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Választókerületi programok
Fáy- és Almássy-telep,
vezér utcák
Deák Lajosné
Képviselői fogadóórát tart május
14-én, hétfőn Deák Lajosné. A
11. számú választókörzet önkormányzati képviselője a megszokott időpontban, 17 és 19 óra
között várja a lakókat a Királykút Emlékházban, a Mikszáth
Kálmán utca 25. szám alatt.

Lakossági fórum
But Sándor független önkormányzati képviselő május
15-én, kedden 17 órától lakossági
fórumot tart a város közélete, valamint a város tulajdonát képező
káptalanfüredi tábor kihasználtsága témakörökben. A képviselő
minden érdeklődő és szakmai
javaslattal érkező fehérvári és
Fehérvár környéki polgárt, civil
szervezet vezetőt tisztelettel vár.
A fórumot a Városház tér 2. szám
alatt található hivatali épület első
emeletén lévő teremben tartják.
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Jól halad a Hunyadi felújítása

Az iskola homlokzata új külsőt, a tetőszerkezet
pedig a régi azbeszt fedés helyett cserepet
kap. A korszerűsítés várhatóan a tanév végéig
elkészül.

Jelenleg nincs tető a hunyadisok
feje fölött, felújítás zajlik ugyanis az
intézményben. Az iskola tetőszerkezetét és a homlokzatot korszerűsítik
a szakemberek.
„A beázások olyan mértéket öltöttek,
hogy halaszthatatlanná vált a tető
megújítása. Az azbesztpalát cserélik
cserépfedésre, illetve helyreállítják
a külső homlokzatot.” – mondta
Kulcsár Szilvia, a Székesfehérvári
Szakképzési Centrum főigazgatója.
Sem a tanításban, sem a ballagáson
és az érettségin sem okoz fennakadást az iskola felújítása.
„Ha a Várkörúton elindulunk és megnézzük az épületet, már látjuk, hogy
milyen gyönyörű lesz, nagyon szép a
festése is. Az érettségi miatt egyeztettünk a kivitelezővel, hogy ebben az
időszakban a kevésbé zajos munkákat
végezzék.” – hangsúlyozta a felújítás kapcsán Gyenei Magdolna, a

Június végére újul meg a Hunyadi

Hunyadi Mátyás Szakgimnázium
igazgatója.
A helyreállítási munkák várhatóan
június közepére fejeződnek be. A

beruházás kilencvenmillió forintba
kerül, melyet a Nemzetgazdasági
Minisztérium és a Székesfehérvári
Szakképzési Centrum finanszíroz.

Litván nagykövet Fehérváron

Lukácsy József

Európa alkonya
A művelődéstörténet, a társadalomtudományokkal együtt, számon tartja legfontosabb évfordulóit. Kétszáz
éve, 1818 májusában született Marx
Károly, a kapitalizmus legismertebb
bírálója, a kommunizmus szellemi
atyja. A szocializmus, vagyis a
szovjet érdekszféra csődje és a kínai
kapitalizmus jelenkori tündöklése
elementáris bizonyítéka a marxizmus bukásának. Száz éve jelent meg
talán minden idők legkiemelkedőbb
kultúrtörténeti és filozófiai értekezése, Oswald Spengler A nyugat alkonya című opusa, amely szerint a
világtörténelmet egy állandóan változó egységekből álló konglomerátum alkotja, melyek különbözőségét
éppen fennmaradásukat szolgáló
sajátosságaik adják. Élettartamuk

alatt a születés, fejlődés, virágkor,
hanyatlás és pusztulás stádiumain mennek keresztül. A mostani,
faustinak nevezett európai kultúra,
lehet, hogy a hanyatlás egyik késői
stádiumában leledzik.
Ötven évvel ezelőtt - a munkásszakszervezetek bevonásával – tört
ki a párizsi diáklázadás. Az egykori
diákok lettek az új baloldal letéteményesei, a nagy generáció, akik a
kilencvenes években igen jelentős
politikai funkciókat töltöttek be az
Unió nyugati országaiban. Lásd
Joschka Fischert, német zöldpárti
külügyminisztert, aki rossz nyelvek
szerint filléres tornacipőben járt be
munkahelyére. Politikai filozófiájukban mestereik között az első
helyeken Marcuse, Marx, MaoCe-tung és Che Guevara található.
Jó dolgukban másodszor is akcióba
léptek, az utóbbi években lebontották és kiüresítették a jóléti liberális
demokráciákat megmaradt hagyományaikkal és keresztény értékrendjükkel együtt.
Így született meg a nagy degeneráció. És kezdődött Európa alkonya.

Székesfehérváron tett látogatást Litvánia magyarországi nagykövete. Rasa Kairiene ismerkedett a helyi NATO egység, az NFIU HUN működésével, a történelmi Belváros nevezetességeivel, majd egyeztetéseket folytatott a város vezetőivel a Városházán. Beszéltek a kulturális
együttműködésről és a gazdasági kapcsolatok adta lehetőségekről, többek között abban a
vonatkozásban, hogy Litvánia idén ünnepli függetlenségének 100. évfordulóját. A résztvevők
egyetértettek abban, hogy a kultúra és a sport erősen összeköti a két országot.

Izrael állam megalapításának 70. évfordulója

Kép: Pintér Norbert

Megtörtént a Kígyó utca 9-12 előtti út, járda- és parkolófelújítás műszaki átadása. A munkával
tizenhat nap alatt végzett a kivitelező. A ház előtt teljesen felújították a járdát, az utat és a parkolókat,
és ahol szükség volt rá, ott az útalapot, illetve a szegélyeket is javították. A nyolcvanöt méter hosszú
szakasz teljes szélessége tizenegy méter, melyből öt méternyi a parkoló, hat az út szélessége. B. G.
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Új járda a Kígyó utcában
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Székesfehérváron is megünnepelték a modern Izrael állam megalapításának 70. évfordulóját.
„Ha egymást tiszteljük, melynek alapja egymás történelmének, kultúrájának ismerete, akkor
biztos, hogy a napi nehézségeken és problémákon is sokkal könnyebben tudunk úrrá lenni.
Izrael történelme tele van olyan példával, ami üzen mindenki számára a Földön.” – mondta
köszöntőbeszédében Cser-Palkovics András polgármester. Az eseményen Goldmann Tamás, a
MAZSIHISZ alelnöke is ott volt a történelmi egyházak helyi vezetői mellett.
Sz. P.
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Továbbra is Fehérvár fejlődéséért dolgozik

Megalakult az új Országgyűlés, a képviselők
kedden délelőtt letették az esküt. Vargha
Tamás, a város országgyűlési képviselője megkezdi harmadik ciklusát és folytatja munkáját
Székesfehérvár további fejlődése érdekében.

Orbán Viktor tizennégy tagú
kormány felállítására készül – ezt
mondta a kormányfő Áder Jánosnak hétfőn a Sándor Palotában.
Mint fogalmazott, a miniszterek
fele politikán belülről érkezik majd,
a másik hét kormánytag pedig
azon kívülről. A miniszterelnök
Benkő Tibort javasolta honvédelmi miniszternek. A hír kapcsán
Vargha Tamás azt mondta, a
vezérkari főnök eddigi pályafutása
a bizonyíték arra, hogy most is jó
kezekbe kerül a miniszteri poszt.
„Benkő Tibor kiváló katonaember, aki
rekorderként nyolc éve vezeti a honvéd
vezérkart. Ilyen hosszú ideig vezérkari
főnöke az 1990-es rendszerváltás után
nem volt a magyar honvédségnek.
Kiváló katona, aki immár civilként és
miniszterként vezeti majd a honvédelmi minisztériumot a következő négy
évben. Ahogy azt miniszterelnök úr
megfogalmazta, a feladathoz kereste
az embert.” – összegezte Vargha
Tamás. Soha egyetlen kormánytól
sem érkezett akkora támogatás a
városhoz, mint az elmúlt négy, illetve nyolc évben. Mint a képviselő

Kép: Körtvélyes Tivadar

Látrányi Viktória

Vargha Tamás harmadik ciklusát kezdi meg
országgyűlési képviselőként

mondta, számos fejlesztés elkezdődött az előző ciklusban, melyek a
következő négy esztendőben fejeződnek be, és állnak előttünk még
jövőbeni kormányzati döntések is.
A megyei kórházra eddig több mint
tizenhárom milliárd forintot fordítottak, de a modernizálás még nem
fejeződött be. „Országosan ötszáz
milliárd forintot költött a kormány a
kórházi infrastruktúra- és műszerek
fejlesztésre. Városunkban elkezdődhet
a tömbkórház megvalósításában az
utolsó lépcső: a belgyógyászati- és
onkológiai tömb megépítése, amihez
kapcsolódik egy nagyon fontos fejlesztés, hiszen a parkolóhelyek száma
is mintegy négyszázzal bővül. Ennek,
azt gondolom, minden székesfehérvári
örülni fog, hiszen ezzel a parkolás is
könnyebbé válik majd. Amikor ezt a
kórházat alapították száztizenhét évvel

ezelőtt, ez a pavilonrendszerű, nagyobb
területen elszórt épületek koncepciója
modernnek számított, de ma már a
XXI. századi kórháztól az az elvárás,
hogy egy tömbön belül, minél gyorsabban, úgynevezett egyutas módon,
hatékonyan, a lehető legmodernebb
eszközökkel gyógyítsák a betegeket. Ez
fog itt megvalósulni Székesfehérváron.” – fogalmazott Vargha Tamás.
A képviselő hozzátette: a Szent
István Király Múzeum rekonstrukciója is hátra van még, melyhez a
következő hetekben a kormánynak
több határozatot is meg kell hoznia.
– Lehet-e már tudni, folytatja-e
munkáját a Honvédelmi minisztérium államtitkáraként?
– Az országos és Fehérvár fejlődésének
érdekében hozott döntések számos
feladatot adtak az elmúlt két ciklusban.
Ezek mellett a Honvédelmi minisztériumban is történtek változások, a határvédelem is komoly feladatokat rótt
ránk. Angol tudásomnak köszönhetően
a NATO-val és a V4-ekkel kapcsolatos tárgyalási folyamatokban is volt
szerepem. Simicskó István miniszter
úrral jó szakmai és emberi együttműködésben dolgoztunk együtt. Hasznos
éveket tudhatok e tekintetben is magam mögött. Számomra, mint eddig is,
városunk előrehaladása a fő szempont.
Ha ezen felül bármilyen egyéb más
feladatra is felkér miniszterelnök úr,
természetesen nem fogok nemet mondani, tudom, mi a kötelességem.
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Egyedül folytatja
a képviselő

Novák Rita
But Sándor kilépett az Együttből és feloszlott
a párt székesfehérvári szervezete is. Az
önkormányzati képviselő függetlenként, a
Normális Magyarországért Mozgalom Egyesület elnökeként folytatja munkáját.

But Sándor hat évvel ezelőtt csatlakozott a Szolidaritás Mozgalomhoz, majd a Bajnai Gordon által
létrehozott Együttben folytatta
munkáját. A politikus szerint
Bajnai Gordon távozása után, bár
ő a stratégia ellen érvelt folyamatosan, a neoliberális eszme
felerősödött a szervezetben és ez
vezetett áprilisban a bukáshoz. A
képviselő hozzátette, függetlenként, illetve a Normális Magyarországért Mozgalom Egyesület
elnökeként folytatja a közgyűlésben a munkát. Mint fogalmazott,
nem pártpolitikát folytat ezentúl,
hanem a saját útját követi, mert
a neoliberális és konzervatív
eszmék ütköztetése helyett a
közös gondolkodás vezet eredményre. But Sándor kérdésünkre
azt mondta, nem áll szándékában
a Fidesz többséghez csatlakozni.
But Sándor a választások utáni napon bejelentette, kilép a
közgyűlés baloldali frakciójából.
Ezzel a döntéssel megszűnt a
képviselőcsoport.

Most ki a Jobbik?

Ismét feloszlatták a fehérvári alapszervezetet, majd újjászerveződött
A feloszlatás után a városi elnöki posztot Fazakas
Attila tölti be, a megújult szervezet aktívabb közéleti
munkát ígér a jövőben. Nem először oszlott fel a székesfehérvári alapszervezet. Korábban Horváth-Tancsa Ágnes töltötte be a feloszlatott szervezet elnöki
tisztségét, de Mező Balázs Béla és Gál Péter Pál is
városi elnökként dolgozott.

Fazakas Attila lett a Jobbik új Székesfehérvári alapszervezetének elnöke.
„A jobbik országos elnökségének kérésére
újjászerveződött a Jobbik székesfehérvári alapszervezete. Az elnök Fazakas
Attila lett, aki a 2-es választókerületben
volt jelöltünk. Az új szervezettől azt
várjuk, hogy aktívabb közéleti munkával, a környező települések integratív
bevonásával és aktívabb utcai jelenléttel
vesz részt a Jobbik munkájában.”- ezt
mondta Árgyelán János, Fejér-Veszprém-Győr-Moson-Sopron megyei
regionális igazgató.

Képek: Tar Károly

Látrányi Viktória, Szabó Petra, Rába Henrietta

Árgyelán János és Fazakas Attila elmondták,
az április nyolcadikai választás után fontosnak tartják a megújulást

ötletekkel, javaslatokkal fogunk élni
ebben a kérdéskörben, másrészt az önkormányzati választásokra készülve jövőre
egy teljes programmal fogunk előállni a
Fehérváriak részére, és meggyőződésünk,
hogy el fogja nyerni a tetszésüket.” - ezt
már az új városi elnök mondta. Fazakas Attila hozzátette, szeretne egy
erős helyi szervezetet, amely építő
jelleggel tud részt venni a város és az
agglomeráció életében.

Közelebb az emberekhez

A tisztújításról szól a feloszlatás?

A Jobbik közelebb szeretne kerülni
az emberekhez, hogy megismerjék
a problémákat, és be tudják építeni
a párt programjába a kéréseket.
Az egészségügyre nagy hangsúlyt
helyezne a párt a jövőben. „Nem
tudjuk elkülöníteni Fehérvárt a környező
településektől, hiszen ide járnak be az
emberek dolgozni, itt veszik igénybe az
egészségügyi szolgáltatásokat. Egyrészt

Horváth-Tancsa Ágnes, aki a feloszlatásig, a Jobbik Székesfehérvári
Alapszervezetének elnöke volt, az országos elnökség döntésével kapcsolatban azt mondta, furcsállja, hogy
két kongresszus között folyamodtak
ehhez a drasztikus lépéshez. Felmerül a kérdés, hogy példát akartak-e
statuálni. „Azt feltételezzük, hogy a
leköszönő elnökségnek mintegy utolsó

intézkedése – hogy egy megyeszékhely
egyébként működő, összetartó tagokból
álló alapszervezetét feloszlassa – inkább
szólhat az országos tisztújításnak, mint
nekünk. Ha csak mi lettünk volna ennek
az intézkedésnek a célpontja, azt megtehették volna akár a választás előtt, vagy
akár közvetlenül utána. Nem értünk
egyet a feloszlatással. Senki nem jelezte,
hogy elégedetlen lenne a munkánkkal,
vagy kifogása lenne a szervezetünk működésével kapcsolatban. Az tény, hogy a
kampány alatt is nyíltan kiálltunk amellett, hogy nem támogatjuk a baloldali
pártokat, jobbikos balra nem szavaz, nem
segítünk senkit, így a taktikai szavazással sem értettünk egyet. Nyilván befelé,
a párt irányába fogalmaztunk meg
kritikákat. Most pedig egyéni tagként
folytathatjuk a munkát, úgy döntöttünk,
hogy a tagság egyben marad, szeretnénk
tovább dolgozni Székesfehérvárért! Mi
a város érdekei mentén szerveződtünk
eddig is, dolgozunk tovább. Azt, hogy a
Jobbikban betöltött szerepünk a jövőben
hogyan alakul, az a tisztújítás után kiderül, hiszen mi Toroczkai Lászlót és Dúró
Dórát támogatjuk, nyíltan felvállaltan!”
– fogalmazott a volt elnök.

Árgyelán javaslatára oszlatták fel
Árgyelán János regionális igazgató
közleményt jutatott el szerkesztőségünkhöz. Ebben a regionális igazgató
így fogalmaz: „A székesfehérvári alapszervezetet az én, regionális igazgatóként

Horváth-Tancsa Ágnes elmondta, hogy
elutasítják az elvtelen alkukat és a baloldal
kegyeit keresőket

tett javaslatomra oszlatta fel a Jobbik
országos elnöksége, mivel az országgyűlési választási kampányban nem a
tőlük elvárható módon teljesítettek. A
feloszlatás és az újjászervezés szervezési, és nem politikai jellegű döntés volt,
annak semmi köze sincsen a Jobbikon
belüli tisztújítási kampányhoz. A belső
tisztújítási kampányban én magam is
Toroczkai Lászlót támogató országos
alelnökjelöltként veszek részt, de ettől
függetlenül a szervezési és szervezeti feladatokat változatlanul ellátom.
Szakmai döntéseimet pedig attól teljesen
függetlenül hozom meg, hogy melyik
alapszervezet éppen kit támogatna egy
elnökjelölti kampányban. A székesfehérvári alapszervezetet az oszlatás után
azonnal újra is alakította egy lelkes
csapat, a térség egyik legjobb eredményét
elérő jobbikos képviselőjelölt, Fazakas
Attila vezetésével, akinek ezúton is
sikeres szervezetépítő munkát kívánok.”
– olvasható a közleményben.
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A város szívében búcsúztak a középiskolások
Tizennyolc intézmény ezernégyszáznegyvenhét
végzős középiskolását köszöntötték a ballagáson a Püspöki palota előtti téren. A város mind
az ötvenkilenc érettségiző osztálya részt vett
a közös ünneplésen, amelyen Cser-Palkovics
András polgármester ünnepi gondolatokkal
búcsúzott Székesfehérvár nevében a ballagó
diákoktól.

Fotó: Simon Erika

„Egy olyan helyszínen, a Városháza,
a Püspöki palota előtt, a város főterén
búcsúzunk, amely a hagyományainkról,
értékeinkről szól, és ezekben a hagyományokban és értékekben különleges
helyet foglal el, hogy Székesfehérvár
diákváros. A diákváros jelleget sokszor
hangsúlyozva fontos elmondani, hogy
hagyományos már maga ez a rendezvény is, hiszen 1959 óta Székesfehérvár a városi, központi ballagást itt, a
belvárosában rendezi. Évtizedek óta

tartozik egy város életéhez, a fiatalok
mindennapjaihoz is, amiért a fiatalt
nem leszidni, hanem megdicsérni, biztatni kell, mert a fiatalhoz a mosoly és
néha a hangzavar is hozzátartozik. Ez
adja meg a fiatalságnak azt a sok-sok
szépségét, emlékét, ami élményként aztán végigkísérhet bennünket, tanárokat,
szülőket. Ezekben az évfolyamokban
már nagyon sok az olyan fiatal, akik a
Versünnepen, a Fehérvár hangjában, a
különböző ünnepeinken, megemlékezéseken aktív résztvevő, s tőlük elbúcsúzni számomra olyan, mint amikor a
tanárok búcsúznak az osztályaiktól.”
A maturálók nevében Nagy Boglárka, a Vasvári Pál Gimnázium
végzős tanulója, a Székesfehérvári
Diáktanács elnöke idézte fel a
ballagási hét és a középiskolai évek
legfontosabb, legszebb emlékeit.
„Mi, akik itt állunk ma, ugyanabból az
alkalomból gyűltünk össze. Az ember

A szalag az összetartozás jelképe

minden évben a ballagás napjának
reggelén itt találkoznak a fiatalok,
részben egymással, részben a várossal,
kicsit elköszönve egymástól, a várostól,
az iskolától, a középiskolás évektől. Nagyon nehéz ilyenkor megszólalni, mert
természetesen a diákban, a tanárban,
a szülőben van sok-sok emlék, amit
a fiataloknak köszönhetünk ezekben
az esztendőkben. Többek között azt a
hangulatot, amit csak a fiatalok tudnak
megadni a város mindennapjaiban. Azt
a néha zajos hangulatot, amely hozzá-

életében teljesen természetesen, előre
meghatározható módon érkeznek el a
kiemelkedő események, amelyek életünk felejthetetlen, jelentős állomásai.
Számunkra is elérkezett egy különleges nap, amely életünk fordulópontja
is. A búcsú napja van ma. A búcsúzás
általában fájdalmas, de ugyanakkor
valamilyen útnak a kezdetét is jelenti.
Biztos vagyok benne, hogy valakiket ez boldogsággal, míg másokat
szomorúsággal tölt el. A mai nappal
változás kezdődik el a mi életünkben

Székesfehérvár visszavárja diákjait

Fotó: Simon Erika

Vakler Lajos

Fotó: Simon Erika
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Cser-Palkovics András polgármester jelképes ajándéka a búcsúzó Tóth Boglárkának

A hunyadisoké a legszebb tabló
A Fehérvár Médiacentrum első ízben, hagyományteremtő céllal hirdette meg a végzősök tablóversenyét. Negyvenkilenc tablóra voksolhattak az fmc.hu online hírportál olvasói, összesen
több, mint negyvenháromezer szavazat érkezett, a legtöbbet a Hunyadi Mátyás Szakgimnázium kapta, így a hunyadisok nyerték a fehérvári középiskolák tablóversenyét.

A jövőnk zászlóvivői

A városi ballagáson
Cser-Palkovics András
polgármester, illetve
Látrányi Viktória, a Fehérvár
Médiacentrum hírigazgatója köszöntötte a nyertes
osztályt.

Fotók: Horváth Renáta

Fotó: Simon Erika

A nyertes tabló
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ismerjük, a város, amely lehetővé
tette, hogy ilyen emberek legyünk és
megismerjük egymást. A város, amely
gondoskodott róla, hogy itt mindig jól
érezzük magunkat, jól szórakozzunk,
és ezeket ne csak iskoláink falain belül
tegyük, hanem mindenféle városi
programon, közösen. A búcsú mindig
fájdalmas, de valaminek a kezdetét is
jelenti, és a város, amelytől ma együtt
búcsúzunk, mindig visszavár bennünket.„
Bár a ballagás a búcsú ünnepe volt,
a város középiskoláinak intézményvezetői a fiatalokkal együtt már
akkor gondoltak az érettségi hetére
is. Vizi László Tamásné, a Tóparti
Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola igazgatója pedagógus
munkatársaival idejében felkészült
a vizsgákra.

Fotó: Kiss László

is. Lezárult egy nyolc, hat, öt vagy
négyéves életszakasz, amely örökre
nyomot hagy bennünk, de ugyanakkor
ezzel az életünknek egy újabb fejezete
kezdődik el. Egy számunkra új, ismeretlen és ezáltal bizonytalan időszak,
amelynek a vége nehezen belátható.
Idáig eljutni sem volt könnyű, de
mint ahogy az is sikerült, úgy biztos
vagyok benne, hogy mindenki sikerrel
veszi majd az akadályokat, amelyek
sorozata már hétfőn megkezdődik. A
sokszor hosszúnak tűnő, ugyanakkor
egy szempillantás alatt elrepült évek
után itt állunk több százan más-más
iskolákból, ezernyi különböző tervvel.
Egy dolog azonban mindnyájunkat
összeköt: szeretett városunk, Székesfehérvár. A város, ahol felnőttünk és
ahol tanultunk, a város, amelynek
lassan minden macskakövét zeg-zugát

Az írásbeli érettségin már túl vannak a diákok

Fotó: Simon Erika
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Ciszter búcsú

„A jó vizsgának az a titka, hogy lelkileg
fel tudunk rá készülni, és a ballagás
kiváló ráhangolódás az új, nagy megmérettetésre. Mi már a 11. évfolyammal arra készülünk, hogy a gyerekek
időben eldönthessék, milyen tárgyból
szeretnének emelt szinten érettségizni és továbbtanulni. Megadtuk a
lehetőséget a fakultációs felkészítések
alkalmával, és ezt már két éven át
tudják előkészíteni. Reméljük, hogy ez
az eredményeken is látszik majd!”
Németh Zsolt, mint minden
maturáló diák, felkészülten várta
a vizsgákat, hiszen ő is tudja, a
jövőjét határozza meg az érettségi
eredménye.
„Komolyan veszem az érettségit, mivel
komoly terveim vannak a jövőre
nézve. Matematikából fogok emelt

szinten érettségizni, mert gépészmérnök szeretnék lenni, éppen ezért
már hónapokkal ezelőtt elkezdtem a
felkészülést, nemcsak matematikából,
de a többi tantárgyból is, fokozatosan,
anyagrészenként. A tanárok nagyon
jók voltak, minden tőlük telhetőt átadtak, igazából a többi már csak rajtunk
múlik.”
A köszöntőket követően Ferenczy-Nagy Boglárka, a 21 gramm és
az Alba Regia Szimfonikus Zenekar
kamarazenekarának közös előadásában Ákos: Mindig a fénybe nézz,
valamint a Republic: Ezt a földet
választottam című dala hangzott el.
Az ünnepség zárásaként a hagyományoknak megfelelően a végzős
diákok emlékszalagot kötöttek
Székesfehérvár zászlajára.

2018. május 21., Pünkösdhétfő

Egyházmegyei
Nap

9.30 órától gyónási lehetőség
10.00 órakor Püspöki szentmise
11.30 órától fakultatív programok
• az egyházmegye iskoláinak gyermekműsorai
• családpasztorációs program
• a kicsiknek játszóház, lovaglás, légvár, népi fajátékok és kézműves foglalkozások
• kirakodik a Barátok Boltja, az egyházmegye könyv- és kegytárgyboltja, Kis Fotó és Kegytárgybolt, Kézműves Kuckó Kft.,
továbbá lesz még mézeskalácsos, kürtőskalácsos
• a fehérvárcsurgói Zámbó Fagylaltozó árusít és váltja be
a fagyijegyeket
• egyházmegyei hittanverseny döntője
15.10 órakor a nagyszínpadon a hittanverseny döntőjének eredményhirdetése, díjkiosztója
15.30 órakor közös szentségimádás a főpásztor vezetésével
16.00 órakor az Egyházmegyei Nap programja bezárul

Székesfehérvár – Bregyó Közi
Ifjúsági Szabadidő Központ
w w w.egyhazmegyeinap.hu

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

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

Bácskai Gergely

Rég nem látott, nagy területen zajlik
ásatás a II. János Pál pápa téren a
Bazilika mellett. Mi a célja a mostani ásatásnak, nem vizsgálták még
ezt a területet a régészek?
Az Arany János utca rekonstrukciójának keretén belül
felújítják a teljes térburkolatot,
melynek keretén belül lehetőségünk nyílt előtte ásatást
végezni. Ez azért is fontos, mert
ezeken a részeken kevés kutatás
(70-es, 80-as években) zajlott,
és ekkora nagy felületen még
nem történt feltárás, így most
alkalmunk lesz a teljes területet
megismerni.
Hogyan készülnek a régészek egy
ekkora ásatásra? Hiszen egy olyan
fontos helyen dolgoztak, mint
Székesfehérvár belvárosa, ahol az
egész magyarság számára meghatározó leletek kerülhetnek elő a
földből.
Először kutatunk, elővesszük
a történeti adatokat, illetve
megnézzük, hogy korábban ki és
milyen kutatást végzett, továbbá
milyen régészeti objektumokat
talált a területen. Tudjuk, hogy

Fotók: Simon Erika

Gondolta volna, hogy a Bazilika és a
Városháza közötti II. János Pál pápa téren
a járószint alatt mindössze húsz-harminc
centivel középkori sírok voltak? A most
zajló ásatás során találtak itt gyermek- és
csecsemőcsontváz maradványokat, illetve
fiatal nők és férfiak földi maradványait
is – tudtuk meg az ásatást vezető Reich
Szabinától. A Szent István Király Múzeum
régésze a feltárás eredményeiről árul el
részleteket.

A feltárás tovább folytatódik, a Bazilika belsejében is lesz lehetőségük a régészeknek dolgozni

lemenni, ami a városnak ezen
a részén van, ahol egy méter és
van, ahol két és fél méter mélyen
található.
Eddig mi került elő a földből?
A Városháza és a Bazilika szentélye közötti részen különböző
építési periódusból származó
középkori falszakaszok kerültek elő. Még nem tudjuk
pontosan, hogy ezek hányadik
századból valók, mindös�sze annyit lehet eddig tudni,

Nagy szerencse, hogy ezek megmaradtak…
Igen, hiszen a területen nagyon
sok a közmű, de mégis maradtak

Pályázati felhívás!
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII.
14.) önkormányzati rendelet alapján, Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlésének határozata értelmében, nyilvános pályázatot
hirdet az alábbi, tulajdonában álló, székesfehérvári ingatlanok értékesítésére:
Cím, hrsz. jelleg (Székesfehérvár)

ez a rész a középkori Székesfehérvár legkorábbi települési
egysége volt és itt állt az ispáni,
később a királyi vár. Ismeretes,
hogy két egyházi épület volt
ezen a részen.A Szent Anna-kápolna a 15. század végétől áll, de
a Bazilika is középkori előzményekkel rendelkezik, így templom körüli temetővel is számoltunk az ásatások megkezdése
előtt. A térről miután elhordtuk
a burkolatot és egy sima felületet
kaptunk, szelvényeket jelöltünk
ki. Ezekben minden esetben
a nem bolygatott altalajig kell

hogy középkori falakról van
szó. Találtunk egy olyan kora
újkori gödröt is, ami szemétgödörként funkcionált: ennek
betöltésében nagyon sok volt a
kora újkori anyag, valamint az
aljáról késő középkori leletek
kerültek elő. A Bazilika és a
Szent Anna kápolna között
pedig a templom körüli temető részleteit tártuk fel. Nem
kellett mélyre lemenni, azonnal jöttek elő a késő középkori
sírok. Ezek a korábbi járószint
alatt húsz-harminc centiméter
mélyen voltak.

Terület (m2) Komfortfokozat Forgalmi érték (Ft)

Arany J. utca 16. tetőtér 1. (365/A/10) lakás

108 m2

Gyümölcs u. 8. fsz. 2. (773/A/2) lakás

44 m2

Tátra u 25/1. (5975)

2 lakásos

lakóház, udvar, gazdasági épület +

családi ház

összkomfortos 26.600.000,komfortos

10.800.000,-

komfortos

7.200.000,-

432 m2

+

A rétegek jól elkülöníthetőek, és az is jól látszik, hogy a régészeti leletek mindössze néhány
centiméterre a felszín alatt találhatóak

olyan részek, amelyeken sikerült
új régészeti objektumokat feltárni.
Nagyon jól látszanak a kutatóárkokban a szintek. Ezek alapján pon-

telken +

Tátra u. 25/2. (5976)

1154 m2

kivett, beépítetlen terület

telek

–

+
5.400.000,12.600.000,-

Tátra u. 47. (6051)
telek (inyt. szerint: lakóház, udvar,

1344 m2

–

11.400.000,-

gazdasági épület)

A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint a város
honlapján: www.szekesfehervar.hu / ingatlan pályázatok.
Székesfehérvár, 2018. 04. 27.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából:
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
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tosan beazonosítható, hogy mely
századokban hol volt a járószint a
városnak ezen a részén?
Ideális esetben igen, de itt
nagyon sok réteg van és kevés
anyag került még elő, ami segítené a beazonosítást. Rétegről-rétegre haladunk és bízunk abban,
hogy találunk olyan anyagot, ami
alapján keltezni tudjuk, hogy
mikor bontottak el falakat vagy
mikor építették ezeket.
Kiket temettek ilyen központi helyre
a korabeli Fehérváron?
A templom köré nem csak papokat, hanem világi személyeket is
temettek, csak meg kellett váltani a sírhelyet. Azért is vannak
nagyon sűrűn a sírok a templom
körül, mert igyekezett mindenki
a szent hely köré temetkezni.
Nem is foglalkoztak azzal, hogy
ha valakit már eltemettek egy
adott helyre, egyszerűen arrébb
rakták a csontjait és belehelyezték a sírba a koporsót. Találtunk
itt gyermek és csecsemőcsontváz
maradványokat, illetve fiatal nők
és férfiak földi maradványait is.
Hány sírt tártak fel eddig?
A Szent Anna kápolna előtt
eddig tizenhat sírt tártunk fel,
mely kora újkori, barokk kori
temetkezési hely volt. Ezt onnan
tudjuk, hogy megmaradtak a
koporsók fa maradványai és
a korra jellemző díszszegek is
épek maradtak. Sokak karján
megmaradt a rózsafüzér zarándokjelvénnyel, ami szintén a
barokk korban jelent meg. Előkerült továbbá hét késő középkori sír is, néhány olyan viseleti
elemmel együtt, mint egy-egy
vascsat vagy övkarika.
Mi történik a maradványokkal az
ásatás után?
Miután egy-egy sír kibontásra
kerül, lefotózzuk, milliméter
papírra pontosan lerajzoljuk és
szintadatokkal és GPS koordinátákkal ellátva bemérjük a
csontokat. Ezt követően bekerülnek a csontok a múzeumba, ahol
mosás és száradás után az antropológusok foglalkoznak vele.
Megállapítható lesz a személy
neme, az életkora és néhány
esetben az elhalálozás oka is.

Reich Szabina, a Szent István Király Múzeum régésze szerint a mostani ásatás eredménye rengeteget adhat Fehérvár történelmi múltjának
megismeréséhez

Mekkora élmény régészként Székesfehérvár történelmi belvárosában
ásatást vezetni?
Nagyon boldog vagyok, mert
már harmadik éve lehetőségem
van a belvárosban ásni, ahol
olyan objektumokra bukkantunk, amit eddig nem tudtunk
és a város történelméhez további
adalékként szolgálnak vagy további kérdéseket vethetnek fel.
A Bazilikán belül is lesz lehetőség
ásatásokat végezni?
Ha minden igaz, lesz, de ástunk
már korábban is a két kápolnában. A templom épületén belül
a harmincas években a műemléki felújítás alkalmával néhány
szondát nyitottak ugyan, de nem
volt nagyobb ásatás. Nemrégiben
a déli kápolnában sikerült egy
családi kriptát megtalálni, aminek megmaradt a vörösmárvány

sírkő fedlapja, amin sajnos a
család nevét nem, csak a címerét
találtuk. Az északi kápolnában
pedig gótikus lábazati falfestést
találtunk. Ez ritkaság, hiszen
mindig a lábazatról hullik le
először a vakolat. Történt talajradarozás is a templom belsejében,
ahol nagyon szépen mutatkozik
egy félköríves szentélynek a
nyoma.
Ez Géza fejedelem négykaréjos
templomához tartozhat vagy a
középkori Szent Péter-plébániatemplomhoz?
Úgy tűnik, hogy a négykaréjos
templom keleti irányú kibővítésének részét képezi és ehhez
tartozó falszakaszok lesznek.
Meddig tart a templom mellett a
téren az ásatás?
Várhatóan július végéig befejezzük a kutatást, majd a Bazilika

előtti járda alatt és reményeink
szerint a Bazilikában folytatódik
az ásatás. Amikor a templom
felújításakor a falak mellett
a dréncsövet fektették már
megfigyeltünk falszakaszokat,
de akkor nem volt lehetőségünk
ezeket kutatni.
Mikor ismerhetik meg és láthatják
az ásatás eredményeit az érdeklődők?
Május 25-én, pénteken a Régészet napján bárki betekinthet a
Bazilika melletti ásatási munkába, ahol az ásatási területen tartok majd vezetéseket az érdeklődőknek. Augusztus 3-án pedig a
Szent István Király Múzeumban
nyíló kiállításon tervezzük a
Székesegyház barokk kor előtti
állapotát bemutatni, melyen
néhány lelet is látható lesz már
az ásatási fotókkal együtt.

Az Atlas nem csak a fej hordozója

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

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

Székesfehérváron május 14-én (hétfőn) 18 órakor a Művészetek Házában az első emeleti lila
teremben. Cím: III. Béla Király tér. 1.

Minden érdeklődőt szeretettel vár.

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • E-mail: ujsag@fmc.hu •
Felelős szerkesztő: László-Takács Krisztina • Telefon: 06 30 260 8302 • Az e heti lapszám szerkesztője: László-Takács Krisztina • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Terjesztési problémák bejelentése: terjesztes@fmc.hu vagy 22 502 663 •
Tördelés, nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: Mediaworks Hungary Zrt. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc • Terjesztő: DMH M Magyarország Kft. • A FehérVár megjelenik hetente 44 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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Kösz, hogy jössz!

Látrányi Viktória, Rába Henrietta

A fesztivál központja a Zichy
liget lesz. A parkban többek
között izgalmas kiállítások,
interaktív installációk, színpadi
előadások várják a látogatókat,
az egészen kicsiket is. A programok május 11-én startolnak és
május 19-ig tart a két évtizede
létező programsorozat. A Zichy
ligetben az állandó kiállítások,
látványosságok mellett minden
nap este nyolctól kertmozi várja
a nézőket. „A család minden tagja
talál magának valót a kulturális
események sorában. Szeretném
felhívni a kisgyermekes családok
figyelmét erre a művészeti fesztivál-

Fotó: Kiss László

Ha május, akkor Kortárs Művészeti Fesztivál.
Jelzik ezt minden évben a város fölött
szélben ringatózó művészzászlók, melyek
május 11-től idén is láthatóak lesznek a
belvárosban. De erre utalt például már múlt
héten pénteken a verselő, fémdobozokon
keresztül „fotózkodó” népes sokadalom
is. A Székesfehérvári Művészek Társasága
kollektív fotótárlatának rendhagyó megnyitója szintén már a Kortársra invitálta a
látogatókat. S nincs is mit tagadni, ilyenkor
évről-évre nagyot dobban a szívem, és
csak annyit tudok összegzésként mondani:
Kösz, hogy jössz végre Kortárs Művészeti
Fesztivál!

Most címmel nyílt meg a Székesfehérvári Művészek Társaságából 19 alkotónak a kollektív fotókiállítása a Pelikán Galériában, ehhez kötődően verssel és „camera obscura” - azaz lyukkamera - segítségével történő exponálással készültek a megnyitóra. Mosberger Róbert és Falvay
Mikós a tárlat kurátorai vezették át a népes társaságot a Pelikán Galériától a Zichy ligetig,
ahol egyébként majd május 13-án 17 óra 30 perckor nyílik meg a második fele a kiállításnak.
Így azt is láthatják majd, hogy a sörös dobozokból átalakított szerkezetek hogy örökítették meg
a pillanatot.

ra, hogy nézzenek ki a programokra.
Hiszek abban, hogy jó, ha korán
megismertetjük őket a művészeti
értékekkel, hogy ebbe nőjenek bele,
és legyen számukra természetes a
művészet.” - fogalmazott Brájer
Éva alpolgármester. A Kortárs
Művészeti fesztivál programjához
kapcsolódik idén a Fehérvári
Könyvnapok rendezvénye. A
Vörösmarty Társaság tagjainak
legújabb könyveit, László Zsolt,
Bobory Zoltán, Saitos Lajos és
Borbély László köteteit ismerhetik meg az érdeklődők. A Zichy
ligetben a Fehérvári Művészek
Társaságának tagjai optikai játékokkal, fotókiállítással és Lepkeházzal is várják a közönséget. Az
idei fesztivál egyik újdonsága a
hangulatos kertmozi lesz, amelyben a vetítés minden este nyolc
órakor kezdődik majd. „A mozi
fog vetíteni sikerfilmeket is, amelyek
jelenleg a Barátság moziban futnak,
és szeretnénk sok-sok dokumentum
kisfilmet, animációs filmet is vetíteni, megszerettetni a közönséggel, és
remélhetőleg dokumentumfilm-fogyasztó közösséget fogunk teremteni
Székesfehérváron.” – mondta el
Juhász Zsófia. A Kortárs Művészeti Fesztivált a Jam-Bory-Vár
egész napos rendezvénye zárja
majd május 19-én.

Deák Péterrel szemtől szemben
Vakler Lajos

Újházi Péter sokat látott alkotói
szemmel járta körül Deák Péter
nagyon is köznapi gondolatokból
született fotóit. Ahogy mondja, valóban hihetetlen, hogy egy szimpla
utcai találkozás egyetlen kérdése
nyomán,„Lefotózhatom, hölgyem,
uram?”, a megszületett képek en�nyire hűen tükrözik az embert.
„Megerősíthetem, hogy Péter nagyon
figyel ránk, egészen különleges, amikor
tegnap bejöttem a hátsó ajtón, hogy körülnézzek, még le voltak rakva a tablók
a fal mellé. Az első percben csak azt
tudtam mondani, hogy én ilyet még nem
láttam, és ez alatt azt értettem, hogy
hihetetlen, hogy ráférünk ezekre a tablókra, mert mindnyájan ott vagyunk.”
Deák Péter az örök útkereső, ezzel
a kiállítással úgy tért vissza, hogy
el sem ment. Olyan képekkel
szembesítette barátait, embertársait, amelyek hétköznapi fenségében mindnyájan megtalálhatják
önmagukat, a valaha voltat, azt az
énjüket, ami úgy múlt el, mintha el
sem jött volna.
„Van egy olyan viszonyteremtés,
amikor először is nem mindegy, ki van
a kamera másik oldalán, és belenézve
a kamerába, az emberek mégiscsak a

Fotó: Simon Erika

Hiánypótló fotókiállítással jelentkezett születésnapján, a székesfehérvári filmes-fotós legenda Deák Péter, a Szabadművelődés Házában.
A tárlatot Újházi Péter, a kortárs festőművészet
Munkácsy-díjas ikonja nyitotta meg.

A képeknek kell a cím és a név. Boldog születésnapot kedves Deák Péter!

saját arcukat kell, hogy mutassák. Én
ezt láttam, de egy idő után elfáradtam,
mert nyomasztóvá vált az, ahogy az
emberek visszanéznek. Nem volt az
egészben semmi szórakoztató. Egyszer
csak nem hagyott nyugodni, viszonyrendszerré alakult, mert az a viszony,
amit egy mosoly-fényképész és az

alanya egymással meg tud teremteni
az őszinte, viszont egy idő után az emberek egyre merevebbek lesznek. Ezt a
merevséget fáradt öregemberként már
nem bírtam, ezért elkezdtem másfelé
tekintgetni és bővítgetni az anyagot
olyan képekkel, amelyek itt a kiállításban megjelennek.”

Látom, hogy mi van körülöttem, de
nem értem - mondja az alkotó. Úgy
gondoltam, közelebb kell menni.
Közel mentem elgyengültem. Még
közelebb mentem és már nem volt
fontos a tanúság. Viszont elkezdte magát szervezni a jelenlét. A
képeknek címe, neve lett.

MÁJUS 11–19.
ÁLLANDÓ PROGRAMOK A ZICHY LIGETBEN
2018. május 11–19.
Lepkeház MOST Pavilon fotókiállítás Land art Optikai
játékok Válogatás a móri Public Art anyagaiból Kortárs
odú Fröccsliget Kertmozi – A fesztivál minden napján
20–21 óráig rövidfilmek, 21 órától nagyjátékfilmek, részletes
program a napi műsorban. Esőhelyszín és esőnap nincs,
kedvezőtlen időjárás esetén a vetítések elmaradnak.
MÁJUS 11., PÉNTEK
18.00 Zászlófesztivál –megtekinthető május 9–20.
között (Belváros, Fő utca)
19.00 Zenés emberszabás – Herczku Ágnes, Lackfi
János és Sinha Róbert koncertje (Zichy liget – esőhelyszín:
Táncház)
21.00 Kertmozi: Lajkó – Cigány az űrben – magyar
fekete komédia, 2018, 90 perc 16 (Zichy liget)
Sötétedéstől: fényfestés a fákon a MéhKasAulával
(Zichy liget)
MÁJUS 12., SZOMBAT
10.00 – 19.00 Óriáshinta – Ringatózás, kikapcsolódás
(Zichy liget)
18.00 és 19.00 Dalok a 80-as évekből – Dinnyés József
és Mohai Tamás játszik (Szent István Király Múzeum,
Országzászló tér 3.)
19.00 Test közelből – A Székesfehérvári Balett Színház
beavató táncszínházi programja (Zichy liget)
21.00 Kertmozi: Fantomszál – feliratos amerikai dráma,
2017, 130 perc 12 (Zichy liget)
Sötétedéstől: fényfestés a fákon a MéhKasAulával
(Zichy liget)
MÁJUS 13., VASÁRNAP
10.00 – 19.00 Óriáshinta – Ringatózás, kikapcsolódás
(Zichy liget)
10.00 Camera obscura – A fényképezés hőskora Mosberger Róbert fotográfussal (Zichy liget)
15.00 Jocó bácsi világa – Balatoni József Tanulj szabadon,
taníts szabadon! című könyvének bemutatója. Beszélgetőtárs: Tibenszky Móni Lisa, a Felelős Szülők Iskolája alapítója
(Zichy liget – esőhelyszín: Táncház)
16.00 Diákok a Kortárson – Válogatás a Fejér Megyei Diáknapok produkcióiból (Zichy liget – esőhelyszín: Táncház)
18.00 Cirkusz-KA akusztik koncert – Szlávics Anna és
Rock Tamás etno-jazzformációja (Zichy liget – esőhelyszín:
Táncház)
19.00 Shakespeare: A vihar – A Prospero Színkör előadása (A Szabadművelődés Háza)
21.00 Kertmozi: Budapest Noir – magyar krimi-dráma,
2017, 90 perc 16 (Zichy liget)
MÁJUS 14., HÉTFŐ
19.00 Jean Genet: Cselédek – A Prospero Színkör
előadása (A Szabadművelődés Háza)

21.00 Kertmozi: Csak még egyszer előre! – magyar
háborús film, 2016, 120 perc 12 (Zichy liget)
MÁJUS 15., KEDD
17.00 Formák, idomok alumíniumból, bronzból egy
öntőmester szemszögéből – Jakab János öntőmester
kiállítása. Megnyitja: dr. Kóródi István öntöde gyáregység
termelésvezető, megtekinthető: június 5-ig (Köfém
Oktatási és Közművelődési Központ, Verseci u. 1–15.)
18.30 A Cabaret Medrano koncertje (Zichy liget)
21.00 Kertmozi: A Viszkis – magyar akciófilm, 2017,
126 perc 16 (Zichy liget)
MÁJUS 16., SZERDA
17.00 A legújabb akvarellek – Revák István
festőművész kiállítása. Megnyitja: dr. Dienes Ottó Imre,
megtekinthető: június 15-ig (Aranybulla Könyvtár
Alapítvány, Köfém lakótelep 1.)
18.00 Váray László Akusztik Stand Up,
vendégzenész: Tóth Balázs (szaxofon) (Zichy liget)
19.00 Idegenek – A Prospero Színkör előadása
(A Szabadművelődés Háza)
21.00 Kertmozi: Az állampolgár – magyar
filmdráma, 2017, 109 perc 12 (Zichy liget)

17.00 Beszélgetés Kemény Istvánnal –
Beszélgetőtárs: Gábor Gina újságíró (Zichy liget –
esőhelyszín: Líra könyvesbolt)
17.00 Új könyvek a Vörösmarty Társaságtól –
A Saitos Lajos legszebb versei című új kötetet Balázs F.
Attila költő, kiadóvezető mutatja be.
18.30 László Zsolt Hajnal a mélyben című könyvéről a
szerzővel Lukácsy József beszélget. (Vörösmarty Terem,
Kossuth utca 14.)
17.00 legyekura.org – Középiskolás diákok
hangszínházi előadása (A Szabadművelődés Háza)
17.30 Nyiss ajtót a barkóságra! – Divatbemutató
az Ózd környéki falvakban élő barkó népcsoport
viseleteiből (Zichy liget)
18.30 Anna és Márton S. – koncert. Szlávics Anna
és Somogyi Márton játékos kalandozása stílusok és
műfajok között. (Zichy liget)
21.00 Kertmozi: Jupiter holdja – magyar filmdráma,
2017, 123 perc 16 (Zichy liget)
Sötétedéstől: fényfestés a fákon a MéhKasAulával
(Zichy liget)

MÁJUS 17., CSÜTÖRTÖK
10.00 – 12.00 Csipeszeld ki kedvenc mesehősödet!
– Gyerekeket kértünk meg, rajzolják le, vágják ki
kedvenc mesealakjukat, hozzák el a Fesztiválligetbe, és
csipeszeljék ki őket a fák közé. (Zichy liget)
17.00 Beszélgetés Balázsy Pannával –
Beszélgetőtárs: Benkő Andrea, a Kossuth Rádió riportere,
(Zichy liget – esőhelyszín: Líra könyvesbolt)
17.00 Új könyvek a Vörösmarty Társaságtól –
Bobory Zoltán Ima-Vers-Könyv című kötetét P. Maklári
Éva és a szerző ismerteti meg az érdeklődőkkel
18.30 Borbély László Feszület a ring felett és Finita la
commedia című könyveit Dóka Andrea színművész és a
szerző mutatja be. (Vörösmarty Terem, Kossuth utca 14.)
17.30 Bob és Bobék Orchestra – Arany és Petőfi
(Zichy liget)
18.30 Fugato koncert (Zichy liget)
21.00 Kertmozi: Sztálin halála – mb. francia-angol
vígjáték, 2017, 106 perc 16 (Zichy liget)

MÁJUS 19., SZOMBAT
15.00–22.00 19. Jam-Bory-Vár – kisfesztivál a
Bory-várban (Máriavölgy 54.)
Belépő: 900 forint, 12 éves kor alatt ingyenes
16.00 Spirotic retextil mandala workshop a
Százoszlopos udvarban • 16.30 Tótágas Színtársulat:
Don Quijote de la Mancha kalandjai – gyerekszínház a
Napsugárkertben • 17.00 Durvacrew (Dunaszerdahely)
– DJ-program az Elefántos udvarban • 17.30 Csángálló
koncert a Százoszlopos udvarban • 18.00 Megnyitó a
Százoszlopos udvarban • 18.30 Szabad vesződések –
A Fehér Vera kiállításának megnyitója a Vagyóczkyteremben • 19.00 Ethnofil koncert a Százoszlopos
udvarban • 20.00 JamBory Slam az Elefántos udvarban
• 20.40 Korai Trancemission – koncert a Százoszlopos
udvarban • 22.00 Fluidum Fire-Katon jutsu –
tűztánc-színház a vár egész területén.
Egyéb programok: Moiré „elektro zen kert”,
fényfestés
21.00 Kertmozi: Genezis – magyar filmdráma, 2018, 120
perc 16 (Zichy liget)

MÁJUS 18., PÉNTEK
10.00 Olvasni jó, alkotni jó – alkoss könyvet!
– Óriáskönyv és képregény készítése a Játszótárs
Játékkészítő Műhely tagjaival és a Csodaceruza irodalmi
és művészeti magazin szerkesztőivel (Zichy liget –
esőhelyszín: Művészetek Háza)
16.00 A kitűző öltöztet – Készítsd el és vidd magaddal
kitűző formájában a fesztivál logóját! (Zichy liget)
16.30 Duplacsavar (BuKo történetek 1.)
– Tiszlavicz Mária könyvbemutatója (Zichy liget)

A 19. Kortárs Művészeti Fesztivál programjaira a
19. Jam-Bory-Vár kisfesztivál kivételével a belépés ingyenes.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.
A Zichy ligetbe szervezett programok közül azok, amelyeknél
nincs jelezve esőhelyszín, kedvezőtlen időjárás esetén elmaradnak.

www.facebook.com/kortarsmuvesztifesztival
www.fehervariprogram.hu
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Vakler Lajos

A Művészetek Háza színháztermében Brájer Éva alpolgármester üdvözölte a találkozó résztvevőit, ezt
követően indult a versenyprogram,
amelyre tizenhárom együttes nevezett az ország különböző pontjairól.
„Minden benne van a táncainkban.
Hosszú évszázados történelmünk ez a
tánc, bármelyik néprajzi területről szól
is. Benne vannak az örömeink, benne
vannak a bánataink, a sikereink és a
kudarcaink is.”
A fesztivál célja, hogy az országban
működő gyermek- és ifjúsági néptánc
együttesek bemutatkozhassanak
egymásnak és a rangos, koreográfusokból álló szakmai grémiumnak. A
zsűriben városunkat Majoros Róbert,
az Alba Regia Táncegyüttes művészeti vezetője képviselte.
„Nagyon érdekes látni, hogy egy-egy
korosztálynak mi az erőssége. Nyilván a kisgyerekeknek még a kezdeti
stádiumokban szükséges tánclépéseket
kell megvalósítaniuk, míg az ifjúsági
korosztályban már lehet látni egészen
érett táncosokat is.”

Fotó: Simon Erika

A Táncház napján, a népi kultúra legendáinak –
Andrásfalvy Bertalan, Martin György, Foltin Jolán, Kallós Zoltán, Pesovár Ferenc – napján, mi
sem volt természetesebb, minthogy néptánccal
köszöntötték Székesfehérváron az ünnepet.

Mert addig maradunk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk...

Ebben az évben is igazi fesztivál
jelleget kapott a program. A nap
végén a fiatalok, a Táncház napja
országos rendezvényhez csatlakozva, felvonulással, közös tánccal ünnepeltek a városház térre vonulva,
majd a Malom utcai Táncházban
folytatódott a program.
A Malom utcai Táncház, az Alba
Regia Táncegyüttes otthona is
megtelt ünneplőkkel. Családok,
anyukák, apukák a töpörtyűkkel,
nagyocskák, tini táncosok ropták a Kákics együttes és a Galiba zenekar közreműködésével.
Előtte azonban, a hagyományoknak

megfelelően Pesovár Ferencre
emlékeztek. A legendás néprajzkutatóról elnevezett alapítvány
kuratóriumának döntése alapján
átadták a névadóról elnevezett
rangos elismerést, amelyet évről-évre egy a népi kultúra megőrzésében
jeleskedő székesfehérvári táncos,
zenész, tanár vehet át. Botos József,
az alapítvány elnöke köszöntőjében
a „pesovári” elvet, a hagyományok
tiszteletét emelte ki, amelyet a nagy
előd szellemisége tett örökérvényűvé.
„Művészeti iskolák viselik a nevét, már
a Pantheon falán is ott van, mindenféle

versenyek névadója, küldetését mindez
fémjelzi. Harmincöt évvel a halála után
még mindig összejönnek az emberek,
ha a táncházról, ha Pesovár Ferencről
van szó, s ez így van rendjén.”
Majoros Andor, a házigazda Táncegyesület művészeti menedzsere
számára minden egyes pillanat
fontos, amely a múltban és a jelenben a népi kultúra fennmaradását
szolgálja.
„Pesovár Ferencnek köszönhető, hogy
fennmaradt Fejér megye tánc folklórja,
népzenéje és egyéb tárgyalkotó művészete. Régi nagy kutatók, néptánc és
népzene-rajongók örökségét ünnepelhetjük mintegy negyvenhat éve azzal,
hogy a városi ember is megtapasztalhatja, milyen volt annak idején.”
A Pesovár Ferenc-díjat idén Lendvai
Tibor, a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium tanára,
kulturális antropológus, a Kákics
Együttes kiváló zenésze vehette át.
„Nagyon szépen köszönöm a díjat az
alapítványnak, nagyon meglepődtem,
mert nem számítottam díjra, és ezért
nagyon nehezen találok szavakat. Ez
egy mérce, amit úgy érzem, hogy el
kellett érnem.”
Az ünnepi esten ismét bebizonyosodott, hogy a népi kultúra láttatásában, hiteles emberek generációjának
tanításában tovább élhetnek hagyományaink szerte Magyarországon.

Székesfehérvári siker a nemzetközi kórusfesztiválon
László-Takács Krisztina
A közelmúltban rendezték meg a neerpelti
nemzetközi kórusfesztivált. A rangos belgiumi
kórusversenyen a Kodály Zoltán Lánykar
második helyezést ért el Feke Mariann karnagy
vezetésével.

Fotó: Kodály Zoltán Lánykar

A kórust hangzóanyag alapján
hívták meg a rangos versenyre,
Magyarországról egyedüliként. „A
mi kategóriánkban a Helsinki Sibelius
Akademia női kara és egy szintén
főiskolás korú zenészlányokból álló
női kar lett cum laudes, a gyerekkari kategóriában a kötelező művel a
jekatyerinburgi operaház gyermekkara
lett cum laudes. Ez azt jelenti, hogy
vér profik között versenyeztünk, ezért
tartjuk szép eredménynek, hogy a
maximális száz pontból nyolcvankilen-

cet elhoztunk, ezzel másodikak lettünk
a kategóriánkban.” – mondta Feke
Mariann, kórusvezető.
Az énekegyüttes repertoárjában
népdalcsokor, két Kodály-mű és
Kocsár Miklós Salve Regina című
műve is szerepelt.
„Háromezer fesztiválozó volt jelen,
hatalmas hangulat volt, a lányaink fergetegesen érezték magukat.” – meséli a
karnagy, majd hozzáteszi: „A nemzetközi zsűri nagyon megdicsért bennünket.
Azt mondták, megemelik a kalapjukat,
hogy a műsorunk egészét kívülről énekeltük, még a kötelező darabot is, amelyről
bevallották, hogy nem igazán nekünk
való, ugyanis fiatalok vagyunk hozzá.”
A versenyprogram mellett workshopok, felvonulás, kirándulás is
szerepelt a rendezvény eseményei
között.

A lányok a népdalokat tánccal kísérték

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.
Telefon:

22/541-307

e-mail:

info@szepho.hu;
uzemeltetes@szepho.hu

Budapesttől a Balatonig lehet majd gurulni
Szabó Miklós Bence
Jövő év végére, 2020 elejére készülhet el a
Budapestet Balatonnal összekötő kerékpárút,
mely a Velencei-tó mellett és a környező
települések mentén halad majd. A becslések
szerint tizenegy milliárd forintba kerül az új
bicikliút, ami mellé kerékpáros pihenőhelyeket
is építenek.

kilométeres kerékpárút megépítése, mely az országos hálózatban is
prioritást élvez majd a beruházások
közt – tudtuk meg Kajtár Szilárd,
az NFI Kerékpáros Koordinációs
Főosztály kerékpáros közlekedési
referensétől. Az áttörés éve lehet a
magyarországi kerékpáros úthálózat tekintetében 2019, hiszen minden eddiginél több bicikliút épül
majd – erről már Tessely Zoltán
beszélt Pázmándon, a kerékpárútról tartott tájékoztatón. Mint a Váli
völgy területfejlesztéséért felelős
miniszterelnöki biztos elmondta,
az előzetes becslések szerint a
Budapestet Balatonnal összekötő út
kilométerenként nyolcvan-százmilliós forrásból készülhet el.

Az országos és európai gerincvonalhoz csatlakozik az épülő kerékpárút, ami mellé kerékpáros
pihenőhelyeket is építenek majd – mondta Tessely Zoltán
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Ezt megúszták a fiatalok!
A HETILAP

Szabó Petra
Később kezdődik a Csitáry uszoda felújítása,
így elmaradt a tervezett április 30-i bezárás.
Ez azt jelenti, hogy folytatódhat az iskolai
úszásoktatás. A Székesfehérvári Tankerületi
Központ kérésére csaknem kétmillió forinttal
támogatja ezt a város.

Aki a strand környékén jár, láthatja, hogy folyamatosan dolgoznak
a szakemberek. Nem csak a külső
rész, hanem az uszoda is teljesen megújul, de utóbbi felújítási
munkálatai a tervezettnél később
kezdődnek el. A változással nem
számolt a Székesfehérvári Tanke-

rületi Központ, ezért az idei tanév
költségvetésében nem szerepel a
mindennapos testnevelési programban működő úszásoktatás a
május-június hónapokra vonatkozóan. A tankerület a várostól
kért segítséget, és kapott is, közel
kétmillió forintot. Tizennégy iskolát
érint a támogatás. A 3., 4., 5., 6.
osztályosok vesznek részt úszásoktatásban a városban. A diákok egészen a tanév végéig vehetnek részt
úszásoktatáson a támogatásnak
köszönhetően. Az uszoda felújítása
két évig tart majd, az egyik évben
megépül az új épületszárny, a másikban a régi uszodát korszerűsítik.

Fotó: Bácskai Gergely

Kép: Zsiday Ádám

Hamarosan, 2019 végén már
korszerű bicikliúton lehet majd
eljutni a fővárosból a Velencei tóig,
2020-ra pedig akár a Balatonig is
tekerhetnek majd a bringások, ha
elkészül a Budapestet a Balatonnal
összekötő kerékpárút. Május végén
zárul majd a tervezési szakasz,
ezt követően kezdődhet a száztíz

FEHÉRVÁR

Közélet

Közéleti hetilap

Nem kell kiszállniuk a medencéből

Közlekedés óvatosan és biztonsággal
Rába Henrietta

A Depónia Nonprofit Kft. Csalai Hulladékkezelő Központjába

MÉRLEGHÁZI ÜGYINTÉZŐ
munkakörbe munkatársat keres 6 órás munkaidőben.
A munkakörhöz tartozó főbb feladatok:
• A telepre érkező valamennyi hulladékszállítási jármű pontos számítógépes nyilvántartása
• Az aktuális információk alapján be- és kiléptetések elvégzése
• A hulladékszállító cégek által beszállított konténerek típusának, űrtartalmának,
a beszállított hulladékok fajtájának szakszerű megállapítása
• Kapcsolattartás a beszállítókkal
• Számlázási összesítők készítése
• Készpénzes számlák készítése, pénztárkezelés
• Hasznosítható hulladékok kiszállításának bizonylatolása

Közlekedésbiztonsági feladatokkal várta az
érdeklődőket a Magyar Autóklub két napon
keresztül az egyik nagy áruház parkolójában.
Az országos program célja, hogy a gyalogosan,
kerékpárral közlekedő gyermekek, szülők és
idősebbek figyelmét felhívják a közlekedés
veszélyeire.

A gyerekek, fiatalok figyelmét
tapasztalatokon alapuló játékokkal
próbálták felhívni a közlekedés
veszélyeire a szakemberek. A közúti balesetek számának csökkentésében nemcsak a hatóságoknak

van nagy szerepe, a megelőzést
jól kiegészíti a Magyar Autóklub
országos rendezvénye is, ezt mondta Csibrik Csaba, a Fejér Megyei
Rendőrfőkapitányság székesfehérvári közlekedési alosztályának
vezetője. Az Autóklub kétnapos
programján biciklizni lehetett egy
felépített pályán, KRESZ táblákat
is figyelembe véve. Az érdeklődők
emellett megtapasztalhatták, hogy
milyen nehéz nagy sebességgel közlekedő autóval hirtelen megállni. A
gyerekek és felnőttek egy ütközést
szimuláló gépet is kipróbálhattak a
rendezvényen.

A munkakörhöz tartozó elvárások:
• középfokú végzettség
• stabil számítógépkezelői ismeretek,
• MS Office-Excel program ismerete, használata
• jó kommunikációs készség

Amit kínálunk:
• Versenyképes jövedelem
• Munkatársi elkötelezettséget és megtartást növelő juttatás
• Széleskörű cafeteria rendszer
• Munkába járás támogatása
• Stabil háttér
• Egészségmegőrző és sport szolgáltatások

Fényképes önéletrajzokat a munkaugy@deponia.hu e-mail címre várjuk
fizetési igény megjelölésével 2018. május 31-ig.

Kép: Szabó Miklós Bence

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• pénztárkezelői ismeretek
• fogékonyság speciális program megismerésére-használatára

Az érdeklődők egy részeg szemüveget is kipróbálhattak, amelyen át nehezen látták a pályát, és
így kellett végigmenniük rajta

FEHÉRVÁR
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Pünkösdi Virágálom a barokk jegyében
Május 18.
17 óra: Ünnepélyes megnyitó a Városháza előtt.
Galambröptetés, az Alba Regia Táncegyüttes
Pulutyka csoportjának műsora és a Kákics együttes
előadása.
A megnyitó után indul az első pünkösdi körséta a
virágkompozíciók helyszíneire.
A kompozíciókra május 21., hétfő 15 óráig lehet
szavazni, a szavazólapokat a Szent István Király
Múzeum és a Városháza portáján elhelyezett urnákba lehet bedobni. Eredményhirdetés: május 21-én,
hétfőn 17 órakor.
18 óra: Színpadi virágkötés és árverés a Varkocs-szobornál. Az árverésen befolyt összeget a
V-61 Alba Regia Galamb- és Kisállattenyésztők
Egyesülete Székesfehérvár kapja.
19.30: A Corpus Rézfúvós Kvintett barokk műsora
a Mátyás király-emlékműnél
Május 19.
10 óra: „Kisinasok versenye”
Programok a Mátyás király-emlékműnél:
15 óra Pünkösdi virágkoszorúk, koronák készítése
színes papírból
16 óra: Rejtélyek és izgalmak barokk módra: családi
séta és nyomozás a belvárosban
16 óra: Fotózás barokk öltözékben
16.30: Fiori Musicali – Furulyakoncert a Hermann
László Művészeti Szakgimnázium növendékeivel
18 óra: A jaMese zenekar műsora
Május 20.
15 óra: Idegenvezetéssel összekötött barokk séta a
Nemzeti Emlékhely bejáratától
Programok a Mátyás király-emlékműnél:
15 óra: Pünkösdi virágkoszorúk, koronák készítése
színes papírból
15 óra: Barokk divatbemutató
16 óra: Rejtélyek és izgalmak barokk módra: családi
séta és nyomozás a belvárosban
18 óra: Laidback Quartet koncertje
Május 21.
15 óra: Idegenvezetéssel összekötött barokk séta a
Nemzeti Emlékhely bejáratától
Programok a Mátyás király-emlékműnél:
15 óra: Galamb- és óriásnyúl-bemutató, állatsimogató
Pünkösdi virágkoszorúk, koronák készítése színes
papírból a Terembura egyesülettel
16 óra: A Stringers vonósnégyes koncertje
17 óra: A közönségszavazás eredményhirdetése
17.15: Kamilka csodálatos élete – koncert

programajánló

2018.05.10.

Emlékhelyek napja és gyapjúfesztivál
Programok május 11-től 20-ig

Szabó Petra
Május 11.
Német nemzetiségi és hagyományőrző nap
10 óra, Felsővárosi Általános Iskola udvara
Lesz népi játszótér, népi versenyek, kézműves
foglalkozások, gólyalábas vásári komédia, táncház
élőzenével és büfé.
„Hóbortos ultramodernek” a Műkertben
16.30, Városi Képtár - Deák Gyűjtemény
A Kecskeméti Katona József Múzeum gyűjteményéből válogatott negyven alkotás lesz látható a
kiállításon. Megtekinthető: november 4-ig.
Káosz vígjáték
20 óra, Igéző
Az előadás 18 éven felülieknek ajánlott, nekik
viszont szülői felügyelet nélkül!
Május 12.
Nagy Tavaszi Gardróbfrissítés
09 óra, Fehérvári Civil Centrum
Ruhák, cipők, kiegészítők vására.
Fotóbícs
09 óra, A Szabadművelődés Háza
“Fotós portrék” témakörben lesz kiállítás, fotózás
és baráti beszélgetés.
Madarak és fák napja
10 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
A családi napon madársimogatóval, madárreptetéssel, nordic walking bemutatóval,
előadással és kézműves foglalkozással várják az
érdeklődőket.

Nagyok a kicsikért – jótékonysági verseny a Fejér
Megyei Nőkért és Újszülöttekért Alapítvány
támogatásáért
10 óra, Halesz park
10 óra: Kötélhúzás
11 óra: Highland games challange 1. rész (skót
felföldi játékok)
14 óra: BSW
14.30: Rico & Miss Mood
15 óra: Highland games challange 2. rész (skót
felföldi játékok)
18.30: Curtis
Napközben a Székesfehérvári mentőállomás tart
bemutatót, és a Critical Mass családbarát rendezvénye is várja az érdeklődőket.
VI. Magyar Gyapjúfesztivál
10 óra, Fehérvári Kézművesek Egyesülete
A nap során előadásokkal, kiállításokkal, kirgiz
iparművészek divatbemutatójával, mesterség-bemutatókkal várják a látogatókat. A belépés díjtalan.
III. Maroshegyi Családi Mesenap és Jótékonysági
futás Bogiért
12 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
Bábelőadás, népi táncház, játékok, Apacuka
zenekar koncertje, előadás felnőtteknek és jótékonysági futás Bogiért, aki egy Maroshegyen élő
súlyos beteg, ötgyermekes édesanya.
Dalok a ’80-as évekből.
18 óra, Szent István Király Múzeum Országzászló
téri kiállítóhelye
Koncert a VárosKép című kiállításban.
Boka Akusztik és Boogie Band
19 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Klubkoncert.

Emlékhelyek Napja
Május 12. Koronázó tér, Nemzeti Emlékhely
10 óra: Kapunyitás
10 óra: Sub Rosa együttes koncertje
10.10: Magyarország középkori koronázó
temploma – idegenvezetés
11 óra: Aba-Novák Vilmos a királyok városában
– tárlatvezetés
13.30: I. András Király Lovagrend bemutatója
14.30: Magyarország középkori koronázó
temploma – idegenvezetés
15.30: Sub Rosa együttes koncertje
16 óra: Magyar Királyi Kardforgatók bemutatója
17 óra: Bandiera Zászlóforgatók bemutatója
17.30: I. András Király Lovagrend bemutatója
18.30: Bandiera Zászlóforgatók bemutatója
19 óra: Záró koncert a Sub Rosa együttessel
20 óra: Fáklyás tárlatvezetés
21 óra: Kapuzárás
Kísérőprogramok:
Emlékfotó készítés, kézműveskedés, reneszánsz kori játékok, fegyverbemutató.
Május 13.
Születés hete 2018
09 óra, A Szabadművelődés Háza
Előadások és tanácsadások várják az érdeklődőket, akik a várandósságról, babagondozásról és
szülésről hallhatnak információkat. A belépés
díjtalan.
Könyvbemutató
15 óra, Zichy liget
Balatoni József: Tanulj szabadon, taníts szabadon
című könyvének bemutatója.

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

A Fehérvár Televízió műsora május 12-től 18-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. 5. 12. SZOMBAT

2018. 5. 13. 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: Mátics Anna
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Jónás Olivér
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szűcs Panna Villő
12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég: Fejes Dóra
14:10 Kéklámpások – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezetők: Látrányi
Viktória és Mits Marci.
Vendég: Alapi István
15:15 Turisztikai magazin
– ismétlés
15:45 Alba Regia Szimfónikus
Zenekar kick off koncert 2015
17:45 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Blaskó Borbála
18:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 Esti vers - ismétlés
19:30 Üzleti negyed
20:00 IX. Fehérvári
Versünnep döntő
22:45 Híradó – ismétlés
23:05 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Blaskó Borbála
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Mátics Anna
11:40 Turisztikai magazin – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Jónás Olivér
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 VI. Csíki Versünnep –
összefoglaló ismétlése
14:40 Napi színes – ismétlés
14:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szűcs Panna Villő
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 A Tánc Világnapja 2018
17:10 „Akik császárok
lehettek volna”
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Palla Antal
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Videoton – Szombathelyi
Haladás labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:30 Lelkünk épületének
szolgálatában – Vakler Lajos
interjúkötetének bemutatója
22:10 A hét hírei – ismétlés
22:30 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

2018. 5. 14. Hétfő
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
10:20 Köztér – ismétlés
11:00 Üzleti negyed –
gazdasági 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: Palla Antal
16:40 Üzleti negyed – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Mits Márton.
Vendég: Vándorfi Gergely
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Együtt magazin és Hírek
20:15 IX. Fehérvári Versünnep
elődöntő 1. rész
21:45 Az időgyűrű ura –
Varga Lívius 1. rész
22:15 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:55 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2018. 5. 15. Kedd
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 Együtt magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – 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: Mits Márton.
Vendég: Vándorfi Gergely
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Rába
Henrietta. Vendég:
Sándorfi András
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Paletta magazin és Hírek
20:15 Seuso kedd 2017 1. rész
21:30 Gyógyult utakon –
dokumentumfilm
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2018. 5. 16. SZerdA

2018. 5. 17. CSüTörTöK

2018. 5. 18. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 Paletta magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – 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: Rába
Henrietta. Vendég:
Sándorfi András
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda Zoltán.
Vendég: Iszkádi Erika
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Honvéd7 és Hírek
20:15 Alba Fehérvár - ?
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:45 Az időgyűrű ura –
Varga Lívius 2. rész
22:15 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:55 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 Honvéd7 – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne 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: Iszkádi Erika
17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Heiter Dávid Tamás
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:15 Seuso kedd 2017 2. rész
21:35 Léptei nyomában
virágok nyíljanak
Portréfilm Csomortáni
Gál László székelyföldi
képzőművészről
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: Látrányi
Viktória. Vendég:
Heiter Dávid Tamás
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Kalincsákné
Molnár Zsuzsanna
és Horváth Hella
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:50 Esti vers
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne:
Híradó, Köztér, Turisztikai
magazin és Hírek
20:35 Irodalmi Folyóiratok
Országos Találkozója 2018
21:15 Az időgyűrű ura –
Varga Lívius 3. rész
21:45 Megépül a Nemere –
dokumentumfilm
22:00 Híradó és Köztér – ismétlés
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: május 13. 21:30 Lelkünk épületének szolgálatában – Vakler Lajos interjúkötetének bemutatója

Cirkusz - KA akusztik koncert
18 óra, Zichy liget
Saját dalok a fádó-, bossa-nova-, sanzon-, tangó-,
flamenco-, magyar népdal elemeivel, a jazz
eszköztárával.

Május 15.
Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Dr. Boór Ferenc: Atila és/is Szent István című
előadása.

Május 14.
Dr. Ferencz Orsolya űrkutató előadása
17.30, Szent István Művelődési Ház
Mi is a magyar űrkutatás, miben gyökeredzik és
hová jutott el? – többek között ezekre a kérdésekre ad választ az előadás.

Május 17.
Fehérvári Könyvnapok
Május 17.:
10 óra: gyerekrajzkiállítás (Zichy liget)
17 óra: Beszélgetés Balázsy Pannával – Beszélgetőtárs: Benkő Andrea, a Kossuth Rádió riportere
(Zichy liget, esőhelyszín: Líra könyvesbolt)
17 óra: Bobory Zoltán Ima-Vers-Könyv című
kötetét P. Maklári Éva és a szerző ismerteti meg az
érdeklődőkkel (Vörösmarty Terem)
18.30: Borbély László Feszület a ring felett és
Finita la commedia című könyveit Dóka Andrea
színművész és a szerző mutatja be (Vörösmarty
Terem)
17.30: Bob és Bobék Orchestra – Arany és Petőfi
(Zichy liget)

Beszélgetés Tóth Tamással
18 óra, Királykút Emlékház
A római katolikus esperessel beszélget Bakonyi
István.
Stravinsky és a bécsiek
19 óra, Vörösmarty Színház
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar Farkas
Ferenc Hangversenybérlete.
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Május 18.
10 óra: Közös könyvalkotás (Zichy liget, esőhelyszín: Művészetek Háza)
16 óra: Kitűző készítés (Zichy liget)
17 óra: Beszélgetés Kemény Istvánnal – Beszélgetőtárs: Gábor Gina újságíró (Zichy liget, esőhelyszín:Líra könyvesbolt)
17 óra: Saitos Lajos legszebb versei című új kötetet
Balázs F. Attila költő, kiadóvezető mutatja be.
18.30 László Zsolt: Hajnal a mélyben című
könyvéről a szerzővel Lukácsy József beszélget
(Vörösmarty Terem)
Május 18.
legyekura.org
17 óra, A Szabadművelődés Háza
Hangszínházi előadás William Golding: Legyek
ura c. regénye alapján.
Május 19.
Csalai Majális
15 óra, Török Ignác utcai játszótér
Fellép Sipos F. Tamás, a Pitypang zenekar, Buch
Tibor, Bokányi Zsolt és Grasics Anita, Wolf Kati
és az EVM zenekar. A belépés díjtalan.
19. JamBoryVár
16 óra, Bory-vár
Koncertek, táncbemutatók, kiállítások várják az
érdeklődőket a vár területén.

Helyreigazítás:

2018. május 18-19-20.

Az előző lapszámban helytelenül jelent meg a dátum, az
Ezer Lámpás Éjszakája nem 12-én, hanem 27-én kerül
megrendezésre. Helyszín a Palotai kapu tér, a rendezvény
17 órakor kezdődik.
Az eltűnt gyermekek világnapjához kapcsoló országos rendezvény, amely családi- és gyermekprogramokkal, valamint a hazai könnyűzenei élet meghatározó szereplőinek fellépéseivel
várja az érdeklődőket. Civil sátrakban a gyermekeltűnésekkel
kapcsolatos felvilágosító programok és látványos rendőrségi
bemutatók lesznek. Az est fénypontjaként minden helyszínen
világító lufikat engednek a magasba a résztvevők, hogy megmutassák az eltűnteknek a hazavezető utat. Fellépők: Szabyest,
Cserpes Laura, Csondor Kata, New Level Empire.
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A Barátság mozi műsora
Jupiter holdja
Május 16. 15 óra
Magyar filmdráma.
Csajos est
Május 16. 18 óra
A meghívott vendég Dr. Juhos Enikő pszichiáter, pszichoterapeuta szakorvos. Előadásában
a szorongás okairól, megjelenési formáiról és
a kezelés, feloldás lehetőségeiről hallunk, a
beszélgetés után a Senki sem tökéletes című
francia vígjátékot vetítik.

Kertmozi Zichy liget
Május 11. 21 óra
Lajkó – Cigány az űrben
Magyar fekete komédia.
Május 12. 21 óra
Fantomszál
Feliratos amerikai dráma.
Május 13. 21 óra
Budapest Noir
Magyar krimi-dráma.
Május 14. 21 óra
Csak még egyszer előre!
Magyar háborús film.
Május 15. 21 óra
A Viszkis
Magyar akciófilm.
Május 16. 21 óra
Az állampolgár
Magyar filmdráma.
Május 17. 21 óra
Kojot
Magyar dráma.
Május 18. 21 óra
Jupiter holdja
Magyar filmdráma.
Május 19. 21 óra
Genezis
Magyar dráma.
A fesztivál minden napján 20–21 óráig a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Magyar Média Mecenatúra programjának támogatott filmjeiből
adnak válogatást, a nagyfilmek 21 órakor kezdődnek. Esőhelyszín és
esőnap nincs, kedvezőtlen időjárás esetén a vetítések elmaradnak. Ilyen
esetekben a kisfilmeket később levetíti a Barátság mozi, a nagyfilmek pedig a szokásos műsorrendben nézhetőek meg a város művészmozijában.

2018. 05. 12.
SZÉKESFEHÉRVÁR

KORONÁZÓ TÉR,
NEMZETI EMLÉKHELY

FEHÉRVÁR
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2018.05.10.

A HETILAP

A múlt heti rejtvényünk az anyák napjáról szólt. Az első megfejtésből kiderült, melyik európai
országba nyúlik vissza az eredete: Görögországba. Az ünnep az 1600-as évekbeli Angliában
vallási színezetet kapott, hiszen a húsvét utáni negyedik vasárnapon köszöntötték fel az édesanyákat. Az Amerikai Egyesült Államokban küzdöttek először azért, hogy nemzeti ünneppé
nyilvánítsák. A második megfejtés egy philadelphiai asszonyt takart, aki a mozgalom élére állt:
Anna Marie Jarvis. A célját elérte, mert Woodrow Wilson amerikai elnök 1914. május 9-i proklamációjával hazájában minden év május második vasárnapját az anyák hivatalos ünnepévé

nyilvánította. A harmadik megoldás azt rejti az anyák napja kapcsán, hogy ez a hölgy mi ellen
lépett fel: Ünnep üzletiesedése ellen.
Ezúttal fókuszban rovatunk témája szolgáltatja a rejtvény megfejtéseit. Egy különleges és
fontos eseményről kérdezünk: az éppen zajló belvárosi ásatásokról. Első ízben arra vagyunk
kíváncsiak, hogy pontosan hol végeznek feltárásokat a múzeum régészei. Második feladványunkban arra kaphatnak választ, hogy milyen leleteket találtak a szakemberek. A rejtvény
megfejtésében segíthet a 6-7. oldalon található interjú, amely Reich Szabina, régésszel készült.

Közéleti hetilap

FEHÉRVÁR

Kéklámpások

Flórián és György napja
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Együtt ünnepeltek a tűzoltók és a rendőrök

Novák Rita
Együtt ünnepeltek a kéklámpások. A megyei rendőrség és a katasztrófavédelmi igazgatóság
negyedik alkalommal szervezett közös nyílt napot, melyen kicsik és nagyok is bepillantást nyerhettek az egyenruhások munkájába. A budapesti Készenléti Rendőrség zenekara tolmácsolásában
a Himnusszal kezdődött a tűzoltó- és rendőrnap Székesfehérváron, majd az együttes koncertjével
folytatódott, de rendőrkutyás bemutató és fegyverkiállítás is várta a tűzoltó laktanyába érkező
vendégeket. Magosi Lajos tűzoltó ezredes a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője
köszöntőjében a két szervezet együttműködését hangsúlyozta. Varga Péter rendőr dandártábornok
Fejér megye rendőrfőkapitánya elmondta, negyedik éve ünnepelnek közösen a tűzoltókkal és ez
szerinte azt bizonyítja, hogy a két testület közös munkája példaértékű.

Fotók: Kiss László

A gyerekek tátott szájjal figyelték az egyenruhások munkáját

Alaposan megvizsgálták a
gyerekek, hogyan működik a
tűzoltó rúd

A tűzoltók riasztási bemutatója is óriási sikert aratott

Három napon belül elfogták a rendőrök azt a
férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy április
közepén Budai úti, hetedik emeleti otthonának
ablakából emberekre lövöldözött és többeket
megsebesített. Az akcióban résztvevő rendőröket a polgármester fogadta a Városházán.

Kép: Körtvélyes Tivadar

Egy középiskolás fiatal lány tett
bejelentést a rendőrégen arról, hogy
valaki meglőtte. Az arcából fordult
ki egy puskagolyó, miután a Budai
úton lövés érte. A rendőrök nagy
erőkkel kezdték meg a nyomozást,
és összesen a lánnyal együtt öt
sértettet kutattak fel. Arról, hogy ki
lehet a tettes, több fülest is kaptak
a rendőrök, ezek ellenőrzése után
jutottak el a 35 éves dunaharaszti
lakoshoz, aki albérlőként élt egy
tízemeletes panelépület hetedik

emeletén. A gyanúsított az ablakból
fél órán át lövöldözött a járókelőkre.
A rendőrök nem messze a lakástól elfogták a férfit és házkutatást
tartottak nála, itt a légpuskát is
megtalálták, szétszerelt állapotban. A fegyver szakértői vizsgálata
folyamatban van, de úgy néz ki, ez
egy erősebb típusú légpuska, melyet
hazánkban nem forgalmaznak.
A nálunk kapható légpuskákhoz
képest nagyobb a kalibere és a
csőtorkolati energiája is nagyobb
lehet. A férfi korábban fegyveres
rablás miatt már éveket ült börtönben, úgy tudjuk, az Ősz utcai és a
Kelemen Béla utcai éjjel-nappaliban
fosztogatott 2010 táján. A gyanúsított részleges beismerő vallomást
tett, de hogy miért ragadott fegyvert,
továbbra sem tudni. A férfi jelenleg
előzetes letartóztatását tölti.

A nyomozásban résztvevő rendőröket Cser-Palkovics András fogadta a Városházán, megköszönte a gyors
és eredményes munkát, majd azt mondta, a nyomozók visszaadták a fehérváriak biztonságérzetét

Fotó: Tar Károly

Novák Rita

Kettétört életek – emlékhely a 62-es úton

Tizenkét naponta meghal valaki Fejér megye útjain baleset miatt. Az áldozatok emlékére kedden a főkapitányság kezdeményezésére Kocsis Balázs alkotásával létrehozták a Fejér Megyei
Közlekedési Balesetek Áldozatainak Emlékhelyét a 62-es főúton.
N. R.

Tűz a csalai hulladéklerakóban

Kép: Pintér Norbert

Öt embert lőtt meg

Szívesen bújtak a rendőrök bőrébe a kicsik

Spontán gyulladás történt, ezer négyzetméteren égett a szemét. A tűzoltók több órán át dolgoztak a lángok megfékezésén, illetve a továbbterjedés megakadályozásán vasárnap.
N. R.

FEHÉRVÁR
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utazás

Ezért jó Egerbe kirándulni

Kovács V. Orsolya

A legerősebb turista-mágnes természetesen a műemlékké nyilvánított
Egri Vár. Itt működik a Dobó István
Vármúzeum, amely kiállításaival, panoptikumával, 3 D-s vetítésekkel mutatja be a vár történetét, föld alatti
erődrendszerét, a középkor fegyvereit és büntetési módjait, eszközeit.
Azt viszont már kevesebben tudják,
hogy néhány éve nyitott meg Kelet-közép Európa egyetlen állandó
Beatles gyűjteménye, ahol a legendás
hatvanas évek koncertfelvételei, sajtótermékei, ruhadarabjai, makettjei
és ritkaságai láthatók és hallhatók.
Érdemes ellátogatni a különleges
tűzoltó múzeumba is, ahol egy közel
száz éves épületben olyan tűzoltó
eszközök és felszerelések vannak
kiállítva, melyek nagy része a ma is
élő tulajdonostól került be a gyűjteménybe, a történetük így részletesen
megismerhető. A programot a családok számára teljessé teszi a közelben
található játszótér és játszóház.

Kétszáz pincészet kínálja borait
Heves megye székhelye többek
szerint az éger(fa) elnevezésből

Fotók: Pusztai Péter

Az év első negyedében Eger a második leglátogatottabb volt a belföldi utazások tekintetében. Székesfehérvár partnervárosa nem csak
kiváló boraival és a legendás várával csalogatja
a látogatókat. Tűzoltó múzeuma és különleges
Beatles-gyűjteménye is méltán híres.

A Szépasszony-völgyben remek egri pincészetek borai csábítanak

származik. A kőkorszak óta lakott
település mára az egyik legdinamikusabban fejlődő magyar város.
Ezt főleg a híres borvidékének és
turizmusának köszönheti.
Eger földrajzi elhelyezkedése kitűnő, hiszen az Alföldtől nem messze
az Északi-középhegység lábánál
fekszik. A napsütéses órák száma,
az éves csapadékmennyiség és a
Bükk-hegység lankái segítik elő,
hogy évről-évre világhírű borokat
készíthessenek az itteni borászok.
Az egri Csillag, a Leányka vagy

Gyönyörű panorámát kínál a vár

Hotel Aquamarin  Hévíz, a gyógyító pihenés Otthona!

A Hotel Aquamarin nyáron is várja Önt!
Foglalja le nyaralását 25%-os előfoglalási
kedvezménnyel! Promóciós kód: FV0510

4 nap / 3 éjszaka szállás félpanzióval, délben egy csésze levessel • gyógyvizes fürdőrészleg használata szabadtéri
medencével, szaunával, ivókúttal, sószobával • frissítő masszázs • fürdőköpeny • Wi Fi, parkolás

12 250 Ft / fő / éjszaka*
Az ajánlat min. 2 fő esetén, kétágyas szobában a „B” épületrészben foglalható.
* Érvényes: 2018. 06. 01 – 09. 02. között, kivéve kiemelt időszak!
A kiajánlott ár az ÁFA-t tartalmazza, az IFA külön fizetendő.

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

éppen a Bikavér méltán képviselik hazánkat e téren. A Szépas�szony-völgyben több mint kétszáz
pince kínálatából kaphatunk
ízelítőt.
A belváros hangulatos utcáit
fasorokkal szegélyezik, a terek
mindenütt virágokkal díszítve, a
parkok zöld növényekkel frissítik
a város levegőjét. Az Érsekkert –

2018.05.10.

ahol többek között Gárdonyi Géza
és Bródy Sándor szobra is helyet
kapott – sportolásra és szabadidős
tevékenységre is kiváló. A Gárdonyi Géza Színház, a Bitskey Aladár
Uszoda, az atlétikai központ sok
olyan hírességet nevelt, akik öregbítették Agria hírnevét. A Minaret,
a Török Fürdő és az Egri Pasa
Kávézója a mai napig működő,
pozitív emlékek a török hódoltság
idejéből.
A város szíve a Dobó tér, amely
közepén magasodik Dobó István
kapitány szobra, ezáltal is adózva
az 1552-es hősies és sikeres várvédés emlékének. Ez a hely különben
egy igen jól élhető közösségi tér is,
hiszen szökőkúttal, utcabútorokkal, virágokkal, az Eger-patak halk
csobogásával és rengeteg borozóval,
étteremmel, kávézóval varázsolja
hangulatossá az itteniek és a turisták számára azt.
Innen sugárirányban sok kis macskaköves utca barokk épületeivel,
aprócska szatócsboltjaival csábítja
a párokat egy romantikus sétára. A
téren található Minorita templom
és az ország harmadik legnagyobb
egyházi épülete, az Egri Bazilika jól
mutatja a település vallásosságát. A
Város a város alatt lévő kiállítóhely
az egykori érseki pincerendszerben
található.
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szóló gyógyszeres kezelést jelent,
a mellékhatások csökkenthetők,
meghosszabbíthatók az életkilátások és jobbá tehető az életminőség.
Sok ember jóval több sót fogyaszt,
mint gondolná. Ez kedvezőtlenül
hat a vérnyomásra, valamint növeli
a szív- és érrendszeri betegségek
kockázatát. A magas vérnyomás
több mint két és fél millió embert
érint ma Magyarországon.

Látrányi Viktória
A magas vérnyomás sokáig nem okoz tüneteket.
Lassan, csendben károsítja az érrendszert,
ezért is hívják néma gyilkosnak. A hipertónia
káros hatása több szervet érinthet és különböző
tüneteket okozhat. Közeledik a magas vérnyomás világnapja, amit évről-évre május 17-én
rendeznek meg mindenütt, hogy felhívják a
figyelmet a sokszor rejtve maradó kór veszélyeire, a megelőzés fontosságára és lehetőségeire,
a betegség kezelésének módozataira.

Dohányzás és szívbetegség

Fotó: Kiss László archív

A magas vérnyomás fontos
népegészségügyi probléma, mely
növeli a szívbetegség, a stroke,
a veseelégtelenség, az idő előtti
elhalálozás és a fogyatékosság
kockázatát. A hipertóniát gyakran
nevezik csendes gyilkosnak, mivel
az egészségi állapotra gyakorolt

Tudta-e?
Az alábbi lépésekkel csökkenthető a
szívroham és a stroke kockázata és
normál szinten tarthatjuk a vérnyomást:
• egészséges táplálkozás
• sóbevitel csökkentése (kevesebb,
mint 5 g naponta)
• rendszeres testmozgás
• dohányzásról való leszokás
• alkoholfogyasztás csökkentése

Rengeteg embernek van tartósan a határérték, azaz 140/90 Hgmm fölötti vérnyomása

negatív hatásai rendszerint csak
a betegség késői stádiumaiban
jelentkeznek. Az időben elkezdett

óvintézkedéssel, mely az étrendi és
életmódbeli változtatások mellett
azonnali és rendszerint életre

A WHO minden évben május 31-én,
a dohányzásmentes világnapon
hívja fel a figyelmet a dohányzással
kapcsolatos egészségi és egyéb kockázatokra, valamint a dohánytermékek fogyasztását csökkentő hatékony
kormányzati fellépés fontosságára.
Az idei kiemelt téma: Dohányzás
és szívbetegség. A kampány célja,
hogy tudatosítsa az emberekben
az összefüggést a dohányzás és a
szívbetegségek, a szív- és érrendszeri
betegségek között, beleértve az agyvérzést, amelyek együttesen a vezető
halálokok közé tartoznak a világon és
Magyarországon is. Székesfehérváron
a két világnap kapcsán szerveznek
programot és szűrővizsgálatokat,
melynek részleteiről jövő heti lapszámunkban olvashatnak.

FEHÉRVÁR
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Kinek mennyi szabadság jár?

egészségét fokozottan veszélyezteti a
munkájuk. A föld alatt dolgozó vagy
ionizált sugárzásnak kitett dolgozóknak szintén öt kiadható munkanap jár
pluszban.

Kovács V. Orsolya
Sokan szeretnék a nekik járó szabadság
nagy részét a nyári hónapokban kihasználni,
kisgyermekes szülőknél ez a több mint tíz hetes
vakáció miatt különösen kulcskérdés lehet.
De kinek mennyi jár, és miről rendelkezhet a
munkáltató? Ennek jártunk utána.

Nem dönthetünk magunk az
összes szabadságról

Ami mindenkinek jár

Cégünk gyakorlattal rendelkező
CO hegesztőket keres
székesfehérvári munkahelyre.

Fotó: Kiss László archív

A munka törvénykönyve alapján
mindenkinek jár egy garantált
alapszabadság, ez Magyarországon
húsz fizetett munkanap egy évben,
azoknál, akik napi nyolc órában,
főállásban dolgoznak. Ez kiegészül
különféle pótszabadságokkal. Legáltalánosabbak az életkor alapján járó
plusz napok, ezek összesen tíz napot
tehetnek ki. 25 éves kor felett jár egy
pótnap, 28 éves kor fölött már kettő,
31 éves kortól három munkanap, 33
éveseknek négy, 35 évesen öt, 37 éves
kortól hat munkanap. 39 éves kortól 7
munkanap, 41 évesen nyolc, 43 évesen
kilenc, 45 éves kortól tíz munkanap.
A gyermek után járó pótszabadság
gyermekenként 2 munkanapot jelent,
felső határa hét munkanap évente.
Ez a szülőkkel egy háztartásban élő
gyermekek után jár, a gyermek 16 éves
koráig. Fogyatékossággal élő gyermek
után újabb két nap pótszabadság
kérhető. Fontos azonban tudni, hogy a
gyermek után járó pótszabadságot nem
adják automatikusan, minden esetben
külön nyomtatványon kell azt év elején
megigényelni a munkáltatótól.
Öt nap pótszabadság jár az édesapáknak a gyermekük születését követően,
ezek az úgynevezett apanapok. Ikergyermekek születésekor az apanapok
száma hétre növekszik. Pótnapokat
igényelhetnek azok is, akiknek az

Arról, hogy mikor vesszük ki a rendelkezésünkre járó huszonvalahány napot,
nem dönthetünk teljesen szabadon,
ebbe a munkáltató jog szerint is
beleszólhat. Ugyanakkor a munkáltatónak kiadási kötelezettsége van. Nem
válthatja meg pénzzel a szabadságként
járó napokat, mindenképpen ki kell adnia őket. Azonban az alanyi jogon járó
szabadságok felének kiadási idejéről
ő rendelkezhet, tehát megszabhatja,
mikor vegyük ki őket. Ennek különösen azoknál a termeléssel foglalkozó

Feladatok:
• vastaganyag, több soros
hegesztési sarokvarratok
készítése

Ha végre itt a nyár!

Elvárások:
• precizitás, pontos munkavégzés
• megbízhatóság, önállóság

Rendszeres elfoglaltságot jelentő munkához,
reklámkiadványok illetve ingyenes
megjelenésű kiadványok terjesztéséhez
keresünk munkatársakat.

Előnyök:
• munkatapasztalat
• minősítés
Kiemelt bérezés, utazási támogatás,
túlóra lehetőség, azonnali kezdés.
Jelentkezés: +36-70/408-4564
vagy hegmunka2018@gmail.com

Jelentkezés sms-ben a 06 70 778 54 51-es
telefonszámon vagy e-mail-ben
az ellenorzes@privatposta.hu címen.

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!

Amikor Virág, Zsóﬁ és Blanka néhány éve a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem
gondolták, hogy ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka átlagos nyelvtanulónak tartotta magát,
27 évesen mindössze egy nyelvből
volt bizonyítványuk. Életük nagy felfedezésének érzik a módszerrel való
megismerkedést. Azóta ugyanis Virág kilenc, Blanka pedig tizenhárom
nyelvből szerzett középfokú nyelvvizsgát. Zsóﬁ pedig 18 éves „kreatív
nyelvtanuló”, negyedikes gimnazistaként már tíz nyelvből vizsgázott sikeresen, teljesítménye korosztályában
egyedülálló.
Könnyedén, három-négy havonta tettek középfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a Kreatív Tananyagot használták. Figyelem, manapság gyakori, hogy a középfokú nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök fele nem veheti át

1+1+1 AKCIÓ -50%
Horoszkóp
május 10. – május 16.

Hexina jósnő

1 db tananyag + 1 db online gyakorló
+ 1 db nyelvvizsga felkészítő
Csomagár: 55.970 Ft helyett most 27.990 Ft

Kos 3. 21. – 4. 20.

A héten sikerülhet megoldania a párkapcsolati problémáit. Végre elég erősnek érzi magát
ahhoz, hogy fontos döntéseket hozzon. Véget ér a
halogatás időszaka és készen áll szembenézni az
igazsággal.

Bika 4. 21. – 5. 20.

www.hexina-josdaja.webnode.hu

diplomáját! A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon.
Három dolog, amiért érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:
1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű
mondatrész,
mondat
és
a hanganyag megtanít beszélni – tanári
segítség nélkül.
2. A könyv tartalmazza a középfokú
nyelvvizsga nyelvi anyagát – ezt a lányok eredményei is bizonyítják.
3. Kiváló módszer újrakezdésre,
szinten tartásra, sőt – újra elővéve
– bármikor felfrissíthetjük vele nyelvtudásunkat anélkül, hogy be kellene
iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra.
További információ az alábbi honlapon található, illetve az előadáson,
ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet minden
olyan emberből sikeres nyelvtanuló, aki valóban komolyan gondolja,
hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

Mostanában egy kissé maga alatt lehet, mert azt érzi,
nem úgy alakulnak a dolgai, mint azt szeretné. Lehet, hogy most még nem érzi, de úton vannak a jelentős változások az életébe, amik meg fogják hozni
Önnek a békességet, a nyugalmat és a szerencsét is.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Gaál
Ottó nagysikerű
nagysikerű
Gaál
Ottó
tankönyvének bemutatója.
tankönyveinek
bemutatója!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló
Eredeti módszer, különlegessége az önálló
beszédgyakorlás, egyéni
egyéni tanulási
tanulási tempó!
tempó!
beszédgyakorlás,
A tananyagok
megtekinthetők
és Ft-os
Tananyagok
megtekinthetők
és 21.990
21.990
Ft egységáron
megvásárolhatók:
egységáron
megvásárolhatók:
Székesfehérváron
a Szabadművelődés
Házában
Kiskunfélegyházán
a Móra Ferenc
(Fürdő sor 3.)(Petőﬁ tér 1.)
Művelődési Központban
2018.november
május 17-én
(csütörtök)
2016.
7-én
(hétfő) és
nov.
óráig (119-es
terem).
és14-én
május(hétfő)
24-én17-19
(csütörtök)
17-19 óráig.
www.kreativnyelvtan.hu
www.kreativnyelvtan.hu
Infó
Infóés
ésmegrendelés:
megrendelés:
Hudi
Tibor,
Hudi
Tibor06-30/318-49-53
06-30/318-4953
Német

Norvég

Angol

Olasz

Dán

Orosz

Eszperantó

Portugál

Francia

Spanyol

Horvát

Svéd

Holland

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Azok, akik pénzzel, üzlettel foglalkoznak, legyenek
óvatosak, mert olyan hibát véthetnek, ami az állásukba kerülhet, de legalábbis jelentős anyagi vonzata
lenne. Ha nem biztos a dolgában, akkor inkább kérjen
segítséget, de semmiképpen se hősködjön!

A szerelmi élete fellendülőben van. Végre több idejük
jut egymásra a kedvesével és többet is tudnak beszélgetni lelki dolgokról és jövővel kapcsolatos terveikről.
Ráadásul még olyan jó hírt is hallhatnak, ami mindkettejüket érinti, és pozitív hatással lehet az életükre.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Manapság hajlamos lehet abba a hibába esni, hogy
olyat vár el másoktól, amit Ön sem tesz meg. Tele van
elvárásokkal, és ezzel együtt persze egyre több csalódás éri és csodálkozik, hogy mások miért nem veszik
a célzást vagy találják a ki a gondolatait.

A héten abba a hibába eshet, hogy megpróbálja másokra erőszakolni a véleményét. Tegye félre azt, hogy
mindenáron a saját véleményét kívánja bizonygatni.
Kifejezetten rosszul is elsülhet ez a dolog, és nem csak
megsérthet másokat, de akár el is veszítheti őket.
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Kevesen tudják egyébként, hogy ilyen
szempontból mennyire szerencsések
is vagyunk mi magyarok. Indiában
például tizenkét nap, Kínában tíz nap
fizetett szabadság jár a dolgozóknak.
Az Egyesült Államokban nincs is
konkrétan kötelező fizetett alapszabadság, és nem az életkor előre
haladtával, hanem az adott cégnél
eltöltött évekkel növekszik a kiadható
szabadságok száma. Megtörténhet
például, hogy valaki az ötvenes évei
végén vált munkahelyet, teljesen új
dolgozóként az adott munkáltatónál,
mindössze tíz nap fizetett szabadságot vehet igénybe.
üzemeknél, gyáraknál van jelentősége, ahol például karbantartás miatt
minden évben néhány hétre leállnak a
gépek, és kötelező leállást rendelnek el.
Zömmel ez a nyári, illetve a karácsonyi időszakra esik, ahol a dolgozók is

megfelelően ki tudják használni az így
felszabaduló heteket.
Létezik konzultációs kötelezettség is, ami
azt jelenti, hogy a munkaadónak időben
egyeztetnie kell a munkavállalóval arról,
mikor szeretne szabadságra menni, tudják-e nélkülözni a munkából akkor.
A munkáltató évente hét munkanap
szabadságot – a munkaviszony első
három hónapját kivéve – legfeljebb két
részletben a munkavállaló kérésének
megfelelő időpontban köteles kiadni.
A munkavállalónak erre vonatkozó
igényét legalább 15 nappal a szabadság
kezdete előtt be kell jelentenie.
A szabadságot – eltérő megállapodás
hiányában – úgy kell kiadni, hogy a
munkavállaló naptári évenként egy
alkalommal, legalább 14 egybefüggő
napra mentesüljön a munkavégzési és
rendelkezésre állási kötelezettsége alól.
Eszerint tehát a nyári szünetben
nyugodtan kivehetünk egybefüggően
két hetet, vagy akár többet is, csak
egyeztessük időben a munkaadónkkal a
terveinket. És életszerűen természetesen

a kollégáinkkal is érdemes megbeszélni, hiszen a legtöbb helyről azért nem
hiányozhatnak egyszerre túl sokan.

Ha mégsem vettük ki
A következő évre át lehet vinni a szabadságot az alábbi esetekben:
• Ha a munkaviszony október 1. napján
vagy azt követően kezdődött, a munkáltató az esedékességet követő év
március 31-ig adhatja ki a szabadságot.

Temetés, tanulás, építkezés – rendkívüli esetek
A munka törvénykönyve lehetőséget biztosít minden munkavállalónak arra, hogy rendkívüli
körülmény esetén, például közvetlen hozzátartozó halála esetén a temetésre két nap rendkívüli szabadságot vegyen igénybe előzetes bejelentés nélkül. Közvetlen hozzátartozónak
minősül a házastárs, egyenes ágbeli rokon, házastárs egyenes ágbeli rokona, örökbe fogadott, mostoha és nevelt gyermek, örökbe fogadó, mostoha és nevelő szülő, testvér, élettárs.
Tanulmányi szabadság céljából is igényelhetünk rendkívüli szabadságot: vizsgákra összesen
négy munkanap, szak- és évfolyamdolgozat elkészítéséhez további tíz nap szabadság
adható. Fizetés nélküli szabadság is igényelhető. Ezt leggyakrabban a gyes ideje alatt veszik
igénybe, de idősebb gyermek otthoni ápolása során is jár két év, egy év pedig magánerőből
történő saját lakás építésekor.

Többnyelvű információs platform indul
Az elmúlt időszakban – összefüggésben a nagy mértékben jelentkező
munkaerőhiánnyal – egyre több munkavállalási céllal letelepedni kívánó külföldi
állampolgár érkezik Magyarországra, illetve felsőoktatási intézményeinkben
is növekszik azon külföldi diákok száma, akik hosszabb-rövidebb ideig
hazánkban folytatják tanulmányaikat. Az ő hatékonyabb gazdasági
integrációjuk elősegítését is célozza a DRIM elnevezésű projekt, amelyben a
Dél-Németországtól Bulgáriáig terjedő terület, a Duna Régió nyolc országának
(Ausztria, Csehország, Horvátország, Magyarország, Németország, Szerbia,
Szlovákia, Szlovénia) tíz szervezete vesz részt. A projektben Magyarországot
a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség képviseli.
A projekt keretében készült el a Duna Régió Iránytű (Danube Compass)
információs platform, amely a Duna Régióba érkező vagy azon belül másik
országba költöző személyeknek, illetve a velük kapcsolatba lévő, számukra
szolgáltatást nyújtó közintézmények és szervezetek dolgozóinak nyújt
segítséget hat különböző témakörben (érkezés és tartózkodás, munkavállalás,
helyi nyelv megtanulása, oktatás, mindennapi élet, egészségügy), több
különböző nyelven, a projektben résztvevő országokra vonatkozva.
Ki kell emelni a Duna Régió Iránytű transznacionális karakterét, a nyolc
országból érkező partnerek különböző tapasztalatokkal segítették az
információs platform létrehozását, emellett fontos az is, hogy a nyolc országra
vonatkozó információk egy helyen találhatók meg, így téve könnyebbé az
egyes országok által kínált lehetőségek összehasonlítását. A Duna Régió
Iránytű információs platformot a www.danubecompass.org linken érheti el,
a DRIM projektről magáról a interreg-danube.eu/approved-projects/drim
honlapon talál több információt.

Jelentkezzen májusban induló:

• Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló (E-000683/2014/A032)
• Ipari olaj-és gáztüzelő-berendezés kezelő (E-000683/2014/A003)
• Nyomástartóedény-gépész (E-000683/2014/A015)
• Építő-és anyagmozgató gép kezelője (A001-A003)
OKJ-s tanfolyamainkra, valamint
• Gépkezelő hatósági vizsgáinkra
• 5 évenkénti kazános és villamosipari továbbképzéseinkre
• Tűzvédelmi szakvizsgáinkra.

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

Építőanyag-Centrumunkba
keresünk kollégákat
bővülő feladataink ellátására
Székesfehérváron az alábbi pozíciókba:

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).

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Manapság hajlamos lehet féltékenykedni annak
ellenére, hogy nincs is rá oka. De mégis potenciális
vetélytársakat lát mindenütt. Ráadásul egyáltalán nem
leplezi jól a féltékenységét, partnerét is feszélyezheti
vele és egy idő után komolyan magára is haragíthatja.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A héten érheti egy kis szívfájdalom, mert érzi, hogy
el kell engednie valakit, akivel már régóta nem a legjobb a kapcsolatuk. Fontos, hogy most ne a múltba
tekintsen, hanem előre, máskülönben akadályoztatni
fogja Önt.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

A munkahelyén kicsit vissza kellene fognia magát.
Akármilyen nagy sikerei is legyenek, újabban elszaladhat Önnel a ló és kollégái egoistának, nagyképűnek tarthatják. Legyen ezzel óvatos, ha dicsekvéssel
szeretne szeretethez vagy elismeréshez jutni, mert ha
túlzásba viszi, elüldözheti a támogatóit.

Bak 12. 21. – 1. 20.

• A szabadságot, ha a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem lehetett
kiadni, az ok megszűnésétől számított
60 napon belül ki kell adni.
• Az esedékesség évében kell kiadottnak tekinteni a szabadságot, ha
igénybevétele az esedékesség évében
megkezdődik és a szabadság következő évben kiadott része nem haladja
meg az 5 munkanapot.
Forrás: 24ora.eu,
A Munka Törvénykönyve, hrprofi.hu

Tapasztalja, hogy végre szép lassan beérnek a korábban
elvetett magjai. Üzleti terve vagy előmenetele végre
megvalósulni látszik, megérte időt és energiát áldozni
rá. De még nem pihenhet, hajtson egészen a célig!

• Teherautó sofőr:
darukezelői jogosítvány, „C”,”E” kategóriás jogosítvány szükséges
• Árukiadó: targoncavezetői jogosítvány szükséges
• Segédmunkás
Munkaköreink részletes leírását megtalálja a
www.braunbau.hu/Allasajanlatok honlapunkon.
Pályázatokat várjuk az allas@braunbau.hu e-mail címre.

Érdeklődni: 06-30/749-0202

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Legyen óvatos a munkahelyén azzal, hogy mindenáron segíteni akar másoknak vagy a lelki életüket
ápolná, mert rosszul is elsülhet a dolog. Egyrészt
azért, mert szavainak súlya van, másrészt azért, mert
nem mindenki veszi szívesen a kéretlen tanácsokat.

Halak 2. 19. – 3. 20.

A héten rettentően érzékeny lesz. A szokottnál
is jobban működnek a beleérző és telepatikus
képességei, sokkal jobban átveszi környezete
érzéseit és gondolatait, ám ezek most főként
lehangolják Önt.

E-000683/2014

Ahol nem jár fizetett szabadság
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Közélet

Okosan szelektáljunk!

Rába Henrietta

A Depónia Nonprofit Kft. még
2015-ben kezdte el a kétkukás
szelektív hulladékgyűjtést, először
kísérleti projekt keretében a
családi házas övezetekben. Akkor
1500 háztartás kapott edényt,
majd 2016-tól további 12500
kukát osztottak ki. A világoskék
színű edényekbe várja a szelektíven gyűjtött, a másikba pedig a
vegyes hulladékot a Depónia. Az
év eleje óta már csak a csomagolási hulladékot szállítja el a cég
a kék kukákból. Czentár Ottó, a
Depónia Nonprofit Kft. üzemeltetési osztályvezetője elmondta „Az
elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy
a szelektív hulladéknak az összetétele
eléggé szennyezett, ezért kívánjuk
most egy új matricával, tájékoztatóval
ellátni ezeket az edényeket, ehhez
kérjük a lakosság segítségét. Annak
örülünk, hogy sokkal nagyobb a begyűjtött szelektív anyag mennyisége,

Fotó: Kiss László

Új matricákat küld ki a Depónia Nonprofit Kft.
a családi házas övezetekben a szelektív és a
vegyes hulladékgyűjtő edényekre. Már év eleje
óta csak a csomagolási hulladékokat kérte a
cég belehelyezni a szelektív edényekbe, de sok
szennyezett egyéb jellegű hulladék is belekerült. A matricákkal ismét felhívják a figyelmet,
hogy mit tegyen a lakosság a gyűjtőedényekbe.

A hulladék otthonokban történő szétválogatása fontos a környezetünk megóvása miatt

viszont rendkívül szennyezett, ezért
szeretnénk pontosítani a begyűjthető

szelektív anyagoknak a körét. Ezek
kifejezetten a csomagolási hulladékot

2018.05.10.

jelentik. Most minden háztartásnak a
családi házas övezetben, akiknek osztottunk korábban edényt, küldünk egy
szórólapot és két matricát. Ezt kérjük,
hogy ragasszák fel az edényeikre, mert
ez a további elszállításnak a feltétele.
A matricán feltüntettük, hogy mi az,
amit bele lehet tenni az egyik edénybe,
és mit lehet belehelyezni a másikba.”
Az eligazodást segítő tájékoztató
levelet és két matricát már kézbesítik a Depónia munkatársai a
családi házas övezetekben.
A matricán újra és újra elolvashatja a lakó, hogy mit helyezhet
bele a kék edénybe: ilyen mindenféle csomagolóanyag - műanyag
üdítős, ásványvizes palack, fóliák,
zacskók, műanyag tisztítószeres
flakonok, italos kartondobozok,
fém italos, illetve konzervdobozok
- és a papír csomagolási hulladék.
Amit nem jó, ha beletesz a lakosság
a kék színű hulladékgyűjtőbe: a
szennyezett csomagolási hulladékok, zsíros, ételmaradékos doboz,
zacskó, valamint a nem csomagolási hulladékok, azaz a műanyag
kerti szék, gyerekjáték. Mindkét
matricát, amit megkap a háztartás,
mielőbb fel kell ragasztani az edényekre, mert ez a további elszállítás
feltétele.
További információ a deponia.hu
weboldalon olvasható.

Közéleti hetilap
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Brunszvik Ferenc gróf kettős élete
Séllei Erzsébet

Tíz évvel megismerkedésük után
Beethoven részére Rudolf főherceg,
Kinsky és Lobkowitz hercegek évjáradékról szóló okmányt állítottak ki,
hogy Bécshez kössék az Európa más
városaiban kapóssá vált zeneköltőt.
Az évjáradék felszabadította Beethovent a megélhetés előteremtésének
prózai gondjai, esetenként barátja
anyagi támogatásától való függése alól.
Egyenrangúvá váltak. A kedvenc bécsi
vendéglők falai között zajló, véget
nem érő vidám beszélgetések, a bécsi
szalonokban rendezett közös zenélések részese Ferenc gróf is. A családi

Fotó: Sulinet.hu

Mint korábban említettem, a megözvegyült Brunszvik
Antalné grófnő 1799. májusában tizennyolc napos
kikapcsolódásra Bécsbe utazott négy gyermekével.
Ezalatt a pár nap alatt életre szóló barátság szövődött
a zenei tehetséggel megáldott család és Beethoven
között. Szerelem fűzte a szépséges Jozefinhoz,
testvéri kötődés Ferenchez. „Hadd tekintselek annak,
hiszen nincs senkim, akit így nevezhetnék…” írta
egyik levelében. A szerelmes 30 éves Beethoven
megismerkedésük első évében Budára látogatott,
hogy lássa, hol termett az ő szépséges kedvese.
Május volt, a legszebb tavasz. A Várszínház fellépésre
invitálta. Több ilyen jeles alkalomról nem maradt
feljegyzés. Egy év sem telik el, a zeneköltő szívét is
elrabolta Jozefin unokahúga, a bécsi szalonok világába berobbanó 16 éves, kacér Júlia. A frissen elkészült
Holdfény szonáta már az ő bája előtti tiszteletadás.
Ez a románc azonban nem tartós, Jozefin marad mindvégig a „halhatatlan kedves”.

Komáromi-Kacz Endre: Beethoven Martonvásáron

teplitzi nyaralást terveznek, közvetlen
hangú leveleket váltanak.
Ferenc gróf tavasztól őszig a martonvásári gazdaságban szorgoskodott, a telet
a budai várban lévő lakásban töltötte

Brunszvik Ferenc és felesége a zenében is társak voltak (A képet 1828-ban Th. Heinrich festette)

gazdaság irányítása azonban Bécsből
hazaparancsolja. Kapcsolatukat ezután
is a testvéri szeretet jellemzi. Ferenc
gróf bort küld, kéziratokat cserélnek,

és muzsikus szenvedélyének hódolt.
Elismert csellistaként a főváros muzsikusaival és zenebarátaival élt társasági
életet. A színház világa elvarázsolta. A

pesti színházat a hozzá tartozó Várszínházzal együtt három évre kibérelte. A
székesfehérvári színtársulatot meghívta
a fővárosba, ahol a kiváló színészgárda
összesen hatvan előadást tartott kirobbanó sikerrel. Brunszvikot dicsérték a
sikeres operabemutatók is, valamint
színvonalas zenekarának játéka.
Közbenjárt Beethovennél, hogy vállalja
el az új pesti színház megnyitására két
alkalmi darab megzenésítését. Így született meg az István király és az Athén
romjai c. darabok zenéje a pesti Német
Színház felavatására.
Ferenc gróf fiatal felesége, Just Szidónia
a kor egyik legjobb női előadója volt.
Különösen a férjének dedikált Appassionata szonáta tolmácsolásában jeleskedett. „Ha a zongora előtt ül sógornőm,
és Beethoventől, Mendelssohntól játszik
csodaszép darabokat, egészen más
lénnyé alakul át: költészet és lángész
mozgatja ujjait… az ember szinte azt
képzeli, átszellemült angyalt lát maga
előtt.” - nyilatkozott róla Brunszvik
Teréz, pedig a két nő nem kedvelte
egymást. Brunszvik Teréz sérelmezte,
hogy sógornője kinézi őt a kastélyból. A
gróf és grófné zongorán és gordonkán
gyönyörű kettősöket játszottak a maguk
és vendégeik gyönyörűségére. Társaságukhoz egy kitűnő hegedűs, Táborszky
Mihály csatlakozott. A trió aztán „olyat
produkált, amilyet ebben az időben
Bécsben hiába kerestünk volna”. Zeneestéiket Széchenyi István is látogatta.
I. Ferenc császár elhunyta után a várban
tartott rekviem alkalmával a gróf a főváros jeles művészei társaságában nyilvános szereplést is vállalt. Liszt Ferenc fogadása alkalmával, 1839-ben, Brunszvik
Ferenc gróf is muzsikált. A híres francia
hegedűművész, Vieuxtemps tiszteletére
adott estélyen zongorán Erkel Ferenc és
Szidónia grófné felváltva adták a kíséretet. A Brunszvik házaspár sokat tett
azért, hogy Pest a kamaramuzsikálás
terén Bécshez felzárkózhatott.

Ferenc grófban megfért egymással
a kiváló zenész, a tudós zeneértő, a
nagyvonalú mecénás, és a jobbágyait
megrövidítő, vasárnap is dolgoztató,
önkényeskedő, pereskedő, az iskola
ügyeit elhanyagoló, a plébánost megkárosító, a püspökkel összekülönböző
(a kegyúri jogot is megvonták tőle), a
nővéreivel szemben önző, szűkmarkú
emberrel. 1816-ban az összehívott
lakosság jelenlétében megverette és
tizenkét órán át vasban tartotta a
törvénybírót, az egyik esküdtet pedig
bírság megfizetésére kötelezte és
kizáratta az esküdtek sorából elrettentésül, hogy „ezután tanulnának, s
nem mint az oskolás gyermek minden
hiábavalóságért panaszra fussanak”…
Mindeközben a lelke tele volt gyönyörű muzsikával.
A 48-as forradalom és szabadságharc
alatt Ferenc gróf Pesten tartózkodott.
Martonvásári kastélya főhadiszállásként, kórházként, majd a foglyok
szállásaként önálló életet élt. Itt ápolták
a pákozdi csata sebesültjeit is, majd az
áldozatok egy részét a martonvásári,
másik részét a székesfehérvári sóstói
temetőben hantolták el. Az idős Ferenc
gróf már nem tért kastélyába vissza.
A szabadságharc leverésének évében
Bécsben elhunyt. Akkorra Beethoven, a „testvér” már 22 éve halott volt.
A fülben lévő csontok összenövése
megfosztotta hallásától, a süketség
depresszióhoz, a depresszió öngyilkossági kísérletekhez és mértéktelen
alkoholfogyasztáshoz, az pedig máj- és
hasnyálmirigy betegséghez vezettek.
Az emberkerülővé vált zeneköltőt 57
éves korában a halál szabadította meg
mélységes szenvedéseitől. Liszt Ferenc
egy ízben elzarándokolt Martonvásárra.
A kastélyban megtekintette a Beethoven relikviákat, a leveleket, kottákat,
festményt, majd eljátszott néhány Beethoven művet a zongorán és visszatért
Pestre.
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Harmadik helyről a rájátszásba
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Somos Zoltán

A középszakaszban három győzelemmel kezdett az Alba, de a
hozott eredmények miatt ez csak
ideiglenesen jelentett előnyt a
legnagyobb rivális szombathelyi
csapat ellen. Ráadásul itthon csak
egyetlen ponttal sikerült megverni a Falcót, így sejthető volt,
hogy az ellenük idegenben vívott
rangadón dől el, melyik együttes
végezhet a döntőig pályaelőnyt
biztosító második helyen. Múlt
szombaton aztán az Alba simán
kikapott a Savaria Arénában
(82-72), így már csak akkor zárhatott volna a rivális előtt, ha az
hátralévő két meccsét elveszíti.
De a szombathelyiek szerda este
legyőzték a Körmendet, így az
Alba tulajdonképpen tét nélkül
léphetett pályára a Szolnok ellen.
Ez persze egy Alba-Olaj párosításban sosem igaz, a szurkolók
presztízs-rangsorában első helyen
áll a Tisza-partiak elleni párharc.

Fotó: Simon Erika

Véget ért a középszakasz az Alba Fehérvár
kosarasainak, akik a közönség számára
mindig fontos, de valójában már tét nélküli
rangadón legyőzték a Szolnokot. Mivel
előtte kikaptak Szombathelyen, nem tudták
megszerezni a második helyet, de a play-off
első körében így is övék a pályaelőny.

Hiába üldözték, Kasey Hill tarthatatlan volt a Szolnok ellen

Ráadásul a Dzunics-csapat vehette el az Olaj középszakaszbeli ve-

retlenségét, és magabiztosan meg
is tette ezt! Ahogy a két gárda

Megint aranyat értek
Ha kecskeméti öttusa Világkupa, akkor
fehérvári aranyérem. Azaz Demeter Bence és
Kovács Sarolta. A Volán versenyzői, ahogy
tavaly, úgy idén is megnyerték a vegyes váltót.
Demeter ráadásul egyéniben bronzéremnek is
örülhetett.

párosa szállított: az egyéniben
ötödik helyen záró Kovács Sarolta
és Demeter Bence óriási magabiztossággal iskolázta le a mezőnyt
mix-váltóban. Jószerével úszásban
és a vívásban akkora előnyt gyűjtöttek, hogy onnan csak elveszíteni
tudták volna a versenyt.
„Vívásban négy vagy öt tussal tudtunk
győzni a második előtt. Ez pedig
rengeteg másodpercet jelentett a kombinált számnál.” - értékelt Demeter
Bence. Kovács Sarolta a közönséget
dicsérte: „Jó volt, hogy ilyen nagy
közönség előtt futhattunk, remélem ők
is élvezték. Mi azt éreztük, hogy sok
erőt adnak nekünk.”
Kell is az erő, hiszen bő két hónap
múlva kezdődik az Európa bajnokság Székesfehérváron!

Vakler Lajos
A hagyományokhoz hűen Agárdon évadnyitóval köszöntötte a májust a Velencei-tavi Vízi
Sportiskola.

A több mint negyven éves múltra
visszatekintő sportintézmény egyedülálló módon három vizes olimpiai
sportágban (kajak-kenu, evezés, vitorlázás) foglalkozik 8-18 éves korú
fiatalok utánpótlás-képzésével, illetve a létesítmény helyet és szaktudást biztosít az említett sportágakban a tömeg- és a szabadidősport
részére minden korosztályban.
Az évadnyitón L. Simon László
országgyűlési képviselő köszöntőjé-

Fotó: uipmworld.org

Demeter Bence az egyéni versenyben
elég erőteljesen jelezte, hogy Los
Angeleshez hasonlóan Kecskeméten
sem adja a dobogónál alább, ugyanis
akkora hajrát „vágott ki” a kombinált
számban, hogy francia vetélytársát
megelőzve végül odaért a dobogó
harmadik fokára (az Angyalok városában a második helyen zárt).
A zárónapon szinte menetrendszerűen jött a slusszpoén, amit a Volán

Évadnyitó Agárdon

A vegyes váltó a tavalyival azonos érzésekkel, a kecskeméti dobogó tetején

ben gratulált az átgondolt fejlesztésekhez, és jó munkát kívánt az
ország egyik kiemelkedő vízi sport
bázis edzőinek, versenyzőinek. Az
ünnepségen Fidel László, a magyar
kajak-kenu sport ötszörös világbajnok legendája mellett megannyi
sportági ikon részvétele megerősítette, hogy az ifjú tehetségek és
reménységek számára a nagy múltú
klub szakmai jövője biztosított.
VVSI a hazai sportéletben évtizedek
óta meghatározó szerepet tölt be,
és továbbra is az egyik legsikeresebb utánpótlás-nevelési központja
hazánknak. A megújult rekreációs
központként is elismert létesítmény
várja a látogatókat.

Kép: Burján Zsigmond

Németh Krisztián

legutóbbi, szolnoki meccsén a korán megsérülő Lóránt, úgy most a
másik oldalon Milosevics hiányát
kellett feldolgozni, de egyik csapat sem „egyemberes”, nem ezen
múlt a rangadó. Inkább a meccs
egyes szakaszaiban ellenállhatatlan Kasey Hill eredményességén,
a kis irányító huszonhárom pont
mellett hét gólpasszt is kiosztott. A második félidőben már
a lepattanókra is jobban figyelt
az Alba, védekezése szervezett
maradt és olykor úgy rohanta
le a Szolnokot, ahogy a listavezetőnél gyengébb csapatokat
szokott. A vége 84-67 lett, a két
nagy ellenfél a szezonban 2-2-re
végzett egymás ellen, legközelebb
pedig az éremcsatákban találkozhatnak. Az ideális a döntőben
lenne, de odáig a fehérváriakra
még nagyon kemény feladatok
várnak. Hétvégén derül ki, hogy a
Pécs vagy a Zalaegerszeg lesz-e az
ellenfél a rájátszás első körében,
amit kedden itthon kezdenek
Kellerék. Egyik sem egyszerű
eset, továbbjutás esetén pedig
alighanem jönne megint a Falco,
pályahátrányból… Most jön a
szezon legfontosabb része, amelyben idegenben is villantania kell
az Albának, hogy legyen esélye
megvédenie bajnoki címét.

L. Simon László mondott köszöntőt az évadnyitón
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Közéleti hetilap

A meglepetés erejével

Rutinos légiósok jönnek

Németh Krisztián

Somos Zoltán

Ideges küzdelmet hozott az év legfontosabb
mérkőzése, a Videoton és a Ferencváros gól nélküli rangadója. A hátralévő négy forduló - értsd:
győzelem - felét Lazovics nélkül kell behúznia a
fehérváriaknak.

Nem tétlenkednek a Fehérvár AV19 vezetői,
sorra kötik az új szerződéseket a következő szezonra. A csapat magja már elkötelezte magát,
most új légiósok érkezését jelentették be.

Ezen a héten már háromszor
adott ki közleményt a fehérvári
EBEL-csapat, egy-egy rutinos
külföldi játékos igazolását jelentve
be. Úgy tűnik, a mindig kulcsembernek szánt légiósok esetében
ezúttal a tapasztalat volt a legfőbb
szempont. Az sem meglepő, hogy
Hannu Järvenpää vezetőedző bízik
honfitársaiban, két finn hokis is
Fehérvárra igazolt. Tero Koskiranta

harminchárom, Harri Tikkanen
harminchat éves, a kanadai Ryan
Glenn pedig még nála is idősebb
egy évvel. Sok a párhuzam hármuk életrajzában: együtt csaknem
kétezer meccsük van az európai
csúcskategóriába tartozó finn első
ligában, és mindannyian játszottak már az EBEL-ben is. Ráadásul
visszatér Andrew Sarauer, vagyis
kijelenthető, az osztrák ligát, az
ellenfeleket kívülről-belülről jól
ismerő új szerzeményei vannak a
Volánnak. Mindez a már szintén
tapasztalt magyarokkal, a lendületet hozó fiatalokkal együtt remélhetőleg ütőképes gárda kialakítását
eredményezi majd.

Fotó: Kiss László (archív)

Fotó: vidi.hu

Persze nem fintorognánk, ha a
fehérváriak begyömöszöltek volna
egy csúnya gólt Felcsúton. De nem,
és ezzel a tabellát továbbra is egy
pontos előnnyel vezető zöld-fehérek
kezében van a sorsuk. Némi iróniával azt is mondhatnánk, a Vidi
aranyérméért Varga Roland tette a
legtöbbet, aki két méterről hagyta
ki a kihagyhatatlant, zöld-fehérben.
Persze ez nem igaz, nem hiába
került be a forduló válogatottjába
Kovácsik és Fiola. Lazovics viszont,
kiállításának „köszönhetően”, a következő két mérkőzésen a keretben
sem lehet.
Az utolsó négy fordulóban a
bajnokaspiránsok jobbára olyan
ellenfelekkel játszanak, amelyek a
túlélésért küzdenek, így nem kizárt
a meglepetés. Mármint olyan,
A Ferencvárosnál maradt a lépéselőny, de ha botlaaminek Sóstón örülni lehet.
nak...

Az utolsó négy forduló programja
Ferencváros:
Vasas (otthon)
Honvéd (idegenben)
Diósgyőr (otthon)
Balmazújváros (idegenben)

Amikor Andrew Sarauer megindul – mostantól ismét Volán-mezben

Feketehegy sportegyesülete
Somos Zoltán
A városrészben élők szabadidős sporttevékenységének
biztosítása az elsődleges célja a most megalakult Feketehegy-Szárazrét Sport és Szabadidős Egyesületnek.

önszerveződésében is nagy szerepe van
a sportnak.
Az egyesület elnöke, Csóra Renáta a gyerekekre váró programokról beszélt. „Az
egyesület célja leginkább, hogy a környékbeli
gyerekeknek szabadidős sporttevékenységet
biztosítsunk, illetve nyári táborokat szervezzünk. Ezekben lesznek focis, kosaras, kézilabdás napok, biciklizni megyünk a gyerekekkel,
futni tanítjuk őket, így mindenki megtalálhatja a leginkább hozzá illő sportot.” Az új
egyesület által szervezett első program
május 26-án a városrész lakói számára
szervezett kispályás labdarúgó kupa lesz,
amelyre a feketehegyi utcák csapatai
jelentkeztek és még jelentkezhetnek.

Fotó: Molnár Artúr

Mintegy hatezer ember él ma Székesfehérváron Feketehegyen, sok
fiatal költözött ebbe a városrészbe, és
természetes igénye az itt lakóknak a
rendszeres mozgás, sport. A most alakult FSE sajtótájékoztatóján elhangzott,
elsősorban a tömeg- és szabadidősport
lehetőségeit szeretnék megteremteni.
Szigli István, a városrész önkormányzati képviselője kiemelte, a közösség

Fehérvári aranyak Balatonboglárról

Szigli István elmondta, sokak igényét elégíthetik ki az egyesület nyújtotta sportolási lehetőségek

Kaiser Tamás
A felnőttek mezőnyében abszolútban Dévay
Márk győzött, ráadásul testvére, Zsombor azonos idővel ért célba, míg az Alba Triatlon újonc
csapata is aranyérmes lett a balatonboglári
duatlon országos bajnokságon.

A balatonboglári Duatlon országos bajnokságon a férfiak sprint
versenyét uralta az Alba Triatlon
SE két kiváló elit sportolója, Dévay
Márk és Zsombor. A Dévay testvérek nem ismertek pardont ezen a
napon, és meggyőző határozottsággal utasították maguk mögé a teljes
mezőnyt. Az öt kilométer futásból,
húsz kilométer kerékpározásból,
illetve két és fél kilométer futásból
álló táv végén kéz a kézben értek
célba, 54:23 perces remek időeredménnyel. A célfotó végül Márkot
hozta ki győztesnek, de Zsombor
nyakában is szépen csillogott az
ezüstérem, sőt, egy arany is, hiszen
a junioroknál ő győzött.
Az újoncok versenyében is volt
minek örülnie az Alba triatlonosoknak: a Ganesz Ádám - Szekfű
Viktor - Várnai Dávid triónál ezen a

Válts életmódot
a Cutler Életmódprogrammal!

Fotó: Alba Triatlon SE

Videoton:
Haladás (otthon)
Vasas (idegenben)
Honvéd (otthon)
Diósgyőr (idegenben)
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Márkó (balra) és Zsombor együtt a célban az
országos bajnokságon – elsőkként

napon nem volt jobb Magyarországon, így csapatban bezsebelték az
aranyérmet.

Részletek a Cutler Facebook-oldalán.
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A Vörösmarty Rádió műsora május 12-től 18-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2018. 5. 12. szOMBat
00.00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsa. Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
Témák: műsorajánló,
naptár, névnapok,
aktualitások,
érdekességek
08:40 Hogyan teljesítsünk
jobban a
munkahelyünkön?
Vendég: Garai Orsolya
10:10 Rágcsálnivalók
egészségesen.
Vendég: Antal Vali
12:10 A tavasz ajándékai.
Vendég: Lencsés Rita
13.00 Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
Témák: aktualitások,
érdekességek
14:10 Elsősegély percek.
Vendég: Takács József
14:30 Ép testben jól élek.
Vendég: Pletser Ádám
15:10 Civilek: A Vigyázó Kéz
Egyesület. Vendég:
Jakab Andorné
16:10 Versünnepi
portrébeszélgetés 3.
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. 5. 13. Vasárnap

2018. 5. 14. Hétfő

2018. 5. 15. Kedd

2018. 5. 16. szerda

2018. 5. 17. CsütörtöK

2018. 5. 18. 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
11:25 Lázár Ervin: Virágszemű.
Vendég az Óperenciás
Mesemondó verseny 1-2.
osztályos korcsoport III.
helyezettje Rácz Lili
11:40 Móri és Bodajki
kirándulás. Vendég:
Kulcsárné Németh
Mariann
12:10 Miért jó motorozni?
Vendég: Puska József,
Márkus Antonius Miklós
13.10 Műsorvezető:
Cseke András
14:10 Spanyol gyakorlaton az
Arany János iskola diákjai.
Vendég: Fülöp Anita
17:10 Versünnepi
portrébeszélgetés 4.
18.10 Tartson Mits Mártonnal!
20.05 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

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: Palkó
Zsuzsanna
16:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
16:10 Divatműsor. Vendég:
Kernya Mariann
17:10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Palkó
Zsuzsanna
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: Palkó
Zsuzsanna

00:05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások,
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek
és információk
08.10 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: Bóna Évi
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: Bóna Éva
15:10 Motorsport
16:00 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
16:10 Agenda – Kormányhivatali
műsoróra
17:10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Bóna Éva
20:10 Nyitány – klasszikus
zenei magazin - Mits
Márton műsora.
21:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Bóna Éva

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 Jogi percek. Vendég:
Dr. Stein Barnabás
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: Palkó
Zsuzsanna
15.10 Az orvos válaszol
– egészségügyi
magazinműsor
16.00 Műsorvezető: Bóna Éva
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Palkó
Zsuzsanna
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: Palkó
Zsuzsanna
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: Bóna Éva
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:
Cseke András
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.

