi Közösségi Házba, ahol ingyenes állapotfelmérés és
különféle szűrővizsgálatok álltak a kisfaludiak
rendelkezésére, így volt EKG, kardiológiai,
dietetikai és gyógytorna-tanácsadás, boka-kar
index meghatározása és melanómaszűrés is.

„Ma van az egészség világnapja, melynek minden évben van egy kiemelt témája. Ez idén az „Egészséget mindenkinek!” szlogen köré épül. Kisfaludról
nem biztos, hogy mindenki el tudna
indulni egy ilyen vizsgálatra, ezért
azt házhoz hoztuk. Az egészségügyről
legtöbbször mindenkinek a kórház,
az orvosok, a háziorvos jut eszébe,
pedig az egészség ügye ennél tágabb

Az Alba Plaza elé érkezett április ötödikén,
csütörtökön az Egészséges Magyarországért
Program országjáró szűrőbusza. Az ingyenes
vizsgálatokat tizenhat óráig vehették igénybe
az érdeklődők. A szűrőbuszban festékes anyajegyszűrésre illetve dietetikai és életmódtanácsadásra is volt lehetőség.

„Nekünk is fontos az Ön egészsége!”
– ezzel a mottóval járja az országot
az a szűrőbusz, mely Székesfehérvárra, a Palotai kapu térre érkezett
április ötödikén.
A busz egy prevenciós program
keretében járja az országot. A
programot az Egészséges Magyarországért stratégia keretében valósítja
meg Magyarország Kormánya. A
speciálisan felszerelt járműveket az

Országos Közegészségügyi Intézet
üzemelteti. Minden településre eljutnak a kötelező orvosi vizsgálatokat biztosító mobil szűrőállomások.
Márciusig húsz busz állt forgalomba. Vargha Tamás, Székesfehérvár
országgyűlési képviselője elmondta,
hogy tíz járművet általános vizsgálatokra használnak, tíz pedig mammográfiás vizsgálatra is alkalmas.
Vargha Tamás szerint rendkívül
fontosak a szűrővizsgálatok, hiszen
sokkal olcsóbb és egyszerűbb egy
betegséget megelőzni, mint a már
kialakult megbetegedéseket gyógyítani: „Fehérváron büszkék vagyunk
arra, hogy több éve vannak szűrőnapok a különböző városrészekben, és
nagyszabású szűrőnapra is sor kerül
minden évben az Alba Regia Sportcsarnokban.”

Az elmúlt héten influenzaszerű
panaszok miatt közel négyszázan keresték fel orvosukat.
Mindez azt eredményezte, hogy
a dunaújvárosi Szent Pantaleon
Kórház-Rendelőintézetben, a Magyarországi Református Egyház
Kallódó Ifjúságot Mentő Mis�szió Ráckeresztúri Drogterápiás
Otthonának mindkét telephelyén
valamint a Szent György Kórház
központi telephelyén április 10-én
megszűnt a látogatási tilalom.
Ezzel a megye valamennyi fekvőbeteg-intézménye látogatható.

Egészségnap Kisfaludon
Lugosi Balázs

Gáspár Péter

fogalom, egyrészt a szűrővizsgálatok,
a megelőzés illetőleg az aktív életmód
és a sport révén.” – hangsúlyozta
az eseményen részt vevő Vargha
Tamás országgyűlési képviselő.
„Szeretnénk egyenlően elosztani a
város lakói között azokat a szolgáltatásokat, melyekhez Székesfehérvár
a polgárait ingyen hozzájuttatja. A
belvárostól Kisfalud fekszik a legmes�szebb. Jól látszik, hogy tetszik az itt
lakóknak a kezdeményezés, ezért az
rendszeres lesz. Ilyenkor a Humán
Szolgáltató Intézet munkatársai
végzik a szűréseket, és a kórházból
érkezik kardiológus és bőrgyógyász
szakorvos.” – mondta el lapunknak
Östör Annamária, Székesfehérvár
önkormányzatának egészségügyi
és sporttanácsnoka.

Fotó: Simon Erika

Szűcs-Molnár Diána, Schéda Szilvia

Sokan mentek el a szűrővizsgálatokra

Változás a tizenhármas fogorvosi körzet rendelésében
Pénteken délután technikai okok miatt
elmarad, majd két héten át a Távírda utcai
rendelő helyett az Orvosok Házában működik
majd a tizenhármas számú fogorvosi körzet
rendelése.

A Humán Szolgáltató Intézet
értesíti az érintetteket, hogy a
13-as számú fogorvosi körzetben,
a Távírda utcai rendelőben április
13-án, pénteken délután a rendelés technikai okok miatt elmarad.
Kérik, hogy sürgős esetben pénteken a délelőtti órákban

Dr. Tordai Gábor rendelését keressék fel a betegek. Április 16-tól
április 27-ig a Távírda utcai rendelő
helyett az Orvosok Házában (Székesfehérvár, Seregélyesi út 17.), az
emeleti fogászati ügyelet helyiségében működik majd a rendelés.
Dr. Imrédi Szilvia fogorvos a
következő rendelési időben várja
a betegeket:
Hétfő, szerda: 8-tól 11 óráig
Kedd, péntek: 14.30-tól 19 óráig
Telefonszám rendelési időben:
22 502 140

Ébred a természet!
Te se aludj el!
Fotó: Molnár Artúr

Nálunk most
minden

A kisfaludi egészségnap sikeres volt, ezért máskor is lesz

25%-kal
olcsóbb!

A kép illusztráció!

Az akció minimum 150.000 Forintos vásárlási érték fölött, 2018. április
2.-30. között érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!
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Székesfehérvár, Seregélyesi út 92. • telefon: 06 70 953 7266
(Az Opel szalon mellett, a körforgalomnál lévő volt Tulipán Ruhagyár épületében.)
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Közéleti hetilap

Önálló estre készül Horváth Irma
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A HETILAP

Kovács V. Orsoyla

Ahonnan a legtöbben ismerhetik
a fehérváriak és a környékbeliek
Horváth Irmát, azok a kodályi
elvekre épülő, dalos-mondókás
foglalkozások, ahol a babák, a pár
éves kisgyermekek – többnyire az
anyukájuk ölében ülve – játékosan
ismerkednek a ritmusokkal, dallamokkal. Az Irmaringató mellett
felnőtteknek is tart zeneterápiás
foglalkozásokat, és mandalarajzolást is oktat. Bármelyik foglalkozásán is veszünk részt, általa közelebb kerülhetünk önmagunkhoz.
Mert Irmának éppen ez a hitvallása, ehhez ért: hogy megmutassa,
hogyan legyünk önmagunk.
Ha egy szóval lehetne jellemezni téged,
az a harmónia. Ez az, amit minden
tevékenységed által átadsz az embereknek, ami sugárzik is belőled. Vannak
azért neked is hullámzásaid?
Vannak. Talán azért látszik rajtam a
harmónia, mert azzal foglalkozom,
ami a szívem-lelkem öröme. Mindig

Fotók: Kiss László

Hamarosan új oldaláról ismerhetjük meg a
székesfehérvári Horváth Irmát, az Irmaringató
foglalkozások vezetőjét. Irmához nem csak
a kisgyermekes családok járnak zenéből,
ritmusokból töltekezni: felnőtteknek is tart
zeneterápiás foglalkozásokat, és mandalaoktatással is sokaknak segít megtalálni a belső
harmóniát. Idén júniusban pedig az első önálló
estjén is bemutatkozik dalaival és verseivel.

Az éneklés és az ölbéli játék is kell a meghittséghez

A többi dolgok pedig megfogtak,
megérintettek, és úgy éreztem,
hogy át kell adnom őket. De bármit
is csinálok, az a célom, hogy ne engem utánozzanak, hanem találják
meg önmagukat! Úgy érzem, abban
vagyok jó, hogy megmutassam,
hogyan legyenek önmaguk. A zeneterápia is így zajlik: hagyom, hogy
aki nem akar, ne énekeljen. Valaki
például azért jár, mert gyerekkorában csúfolták. Azóta sem mer énekelni, és ott gyógyul. Talán azzal,

Horváth Irma útja már gyerekkorában a zene felé vezetett

kapok olyan extra energiát, bárhonnan is jöjjön, amitől lendületben
vagyok, öröm és szeretet vesz körül.
De én is elfáradok, és bizony jó néha
hazaérni, jó egy-két napot pihenni
csendes, nyugodt helyen. Néha az
élet is figyelmeztet, hogy most már
elég. De nem nagyon tudom, hogy
milyen igazán megállni. Persze azért
már érzem, amikor túlfeszítem a szálakat. Tényleg sok mindennel foglalkozom, és mindenből igyekszem a
maximumot kihozni. Ilyen vagyok,
és azok találnak meg engem, akiknek éppen erre van szükségük.
Újabb gyerekek, újabb családok mindig
lesznek, így feladat is. A Ringatók mellett felnőtteknek szóló zeneterápiával
is foglalkozol.
Elsősorban Ringató foglalkozásokat vezetek időm nagy részében.

hogy én is igyekszem önmagamat
adni, példa is lehetek előttük.
A tevékenységeid már csak azért is
összekapcsolódnak, mert mindegyik
valamilyen módon az emberek saját,
másrészt a családtagok egymáshoz
való útját segít megtalálni. Nálad hogyan indult ez, milyen élmények értek
gyerekkorodban?
A nagyszüleimnél éltem falusi
környezetben, Csákberényben. A
zenére szinte a természet nevelt: ötéves koromban már a madaraknak
énekeltem. Nem voltak foglalkozások, hanem a mindennapok, az
esték része volt a mese, a dal, a simogatás, a meghittség. A zene és az
irodalom iránti érdeklődésem már
korán megnyilvánult, nagyapám
alig néhány éves koromban már rá
akarta beszélni a szüleimet, hogy

vegyenek nekem hegedűt. Ebből
végül zongora lett valamivel később. Már alsó tagozatban is részt
vettem népdaléneklési versenyen.
És a mai napig is része nemcsak a
szakmai, de a személyes életemnek
is mindez: a tizenkét éves gyerekem is népmeséken, népdalokon
nő fel, fontosak az esti közös
szertartások, a mese, a beszélgetés,
az érintés. Ha egész nap rohanunk
is, este legalább egy picit egymásra
hangolódunk.
Mindezek a gyerekekre is terápiás
hatással vannak. Szoktak ilyenről
beszámolni a családok, hogy mondjuk
rendeződik egy gyerek viselkedése?
Hosszan nincs időnk leülni
erről beszélgetni a foglalkozások
után. De ahogy hozzák-viszik
a gyerekeket, azért elmondják,
hogy jobban alszik el a kisgyerek
vagy több a teje az anyukának
a Ringató után. Nagy öröm azt
is látni, amikor az apukák is
részt vesznek a foglalkozáson. A
kötődésben, a kapcsolatban ez
nagyon sokat számít.
Lehetne elemezni, hogy az egyes
ringató, hajókáztató mozdulatok hogyan hatnak a jobb és bal
agyfélteke harmonizációjára, vagy
hogy a zene hogyan hat a matematikai vagy a nyelvi központra. De
ezeket nagyon nem is emlegetjük,
az élmény, az együttlét az, ami
fontos. Nemcsak a szülőnek és a
kisgyereknek fontos közös élmény
ez, hanem akár felnőtt barátságok
is születnek ezeken a foglalkozásokon. A gyerekek közül pedig
sokan kezdenek zenét tanulni
utána. Vannak néhányan, akik
még negyedik-ötödikes korukban
is vissza-visszajárnak egy kicsit
hozzám.
Mielőtt konkrétan a ringató módszerrel megismerkedtél, akkor is a zenét,
a verseket adtad tovább másoknak a
munkád során.
Magyar-ének szakos tanárként
végeztem. Mindig is énekeltem valamit, főleg komolyzenét, népzenét.
A kisfiammal jutottam el tizenegy
éve ringatóra. Fiskus Olgához jártunk, aki inkább a főváros környékén szeretett volna dolgozni, hamar
át is adta a csoportjait nekem.

Sok helyszínen felbukkansz. Jelenleg
milyen állandó helyszíneken találkozhatunk veled?
Az elején nagyon sokfelé jártam:
Tatabánya, Dunaújváros, Várpalota, Peremarton-Gyártelep, Dinnyés,
Iszkaszentgyörgy, Sárszentmihály.
Mostanában hétfőnként találkozhatnak velem Móron, kedden és
csütörtökön vagyok Székesfehérváron, szerdán Gazdagréten – ott
van három csoportom. Emellett
tartok már egy sok mozgásra épülő,
hangszeres-játékos foglalkozást
is Fehérváron péntekenként, ez
a Pacikázó. Építenek, ugrálnak,
lovacskáznak, másznak a gyerekek
– itt is szól a zene egyfolytában, de
játszanak, mozognak is közben. A
koraszülöttosztályra is járok most
már negyedik éve.
Mi az, amiben szeretnél még megújulni?
Idén egy új, nehéz feladat elé állítottam magam: júniusban készülök
az első önálló estemre. Vannak saját verseim, dalszövegeim, amikre
zenét írtam. Az Öreghegyi Közösségi Házban mutatkozom majd
be velük, illetve feldolgozásokat is
előadok néhány zenésztársammal.
Komolyzenén, népzenén nevelkedve ezt a könnyedebb műfajt még
meg kell szoknom – mikrofont
használok, hangosítás kell, én
leszek a frontember. Szeretném, ha
személyes és rám jellemző lenne
az egész, a legvégén egy közös
zenéléssel, énekléssel.
Ami még szervesen kapcsolódik mindehhez – a zenéhez, a ritmushoz – az
a tánc. Annak milyen szerepe van az
életedben?
Keveset táncolok, de mindig is
jelen volt az életemben. Táncházak,
néptánc, pár évig hastáncoltam.
Amikor masszázst tanultam, a
hawaii hula táncot is elsajátítottam.
Rájöttem, hogy annak is pontosan
ugyanúgy megvan a mélysége, az
üzenete. Kipróbáltam több évig a
szabad táncot is.
A mandalarajzolás hogyan került az
életedbe?
Korábban is szerettem festeni,
szabadon, a saját elképzeléseim
szerint. A mandalával egy művészetterápiás foglalkozáson ismerkedtem meg, ahová egy ismerősöm
hívott. Azért tetszett meg, mert
azt hittem, én ezt sosem tudom
megtanulni. De végül pont abba
szerettem bele, hogy miközben
megvan a maga rendszere és szabályossága, körzővel, vonalzóval, de
mégis kézzel alkotunk, és teljesen
egyedit. Amikor van egy-egy órám,
szívesen belefeledkezem. Ezzel
kapcsolatosan foglalkozásokat
ritkábban tartok, csak alkalomszerűen. Amikor éppen igény van rá,
és annyiszor, amennyi lendület van
az érdeklődőkben.
Kicsit úgy érzem, mintha előre ismernél már mindenkit, akivel találkozol…
Egy biztos: nagyon szeretem az embereket. Érdekelnek, és énekeltem
is már minden korosztállyal. Mindenkiben van csodálnivaló, legyen
az felnőtt vagy gyerek, idős, fiatal,
kisbaba vagy éppen egy koraszülött
hatszáz grammos élet, ahogy küzd,
hogy életben maradjon.
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A szakmáké a jövő!
Szakmák éjszakája harmadszor

László-Takács Krisztina

Immár harmadik alkalommal
csatlakoznak a Szakmák éjszakája
programsorozathoz. A cél, hogy
minél több szakmát mutassanak
be, ezzel is népszerűsítve a szakképzésben rejlő lehetőségeket.
Nem csak továbbtanulásra készülő
diákoknak szól ez a program, hiszen a munkaerőhiány és az egyre
innovatívabb képzési lehetőségek
miatt bárkit érinthet, aki valami
újat szeretne elsajátítani.
„Elég sok szakmánk van, amit nappali
rendszerben képzünk csak, illetve van,
amit felnőttképzésben is. Nem volt
könnyű az intézményeknek átállni arra
a rendszerre, hogy nemcsak a nappali rendszerű diákok a mi diákjaink,
hanem a felnőttoktatásban résztvevők
is, sőt még azok is, akik tanfolyamra
járnak.” – mondta Kulcsár Szilvia,
a Székesfehérvári Szakképzési
Centrum főigazgatója.

Kép: Pintér Norbert archív

Április tizenharmadikára tíz iskolával, hetvenhét különböző programmal készülnek a szakképzést népszerűsítő eseményre, így a lehető
legszélesebb körben és szinte minden szakmára
kiterjedően mutatkoznak be a pályaválasztó
fiataloknak és szüleiknek a Székesfehérvári
Szakképzési Centrum tagintézményei.

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

A vendéglátás, a kereskedelmi
szakok, az informatika és az elektronika a legnépszerűbb tanulható
szakma, ugyanakkor a diákok

szakmaválasztása nem esik egybe
a hiányszakmákkal. Egy ilyen
rendezvény, mint a Szakmák éjszakája erre is felhívja a figyelmet,

ugyanakkor rávilágít a valódi lehetőségekre, vagyis arra, hogy érdemes bizonyos szakmákat tanulni,
mert jó megélhetést biztosítanak a
jövőben. „A hiányszakmák területén
sokféle támogatást tudunk biztosítani
a fiataloknak. Ez azt jelenti, hogy ha
valaki hiányszakmát választ, akár
havi harmincezer forintot is kaphat
ösztöndíjként. Természetesen később
munkát is egyszerűen talál, aki
hiányszakmát tanul.” – tudtuk meg a
főigazgatótól.
A Szakmák éjszakája április 13-án
délután négy órakor kezdődik
Székesfehérvár főterén, látványos
bemutatkozással, háromszáz
diák műsorával. A rendezvény
különlegessége, hogy egy éjszaka
alatt végigjárhatjuk a szakképző
iskolákat, a velük együttműködő
sikercégek máskor rejtett világát,
megnézhetjük, melyik foglalkozás
mit takar.

A Szakmák éjszakája programsorozatról a www.szakmakejszakaja.szfszc.
hu oldalon lehet tájékozódni, ahol
megtervezhető saját útvonalunk is az
iskolákhoz. A rendezvény április 13-án
este hat és tíz óra között látogatható a
megjelölt iskolákban.

Alba Accelerator – tréning- és mentor program
start-up vállalkozások számára Székesfehérváron
Építőanyag-Centrumunkba
keresünk kollégákat
bővülő feladataink ellátására
Székesfehérváron az alábbi pozíciókba:

A Közép-dunántúli Regionális Innovációs
Ügynökség vezetésével, a Széchenyi
Tőkealap-kezelő Zrt szakmai támogatásával
Székesfehérváron először érhető el start-up
vállalkozásokat támogató mentor program.
Az Alba Accelerator Program olyan kis- és
középvállalkozásokat támogat, amelyek
innovatív ötletük megvalósításához külső
tőkebevonást terveznek, de még nem
rendelkeznek az ehhez szükséges belső
erőforrásokkal.
Az Alba Accelerator az Interreg Danube
Program keretében futó ACCELERATOR
projekt keretében valósul meg, célja
startupok felkészítése kockázatitőke-befektetésekre 8 közép-európai országban. A két
hónapos folyamat személyre szabott segítséget biztosít egy szilárd üzleti koncepció
kialakításához, amit a program végén a résztvevők ismertethetnek a potenciális
befektetőknek egy befektetői nap keretében. Az akcelerációs folyamat végére
rendelkezésükre áll majd egy tapasztalt mentorok és szakemberek közreműködésével
kialakított üzleti koncepció, valamint a program utáni 6 hónapra szóló részletes akcióterv is.
A program a helyi vállalkozások támogatásán túl támogatja a nemzetközi tudásmegosztást,
valamint az akcelerációs szolgáltatások fejlesztését is.
Az Alba Accelerator első felhívására 22 startup ötlet jelentkezett, amelyből nemzetközi
zsűri 14 ötletet választott ki a programban való részvételre. A résztvevő csapatok,
illetve korai fejlődési szakaszban lévő mikro- és kisvállalkozások elismert hazai startup
szakemberektől kapnak mentorálást olyan területeken, mint a szellemi tulajdon védelme,
az üzleti tervezés, a piackutatás, a vállalkozásindítással kapcsolatos jogi kérdések és a
marketing, illetve a potenciális tőkebefektetőkkel folytatott tárgyalások.
A mentorálási folyamat első állomására, a 14 kiválasztott start-up részvételével 2018.
április 13-án kerül sor Székesfehérvárott.
A program, hasonló keretek között 2018 szeptemberében további vállalkozásoknak ad
lehetőséget mentorálási szolgáltatások igénybevételére.

• Teherautó sofőr:
darukezelői jogosítvány, „C”,”E” kategóriás jogosítvány szükséges
• Árukiadó: targoncavezetői jogosítvány szükséges

Munkaköreink részletes leírását megtalálja a
www.braunbau.hu/Allasajanlatok honlapunkon.
Pályázatokat várjuk az allas@braunbau.hu e-mail címre.

Érdeklődni: 06-30/749-0202

Várjuk jelentkezését:

• Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló (E-000683/2014/A032)
• Nyomástartóedény-gépész (E-000683/2014/A015)
• Ipari olaj-és gáztüzelő-berendezés kezelő (E-000683/2014/003)
• Kazánkezelő (2-12 t/h között) (E-000683/2014/013)

További információk:
www.albaaccelerator.eu • www.szta.hu • www.kdriu.hu

Lépjen velünk kapcsolatba: DEKRA Akademie Kft.
Székesfehérvár, Berényi út 72-100. • Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
www.dekra-akademie.hu • szekesfehervar.hu@dekra.com

E-000683/2014

OKJ-s tanfolyamainkra,
• 5 évenként kötelező kazános
és nyomástartóedény-gépész továbbképzésünkre
• Tűzvédelmi szakvizsgáinkra.

A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI).
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Közéleti hetilap

Itt a beiratkozás!

Papp Brigitta

Fotó: Bácskai Gergely

A 2018/2019-es tanévre április 12-én, csütörtökön
8-tól 19 óráig illetve április 13-án, pénteken 8-tól
19 óráig kell beiratkozniuk a leendő elsősöknek.

A gyerekeknek izgalmas változás, a
szülőknek gyomorszorító érzés. A
kicsi ovisból nagy iskolás lesz, kikerül
abból a védőburokból, amiben az
óvodában tudhattuk. Mindenki a
legjobbat szeretné, egy olyan helyet,
ahol támogatják, segítik a szemük fényét, ahol megszerettetik vele a tudás
megszerzését.
A választás – hiszen nem kötelező a
körzetes iskolába íratni a gyermeket
– felelősség, ugyanakkor lehetőség
arra is, hogy a legjobbat találjuk meg.
Székesfehérváron tizenhét állami általános, két készségfejlesztő és három
alapítványi iskola közül választhatunk.
Milyen szubjektív és objektív kérdéseket érdemes feltennünk magunknak
– és néhányat a leendő elsősnek is –
amikor általános iskolát választunk a
gyermekünknek?
Az első és legfontosabb: el tudjuk-e
képzelni, hogy a gyermek nyolc évig
minden hétköznap oda járjon? És a
gyermek?
Mekkora a távolság az otthonunk és
az iskola között? Meg tudjuk-e oldani
az utazást, van-e közvetlen buszjárat,

Tizenhét állami általános, két készségfejlesztő és három alapítványi iskola közül választhatunk

ha később egyedül menne a gyermek?
Szimpatikus-e nekünk és főként a
gyermekünknek a tanárok párosa,
akik az első négy évben terelgetni
fogják?
Megvan-e a megfelelő környezet?
Rendezett az iskola? Van udvar, ahol
biztonságban tudnak levegőzni?
Milyen a tornaterem?
Családias az intézmény vagy inkább
egy kicsit versenyistálló-szemléletű?
Ha előbbi, nem bánjuk, ha gyermekünk fejlődésénél nem feltétlenül a
teljesítményorientált szemlélet dominál? Ha utóbbi, nem bánjuk, ha a

fiunk, lányunk nagyobb nyomás alatt
kell, hogy eltöltse a gyermekkorát?
Milyenek az osztálylétszámok? Van-e
tagozat? Esetleg magasabb óraszámú
nyelvtanulási lehetőség?
Milyen különórákat, szakköröket
szerveznek?
Ha végigrágtuk magunkat a kérdéseken, és őszintén válaszoltunk is,
egészen biztosan nem lőhetünk mellé.
Ha azonban kétségünk van, és objektív szempontokkal győzzük le a belső
megérzésünket, akkor azért fussunk
még egy kört. És főleg, hallgassunk
gyermekünk ösztöneire is!

VT Plastic Gyártó Kft.

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
ipari 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!

Elektromos karbantartó
Munkavégzés helye:
• két műszakos munkarend vállalása
• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
• rajzolvasási ismeret, elektromos
Feladatok:
tervdokumentációkra vonatkozóan
• eseti és tervezett javítások elvégzése
• önálló, pontos, precíz munkavégzés
• hiba megelőzés, feltárás
• rugalmas, magabiztos személyiség
• karbantartási dokumentációk kezelése
Előny:
• általános (épület) karbantartási feladatok ellátása
• vezérlés és pneumatikus ismeretek
• mechanikus karbantartói feladatok támogatása • aktív számítógép használat
• részvétel géptelepítésben, új gépek
• fröccsöntő gépek ismerete (ARBURG, ENGEL)
beüzemelésébe
• épületgépészeti ismeretek
Elvárások:
Amit kínálunk:
• min. középfokú elektronikai szakirányú
• kedvező juttatási csomag
végzettség
• éves cafeteria nettó 180.000Ft
• ipari környezetben szerzett min. 1-3 éves
• hosszú távú munkalehetőség
tapasztalat
• ingyenes szerződéses járat számos településről
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Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

Targoncavezető-raktáros
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
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

Beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, az
ő nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági
igazolványt illetve az iskolába lépéshez
szükséges fejlettség elérését tanúsító
igazolást is. A felvételről első fokon az
iskola igazgatója dönt, a jelentkezés
elutasítása esetén a szülő felülbírálati
kérelmet nyújthat be a Székesfehérvári
Tankerületi Központ igazgatójának
címezve.

Az alábbi pozícióba keres munkatársakat:

OPERÁTOR

(összeszerelő/gépkezelő)
Elvárások:
• 8 általános iskolai végzettség
• jó látás és kézügyesség
• sikeres felvételi teszt
• 3 műszakos munkarend (5 napos munkahét)
• Felvételi bér:

155.000 Ft (összeszerelő)
165.000 Ft (gépkezelő)

RAKTÁROS

Feladatok:
• a beérkező anyagok és a gyártott készáru kezelése
a gyártó üzemek kiszolgálása
• raktárba érkező áruk átvétele, bevételezési feladatok
• komissiózás, üzemi terület ellátása alapanyaggal
• leltározási feladatok
• készáru kiszállításnál szállítmány összeállítása
• készletnyilvántartó, illetve vonalkódos rendszer használata
• raktári rend biztosítása
Elvárások:
• 8 általános iskolai végzettség
• 3 műszakos munkarend vállalása
• önálló, precíz munkavégzés
• alapfokú felhasználói számítógépes ismeret
Előny:
• középfokú- illetve szakirányú végzettség
• raktárkezelési gyakorlat
• vonalkódos készletnyilvántartási rendszer ismerete
• targoncavezetői engedély
Munkavégzés helye: Székesfehérvár
Amit ajánlunk: • versenyképes fizetés • éves nettó 180.000 Ft
Cafetéria • kedvező juttatási csomag (havi mozgóbér: az alapbér
10%-a, alapbéren felül havi munkaköri pótlék: 10%, 15%, illetve
20%, jelenléti bónusz: havi nettó 7.000 Ft, év végi juttatás, szociális,
sport és kulturális lehetőségek, iskolakezdési támogatás) • munkatárs
ajánlási bónusz: 25.000-50.000 Ft/fő • térítésmentes szerződéses
járat számos településről • premizált dolgozói ötletrendszer • tiszta,
kulturált, modern, klimatizált munkakörnyezet, jó munkahelyi légkör
• határozatlan idejű szerződés • biztos háttérrel rendelkező stabil
munkahely, hosszú távú munkalehetőség

Jelentkezését várjuk:
VIDEOTON EAS KFT. – Humánpolitika
8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100. 231-es épület
Tel.: 22/533-805, 22/533-604, 22/554-094
fulop.brigitta@veas.videoton.hu

Az ALDERS Logistics Belgium magyarországi
cégéhez keres NEMZETKÖZI GÉPKOCSIVEZETŐT
ponyvás (coilmulde előny) tapasztalattal!

Minőségellenőr
Munkavégzés helye:
• középfokú végzettséggel
• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
• három műszakos munkarendet vállalni tud
Feladatok:
Amit kínálunk:
• gyártott alkatrészek vizuális ellenőrzése, alap
• kedvező juttatási csomag (bónuszprogram)
mérések elvégzése pl: tolómérő használatával
• éves cafeteria nettó 180.000Ft
Elvárások:
• jó munkahelyi légkör
• felhasználószintű számítógépes ismeretekkel
• hosszú távú munkalehetőség
rendelkezik
• besorolási bér 180.000-200.000Ft (pótlékok
• műanyagipari termékek ellenőrzésében szerzett
nélkül)
tapasztalat előny
• 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

Stabil háttér, tőkeerős cég, biztos megélhetés,
hosszú távú együttműködés, megbecsülés!
Érdeklődni: 06 (1) 870-0620 vagy 06-70/381-4379, vagy küldje el
önéletrajzát a szilard@ace-logistics.eu e-mail címre,
kollégánk rövid időn belül felveszi Önnel a kapcsolatot.
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Tippek egynapos kiránduláshoz
A HETILAP

egészen biztosan megfeledkezünk
majd, helyette hallgathatjuk az itt
fészkelő több mint kilencvenféle
madárfaj hangjait.

Kovács V. Orsolya
Tavasszal a legjobb kirándulni, Székesfehérvárról pedig számos kellemes úti cél elérhető
egy-két órán belül. Egynapos kirándulásokhoz
gyűjtöttünk ötleteket.

Elegáns kikapcsolódás

A strandolással azért várjunk még
úgy két hónapot, de a magyar
tenger csodás kékségét minden
évszakban érdemes megcsodálni.
A tavaszi hónapokban már jócskán kínálkoznak a tó környékén
színes programok. Szívderítő sétát
tehetünk például a Kőrös-hegyi levendulásban, ahol április közepén
tulipánszürettel örvendeztetik meg
a látogatókat. Mindenki szedhet
magának egy csokorra valót a virágokból, sőt még a metszőollót is
helyben adják! De a birtokon már
csak azért is érdemes sétát tenni,
mert gyönyörű kilátás nyílik a
Balatonra! És ne feledkezzünk meg
a Balaton és térsége gasztronómiai
kínálatáról, ami ma már messze
több, mint a lángos és a hekk!

Séta a természetben
Ha inkább a Duna közelségére és
a természetbe vágyunk, vegyük
Rácalmás felé az irányt! Nyugodt
sétát tehetünk a természetben a
rácalmási Nagy-sziget és az Ártéri
Nagyösvény erdei útvonalain,
köztük kiépített tanösvényen.
Olvashatunk is a színes információs táblákon a környék élővilágáról
és Rácalmás történetéről, vagy
egyszerűen csak élvezhetjük a
szép környezetet. A város zajáról

Fotó: youtube.com

Irány a Balaton!

Erzsébet királyné egykori kastélya

Ha nem vagyunk túrázós típusok, inkább a kulturális programokat részesítjük előnyben,
pillantsunk bele az uralkodói lét
mindennapjaiba a Gödöllői Királyi Kastély harmincegy teremből
álló állandó kiállításán. Nyomon
követhetjük a Grassalkovich
család három generációjának
életét, megcsodálhatjuk Erzsébet
királyné gyönyörű lakosztályait.
Szabadban tett tavaszi sétához
pedig ott a kastély meseszép
parkja.

Járjuk be az országot egy
nap alatt!
Egy kicsit távolabbi, nagyjából két
és fél órás autóútra lévő célállomás
felkeresése még bőven beleférhet
egyetlen napba. Ha szívesen nekiveselkedünk ekkora távnak, nyugodtan
induljunk el Szarvasra, ahol nemcsak a legnagyobb hazai arborétum,
hanem egész Magyarország vár
ránk – kicsiben. A kéthektáros Mini
Magyarország Makettparkban folyik
az apró Duna, hullámain gőzhajókkal, körbejárhatjuk a Balatont,
és közel száz rendkívül részletgazdag aprólékossággal felépített
makettet csodálhatunk meg neves
hazai épületekről, mint a szegedi
dóm, a gyulai vár vagy a debreceni
nagytemplom.

KÖRUTAZÁSOK

városlátogatások, „üdülés és kultúra” programok, egzotikus utazások
Kérje katalógusunkat: 133-féle program 550 időpontban!

Autóbuszos utazásainkból:

FEHÉRVÁRI INDULÁS

Édes Erdély
Körutazás Dél-Lengyelországban
London, Stonehenge, Oxford II.
Berlin, Potsdam, Harz-hegység
Türingia és Szászország
Északolasz tavak és műemlékvárosok

9 nap
8 nap
8 nap
7 nap
8 nap
8 nap

3*, reggeli
3*, reggeli
3*, reggeli
3-4*, reggeli
3-4*, reggeli
3-4*, reggeli

Repülős utazásainkból:

114.900 Ft
101.235 Ft
139.570 Ft
101.830 Ft
114.070 Ft
123.500 Ft

+ rept. ill.

Spanyol körutazás II.
Montreal, Québec, Ottawa, Toronto

11 nap
9 nap

4*, félpanzió 361.000 Ft
reggeli 383.000 Ft

5*-OS INDULÁSI GARANCIA
Valamely utazásunkra való jelentkezéskor e hirdetés bemutatásával 4% kedvezményt biztosítunk az adott út részvételi díjából!
(Az ajánlat 2018.04.12-05.12. között érvényes és más kedvezménnyel nem vonható össze!)

FEHÉRVÁR TRAVEL
Székesfehérvár, Várkörút 40. Tel.: 22/321-871

Horoszkóp
április 12. – április 18.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Mostanában hajlamos lehet többször is felkapni a vizet,
és nehezen érteti meg magát a környezetével. A héten
számolnia kell azzal, hogy nem lesz kellően tiszta a
kommunikációja. Emiatt kellemetlenségek érhetik a
mindennapokban és a kapcsolataiban egyaránt.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

R01364/1996/2000

www.fehervartravel.hu

A következő napokban fontos felismeréseket tehet. Egyszeriben megvilágosodik a vágyait illetően, hogy miből
van elege, és hogy egyáltalán milyen hibákat ejt. Felfedezi tökéletlenségét, és hogy van mit fejlődnie. Mindezzel
óriásléptekkel fog megindulni a fejlődés útján.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Kommunikációs gondjai akadhatnak a párkapcsolatában.
Örökösen elbeszélnek egymás mellett, vagy egész egyszerűen semmiben sem értenek egyet. Ha nem figyelnek oda,
nem próbálnak megoldást találni, szép lassan eltávolodnak egymástól, és az a kapcsolatuk végét jelentheti.

Túlságosan őrült tempót diktál magának a munkahelyén, nem egészséges, amit csinál. Talán ez is az oka
annak, hogy nemcsak testileg, de de lelkileg is kezd
kimerülni. Ráadásul, ha nem talál egy kis örömöt a
mindennapjaiban, fennáll a kiégésnek is a veszélye.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A héten eluralkodhat életén a káosz, és azt érezheti, hogy a világa, mindaz, amit felépített, kezd
darabjaira hullani. Mindenképpen állítsa ezt meg,
akármilyen nehéz és küzdelmes legyen! Ráadásul az
anyagi helyzete sem alakul fényesen.

Ezen a héten akadni fog egy kis szabadideje, legalábbis kevésbé lesz olyan nagy hajtás, éppen ezért
mindenképpen időt kellene arra szakítania, hogy
elvégezze a régóta húzódó feladatait, és egy kicsit
utolérje magát.

FEHÉRVÁR
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Hatodik alkalommal rotyogtak a bográcsok
A HETILAP

Dávid Renáta

Fotó: Horváth Renáta

Rengetegen látogattak ki az idei
Halünnepre, mely a város második
legnagyobb gasztronómiai eseményévé nőtte ki magát. Évről évre
egyre többen érdeklődnek iránta. A
borús idő ellenére sokan ragadtak
bográcsot. A programot 2013-ban
hívta életre a Horgászegyesületek
Fejér Megyei Szövetsége.
Ebben az évben nyolcvan csapat
mutatta meg főzőtudományát.
Kóstolhattak a látogatók kisapostagit, baracsit, de megízlelhettek

Fotó: Kiss László

Bajai, kisapostagi, baracsi, kulcsi vagy
éppen dégi specialitások – sültek a pontyok,
rotyogtak a különlegesebbnél különlegesebb
halászlevek a bográcsokban szombaton a
palotavárosi tavaknál.

Halászlé és egyéb halétkek is várták a résztvevőket

Fotó: Kiss László

Fotó: Kiss László

Kicsik és nagyok együtt szórakoztak a VI.
Fehérvári Halünnepen

Kóstolhattak a látogatók bajait, szegedit, kulcsit, dégit, kisapostagit vagy éppen baracsit

A résztvevők ínycsiklandó falatokkal örvendeztették meg a zsűrit és az érdeklődőket

kulcsi halászlé-specialitásokat is. A
Halünnep elkalauzolt bennünket
délre is: a látogatók megkóstolhatták a házi tésztával gazdagított bajai
halászlevet.
Az esemény egyik fontos célja,
hogy felhívja a figyelmet az egészséges halételekre, és segítséget adjon
ahhoz, hogy a hal jobban beépüljön
mindennapi étkezéseinkbe. Idén a
halászlevek között a Tolna megyei
Halbarát, az egyéb halételek között
pedig a dunaújvárosi Kékfarkúak
csapata bizonyult a legtehetségesebbnek.

Az Atlas nem csak a fej hordozója

Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigolya- az ATLAS – a legtöbb embernél tartósan el van mozdulva? Ez a
körülmény egész sor testi és szellemi zavart okozhat. 25 éve egy svájci
bioenergetikus, dr. Rene-Claudius
Schümperli dolgozta ki és szabadalmaztatta módszerét, amelyet 30
országban több mint 300 Atlasprof® specialista alkalmazza. Az Atlas a fej-, nyak-, gerinc-, és csípő egyensúlyát meghatározó első nyaki csigolya.
Az eredmény tartós, mert az Atlas az anatómiailag korrekt
helyére kerül. A technika egyedülálló, természetes, nem
orvostudományi módszer, nem gyakorol hatást a csigolyatestre, nem manuálterápia és nem csontkovácsolás.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Bizonyos tekintetben túl szigorú mostanában a kedvesével.
Minden kis hibáján, vétségén felkapja a vizet, és meglehetősen
ingerlékeny vele szemben. Nincs kizárva egyes mérlegeknél,
hogy ez egy harmadik fél miatt van, mert a szívük már másé.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Legyen óvatos, mert a héten hajlamos lehet a könnyebb
vagy a sötétebb, tisztességtelenebb utat választani
ahhoz, hogy előnyt vagy pénzt szerezzen. Tartózkodjon
az ilyen megoldásoktól, bármennyire is veszélytelennek tűnnek, mert valamilyen szinten mindenképpen
kellemetlensége származna belőle!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Jelentős mértékben felkavarhatja érzelmi szinten ez a
hét. Érzi, hogy nincs rendben az élete, elégedetlen vele,
és tudja, hogy tovább kellene lépnie. Ráadásul a dolgai
sem úgy alakulnak, mint szerette volna, folyton falakba
ütközik, és könnyen összeveszik másokkal.

Bak 12. 21. – 1. 20.

A héten végre eléri azt az állapotot, amikor elégedettnek, kiegyensúlyozottnak és erősnek érzi magát.
Mellette csak úgy buzog Önben a tettvágy. Most
aztán annyira elszánta magát, hogy tényleg képes
lesz valóra váltani a vágyait.

A módszer neve AtlasProfilax®. A gépi vibrációs masszázs
speciális pontokon fellazítja a nyaki izmokat és szalagokat. A szervezet öngyógyító, regeneráló mechanizmusának köszönhetően indul be a javulás. Magyarországon 8
Atlasprof® specialista van aki alkalmazza a metódust.
Dr. Varga Imre az egyikőjük, akinek több mint öt éve
az AtlasProfilax® vibrációs masszázs után, az addig évek
óta fennálló panaszai, mint derékfájás, nyaki- és vállfájdalom, szédülés és fejfájás rövidebb-hosszabb idő alatt
megszüntek.
Dr. Varga Imre ingyenes ismertető előadást tart Szé-

kesfehérváron április 16-án (hétfőn) 18 órakor a
Művészetek Házában az első emeleti lila teremben.

Cím: III. Béla Király tér. 1.
Minden érdeklődőt szeretettel vár.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Amennyiben olyan döntést készül hozni, amihez
köze lehet a partnerének, kérje a véleményét! Semmiképpen se a háta mögött intézkedjen, mert abból
csak kellemetlensége származhat!

Halak 2. 19. – 3. 20.

Adódhatnak nehézségei, több tekintetben is úgy
érezheti, falakba ütközik. De szerencsére hamar rájön
arra, mit és hol ront el, min kellene változtatnia, és
rövid időn belül fordíthat a dolgok állásán. Még akár
egyes viszonyain, baráti kapcsolatain is változtathat,
amelyekről már azt hitte, hogy nem életképesek.
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rejtvény

2018.04.12.

A HETILAP

Legutóbbi rejtvényünk feladványai történelmi korokba kalauzoltak bennünket. 2020ban, a Szent István Király Múzeum épületének megújulását követően nagyszabású
kiállítást nyitnak meg. Első kérdésünkben arra voltunk kíváncsiak, mit mutat majd be
az országosan is nagy jelentőségű tárlat. A helyes megfejtés: az Árpádok örökségét a
magyar és az európai közemlékezetben.
Séllei Erzsébet történelmi sorozata évek óta szerves része lapunknak. Második feladványunkból megtudhatták, miről szólt a szerző múlt heti történelmi írása: a Dreher
sörgyár történetéről.
E heti rejtvényünk a költészet napjához, ezzel együtt József Attila életéhez kapcsolódik. A költő április 11-én született Budapesten. Hányattatott gyerekkora volt, mert

édesapja korán elhagyta a családot. A „mama” nem tudta eltartani őket, így Attila
Öcsödre, nevelőszülőkhöz került. Elsőként arra keressük a választ, hogy hívták őt
nevelőszülei.
Két év múlva édesanyja újra magához tudta venni a gyerekeket, de a család anyagi
problémái nem oldódtak meg. A második megfejtésből kiderült, mivel kereste a fiatal
József Attila a kenyérre valót.
A makói internátusban tanult, amikor tehetségére az iskolában felfigyeltek. 1922-ben
ismerkedett meg Juhász Gyulával, aki miután elolvasta néhány versét, pártfogásába
vette. A harmadik megoldás azt a két versét rejti, melyeket először közöltek a szegedi
Színház és Társaság című lapban.
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Kalandos életű honvédek és a tizenkilencedik századi SZÚR
A HETILAP

Székesfehérvár a fővárosi sajtóban. Boldog békeidők – április, 1. rész

1899. április 5. (BH) Húsvét másodnapján nagy riadalmat keltett
a székesfehérvári cisztercita templomban egy Andra Antalné nevű
asszony jelenete. A templom tele
volt ájtatos hívőkkel, amikor az
asszony kikapta egy imádkozó
gyermek kezéből a kalapot és oda
vágta a főoltárhoz. Azután ide-oda
futkosva azt kiabálta, hogy ő a
királyné, aki majd igazságot fog
tenni. Az asszonyt kórházba
vitték.
1889. április 5. (BH) Náday
Ferenc tegnap lépett föl először a
székesfehérvári színházban, a
társulat javára. A közönség zajos
ovációkban részesítette a művészt,
kinek színpadra léptekor pompás
babérkoszorú ereszkedett le a

Az ortodox és a neológ zsinagóga 1944 előtt

pen jelen volt a városi hatóság s a
függetlenségi kör is.
1886. április 5. (BH) A letartóztatott francia nyelvtanár, aki
Székesfehérvárott szélhámoskodott, bevallotta, hogy szökött orosz
tiszt. Az áltanárt át fogják adni a
bécsi orosz nagykövetségnek.

polgármester és Daróczy törvényszéki elnök. A tribünön nagy
hölgyközönség szórakozott. A
nyertesek rangra mind hadnagyok.
Ursprung hadnagy három első
díjat nyert.
1888. április 13. (PH) Dr.
Matuska János székesfehérvári
prépost-kanonok, városi bizottsági
tag, nemes lelkű, jótékony férfiú,
ma elhunyt élete 73-ik évében, s
elhunytával immár két stallum van
üresedésben a fehérvári káptalanban. Hátrahagyott végrendeletében
összes vagyonát székesfehérvári
jótékony intézményekre hagyta.
1893. április 15. (BH) Pisztolypárbaj volt ma Székesfehérvárott
Révész Tivadar, a Szabadság
belmunkatársa és Polgár Károly
színigazgató között. Egyszeri
golyóváltás volt. A párbaj sebesülés nélkül folyt le. Az egész azzal

Steiner Fülöp (1839-1900) teológiai doktor,
székesfehérvári püspök (Fényképész: Goszleth István)

Kép: magyarzsido.hu

1895. április 3. (BH, FL) A király
dédunokáját, József királyi herceg
unokáját ma keresztelték meg
Brünnben. A szertartást Steiner
Fülöp székesfehérvári püspök végezte. A megkeresztelt fiú a József,
Ferenc, Lipót, Antal, Ignác, Mária
nevet kapta.
1896. április 4. (FL) A székesfehérvári kereskedelmi akadémia
tanárai és tanítványai megérkeztek
Konstantinápolyba. Tegnap Széchényi pasánál voltak látogatóban,
majd a török lyceum igazgatója, Abdul Rahmanbey fogadta és vezérelte
a jövevényeket. Innen a kirándulók
Galice báró osztrák-magyar nagykövethez mentek tisztelegni, aki megígérte, hogy a szultánnál minden
lehető kedvezményt kieszközöl a
számukra. A kirándulók megnézik a
török főváros nevezetességeit, majd
Constanzon keresztül érkeznek
meg Budapestre.
1894. április 4. (PH) Székesfehérváron az orthodox és a neológ
zsidók ma rekviemet tartottak Kossuthért. A neológoknál Steinhercz
főrabbi, az orthodoxoknál Singer
rimaszombati főrabbi tartott
hazafias beszédet. A gyászünne-

pedig Székesfehérvárról Krisztiániba (Koppenhága).
1885. április 8. (BH) Székesfehérvárott két lap olvadt egybe. A
Fehérmegyei Lapok megszűnt, s
a Szabadság megnagyobbodott.
Ez utóbbi átment Számmer Imre
nyomdatulajdonos birtokába. Szerkesztője továbbra is Szentirmay
Géza maradt.
1903. április 9. (BH) Kövér
György 69. gyalogezredbeli hadnagy összeszólalkozott a kávéházban Vörösmarty Mihály tanárral,
aztán eljátszatta az ott levő automata-hangszeren a Gotterhaltét. A
tanár és a hadnagy békésen elintézték ügyüket. Az esetet Branizsa
Károly megírta egy helyi újságban,
mire a hadnagy sértő kifejezéssel
illette a hírlapírót, aki provokálta
a hadnagyot. A felek kardpárbajt
vívtak, amelyben mindketten

zsinórpadlásról, a város színeivel
ellátott selyemszalagokkal.
1889. április 6. (BH) A cigánybandák csinálják már országszerte
nyári programjukat. Vörös Lajos
zólyomi cigányprímás bandájával
Berlinbe megy, Vajda J. Szombathelyről Londonba, Radics Bernát

Kép: keptar.oszk.hu

A boldog békeidők, hasonlóan jelenkorunkhoz, felívelő korszaka történelmünknek. Székesfehérvár ebben az időben, a
tizenkilencedik-huszadik század fordulóján is kivívta magának a fővárosi lapok
megkülönböztetett figyelmét. Színészek,
újságírók és krakélerek igazságkeresésétől volt hangos a korabeli sajtó, de a csörtezajban azért meghallani, ahogy Matuska
János székesfehérvári prépost-kanonok a
város javára végrendelkezik. A Budapesti
Hírlapban (BH), a Fővárosi Lapokban (FL)
és a Pesti Hírlapban (PH) megjelent írások
közül válogattunk.

Kép: DKA-080571 (Digitális Képarchívum)

Asztalos Tamás

Herczeg Ferenc A dolovai nábob leánya című színművének feldolgozása a Nemzeti Színházban.
A képen Zilahy Gyula, Császár Imre és a cikkünkben szereplő Náday Ferenc (1840-1909)
színművész, rendező, a Színiakadémia tanára, a Ferenc József-rend lovagja.

megsebesültek. A párbaj után
kibékültek.
1895. április 9., 14. (BH)
Radnics János volt 1848-49-es
tüzérszázados halt meg tegnap
Dunaföldvárott. Radnics részt
vett a váci, isaszegi, komáromi
és branyiszkói ütközetekben. A
szabadságharc után Amerikába
vándorolt, hol sok ideig katonáskodott. Visszajővén, Székesfehérvár
ügyésze majd bírája lett. Székesfehérvárott pedig Tassy Béla, 184849-es honvédtiszt hunyt el. Tassy
emigráns volt Olaszországban,
azután pedig három cikluson át
országgyűlési képviselő, a függetlenségi párt tagja. (Egy évvel
később Fischer Ferenc 1848-49-es
honvédfőhadnagy, építész 68 éves
korában Székesfehérváron halt
meg – 1896. április 2. (BH))
1895. április 10. (BH) Katonai lóversenyt tartottak a sóstói gyakorlótéren a 18-ik lovasdandár tisztjei.
Ott volt Vay Viktor altábornagy, a
zsűri elnöke, továbbá Christalnig
gróf tábornok, Fiáth Miklós báró
főispán a családjával, Goumoens
ezredes báró a feleségével, Hubert
tábornok a családjával, Havranek

kezdődött, hogy Zelei Imre a
Szabadság szerkesztője nem éppen
kedvezően kritizálta meg az ott
működő színtársulatot s különösen Kishonti Samut. A színész
azzal vágott vissza, hogy Zeleinek
maszkírozta magát, ezzel akarván
a szerkesztőt nevetségessé tenni.
Zelei erre Kishontit hivatottság
nélkül való, teljesen élvezhetetlen
színésznek deklarálta újabb vezércikkében. A párbajt megelőző
utolsó cseppként a székesfehérvári újságírók mind szolidaritást
vállaltak Zeleivel, s lapoknak
járó szabadjegyeket visszaküldötték Polgár Károly igazgatónak, s
kijelentették, hogy mindaddig nem
járnak színházba, míg Kishontit
el nem bocsátja. (A történetnek
még nincs vége, hiszen 21-én
Zelei Imre és Polgár Károly egyszeri golyóváltásos pisztolypárbajban
akart elégtételt venni. A felek sértetlenek maradtak és kibékülés
nélkül távoztak. – 1893. április
21. (PH))

Távgyalogló, távlovaglók, vérengző tigris
és Tolsztoj orvosának negyedik felesége
bukkan fel a következő fejezetben.
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Amikor működik a védekezés

Somos Zoltán

Amikor a legkisebb van a legmagasabban: Kasey Hill is tud emelkedni

veszélyes a gyűrűre – igaz, így is
sikerült egyenlíteni a pontszegény
első negyed végén. A másodikban
Harris is jelentkezett, a sérülésből
felépülő amerikai triplát dobott,

Hajrát nyert a Fehérvár!
Az Alba Fehérvár KC közvetlen
riválist győzött le a hétvégén: a
szezonban először a hajrában nyerte
meg a Budaörs elleni találkozót.

Fotó: Kiss László archív

Kaiser Tamás

Jelena Lavko megint remekelt, a Budaörs ellen nyolc
gólt lőtt

Az őszi, budaörsi 30-30-as
döntetlent hozó mérkőzés
után ismét szoros meccset
játszott egymással az Alba
Fehérvár és a Pest megyei
gárda. A derbi – merthogy a két csapat azonos
pontszámmal állt a forduló
előtt, így igazi középházi
rangadó lett – az utolsó
pillanatig nyitott volt. 2828-nál azonban, néhány
másodperccel a vége előtt
jött Olga Gorsenyina,
és belőtte a fehérváriak
győztes találatát. Ez volt
a szezonban az első olyan
mérkőzés, amit a végjátékban nyert meg a csapat.
Korábban több szoros
meccse is volt a Fehérvárnak, de mindig rosszul
jött ki a hajrákból: vagy
vereség vagy pontvesztés
lett a vége.
A Dunaújváros ellen
például pont Gorsenyina
kezében volt az egy pontot
érő gól, de akkor tiszta
helyzetből, kicsit korán
lőve hibázott. A Budaörs
ellen azonban nem! A
következő meccsen az
utolsó előtti Békéscsaba
otthonában azért illene
korábban eldönteni a két
pont sorsát...

zsákolt. Ezzel együtt a jól védekező
hazai csapat megint előnybe került,
rosszul dobott az Alba.
A harmadik negyed elején egy
pillanatra ismét kilenc pont volt a

hazai előny, de erre hattal válaszolt
a Fehérvár, sőt Pointer zsákolása
után már csak eggyel vezetett a
Kecskemét. Nehezen talált dobóhelyzetet, vagy ha igen, rosszul célzott ekkor a KTE. Harris ellenben
újabb triplát dobott, amivel már az
Albánál volt az előny. És ha már
ennyire belejött, újabb öt ponttal
növelte az előnyt az amerikai, a negyedet végül tizenhárommal nyerte
az Alba.
A negyedik játékrész elején
kilencpontos fehérvári előny is
állt a táblán a jól szedett lepattanóknak is köszönhetően, de nem
dőlt el a meccs. Aztán amikor
három és fél perccel a vége előtt
Harris kosarával 69-59-re ment el
az Alba, már nem sok hibalehetősége maradt a Kecskemétnek.
Horton és Lóránt is remekelt
pont- és lepattanógyűjtésben. Négyen értek el legalább tíz pontot
a csapatból, és a második félidei
feljavuló védekezéssel eldöntötte a meccset az Alba. 77-67-re
győztek a fehérváriak, akik ezen a
két meccsen megmutatták: védekezésükkel – ha az rendben van
– nehezen tudnak mit kezdeni az
ellenfelek. Jó sorozatot építenek
tehát Kellerék, amit szombaton
hazai pályán a Falco ellen folytathatnak!

Európa-bajnokság Fehérváron
Somos Zoltán
Július 17. és 23. között rendezik Székesfehérváron a Nu Skin Felnőtt Öttusa Európa-bajnokságot. Tavaly a fehérvári junior világbajnokságot az év legjobban rendezett versenyének
választotta a nemzetközi szövetség, ez valamint
a több évtizedes hagyomány is azt ígéri: ismét
sikeres esemény lesz a kontinensviadal!

„A helyszínek java része jól bejáratott,
ismert, a versenyszámoknak tökéletesen megfelelő. Az új helyszín a Széna
téri új csarnok lesz, amit május elején
adnak át – itt rendezzük a vívást. A
többi szám a megszokott helyszínen

lesz: a lovaglás az Olimpiai Parkban,
a kombinált szám a Bregyó közi
Sportcentrumban, az úszás a Csitáry
G. Emil uszodában. Reményeink
szerint legalább huszonöt-harminc
ország képviselője lesz itt!” – mondta
Kármán Sándor versenyigazgató
az Európa-bajnokság sajtótájékoztatóján.
A fehérvári öttusázók közül Kovács
Saroltáért, Alekszejev Tamaráért,
Demeter Bencéért biztosan szoríthatunk majd az Eb-n. Utóbbi kettő
már a Los Angeles-i vk-versenyen is
dobogós helyezéssel igazolta, hogy
jó formában van az év elején.

Fotó: Simon Erika

Nem mindig volt meggyőző a játék
az utóbbi hetekben, de nagyon
fontos győzelmeket aratott, így
harmadik helyről indult neki a középszakasznak az Alba. Az utolsó
pillanatban megelőzött Körmend
ellen ennek köszönhetően itthon
kezdhettek Lóránték, és egy gyengébb első negyed után egyértelmű
győzelmet arattak (88-69). A második félidőben olykor már látványelemek is színesítették a fehérváriak játékát, bejöttek a lerohanások,
és a szezonban ötödször is megverte az Alba a vasi riválist.
Szerda este pedig már Kecskemétre
látogatott a csapat, ahol októberben
győzni tudott. De ne feledjük, azóta
a KTE is nyert Fehérváron, tehát
nem mehettek biztosra a mieink.
Az Alba szerezte a meccs első kosarát, de aztán futnia kellett az eredmény után, hiszen a szokás szerint
fegyelmezett csapatmunkával
előrukkoló Kecskemét kilenc ponttal elhúzott. A hazaiak szépen osztoztak a pontokon, fehérvári részről
ellenben csak Lóránt és Horton volt

Fotó: Simon Erika

Jól kezdte a kosárlabda-bajnokság középszakaszát az Alba Fehérvár. Szombaton hazai pályán a
Körmendet verte, majd szerda este Kecskeméten is nyert a Dzunics-csapat.

2018.04.12.

Válogatott öttusázók az Európa-bajnokság sajtótájékoztatóján a városházán
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Bácskai Gergely

Horvátországban kezdték meg a
szezont a szingósok, több mint egy
hetet voltak Brač szigetén, ahol
nagyon jó utakon, kis forgalom
mellett sokat mentek a fiatalok. „Az
idei első verseny a Félsziget kupa volt
Tihanyban, ahol azt láttuk, hogy az
idén sem kell majd szégyenkeznünk!” –
mondta Neubauer Tamás, a Szingo
SE csapatvezetője. – „Szinte az összes
junior korú versenyzőnk feljebb lépett
egy kategóriával, így most ők kicsiknek
számítanak a korosztályukban. Ehhez

Fotó: Szingo

Horvátországban kezdte a szezont a fehérvári
Szingo SE. A kerékpáros egyesület a város támogatásával nemrégiben be tudott szerezni egy
kilencszemélyes kisbuszt, amivel a versenyekre
járhatnak a bringások. Idén a kisebbekkel az
amatőrök közt indulnak, ifjúsági versenyzőik a
Magyar Kupában állnak rajthoz, de szerepelnek
a Szlovák Kupában is.

A fehérvári U20-as hokicsapat a magyar bajnokság után az osztrák bázisú pontvadászatban
is mindenkit maga mögé utasított. A párharc
mindent eldöntő mérkőzésére több mint ezerötszáz szurkoló gyűlt össze az Ifjabb Ocskay Gábor
Jégcsarnokban.

képest szépen szerepeltek Tihanyban
U17-ben a lányok, U19-ben a fiúk.”
Rákóczi Viktor és az U19-es versenyzők az elmúlt hétvégén a Kerékvár-Békás időfutam-bajnokságon
vettek részt a Szentendrei-szigeten.
A fiatalok kiváló teljesítményt nyújtottak: Paulusz Martin a második
legjobb időeredménnyel ért célba.
Sajnos a felezővonal átlépése miatt
öt perc időbüntetést kapott, így

végül hetedik lett. Endrődi Csaba
harmadik helyezést ért el az összesítésben, míg Rákóczi Viktor a Master
kategóriában ötödik helyen végzett.
Míg a csapat egyik fele az időfutamon indult, addig a lányok (Péteri
Niké, Temela Eszter, Hideg Nóra)
Szlovákiában, a szezonnyitón álltak
rajthoz. A végig sík terepen a viharos szél keményen megtépázta a
mezőnyt, de szerencsére a szingó-

Elsimította a különbséget a Vidi-henger

koló látogatott ki az Ifjabb Ocskay
Gábor Jégcsarnokba a múlt hét utolsó napján. Ez szemmel láthatóan a
hazaiakat dobta fel jobban, akik már
az első harmadban négygólos előnyre
tettek szert, a szlovének pedig innen
már nem tudtak visszakapaszkodni.
A vége 7-2-es fehérvári siker lett, a
csapat így duplázni tudott!
„A keret nagy része tavaly még ifjúsági
korú volt, most pedig elsőéves juniorokként produkáltak ilyen remek szezont.
Megérdemlik a sikert a srácok, mert
rengeteget dolgoztak érte!” – vélekedett
Kiss Dávid, aki a következő évadban
már a Fehérvári Titánokat irányítja
majd. A vezetőedző nem titkolt
szándéka, hogy a fiatalokra építse az
Erste Ligában szereplő együttest, így
minden bizonnyal több U20-as hokis
is bemutatkozhat jövőre a felnőttek
között.

Németh Krisztián
A Honvéd elleni korábban elmaradt bajnokiján
is meggyőző győzelmet aratott a Videoton,
és pontszámban utolérte az éllovas Ferencvárost a labdarúgó NB I-ben. A szerdai 4-1-es
diadal ráadásul azt is jelenti, hogy már csak
három találattal jobb az éllovas zöld-fehérek
gólkülönbsége.

A tavalyi rossz emlékű aranycsata
után – március helyett csak áprilisban – találkozott a Bozsik Stadionban a címvédő és a Vidi. Azonban
nyoma sem volt a fehérváriak májusi teljesítményének, míg a kispestiek szinte egyáltalán nem találtak
fogást Marko Nikolics együttesén.
Boban Nikolov találata – mely
első az NB I-ben – görgette meg a
„hengert” az első félidő vége felé.

A fordulás után Lazovics góljára
Lanzafame révén még volt válasza
a Honvédnak, azonban Vinicius,
majd a szerb klasszis újabb találata
feltette a pontot az i-re.
Az Újpestnek lőtt hármassal együtt
néhány nap leforgása alatt hetet
hintettek a fehérváriak, és joggal
bízhatnak abban, hogy szombaton a
kiesés rémével küzdő Mezőkövesd
ellen tovább növelik a szerzett gólok
és pontjaik számát.
Bizony, a szerzett gólokét is, mert e
tekintetben a Vidi és a Ferencváros
is ötvenötnél jár, de a piros-kékek
hárommal többet kaptak. Ennyi
maradt a különbség, de ha így robog
tovább a Vidi-henger, előbb-utóbb
talán nemcsak gól-, hanem pontkülönbségről is beszélhetünk – a
Videoton javára!

Fiatalok, de már pezsgőzhetnek. Főleg ilyen sikeres szezon végén!

Fotó: vidi.hu

Fotó: fehervarav19.hu

Mindent vitt az Ifjabb Ocskay Gábor
Jégkorong-akadémia junior csapata.
A Kiss Dávid által irányított gárda
magabiztosan nyerte meg a magyar
bajnokságot. De a szezon akkor nem
ért véget a fehérváriaknak, hiszen
az EBYSL döntőjében még hátra volt
egy mérkőzése a gárdának.
A Jesenice elleni párharc mindent
eldöntő, ötödik meccsére vasárnap
került sor a koronázóvárosban. A
találkozó tétjét és presztízsét jól mutatja, hogy több mint ezerötszáz szur-

Lengyel Zsófia, az Alba Triatlon SE és a
Szingo Balaton Team parasportolója az
olaszországi Massában rendezett kerékpár Európa-kupa versenyen szombaton
és vasárnap is győzött a tandemesek
mezőnyében. Ezzel a székesfehérvári
versenyző vezeti a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) világranglistáját. A
tokiói paralimpiára hajtó Lengyel Zsófi
2018-ban elsősorban a kerékpározásra
összpontosít, ennek megfelelően gőzerővel készült az idei szezonra, és úgy tűnik,
ennek hamar meglett az első eredménye!

Gyönyörű környezetben készülhettek a fehérvári országúti kerékpárosok

Dupláztak a juniorok
Tóth Dániel

sok közül mindenki teljesíteni tudta
a versenyt. A legjobb helyezést Péteri Niké érte el, aki bukásból felérve
szerezte meg sprintben a harmadik
helyet az elit nők között. Hideg
Nóra egy bollyal hátrébb érkezett
a kilencedik helyen, míg Temela
Eszter a verseny elején hátul ragadt,
és ennek megfelelően egy későbbi
bolyban ért célba tizenötödikként.

Danko Lazovics tizennégy találattal már második a góllövőlistán

Válts életmódot
a Cutler Életmódprogrammal!

Részletek a Cutler Facebook-oldalán.
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A Fehérvár Televízió műsora április 14-től 20-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

K Ö Z É L E T - K U LT Ú R A - S P O R T - S Z Ó R A K O Z Á S

2018. 4. 14. SZOMBAT

2018. 4. 15. VASárnAp

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Bajnokok városa
magazin – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kovács József
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Fidel László
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szipola Antal
12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Lakatosné Pintér Anita
14:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Varró Ferenc
15:15 Turisztikai magazin
– ismétlés
15:45 Miklósa Erika és a BonBon
koncertje – 2016
16:15 Bogányi Gergely és a
csodazongora 1-2. rész
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda Zoltán.
Vendég: Törteli Zoltán
18:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 Esti vers – ismétlés
19:30 A szomszéd vár
20:00 Kalotaszegtől Moldváig –
Kallós Zoltán és barátai
20:30 Mits Jazz Band
21:10 Krinolin, turnűr, halcsont –
A babák és a divat 1. rész
22:15 Híradó – ismétlés
22:35 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda Zoltán.
Vendég: Törteli Zoltán
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kovács József
11:40 Turisztikai magazin – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Fidel László
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Gyimesi csángók
Patakországból
14:40 Napi színes – ismétlés
14:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szipola Antal
15:00 Honvéd7 – ismétlés
15:30 A láthatatlan madárfotós
– dokumentumfilm
16:25 Krinolin, turnűr, halcsont – A
babák és a divat 2. rész
17:30 Az eperfa alatt – Arany 200
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Zemlényi Katica
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Békéscsaba – Alba Fehérvár
KC női kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:10 Kalotaszegtől Moldváig – 25
éves a Kallós Zoltán Alapítvány
22:00 A hét hírei – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

2018. 4. 16. Hétfő
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
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: Vakler Lajos.
Vendég: Zemlényi Katica
16:40 A szomszéd vár – ismétlés
17:10

A Fehérvár Televízió
archívumából

18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Túrós Arnold
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Együtt magazin és Hírek
20:15 Enthroners – Vienna
Vikings Superseniors
amerikaifutball-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:45 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
23:25 Képes hírek

2018. 4. 17. Kedd

2018. 4. 18. SZerdA

2018. 4. 19. CSüTörTöK

2018. 4. 20. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 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
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Túrós Arnold
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: FűrészMayernik Melinda
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Paletta magazin és Hírek
20:15 Aqvital FC Csákvár – Vác
FC labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 Híradó és Esti mérleg – ism.
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
Zoltán. Vendég: FűrészMayernik Melinda
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Séllei Györgyi
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Kéklámpások és Hírek
20:15 III. Székesfehérvári
Székely Bál
20:45 A zene világnapja 2017 2. rész
21:25 Székesfehérvári Királyi
Napok 2017 – LGT-koncert
22:00 Híradó és Esti mérleg – ism.
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 Kéklámpások – 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: Vakler Lajos.
Vendég: Séllei Györgyi
17:00 Kéklámpások – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda Szilvia.
Vendég: Pozsonyi Zsuzsanna
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és hírek
20:15 Szolnoki Olaj – Alba Fehérvár
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
08:00 Élő közvetítés Székesfehérvár
Megyei Jogú Város
közgyűléséről
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 Bajnokok városa – 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: Pozsonyi Zsuzsanna
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szabó Zsolt
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:50 Esti vers
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne:
Híradó, Köztér, Turisztikai
magazin és Hírek
20:35 Bass show 1. rész
22:00 Híradó és Köztér – ismétlés
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: április 16. 20:15 Enthroners – Vienna Vikings amerikaifutball-mérkőzés közvetítése felvételről

