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a Köztársaság mozi

Bővül az óriásbábcsalád

Szarajevó, a négy kultúra
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„A biztonság a legfontosabb!”

2018.06.14.

A HETILAP

Látrányi Viktória

„Az újonnan megalakult kormány
ígéretet tett, hogy megóvja az ország
biztonságát. Ennek érdekében alkották
meg a Stop-Soros törvénycsomagot,
valamint módosítanák az alaptörvényt,
hogy Magyarország ne lehessen bevándorlóország. Erre április nyolcadikán
kétharmados felhatalmazást adtak a
választók. A másik nagyon fontos törvényjavaslat is a biztonsággal függ össze,
de ez a megélhetésünk, a gazdasági élet
biztonsága. Ezzel kapcsolatban kedvező
hír, hogy a GDP várhatóan a korábban
jelzettnél nagyobb mértékben nő, tehát a
gazdaság jó állapotban van. Mindennek
a törvényi megalapozása a költségvetés,
amit június-július hónapokban tárgyal a
parlament. Ezekhez az eredményekhez
jelentősen hozzájárulnak a fehérvári
emberek és a városban működő cégek,

Fotó: Simon Erika

Az Országgyűlés és a kormány megalakulása után
elkezdődött a munka. Vargha Tamás az elkövetkező időszak legfontosabb feladatairól számolt
be. A város országgyűlési képviselője májustól
kormánybiztosként felügyeli az Árpád-ház-program megvalósítását. Cél, hogy az Árpádok
örökségét a magyar és az európai közemlékezetben elhelyezzék. A politikus az előző ciklusban
eldöntött fejlesztésekről is beszélt: megvalósul a
Szent György Kórház belgyógyászati tömbjének
építése, a kórházi parkoló bővítése, a multifunkciós rendezvénycsarnok felépítése és a Fehérvár
tüdeje program is.

Vargha Tamás korábban miniszteri biztosként, idén májustól kormánybiztosként felügyeli az
Árpád-ház-programot

amiért köszönet illeti őket. Büszke
vagyok rá, hogy a magyar gazdasági
növekedés egyik erős alapja Székesfehérvár.” – fogalmazott Vargha Tamás.
Szerdán délután terjesztette be a
kormány a parlament elé a 2019-es
költségvetést. A kormány gazdaságés társadalompolitikai céljai mentén a
jövő évi büdzsé alacsony hiánnyal számol, négy százalék feletti növekedés
mellett. A magyar gazdaság kilátásai
jók, bár az eurózónában vannak
válságra utaló jelek – éppen emiatt a
kormány megemelt tartalékkal tervez.

Vargha Tamás a Székesfehérvár
szempontjából kiemelt jelentőségű
feladatokról is szólt. Az előző ciklusban megkezdett ügyek továbbvitele
kapcsán beszélt arról, hogy folytatódik a Szent György Kórházban
a belgyógyászati tömb építésének
előkészítése, de bővül a kórház körüli
parkolók száma is. Folytatódik az
Alsóvárosi rétre tervezett Fehérvár
tüdeje program és a multifunkciós
rendezvénycsarnok megvalósításának
előkészítése. Hamarosan befejeződik
a Sóstó és környéke rehabilitáció-

ja, melynek keretében megnyílik a
látogatóközpont is. A közeljövőben
megindul a középiskolai campus első
szakasza megépítésének közbeszerezési eljárása.
Az országgyűlési képviselő arról is
beszélt, hogy mostantól az Árpád-ház-program fejlesztéseinek
megvalósulását kormánybiztosként
felügyeli: „Az Árpád-ház uralkodóinak
műve szorosan kötődik városunkhoz.
Célunk, hogy az Árpádok örökségét a
magyar és az európai közemlékezetben
elhelyezzük. A program részeként megmentjük a volt Köztársaság mozi épületét,
ahol látogathatók lesznek a Boldogas�szony-bazilika kövei. Komoly rekonstrukció előtt áll a Szent István Király
Múzeum, hogy méltó módon fogadhassa
az Árpádok művét bemutató kiállítást.
Emellett a program számos magyarországi és határon túli elemet is tartalmaz.
Szeretnénk méltóképpen megemlékezni
2022-ben az Aranybulla kihirdetésének
nyolcszázadik, 2038-ban pedig Szent
István halálának ezredik évfordulójáról.”
Vargha Tamás az új parlamentben a
Nemzetbiztonsági Bizottság alelnökeként is dolgozik, és képviseli Magyarországot az Európa Tanács és a NATO
parlamenti közgyűlésein.

Még többet szeretne tudni a témáról?
Nézze meg Esti Mérleg című műsorunk
június 11-i adását a Fehérvár Médiacentrum Youtube-csatornáján!

Így újítják fel a volt Köztársaság mozit
Bácskai Gergely
Készen vannak a volt Köztársaság mozi felújításának tervei. Méltó helyet kapnak végre
a középkori Magyar Királyság legnagyobb és
legfontosabb templomának, a Nagyboldogas�szony-bazilikának megmaradt kövei. Ezenkívül
elkezdődött már a Szent István Király Múzeum
Fő utcai épületének felújítás előtti felmérése,
ahol a Királyok és szentek – az Árpádok kora
című kiállítás kap majd helyet. Több más elem
mellett a program része az Aranybulla-emlékmű felújítása is 2022-re.

A programra eddig 2,7 milliárdot
meghaladó forrást biztosított a
Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638
szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

kormány a városnak, majd tavaly
a Szent István Király Múzeum Fő
utcai épületének rekonstrukciójára
újabb 425 millió forintot – mondta
Cser-Palkovics András. Hozzátette,
hogy év végéig minden terv készen
lesz a kőtár és a látogatóközpont
esetében, így a közbeszerzést is kiírhatják az idén.
A jövőben miniszteri biztos helyett
kormánybiztosként segítheti a
program előrehaladását Vargha
Tamás. Mint mondta, nagy eredménynek tartja, hogy az eredetileg
a Magyar Nemzeti Múzeumba
tervezett Árpád-ház-kiállítást végül
Székesfehérváron mutatják be a
Szent István Király Múzeumban.
A korabeli Nagyboldogasszony-bazilika fennmaradt faragott kövei méltó
elhelyezést kapnak a volt Köztársaság mozi épületének felújítása után,
melynek készen vannak a tervei, és
múzeumi szakemberek foglalkoznak
már a kiállítás megtervezésével is. A
közbeszerzési eljárást idén szeretnék
még lebonyolítani, és 2019-20 lesz a
kivitelezés ideje.
A Nemzeti Emlékhely – Sétaút
megvalósítása szakaszosan fog
megtörténni. Az első szakasz – ami
nemcsak önkormányzati, hanem
egyházi és magántulajdonban lévő
épületeket is érint – 2018 és 2020 között valósul meg. Az Aranybulla-emlékmű és környéke 2022-ig készül
el, a Nemzeti Emlékhely végleges
kialakítását pedig legkésőbb 2038-ra
tervezik, a Szent István-emlékévre.

Még csak terv, de hamarosan megvalósul: a korabeli Nagyboldogasszony-bazilika fennmaradt
faragott kövei a volt Köztársaság moziban kapnak méltó elhelyezést

A Szent István Király Múzeum
Fő utcai épületében megvalósuló
kiállítás előkészítési munkáiról
a város polgármestere elmondta,
hogy elkészültek az épületfelmérési
tervek, a műszaki tartalom előzetes
meghatározása építészeti, villamossági, gépészeti szempontból, az
építéstörténeti dokumentáció és az
örökségvédelmi értékleltár. Elkészült továbbá az előzetes tartószerkezeti szakértői vélemény valamint
a homlokzati és belső nyílászárók
farestaurátori felmérése, szakvéle-

ménye és a farestaurátori tervek.
2020 harmadik negyedévére fog
befejeződni a teljes felújítás.
Az önkormányzat a kormánydöntés
alapján a forrásokat megkapta, a
konkrét koncepciókról újabb kormánydöntés fog születni. Cser-Palkovics András elmondta, hogy
– részben kormányzati forrásból – a
város új, kétezer négyzetméteres
raktárépületet vásárol az Alba Ipari
Zónában: itt helyezik majd el ideiglenesen a rendház műtárgyait és a
jelenleg raktárakban lévő értékeket.
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Újra ketyeg a Virágóra
A HETILAP

In memoriam Kozma Ágnes

László-Takács Krisztina

(1968–2018)

Újra működik a Virágóra, elkészült az elhajlított
mutató. Múlt hétfőn adták át hivatalosan az
Országzászló teret, de másnap reggelre már
meg is rongálták a város egyik jellegzetességét.
Kovács Andrásnak köszönhetően a szerkezet újra
kifogástalanul működik.

Az órás a sérült mutatót és az elgörbített középtengelyt is helyrehozta.
„Múlt hét kedden fiatalok megrongálták
és elhajlították a percmutatót, aminek

következtében az el is törött. A középtengely elgörbült, a tartó persely eltörött,
és mivel össze voltak akadva a mutatók,
az óra vezérlő elektronikája sajnos tönkrement.” – mondta Kovács András.
A javítási munka mintegy háromszázezer forintos összeget tett ki,
amit az órásmester saját költségén
végzett el: „Édesapámtól azt tanultam,
hogy ha az ember tud, akkor segítsen a
városán. Ezért ezt a munkát ingyenesen
végeztem a városnak.”

Mély megrendüléssel értesült a Fehérvár Médiacentrum, hogy 2018. június
12-én elhunyt Kozma Ágnes Penna Regia díjas újságíró. Kozma Ágnes
több mint húsz évvel ezelőtt köszöntötte először a Vörösmarty Rádió
hallgatóit mint műsorvezető, hírszerkesztő. A marosvásárhelyi születésű
újságíró élete úgy hozta, hogy Székesfehérvárra érkezését követően nem
sokkal már a mikrofon mögött ülve adott tájékoztatást a város mindennapi
életéről, kiemelten szem előtt tartva kedvenc területét, a kultúrát. Az
évek során több ezer emberrel beszélgetett, a rádiózás mellett otthonosan
mozgott a televíziózás műfajában is és írásait, interjúit az utolsó napokig
olvashattuk a város honlapján. Hosszú évekig volt az Esti beszélgetések
háziasszonya, emellett több évig oktatta a fehérvári fiatalokat az újságírás
alapjaira. Nagyívű pályája során elnyerte a Penna Regia díjat, Fejér Megye
Sajtódíját, a Fejér Megyei Prima Primissima különdíját és a Fejér Megye
Gazdaságáért Sajtódíjat. Kozma Ágnes így vallott önmagáról:

Kozma Ágnest Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Vörösmarty Rádió saját halottjának tekinti.

Kovács András órás kedden reggel felszerelte a Virágóra új mutatóit

Folytatódik a jobbikos pártszakadás. Gyakorlatilag
folyamatosan jelentik be a Jobbik politikusai vagy
alapszervezetei, hogy elég a balra tolódó pártból.
Toroczkai László kizárását és Dúró Dóra kilépését
követően elindult a „kilépéscunami” a Jobbikban,
ami Fejér megyét is eléri.

litikai korrupt párt maradt utána.” – írja a
politikus közösségi oldalán.
A Fehérvár Médiacentrum megkereste
Árgyelán Jánost, aki megerősítette,
hogy Toroczkai Lászlót támogatta
korábban is. Kérdésünkre, hogy
távozik-e a Jobbikból, a hét végére
ígért részletes tájékoztatást. Azt
megerősítette, hogy csatlakozott a „Mi
Magunk” platformhoz.
Többen úgy vélik, a pártszakadás
nagyobb intenzitással indult meg, mint
ahogy azt várni lehetett. Az sem kizárt,
hogy a párttagság többsége Toroczkaiékkal tart majd, hiszen a legtöbb
kilépő jelezte, hogy részt kíván venni a
„Mi Magunk” zászlóbontásán.
Mindeközben a Jobbik szóvivője arról
beszélt a köztévén kedden reggel, hogy
nem igaz, hogy kilépési hullám sújtaná
a Jobbikot. Jakab Péter természetes
folyamatnak nevezte, hogy a tisztújítás
után nem mindenki veszi tudomásul a
többség döntését, és inkább elhagyja
a pártot. Mint elmondta: a tisztújítás
után másfélszer annyian léptek be a
Jobbikba, mint ahányan elhagyták azt.

Kép: Körtvélyes Tivadar

„Ezúton jelzem csatlakozásomat a Jobbik
„Mi Magunk” platformjához. Teszem ezt
mindazért, mert hiszek abban, hogy ha
nem is mindenben értünk egyet a Jobbikon
belül, de az értékek és a célok közösek, és
mi így, ezzel együtt vagyunk egy közösség
és egy erő.” – ez a bejegyzés olvasható
Árgyelán János, a Jobbik regionális igazgatója, Fejér megyei elnöke
közösségi oldalán. A bejegyzés június
nyolcadikán született, de ezt megelőzően is számos olyan olvasható, mely azt
erősíti: Árgyelán János nem ért egyet
sem Dúró Dóra, sem pedig Toroczkai
László kizárásával. „Döntött a Bosszú
Tanácsa. A valódi Jobbik, mint közösségi
mozgalom a mai nappal végérvényesen
kimúlt. Csak egy érdekvezérelt, hazug, po-

Tehetségbarát Önkormányzat díj Fehérvárnak

Nagyon úgy tűnik, hogy Árgyelán János is távozik a Jobbikból

Stettler Zsuzsanna
A Pesti Vigadó Dísztermében rendezték
pénteken este az Országos Tehetséggálát,
ahol a Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért,
valamint a Tehetségbarát Önkormányzat díjakat
is átadták. Ez utóbbi elismerésben részesült
Székesfehérvár is.

A díjátadón elhangzott: Székesfehérvár önkormányzata létrehozta
többek között az Alba Regia Közoktatási és Felsőoktatási Ösztöndíjprogramot, támogatja a Tóth
István és Tóth Terézia Ösztöndíj
Közalapítványt, évente megrendezi
a Fehérvári Versünnepet, felváltva a
Fehérvár Hangja és a Fehérvár Táncosa tehetségkutató versenyeket,
valamint támogatja a kiemelkedő

pedagógiai modelleket, az Alba InnoVár informatikai és technológiai
élményközpontot.
„Az elmúlt nyolc év munkája, amelyet
2010-ben kezdtünk meg az ifjúság területén is, számos eredményt mutat, így
ezt a díjat nemcsak az önkormányzat
kapta, hanem az egész közösség. Természetesen a fiatalok, a Székesfehérvári
Diáktanácson és a Hallgatói Tanácson
keresztül azok az általános iskolások,
középiskolások és egyetemisták, akik a
városban tanulnak, a pedagógusaink, az
intézményvezetőink, nemcsak az oktatási intézmények, hanem a közművelődési, kulturális intézmények is sokat
segítettek, és azok a civil partnereink,
amelyekkel együttműködünk.” – fogalmazott Mészáros Attila alpolgármester az elismerés kapcsán.

Fotó: Simon Erika

„Kilépéscunami” a Jobbikban
Látrányi Viktória

Fotó: Simon Erika

„Munkámból kifolyólag, avagy hivatásomnak tudható be, hogy mindig, mindenhol
és mindenkor kíváncsi vagyok. Kíváncsi az emberekre, szokásokra, gondolatokra,
tájakra, kultúrákra, s ezáltal nyitott az újra. Kedvelem az őszinte embereket,
szeretek mindent, ami szép, hasznos, épít, gyarapít – lehet ez egy kellemes
beszélgetés vagy egy jó könyv. Hiszem és vallom, hogy a humor, de akár egy
kedves mosoly is sokat segíthet a nehéz percekben...”

A város képviseletében Mészáros Attila alpolgármester vette át a megyei jogú városok közül
kiemelkedő tehetségsegítő tevékenységért járó díjat
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Fehérvár nyáron is vár!

Szabó Miklós Bence

Útlezárások a pénteki
rendezvény miatt

Fotó: Bácskai Gergely archív

Június 15-én nemcsak a nyári szünet tör ki
a diákoknak, hanem megkezdődik a nyári
programok sora is Székesfehérváron. A Helló,
nyár! nyitja a szezont, amit augusztus 31-én a
Bye, summer! zár majd. A köztes időben pedig
minden hétvégére jut majd egy kis csemege.
Dzsessz és könnyűzenei koncertek, komolyzene. Történelmi, gasztronómiai fesztiválok és
néptáncfesztivál is várja majd az érdeklődőket.
Érdemes lesz tehát a nyarat Fehérváron tölteni!

Ahogy a korábbi években, úgy idén
is megtalálja mindenki a neki tetsző programot nyáron – legyen szó
koncertről, történelmi fesztiválról,
gasztronómiáról vagy táncról. Idén
sem telik majd el hétvége program
nélkül a városban. Június 15-én a
Helló, nyár! elnevezésű programmal indul a szezon, ezt követően
pedig minden hétre jut valami csemege. Az idei évben új programok
is csalogatják majd a belvárosba a
fehérváriakat és az ide érkezőket
egyaránt.
„Újdonság a street food fesztivál
lesz. Ezt más városokban már sokan
láthatták, részt vehettek rajta, hozzám
is sok megkeresés érkezett, hogy jó
lenne ilyen itt is. Volt egy kezdeményezése ennek pár évvel ezelőtt, na,
ahhoz képest idén egy komoly fesztivál
lesz! Általában véve a gasztronómia

2018.06.14.

Tavaly is számos koncert vonzotta a tömegeket a Zichy színpadhoz

után sokan érdeklődnek, remélem
ezzel a rendezvénnyel is így lesz! Nem
elfelejtve, hogy lesz ennek egy kulturális programrésze is.” – invitálta a
Fehérváriakat az egyik új belvárosi
attrakcióra Fehérvár polgármestere.
De újdonság lesz idén, hogy a
fiataloknak nem csak nyárnyitó, de
-záró programja is lesz a belvá-

rosban Bye, summer! címmel. De
városrészi programokon – egyebek
mellett Szárazréten és Öreghegyen is – várják az érdeklődőket.
Az egyes programokról és azok
időpontjáról mindenki bővebb
információt talál a város vagy a
Programszervező Kft. honlapján és
a teleelettel.hu oldalon!

Forgalomkorlátozások lesznek
a Helló, nyár! rendezvény
idején. Június 15-én, pénteken 12 órától június 16-án 8
óráig lezárják a Mátyás király
körutat az Ybl Miklós utca és a
Dózsa György út–Várkörút csomópontjában valamint a Mátyás király körút–Zichy liget
csatlakozásában. A Zichy liget
a Malom utca felől kétirányú
zsákutcaként működik majd.
A forgalomkorlátozás érinti
a menetrend szerinti autóbuszokat is: az országos és
regionális autóbuszjáratok
közül a Mór–Zámoly, valamint Lovasberény irányába/
irányából közlekedő járatok
az Autóbusz-állomás–Budai
út–Várkörút terelőútvonalon
közlekednek.
A helyi járatok közül a 16-os, a
17-es, a 30-as, a 26-os, a 26A,
a 26G, a 27-es és a 38-as autóbuszvonal járatai módosított
útvonalon közlekednek.
A megnövekedett vonalhossz
miatt a menetrendben meghirdetett időpontoktól négy-öt
perces eltérések várhatók.

Bővül az óriásbábcsalád
Szabó Petra

A Székesfehérvári Királyi Napok
főszereplői az óriásbábok, és bár évek
óta köztünk „járnak”, minden egyes
alkalommal, amikor végigvonulnak a
városon, csodálkozó és elismerő tekintetek, villogó vakuk és fülig érő szájak
kísérik útjukat, egy szóval: népszerűek. Jó hír a rajongóknak és azoknak,
akik esetleg valami csoda folytán még
nem találkoztak a híres székesfehérvári óriásbábokkal, hogy idén még két
új arccal bővül a paletta. II. András és
Szent Erzsébet alakja készül már hétfő
óta, hiszen idén is megszervezték az
óriásbábkészítő tábort. A jó szokást
megtartva most is székesfehérvári
gyerkőcök segédkeznek az óriások
elkészítésében. Persze szakemberek
koordinálják őket, komolyan összeállított terv szerint haladnak, sablonok segítségével dolgoznak. Királyi
ékszerek, relikviák készülnek az
apró lánykezek által, a fiúk inkább a
barkácsolósabb, „koszosabb” melókat választják, mint például a fejek
kifaragása hungarocellből, különféle fa
elemek fúrása. A bábok otthonában,
azaz a Vörösmarty Színházban zajlik
az alkotás három iskola részvételével:
a Széna téri, a Tóvárosi és a Ciszterci
kapcsolódott be a programba.

Fotó: Simon Erika

Elkezdődött az óriásbábkészítő tábor: idén tizenkilencre bővül a már eleve hatalmas család létszáma.
A székesfehérvári diákok a művészekkel karöltve
idén II. András és leánya, Szent Erzsébet alakját
keltik életre.

Tervrajz alapján megy a munka

Tudta-e?
András herceg, a későbbi II. András 1177 táján született,
másodszülött fiúként. Édesapja III. Béla magyar király (11721196), édesanyja Chatilloni Anna vagy Ágnes. II. András
Magyarország királya volt 1205 és 1235 között. Regnálása a
magyar történelem egyik legtöbbet emlegetett időszaka. Ennek
több oka is volt: egyrészt energikus külpolitikájával az egész
Balkán-félszigetet behálózta, és több szomszédos területet
is meghódított, másrészt a belpolitikában olyan modern
törvényeket alkotott, melyek kisebb-nagyobb változtatásokkal
egészen 1848-ig érvényben maradtak. Ez volt az Aranybulla.

Lányát, Szent Erzsébetet a világ a legnagyobb gyógyító női
szentjeként tisztelik Szűz Mária után. Legenda is fűződik a nevéhez: Erzsébetet többnyire rózsákkal a kötényében, kosarában
ábrázolják. Erzsébet nem tudott elmenni a szegények, a rászorulók mellett. Egy alkalommal kenyereket vitt gondozottjainak,
mikor sógorával találkozott. Erzsébet tartva attól, hogy esetleg
megtilthatják neki a jótékonykodást, azt mondta, rózsákat visz.
Mikor megmutatta, a kenyerek helyett illatos rózsák voltak
kosarában – eszerint Isten nem akarta, hogy a szent asszony
hazudjon.
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Együtt várták a vakációt

Modernebb útszakasz
Szabó Petra
Megújul a Sajó utca északi ága – tájékoztatott
Szigli István, Feketehegy-Szárazrét önkormányzati képviselője. A beruházás a város
útfelújítási programja, a Saára Gyula-program keretében valósul meg a közeljövőben.

Már el is kezdődtek a munkálatok
Feketehegyen, a Sajó utcában –
utcafórum keretében tájékoztatta
a lakókat a városrész önkormányzati képviselője. A körzetben ez
az egyetlen szakasz, ahol egyelőre
nem megoldott a csapadékvíz
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elvezetése. A beruházásnak
köszönhetően többek között ez
is megváltozik. Mintegy hatszázöt méter hosszú a felújítandó
utcaszakasz, ez a Rába utca és
az Új Csóri út közötti rész. Itt az
elkövetkezendő másfél hónapban
a négy méteres pályaszerkezet
teljesen megújul, sőt járda is épül.
A beruházás száztizenhat millió
forintból valósul meg, az autósok
az elkészült szakaszt július 31-én
vehetik birtokba. Addig viszont
az utcában élők és az arra utazók
türelmét kérik.

Szabó Petra
Vakációváró rendezvényre várta pénteken
délután a családokat a Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ. A szabadidős
programok között a résztvevők választhattak a
sport vagy a kézműveskedés között, valamint
különféle bemutatók és koncert színesítette a
délutánt a palotavárosi központi parkban.

A nagy hőség ellenére a focikupára
nevezett négy csapat már a megnyitó előtt lelkesen melegített a park
focipályáján, ahol a Sziget utcai és
a Bory Jenő Általános Iskola diákjai

valamint Aba és Úrhida csapatai
mérték össze tudásukat. A rendőrség, a tűzoltóság és a mentők
is jelen voltak, így a gyerekeknek
lehetőségük volt belülről is megtekinteni, kipróbálni a járműveket.
Ezen kívül kézműves foglalkozások
is várták az érdeklődőket, de a
gyerkőcök körében a csillámtetoválás volt a legnépszerűbb. A Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti
Központ 2010 óta egy-két héttel a
nyári szünet kezdete előtt rendezi
meg vakációváró eseményét, ami
ingyenes mindenki számára.

Dávid Renáta
A legjobb táncost keresi Fehérvár. Országosan is
egyedülálló, új tehetségkutató versenyt indított a város
Fehérvár Táncosa címmel. A szervezők azoknak a tehetséges fiataloknak a jelentkezését várják július 23-ig, akik a
megyében élnek, tanulnak, esetleg itt végeztek.

A Fehérvári Versünnep és a Fehérvár
Hangja tehetségkutató verseny mellett
ettől az évtől kezdve a táncban is megmutathatják ügyességüket a megyében élő, az
itt tanuló vagy itt végzett fiatalok. A város
önkormányzata kiemelten fontosnak
tartja a tehetségek gondozását. Mint azt
Mészáros Attila alpolgármester mondja,
ez a tehetségkutató már régóta váratott
magára városunkban.

A versenyre péntek óta már lehet jelentkezni a 14 és 25 év közötti fiataloknak,
akik bármilyen táncműfajban nevezhetnek. A megmérettetésen egyéni, páros
és csapat kategóriában is bemutatkozhatnak a táncoslábúak – emelte ki Sári
Máté, a Fehérvári Programszervező Kft.
munkatársa. Azok, akik kedvet kaptak a
programhoz, videóban küldhetik el produkciójukat, melyet szakmai zsűri értékel
majd. A beérkező felvételekből huszonnégyet választanak ki, ezt követően egy ötnapos táborban fejleszthetik tudásukat a
legjobbak augusztusban. Ezután tizenkét
koreográfia jut tovább. A döntő a tervek
szerint december 9-én lesz a Vörösmarty
Színházban. Jelentkezni a www.fehervartancosa.hu oldalon lehet július 23-ig.

Kép: Tar Károly

A legjobb táncos kerestetik

A hűs árnyékban alkottak a gyerkőcök

A huszár gyerekszemmel
A huszárság volt a témája annak
a gyermekrajzpályázatnak,
melyet Kárpát-medence szerte
immár hatodik alkalommal
hirdettek meg. A széleskörű
kezdeményezést ebben az évben
is siker koronázza, ezt igazolja
a beérkezett 2236 pályamunka. Idén a magyar huszárt, a
huszárságot ábrázoló alkotások
több mint egyharmada érkezett
Erdélyből és a Partiumból, de a
Délvidéken, Felvidéken és Kárpátalján is rajzszereket ragadtak
a fiatalok. A pályázat fehérvári
eredményhirdetését és kiállításmegnyitóját pénteken tartották
a nemzeti összetartozás napja
jegyében.
Forrás: ÖKK

A SZÉPHŐ Zrt. meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:

Fotó: Simon Erika

SZÉPHŐ Zrt.

Fotó: Simon Erika

Sütnek, főznek, kertészkednek
Tankonyhában tanulhatnak majd
szeptembertől főzni a Tóvárási
Általános Iskola diákjai. Az
intézménynek a Menő Menza
pályázat keretében nyílt lehetősége a főzőhely felújítására
– melyet múlt hét pénteken
avattak fel. Húszmillió forintot
nyert az intézmény – ebből az
összegből hatmillió forintot költhettek eszközök beszerzésére.
Széles körű összefogás eredményeként a konyha mellett egy
fűszerkertet is kialakítottak a
suliban – így most már minden
adott ahhoz, hogy a gyerekeket az egészséges táplálkozás
alapjaival megismertessék az
iskolában.

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
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Tovább a megkezdett úton
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Schéda Szilvia

Mihócza Zoltán családi indíttatásból
választotta hivatását, édesapja szintén honvédtiszt volt. „Az ő pályafutását látva döntöttem el a középiskola
elején, hogy én is a katonai pályát fogom
választani. Így kerültem értettségi után
a Karikás Frigyes Katonai Kollégiumba,
ahol az ösztöndíjasok tanultak. 1980 és
1986 között Belorussziában tanultam,
ott szereztem villamosmérnöki diplomát.
1986-ban avattak katonatisztté.” – emlékezett a megbízott parancsnok.
Mihócza Zoltán szolgálatát a honi
légvédelmirakéta-csapatoknál kezdte
meg. Tizenegy évet töltött csapatszolgálattal, miközben különböző
beosztásokban haladt előre a ranglétrán. Végül 1997 decemberében dandár haditechnikai főnökként távozott
a légvédelemből. Később a honvéd
vezérkarnál szolgált, és részt vett
külszolgálatokban, tanulmányi utakon. 1999 és 2002 között Veronában
szolgált, 2011 és 2013 között pedig
Brüsszelben katonai képviselőként
tevékenykedett, de az Amerikai Légierő Vezérkari Akadémia hallgatója

Kép: nzp

2018 májusában új megbízott parancsnoka lett a
Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokságának Mihócza Zoltán vezérőrnagy személyében. A korábbi törzsfőnök Korom Ferenc vezérőrnagytól vette át a parancsnokság vezetését.

Mihócza Zoltán nemrégiben Szarajevóban köszöntötte a külhoni szolgálatban lévő magyar katonákat

is volt. A közelmúltban az akadémia
egy rangos elismerést adott át Mihócza Zoltánnak, így neve felkerülhetett a Nemzetközi Dicsőség Falára
is. A korábbi törzsfőnök a jövőben
folytatni kívánja a Korom Ferenc
vezérőrnagy által januárban megkezdett munkát az Összhaderőnemi
Parancsnokságon. Mihócza tábornok

megerősítette: folytatódik a Zrínyi
2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program és a tartalékos állomány
fejlesztése, ami a tervek szerint
2026-ra elérheti a húszezer főt.
Mindezt egy olyan költségvetés
biztosítja, amely rövidesen elérheti
hazánk GDP-jének két százalékát.
„Amikor átvettem ezt a parancsnokságot

májusban, nem kívántam az elődöm
által megkezdett úton változtatni. Hiszek
abban, hogy a nemzeti képességeket kell
fejleszteni a nemzeti érdekek mentén.
Ezt csak együtt tudjuk végrehajtani,
hittel abban, amit csinálunk. Én ebben
látom ennek a parancsnokságnak a jövőjét.” – emelte ki az ÖHP új megbízott
parancsnoka.
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Vakler Lajos, Látrányi Viktória

Szikora János elmondta, hogy tudatos
munka jellemzi a színház mindennapjait. Bemutató bemutatót követett, tíz
premierrel büszkélkedhetnek három
játszóhelyen. A direktor beszámolt az
évad előadásairól, tájékoztatta a társulat
tagjait a távozókról és az érkezőkről, az
új évad feladatairól illetve a tánctagozat megszüntetéséről: „Azért vagyok
nagyon boldog, mert ha összehasonlítom
a mértékadó számainkat az egy évvel
korábbiakkal, minden tekintetben növekedtek. 383 előadást tartottunk. Majdnem
százezer a fizető nézők száma. Kilencvenhét
százalékos a látogatottságunk. De nem
emiatt vagyok igazán boldog és büszke,
hanem amiatt, ahogyan ezeket a számokat
elértük! Mert nem kabaréval, nem egyszerű
limonádédarabokkal, hanem értékes előadásokkal, világirodalmi és magyar irodalmi
értékekkel értük el. Tehát az a teória, hogy
népszerűség csak a kommersz útján érhető

Fotó: Simon Erika

Évadzáró társulati ülést tartott a Vörösmarty Színház.
Szikora János értékelte az év eredményeit, melyek
meghaladják a legoptimistább várakozásokat is,
hiszen minden eddiginél több színházrajongó választotta a teátrum előadásait.

Kiváló évadot zárt a Vörösmarty Színház

el, egyszerűen nem igaz, vagy legalábbis a
Vörösmarty Színház cáfolja ezt a tézist. A
népszerűségnek lehet egy nemesebb útja,

amely az értékeken keresztül fogja meg az
embereket.”
Szikora János a következő évad terveiről

is beszélt: „Különleges és nagyon kényes
egyensúly jellemezte mindig is ezt a színházat, és ez a jövőben is így lesz. Most is
megpróbálunk egyensúlyt tartani. Esterházy
Péter utolsó darabja, a Mercedes Benz és a
Chicago musical mellett bemutatjuk a Black
comedy-t, mely Peter Schaffer nagyszerű bohózata, és Madách Az ember tragédiáját is.”
Az évadzárón átadták a színház idei művészeti díjait, illetve azt az elismerést, amely
a legjobb színházi dolgozót illeti meg a
színészek szavazatai alapján. Az elismerést ebben az esztendőben Dénes Ferenc
díszítő érdemelte ki. A társulat tagjainak
döntése alapján Andrássy Máté és Varga
Lili vehették át a Vörösmarty-gyűrűt, míg
az évad színésze díjat Tóth Ildikó kapta.

Újra nyári színház!
A Jövőre veled ugyanitt című romantikus vígjáték első és második része
szerepel a nyári színház kínálatában. Az előadást Váradi Eszter Sára és
Keller János játssza. A darab rendezője Hargita i Iván. Az idén a kiszolgálóépülettel kiegészült Kultúrudvar és a nyári színházzal egy időben
felavatásra kerülő kerti konyha pedig még vonzóbbá teheti a programot.

A Vörösmarty Színház a veszprémi Petőfi Színházzal
együttműködésben állította színre a népszerű komédia
első részét is Hargitai Iván rendezésében. A rendező
szerint mindkét darab nagy színészi virtuozitást igé-

nyel. Külön-külön is évtizedeket ölel fel, ezzel magukban
hordozzák a drámát és a komédiát egyaránt.
A sajtótájékoztatón Szikora János igazgató hangsúlyozta,
hogy a tavaly kiválasztott helyszín beváltotta a hozzá
fűzött reményeket, így idén is a Szárazréten található
Kultúrudvar ad otthont a nyári színházi előadásoknak.
Szigli István, a városrész önkormányzati képviselője
elmondta: az elmúlt időszakban újabb fejlesztések valósultak meg, bővült a gasztroudvar, játszótér és parkosított
terület várja a családokat.

Július 18. és 21. között a négy előadáson Doris szerepében Váradi Eszter Sára, George szerepében pedig Keller
János lesz látható. A tájékoztatón elhangzott hogy
Magyarországon néhány színház játssza egyik vagy
másik részét a produkciónak, de a kettőt együtt egyik
teátrum sem tűzte még egyszerre műsorra.
Még több részlettel jelentkezik a Fehérvár Televízió Paletta magazin című műsora június 19-én
kedden, 19 óra 45 perctől!
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Családi nap a Videotonnál
Vakler Lajos
Balatonaligán rendezte hagyományos családi
napját a Videoton Holding. A Club Aligában
tartott találkozón a vállalatcsoport dolgozói
töltöttek el egy önfeledt, játékos napot.

a 21. század kihívásainak akkor
tudnak megfelelni, ha a mindennapokon túl is közösséget alkotnak: „A
szakmaiság nagyon fontos minden más
napon. Ez a nap most nem erről szól.
Úgy alakultak az események, hogy a
legnagyobb kihívássá nem az új üzletek
megszerzése vált, hanem az üzletek
teljesítése. A teljesítéshez emberek
kellenek. Ez a családi nap arról szól,
hogy az emberek kerüljenek közelebb
egymáshoz, és ez a videotonos érzés,
ami immár nyolcvanéves, meglegyen.”

Kép: Preszter Elemér

A nyolcvanadik születésnapját köszöntő Videoton dolgozói és családjaik az eső ellenére kiváló hangulatú
rendezvényen ünnepelhettek. Sinkó
Ottó, a cég társtulajdonosa, vezérigazgatója bizonyos abban, hogy
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Mennyire virágos, rendezett Székesfehérvár?
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Nyolcvan éve összetartó közösség

Rába Henrietta
Huszonötödik alkalommal rendezik meg a Virágos
Magyarország versenyt. A zsűri tagjai Székesfehérvárra látogattak, és megismerték a város legszebb
területeit.

A Virágos Magyarország környezetszépítő versenyt 1994-ben rendezték
meg először. A megmérettetésen
évente háromszáz település vesz részt.
Báthoryné Nagy Ildikó Réka, a Virágos
Magyarország verseny nemzeti koordinátora a megmérettetésről ezt mondta:
„Ma már sokkal inkább szól az élhető
településről, az egészséges településről, a
turista és családbarát településről. Minden
olyan fontos szempontról, amely meghatá-

rozza az életünket, a környezetminőséget,
a környezeti nevelést, a megújuló energiák
felhasználását.”
A zsűri kiemelten figyeli a pontozás
során, hogy a közösség, amely a
településen él, hogyan és mit ad hozzá
a környezetkultúrához. A látogatás
alkalmával a Sóstó Természetvédelmi
Területet ismerte meg elsőként a zsűri,
de jártak a Rózsaligetben, a Városi
Strandon, a Túrózsáki úti szabadidőközpontban és az Országzászló téren
is. Az Arany János iskola közösségi
kiskertjeit is megnézték a tagok, a
Zichy ligeti Mesés Kiskertek versenyről is tájékozódtak, és az öreghegyi
Tündérkertet is megismerték, ahol őshonos magyar gyümölcsfákat ültettek.

Fotó: Bácskai Gergely
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A zsűri tagjai: Barta Petra, a Virágos Magyarország projektvezetője, Báthoryné Dr. Nagy Ildikó
Réka, a verseny nemzeti koordinátora, Dr. Csemez Attila, a Virágos Magyarország Szervező
Bizottságának elnöke, Fucskó Hajnalka, a Virágos Magyarország Szervező Bizottságának alelnöke, Kirrné Feicht Ágnes, a MÖFÖSZ elnöke, Pádár Tibor, Balatonfüred főkertésze.

A tudás élmény, ha jó a tábor!
Az egyre bővülő kínálat mellett nem egyszerű olyan tábort találni, ahol a gyerekek
amellett, hogy jól érzik magukat, közben
még hasznosan is töltik el az idejüket. Az is
fontos, hogy a mindennapos élmények mellett érdekes és izgalmas tudással gazdagodjanak. Ebben segít a Logiscool Élményalapú
Programozó Iskola, amely idén már ötödik
éve szervez tematikus táborokat országszerte. A digitális világ érdekes és izgalmas
témáival folyamatosan bővülő kínálatuk
Magyarországon a legnagyobb.

Az egyhetes nyári táborokban lelkes egyetemista oktatók koordinálásával a diákok elkészíthetik
első saját számítógépes játékukat, applikációjukat, különböző
robotokat programozhatnak,
Minecraft-világot építhetnek
vagy megismerkedhetnek a
videóvágás és a honlapkészítés
alapjaival. A félnapos tematikus

programok mellett sok élmény,
sport és játék várja a 6-18 éves
táborozókat.
Ezzel a lehetőséggel az elmúlt
években tizenháromezer diák élt,
így nem véletlen, hogy a Logiscool táborai a legnépszerűbb
nyári táborok közé tartoznak.
„Az évközi programozó kurzusokhoz
hasonlóan a táborokban is nagy
hangsúlyt fektetünk arra, hogy
a diákok játszva, élményszerűen
tanuljanak meg programozni, és
elsajátítsák a logikus, algoritmikus
gondolkodás alapjait. A tananyagot
folyamatosan, a legújabb trendeknek
és elvárásoknak megfelelően fejlesztjük, így idén teljesen új tematikájú
táborok közül is választhatnak a
gyerekek és szüleik. Azt szeretnénk,
hogy mindenki megtalálja a számára
legmegfelelőbb témakört és szintet!” – mondta Balogh Dániel, a

A Logiscoolról dióhéjban
Ez egy élményalapú programozóiskola, mely Budaörsről indult 2014-ben.
6-18 éves korú gyermekeket tanítanak programozni innovatív, kreatív
környezetben, egyetemista oktatók segítségével.Közel ötven iskolájuk van
világszerte, nyolc országban vannak jelen, és több mint tizenkétezer diák
kezdett el náluk tanulni programozni. Saját fejlesztésű, folyamatosan bővülő
egyedi platformjuk, a Scoolcode a gyermekek életkorához és tudásszintjéhez
igazodik. Oktatóik visszajelzései alapján rendszeresen fejlesztik és korrigálják a tananyagot.
Létrehoztak egy alapítványt is, a Digitális Tudásért Alapítványt, melynek
célja, hogy felhívja a figyelmet a digitális írástudás fontosságára, és hogy
ledöntse a programozással, az informatikával kapcsolatos előítéleteket,
sztereotípiákat.

Logiscool Székesfehérvár iskolavezetője.
A Logiscool élménytáborait nemcsak a kikapcsolódás, a szórakozás és a játszva tanulás miatt
érdemes kipróbálni. Kiváló lehetőség azoknak is, akik eddig még
nem jártak kurzusra, de érdekli

őket a programozás. A táborokban a gyerekek megismerkedhetnek azzal a saját, egyedi oktatási
módszertannal, oktatókkal és vidám hangulattal, amivel később
az iskola szeptemberben induló
programozó és robotika kurzusain is találkozhatnak majd.

Mi az a digitális írástudás?
A digitális írástudás a XXI. század legfontosabb készsége. Szinte mindenütt gépek,
számítógépek, okoseszközök vesznek körül minket, és ezek száma csak növekedni
fog. Éppen ezért fontos, hogy megértsük, hogyan gondolkodnak a gépek. Ehhez
szükséges a logikus, algoritmikus gondolkodás, azaz a digitális írástudás, a programozói ismeret.

FEHÉRVÁR
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Mesterséges intelligenciával foglalkozna Molnár Áron
A HETILAP

Kovács V. Orsolya

Az írás is szerepel a tervei között

következő félévben. Így összeszedhetem azt a tudást, amivel már realizálni
is tudom az elképzeléseimet. Azt tervezem most, hogy a következő év után
kimegyek Skóciába és újrakezdem
az alapképzést, mivel az edinburgh-i
egyetemen van mesterséges intelligencia szak.
Van arról határozott elképzelésed, hogy
hosszú távon hol szeretnél élni? Akár
Fehérváron is el tudod képzelni?
Az eszköznek köszönhetően rengeteg külföldi konferencián vettem
részt, többek között Észtországban,
Svédországban, Németországban,
Amerikában jártam. Utóbbi tetszett a
legjobban, el tudom képzelni, hogy ott
is éljek. Fehérváron is, de nem kizárólagosan. Az életemre mindig jellemző
volt, hogy sosem egy helyen léteztem
egyszerre. Fehérvárra jártam középiskolába, de közben Veszprémbe jártam
kutatni, Pestre mentem különórákra.
Iskolát is gyakran váltottam, nem
bírtam sokáig egy helyen. Kezdetben
gimnáziumba jártam, dráma szakra.
Utólag már az is kellemes emlék,
tehetséges tanárnőnk volt. Aztán
gépész szakon érettségiztem. De sokat
segített az a sajtó és tanulás program,
amiben részt vettem: középiskolásként publikálhattam a cikkeimet,
nyári táborban is részt vettem, és
elnyertem az Aranytoll díjat. Még mindig nagyon szeretek írni, biztos, hogy
ezt is kibontakoztatom a jövőben.
Most írópályázatok után nézek.
Azokról a tudományos témákról szeretnél
írni, amivel foglalkozol?
Az elképzelésem a science fiction, a
fantasy és a groteszk ötvözése. Nem

ismeretterjesztő írásokat tervezek, inkább szórakoztatókat. Másrészről meg
a kicsit filozófiai hangvétel sem áll
távol tőlem. Például a mágia és a tudomány kapcsolata. Pont a legutóbbi utamon, Amerikában találkoztam teljesen
véletlenül a kedvenc fantasy írómmal,
Patrick Rothfuss-szal! Ugyanabban a
hotelben szállt meg, mint mi. Zseniális
író, az összes könyvét olvastam. Most
meg egyszer csak ott sörözött előttem.
Szinte sokkot kaptam!

Fotó: Molnár Áron Facebook oldala

Saját találmányát prezentálhatta a Nobel-díjas tudósok előtt, sőt már Amerikában is díjat kapott a felfedezéséért.
Miközben a ferrofluidos dőlésérzékelő
szenzor szabadalmazásán dolgozik,
máris új célokat tűzött ki maga elé: a
mesterséges intelligencia kutatásában
szeretne elmélyülni.
Hogy áll most a szabadalmaztatási
folyamat?
A kezdeti fázisban van. Felvettük a
kapcsolatot a szabadalmi hivatallal.
Beszélgettünk az egyik ott dolgozó
munkatárssal, aki elmesélte, hogy a
procedúra során mire kell figyelni.
Mutatott pár már létező szabadalmat,
azok alapján mi is meg tudjuk valósítani a sajátunkat.
Dokumentációt kell hozzá készíteni?
Igen. Az eszköz felépítésének minden
apró kis részletet le kell írni az utolsó
tekercsig, sok rajzzal alátámasztva.
Leírni, hogy miben más, miben egyedi
a mi eszközünk a hasonlóakhoz
képest. De nem maga a dokumentum
elkészítése hosszadalmas, azt akár
egy hét alatt be lehet fejezni. Viszont
a procedúra, mialatt elfogadják, több
évig is eltarthat. Azért a dokumentum leadását követően kapunk egy
bizonyos szintű védelmet biztosító
igazolást. És ennyi idő alatt az eszköz
is változhat, hiszen folyamatosan
dolgozunk rajta.
Közben szeptember óta egyetemre jársz,
és ha jól tudom, már saját vállalkozáson is
töröd a fejed.
Valóban, de nem a szenzorra szeretném alapozni a jövőbeli vállalkozásomat. A mesterséges intelligencia
különböző alkalmazási területeivel
szeretnék foglalkozni, ez mindig is
nagyon érdekelt. A középiskola utolsó
két évében nagyon rákattantam a
neurális hálózatokra, és amikor órán
figyelni kellett volna, akkor is ezekkel
kapcsolatos cikkeket olvasgattam.
Otthon videókat néztem, az iskolai
gyakorlatokon kalapácsolás, reszelés
helyett is elővettem egy kis lapot, és
különböző neurális hálóstruktúrákat
rajzolgattam. Most ezt szeretném feleleveníteni. Nagy lendületet adott Max
Tegmark Élet 3.0 című könyve, ami
gyakorlatilag arról szól, hogy mi a mesterséges intelligencia, mit kell nekünk
fontolóra venni a fejlődésével kapcsolatban. Motiváló, nagyon érdekes kérdéseket feszeget. Azt feltételezi, hogy
a mesterséges intelligencia bizonyos
időn belül eléri majd az emberi szintet,
sőt túllépi azt, és mit tehetünk azért,
hogy jó szándékai legyenek.
Van arra lehetőséged, hogy ezzel kapcsolatos előadásokon részt vegyél?
Egyrészt az interneten rengeteg
segédanyag van ezekkel kapcsolatban,
másrészt a BME-nek is van három-négy ehhez kapcsolódó kurzusa.
Tervezem is, hogy felveszem ezeket a

Fotó: Pápai Barna

Gyerekként egy hatalmas lépcsőn járó robot építésével kísérletezett. Még nincs húszéves, de már a
mesterséges intelligencia felhasználási lehetőségeivel kapcsolatos vállalkozás kiépítését tervezi. Egyszer utazott ki Amerikába, és rögtön ugyanabban
a hotelben szállt meg kedvenc fantasy-írójával. A
tizenkilenc éves Molnár Áron története is bizonyíték
arra: a fehérvári fiatalok nemcsak nagyot álmodnak,
hanem meg is valósítják azt!

tizenéves koromban a gépészmérnök
nagypapámmal építgettem egy csomó
mindent, Stirling-motorokat például.
Építeni akartunk egy lépcsőn járó
hatalmas nagy robotot, el is készült
a prototípus. Egy kisebb, telefonos
applikációval irányítható robotot
is sikerült összeállítottunk. Kisebb
koromban jártam zongorázni, abban
is tehetségesnek tartott a tanárom.
De valahogy ahhoz sosem volt igazán
önbizalmam.
Pedig azt mondják, hogy ezek a műveltségterületek nagyon is összekapcsolódnak:
sokan értenek jól a zenéhez, akik a reáltudományokhoz is.
Így van, szerintem sincs szakadék a
művészetek és a tudományok között,
hanem nagyon erősen összekapcsolódnak. Hiszen művészet nélkül valószínűleg nem létezne az ember sem. És
ha ember nem létezik, akkor tudomány sincs. Ráadásul a tudományt is
lehet művészi szintre emelni.
Jó tanuló voltál?
Nem teljesen. De amit szeretek, azt
szívesen tanulom. A „nemszeretem”
tárgyak elsajátítása viszont egyenesen lélekölő tud lenni számomra.
Sokáig nem kristályosodott ki, hogy
mi szeretnék lenni. A középiskola
elején gépészmérnöknek készültem, később még a filozófia szak is
megfordult a fejemben. A matematika szak, a mérnök-informatika is
mérlegelésre került, végül most villamosmérnöki karon tanulok. De még
most sem dőlt el semmi véglegesen,
mindenesetre jelenleg a mesterséges
intelligencia szakértője akarok lenni.
Az írás, a zongorázás is ott marad a
háttérben.
Sportról még nem beszéltél!
Négy évig kézilabdáztam, néha elmentem futni vagy edzőterembe. Amióta
elkezdődött az egyetem, szeptember
óta nem sportoltam, de most a barátnőmmel elkezdtünk közösen járni
futni.
Jól érzed magad a bőrödben?
Egyetem óta úgy érzem, rengeteget
fejlődött a személyiségem, más ember
lettem. A korábbi életem védőburká-

Kedvenc írójával, Patrick Rothfuss-szal Amerikában

Kisgyerekkorodban milyen voltál?
Nagyon zárkózott gyerek voltam,
mindig elvoltam a kis világomban.
Már kiskoromban is robotot építettem,
fadarabokból összeragasztva. Később,

ból kiszabadulva kinyílt a világ, ez
pedig folyamatosan új ötleteket generál bennem. Mindez alapvető feltétele
a fejlődésnek: a változás kreativitást
indukál!

FEHÉRVÁR
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Nemzeti Tehetségprogram Fejér megyében
A HETILAP

Látrányi Viktória
Zárórendezvényét tartja a Fejér Megyei
Család-, Esélyteremtő és Önkéntesház a Nemzeti Tehetségprogram „Tehetségtámogatás a
családban” című projektjének. Az eseménynek
a Fejér Megyei Művelődési Központ aulája ad
otthont június 21-én.

A rendezvény során az együttműködő partnerekkel, a programok
megvalósításában professzionális
segítséget nyújtó szakemberekkel, a meghívott gyermekekkel,
szülőkkel és nevelőkkel áttekintik
a pályázat megvalósítási időszakának eseményeit. Ajándékokat ad-

nak át a meghívott vendégeknek,
szakembereknek a segítő munkájukért és együttműködésükért.
A szervezők nem titkolt célja,
hogy az eseményen értékeljék a
programot, valamint lehetőséget
biztosítsanak a szakmai kapcsolatok elmélyítésére és a közösségépítésre. Június 18-a és 21-e
között a programhoz kötődően az
érdeklődők megtekinthetik a kézműves foglalkozásokon készített
tárgyakból, rajzokból, festményekből Sevella Zsuzsanna és Gonda
Emma által szervezett kiállítást,
szintén a Fejér Megyei Művelődési
Központ aulájában.

2018.06.14.

Évadzárót tartottak
Kép: Körtvélyes Tivadar
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Kedden tartotta évadzáró rendezvényét a Székesfehérvári Szív Egyesület a Deák Ferenc Iskola udvarán. Évek óta működött a szívbetegek klubja városunkban, mely 2016 januárjában egyesületté alakult. A Székesfehérvári Szív Egyesület célja, hogy összefogja a szív- és érrendszeri betegségekben szenvedő, infarktuson, szívműtéten átesett betegeket.
Szakorvosi felügyelettel, szakképzett gyógytornász vezetésével tartják rehabilitációs sportfoglalkozásaikat. Szakmai
előadásokkal, baráti beszélgetésekkel segítik egymást a felépülésben és a teljes életmódváltásban.
L. V.

Csak ott mozog,
ahol nyomod!

15 óra-15.20: az NTP „Tehetségtámogatás a családban” című projektjének bemutatása – Horváth Gergely, Fejér Megyei Család-, Esélyteremtő és Önkéntesház
15.20-15.40: az EURODANCE Táncszínház modern tánc előadása
15.40-16 óra: az ORPHEUM Kulturális Egyesület zenei produkciója

Táskarugós
matracok

16 óra-16.25: köszönetnyilvánítás és ajándékok átadása
16.25-17 óra: kötetlen beszélgetés

Akár
egészségpénztári
megtakarításból is!

WWW.MATRACDEPO.HU
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

Az akció 2018. június 1.-30. között érvényes!
Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!

Részletes program június 21-én

A kép illusztráció!

Székesfehérvár, Seregélyesi út 92. • telefon: 06 70 953 7266
(Az Opel szalon mellett, a körforgalomnál lévő volt Tulipán Ruhagyár épületében.)

A lelket is gyógyítja
Dr. Papp Lajos tart előadást Fehérváron

A nemzetközi hírű, Széchenyi-díjas szívsebész tapasztalatainak, hozott és szerzett tudásának eszenciáját
nyújtja át közérthető, befogadható és gyakorlatban
is alkalmazható módon azon az előadáson, amelyet
június 21-én tart a Szent István Művelődési Házban.

Aki ismeri Dr. Papp Lajos profes�szort, tudja, hogy nemcsak az egyes
emberért, hanem a nemzetért, a
hazáért, az emberekért is szolgál.
Példaképként, erkölcsi igazodási
pontként tekinthetünk rá. Könyveiben, előadásaiban, a vele töltött
időben érezhetjük, átélhetjük

életének állomásait, a gyógyulások közben megtapasztalt ember
által átélhető lelki mélységeket és
magasságokat. A kimondott szavak
szívünkhöz érnek, akárcsak a
kimondatlanok. Töltekezünk, erőt
merítünk, szellemünk, lelkünk új
erőt kap. Csendben, halkan, alázattal adja át tudását. A Szabadságot,
Istennel való személyes kapcsolatunk erősítését, szívünk szavának
meghallását, saját teljes önvalónkhoz való visszatalálás lehetőségében kaphatunk segítséget.

A professzor legközelebb június
21-én, a Nyári Napfordulón tart
előadást este hatkor a Szent Ist-

ván Művelődési Házban, amelyre
minden érdeklődőt szeretettel
várnak.
Eörssy Péter

Papp Lajos küldetését így foglalta össze:
Életem szolgálat. Szolgálni az embert, szolgálni a betegeket.
Teremtőtől kapott hittel, krisztusi szeretet jegyében gyógyítani.
Több évtizedes kutatói és klinikai tapasztalataimat, tudásomat kívánom ötvözni a
holisztikus gondolkodással és az elfelejtett, évezredes népi bölcsességekkel.
Gyógyítani szívvel-lélekkel.
Szívet-lelket-testet.
Az EGY-etemes embert.

2018. június 21-én a Nyári Napfordulón
18:00 órakor várunk mindenkit szeretettel
Dr. Papp Lajos professzor úr előadására,
két beszélgetőtársával
Csiki Annával és Eörssy Péterrel
a Szent István Művelődési Házba.
Fotó: Papp Lajos

(Székesfehérvár, Liszt F. u. 1.)

„Gyógyítani szívvel-lélekkel!”

Jegyek elővételben a Fehérvár Jegyirodában kaphatók
(Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.)

Jegyár 2300 Ft/fő.
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A HETILAP

Osztálytalálkozó negyvennyolc év után

László-Takács Krisztina

„Ez a fiú Zircnek volt a polgármestere, jogász
volt, évekkel ezelőtt meghalt¸ennek a lánynak
az apja hadseregtábornok volt Fehérváron,
parancsnok; ennek a fiúnak az apja a MÁV
fogászfőorvosa volt; ez a fiú Münchenben
építészmérnök; ő pedig itt jelenleg a Brémai
Egyetemen professzor.” – mutatja az 1970ben készült tablót Kiss Péter agrármérnök, az osztálytalálkozó egyik szervezője.
Harmincketten érettségiztek, huszonnyolcat rögtön fölvettek egyetemre, főiskolára,
négyet csak azért nem, mert nem is
jelentkeztek továbbtanulni. – „Nézze meg
a tablón a fiúk frizuráját! Csupán körömnyi
nagyságban lógott ki a hajunk a fülünk mögül,
ez sok tanárnak és gyalogrendőrnek mégis
szúrta a szemét.”
Az 1966-ban kezdő kémia-fizika szakos
osztály több szempontból is a szerencsésebbek közé tartozott. Kiss Péter elmondása szerint akkoriban Fehérváron csak
annak volt presztízse a diákok között,
aki józsefes volt. A tanári gárdában még
sokan voltak a régi ciszterci gimnázi-

Fotó: Simon Erika

A negyvennyolc nem kerek szám, mégis jelentős, ha
végiggondoljuk, hogy ennyi év telt el a József Attila
Gimnázium egykori kémia-fizika szakos osztályának
érettségije óta. A hajdanvolt 4. B-sek legutóbb egyik
osztálytársuk temetésén találkoztak, ekkor döntöttek
úgy, hogy nem várják meg az ötvenedik évfordulót.

Az osztály kétharmada és Csősz Judit osztályfőnök is el tudott jönni a találkozóra

umból, de sokan olyanok is, akik már a
józsefes korszakban jöttek, és a hagyományokat élénken őrizte az iskola még a
hatvanas években is: „Nevezetesen a szigor,
a fegyelem, a magas színvonalú követelményrendszer. De természetesen egy iskolában
minél nagyobb a szigor, a követelményrendszer, annál nagyobb súlya van a lázadásnak.”
– teszi hozzá Péter.
Ne feledjük, ez annak a bizonyos „nagy
generációnak” az időszaka, akiknek 1968
nem a történelmet, hanem a fiatalságukat
jelenti. „Horváth Charlie-t akkor rúgták

Késesek, kovácsok, fegyverművesek
Vakler Lajos
Június 23-án, szombaton ismét Székesfehérvár
ad otthont a XV. Országos Késes- Kovács- és
Fegyverműves-találkozónak. A szervezők ebben
az esztendőben először rendezik meg a késes
szakmai konferenciát.

A hagyományos találkozóra, melynek idén is a Fehérvári Kézművesek
Egyesülete lesz a házigazdája, a Rác

ki, amikor én elsős voltam a Józsefben. Ez
1966-ban volt. Az első év, amikor már nem
volt kötelező az egyensapka, nekünk már csak
egyenköpenyt kellett hordani. A mi időnkben
revelációként hatott a Beatles meg a Rolling
Stones megjelenése, ami átformálta az egész
világot. Minket a zene sok mindenen átsegített.” – meséli az egykori 4.B-s.
Kiss Péter szerint ha annyi lehetőséggel
rendelkeztek volna annak idején, mint
a mostani fehérvári diákok, biztosan
másképp abszolválják azt a négy évet.
„Viszont annak is megvolt a varázsa! Az én

időmben tizenkét zenekar játszott a városban.
Gyakorlatilag minden középiskolának volt saját zenekara, és természetesen a József Attila
Gimnáziumnak is. Ezt egy osztálytársammal
még hatvanhatban volt szerencsém megalapítani, minden szombaton a Zsuptipróban, a
Felsővárosi Művelődési Házban játszottunk,
aztán ebből a zenekarból nőtte ki magát az,
amelyik minden év februárjában ad egy
nosztalgiakoncertet Gorsium együttes néven.
Itt minden évben vendégül látják Charlie-t is
meg D. Nagy Lajost.”
Ilyen történetek elevenedtek meg a negyvennyolc éves érettségi találkozón, ahol
megemlékeztek elhunyt osztálytársaikról,
pedagógusokról, és felidézték az egykori
legendás tanáraikat, köztük a matematika-fizika szakos Szénási Mihály ikonikus
alakját vagy Mihályi Gyuláét, aki kémiát
tanított, és akinek a kémialabor előtt ma
ott van az emléktáblája.
„Érdekes, hogy szinte kivétel nélkül mindenki megismert első látásra mindenkit, mert a
szemek nem változtak, ugyanazok voltak,
mint ötven évvel ezelőtt. Hiába vagyunk
hatvanhat-hatvanhét évesek, amikor beléptünk a gimnáziumban, mindenki azonnal
mosolygott, és azonnal tizenévesnek érezte
magát. És ez egészen estig kitartott!” – meséli a találkozó szervezője. Az alkalom
egyébként olyan jól sikerült, hogy az
osztálytársak megbeszélték: mihamarabb újra találkoznak.

Első osztálya búcsúztatta a nyugdíjba vonuló tanárnőt

utcai skanzenben kerül sor. Sok
szakembert és látogatót várnak.
Míves bicskákat, tőröket, érdekes
fegyvereket lehet majd megcsodálni.
Az ország késes, kovács, fegyverműves mesterembereinek bemutatója
mellett változatos kulturális programok biztosítják a felhőtlen jókedvet.
A szakmai nap témája a pásztorkés
és pásztorkultúra tradicionális eszközeinek bemutatása lesz.

Megvan az érzés, amikor új tanár érkezik a
suliba? Ilyenkor az egész osztály összefog,
hogy teszteljék: mennyit bír a “gyüttment”,
akinek amúgy sincs semmi keresnivalója ott,
ráadásul a puszta jelenléte is zavaró, meg még
alkalmatlan is, biztos nem tud tanítani...

Éva néni friss diplomásként
kezdett a Táncsicsban, és ha ez
nem lenne elég, egy igazi megtörhetetlen hatodikos osztályt
varrtak a nyakába. De ő győzött.
Két kemény évébe telt, mire a
gyerekek befogadták, de annyira,
hogy a mai napig sem engedték el

A Primavera kórus adott nagy sikerű koncertet vasárnap délután Székesfehérváron, a Magyar
Király Szállóban. Az önálló koncerten idén is népszerű dallamok csendültek fel: Mendelssohn,
Donizetti, Baermann és 20-21. század magyar szerzők műveiben gyönyörködhetett a hallgatóság.
L-T. K.

a kezét. Ő pedig mindig emlékezni fog azokra, akikkel először
foglalkozott.
Őszinte, életre szóló szeretet, tisztelet és összetartás. Röviden így
lehetne jellemezni a Táncsics Mihály Általános Iskolában 1981-ben
végzett 8. b. osztály és Hozleiterné
Vrestiák Éva kapcsolatát.
Az egykori diákok most újra ös�szejöttek, hogy méltóképpen elbúcsúztassák nyugdíjba vonuló volt
osztályfőnöküket. Tették mindezt
virággal, tortával, régi osztályképpel és olyan gyermeki izgalommal
és odafigyeléssel, amitől szem
nem maradt szárazon.

Kép:Tar Károly

Kép: Németh-Nagy Róbert

Mint a szarvas – vágyaink égen és földön

Szabó Petra

Emlékezetes pillanat
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A Barátság mozi műsora
Az élet napos oldala
Június 15. 18 óra, június 21. 20 óra
Magyarul beszélő svéd vígjáték.
Túl szexi lány
Június 15. és 22. 20 óra
Kínai-angol vígjáték.
Szaffi
Június 16. és 23. 16 óra
Magyar rajzfilm.
Vad Balaton
Június 16. és 19. 18 óra
Magyar természetfilm.
Könyvklub
Június 16. 20 óra
Amerikai vígjáték.
Kutyák szigete
Június 18. 18 óra
Feliratos amerikai animációs film.
Lady Bird
Június 18. 20 óra
Feliratos amerikai vígjáték.
Vigyázz, kész, Morc!
Június 19. és 22. 10 óra
Angol-mexikói családi animációs film.
Színpadon az életem
Június 19. 20 óra
Francia dráma.
A fa alatt
Június 21. 18 óra
Izlandi-francia fekete komédia.
Veszett vidék
Június 22. 18 óra
Feliratos ausztrál thriller.
Merülés a szerelembe
Június 23. 18 óra
Német-francia-spanyol-amerikai romantikus
film.
Lajkó – Cigány az űrben
Június 23. 20 óra
Magyar fekete komédia.

2018.06.14.

Egészségnap és botanikai séta

A HETILAP

Programok június 15-től 24-ig

Szabó Petra
Június 15.
Bemutatkozik Csákberény
18 óra, Csákberény
A Vértesi Natúrpark 17 településének hagyományait, értékeit bemutató dokumentumfilm-sorozat negyedik epizódjaként elkészült a Csákberényt bemutató hetven perces dokumentumfilm,
melynek megálmodója Viszló Levente, az
operatőr Karácsony Sándor volt. A vetítés 18
órakor a Művelődési Házban kezdődik, 21.30kor pedig a Kertmoziban tekinthető meg a film a
Művelődési Ház melletti téren.
Helló, nyár!
18 óra, Zichy liget
A rendezvény célja, hogy a városi általános és
középiskolások kipihenjék a tanév fáradalmait, és igazán jókedvűen indítsák vakációjukat.
Program:
18 óra: Pixa
19 óra: Free Spirit Dance
19.15: 21 Gramm Akusztik
20.45: Wellhello
Június 16.
Szárazréti egészségnap
9 óra, Vörösmarty Mihály Általános Iskola
Farkasvermi Úti Tagiskolája
A legkülönfélébb ingyenes szűrővizsgálatokkal
– EKG, kardiológia, bőrgyógyászat, dietetika,
csontsűrűségmérés – várják az érdeklődőket.
I. Családi levendulanap
10 óra, Kápolnásnyék, Halász-kastély
Hagyományteremtő családi délelőtt a kastélyban és levendulával tarkított parkjában a
levendula jegyében a Levendula Játszóházzal.
Lesznek levendulás finomságok, levendulás
apróságok és levendula minden mennyiségben.
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Fehérvár Enthroners–TD Store Eagles
15 óra, First Field amerikaifutball-pálya
A Koronázók utolsó idei HFL-mérkőzése.
Mika Myllyaho–Nagy Judit: Káosz
19 óra, Igéző
Vígjáték. Az előadás tizennyolc éven felülieknek ajánlott, nekik viszont szülői felügyelet
nélkül!
Június 17.
Mártírmegemlékezés a zsidó temető csarnokában
11 óra, székesfehérvári zsidó temető Mártír-emlékcsarnoka (Óvoda utca)
Mártírmegemlékezést tart a Székesfehérvári
Zsidó Hitközség a Fejér megyei zsidóság deportálásának 74. évfordulóján. Az istentiszteletet vezeti Darvas István főrabbi és Zucker
Immánuel főkántor. Emlékező beszédet
mond Horváth Miklósné önkormányzati
képviselő.
Botanikai séta a Károlyi-kastély megújult
parkjában
14 óra, Károlyi-kastély, Fehérvárcsurgó
Indulás a recepcióról, A séta időtartama kb.
két óra. Információ és regisztráció: 20 311 0422
vagy info@karolyikastely.hu.

Nyári szerelem – Egynyári szerelem
17.30, Árpád fürdő
Berke Bianka Dóra párkapcsolati és intimitástanácsadó, léleklátó tart előadást a nyáron
szövődő szerelmekről.
Június 19.
Disputa Fenyvesi Ottóval
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
A József Attila-díjas költő, a Vár ucca című
folyóirat szerkesztője lesz Bobory Zoltán vendége. Az eseményre a belépés díjtalan.
Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Dévay Nagy Kamilla önálló estje Krónikásének
a szeretetről címmel.
Június 21.
Évadzáró batyus összejövetel a Költőzugban
17 óra, Vörösmarty-terem
Humoros, könnyedebb írások kerülnek felolvasásra. Házigazda: László Zsolt.
Papp Lajos szívsebész professzor előadása
18 óra, Szent István Hitoktatási és Művelődési
Ház
A szívsebész professzor a szív rejtett titkairól
és csodás hatásairól tart előadást.

FESTMÉNYVÁSÁR

Helye: Székesfehérvár, Videoton Oktatási Központ (VOK) Berényi út 101.

Ideje: 2018. június 18. (hétfő) 11-18-ig, 2018. június 19. (kedd) 9-17-ig

Készpénzes vásárlás esetén nagy kedvezmény, 12 havi kamatmentes részletfizetés.

www.apluszbgaleria.hu

06-70/614-2041

Június 22.
I. Streetfood feszt
13 óra, Virágóra
A street food ételek színes választékával és
különféle programokkal várják az érdeklődőket három napon keresztül. A rendezvény a
Jamland koncertjével veszi kezdetét.
Ima–Vers–Könyv
18 óra, Velencei-tavi Galéria
Bobory Zoltán kötetbemutató zenés irodalmi
estje. Közreműködik P. Maklári Éva (vers),
Cserta Gábor (ének, gitár).
Június 23.
XV. Tűzzel-vassal fesztivál
10 óra, Rác utca, skanzen
Késes és késkészítő mesterek, kovácsok és
fegyverkovácsok országos találkozója.
KastélyKoncert
20 óra, Kápolnásnyék, Halász-kastély
Koncert és rendhagyó tárlatvezetés a Múzeumok éjszakáján. Amor, Tormento e Gelosia –
Szerelem, gyötrelem és féltékenység. Barokk
gyöngyszemek a Savaria Barokk Zenekarral.
Részletek G. F. Händel operáiból. Közreműködők: Jónás Krisztina és Ducza Nóra – szoprán,
Najbauer Lóránt – basszus. Vezényel: Németh
Pál.

FEHÉRVÁR
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A Szent István Király Múzeum Székesfehérvár önkormányzata támogatásával
Fehérvár Szalon 2018 címmel képző-, ipar- és fotóművészeti kiállítást rendez. A
pályázat nyilvános: minden Székesfehérváron élő vagy a városban dolgozó illetve
Fehérvárhoz kötődő alkotó pályázhat. A szándék az, hogy a művek szellemiségükben vagy formavilágukban a barokk tematikát idézzék meg. A szervezők örömmel
veszik fiatal, kísérletező illetve kiállításokon ritkábban szereplő alkotók jelentkezését is.
Egy-egy művész két különálló alkotást vagy egy két részből álló munkát adhat be,
melynek terjedelme nem haladhatja meg a másfél négyzetmétert, térbeli tárgy
esetén az egy köbmétert.
A legfeljebb két éve készült, fehérvári önálló vagy csoportos tárlaton még be nem
mutatott alkotásokat lehet kiállításra kész állapotban átadni. A nem installálható,
nem kiállításkész valamint a beadási határidő után érkező műveket nem veszik át.
A kiállításon való bemutatásról és a díjak odaítéléséről független szakmai zsűri
dönt. A zsűri értékelése ellen a pályázók nem emelhetnek kifogást. A beadás helyszíne a Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületének első emelete. A
beadás ideje 2018. június 20–21., szerda és csütörtök 10-től 18 óráig. A zsűrizett
műveket az alkotó köteles június 27-én, szerdán 10 és 18 óra között elszállítani.
A zsűri döntéséről elektronikus levélben vagy telefonon küldenek értesítést. A
kiállítás ünnepélyes megnyitására és a díjak átadására június 28-án, csütörtökön
17 órakor kerül sor.
A kiállítás szeptember 23-ig tekinthető meg szerdától vasárnapig 10-től 18 óráig
a Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületében. Információ: Deák
Balázs kulturális szervező, tel.: 70 866 6839, e-mail: deak.balazs@szikm.hu.

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

Nyári táborok
Nyári úszótábor
Csitáry G. Emil Uszoda
Nyári úszótábor a a Delfin Sportegyesület szervezésében június 18-tól
heti turnusokban. Naponta két
úszófoglalkozás a teljesen kezdőtől
a haladóig. A tábor naponta 7.30-tól
16.30-ig tart. Az úszótábor programja megtalálható a www.delfin-sportegyesulet-uszas.hu honlapon.

Múzeumtábor
Szent István Király Múzeum
Még akad néhány hely a Szent
István Király Múzeum nyári táboraiban, melyekre várják a jelentkező 5 és 11 év közötti gyerekeket.
Lesz táborzászló, amelyet közösen
készítenek el a gyerkőcök, kaland,
megoldandó rejtélyek, felfedezésre
váró helyek és tárgyak és persze sok
játék. Időpontok: június 18-22. és
július 23-27. Helyszín: Országzászló
tér 3. A tábor díja tartalmazza a napi
“Molycsapdák heti fog
három étkezést is (tízórai, ebéd, Barackmoly: 0 db
uzsonna). Információ: 30 557 2422,
Szilvamoly: 96 db elhú
parejgabriella@gmail.com.
Keleti gyümölcsmoly:
Almamoly: 18 db”

XV. TŰZZEL-VASSAL FESZTIVÁL
2018. június 23.
szombat
10-18 óráig
óráig
10-18

Növényvédőszerek, vetőmagok, műtrágyák, virágföldek, marhatrágya, Reagron feromoncsapdák, borászati felszerelések, üvegáru
Ingyenes kertészmérnöki tanácsadás.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo.: 8.00-12.00
Tel: 22/308685, 30/6479111
www.kenderzsineg.com

a Fehérvári Kézművesek egyesülete szervezésében • www.fehervarikezmuvesek.hu

Molycsapdák fogási adatai 2018.06.11-án:
Szilvamoly: 54 db Rajzáscsúcs várható!
Keleti gyümölcsmoly: 56 db Rajzás!
Almamoly: 7 db

Székesfehérvár, Balatoni út 44-46.
Maroshegyi Üzletközpont, Tel.: 70/3938-133
Székesfehérvár, Budai út 48. Tel.: 70/445-1316

Márkás mosó- és tisztítószerek, öblítők, tusfürdők, illatszerek diszkont áron!
Well Done 750 ml
szórófejes zsíroldó

JÁR mosogató 0,9 l többféle

Nicky papírtörlő 2 tek.

549 F

t
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Ft/tek.)

47

9

(5
32
,2
Ft/
l)

Tomi 1,4 kg vagy 1,3 l
mosószer többféle
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6
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(585

Tchibo kávé 250 g

Fktg)
9
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9
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Steffl dobozos
sör 0,5 l

18

9

(3
78
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l)
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Mi nem pár napos akciókat adunk, hanem folyamatosan jó árakat!
Az ajánlat 2018. június 14-30-ig, illetve a készlet erejéig érvényes. A képek illusztrációk. Részletek az üzletekben.
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Múlt heti rejtvényünk az Úrnapjához kötődő hagyományokkal foglalkozott. Az első megfejtésből kiderült, hogy a Katolikus Egyház mit ünnepel
ezen a napon: Krisztus testét és vérét.
Magyarországon az ünnephez kapcsolódóan a templom körül virágoltárokat emelnek, amiket a hívek körmenet keretében járnak végig. A
második megoldásból kiderülhetett, hogyan tájolják az oltárokat: a négy
égtáj felé.
A harmadik megfejtésből megtudhattuk, eredetileg milyen hatást tulajdonítottak az ünnepnek és a körmenetnek: megvéd a gonosztól.

Mostani feladványaink az elmúlt hét aktualitásaihoz kapcsolódnak.
Először is arra vagyunk kíváncsiak, mely királyi alakokkal bővül idén a
fehérvári óriásbábok sora?
Második kérdésünk ahhoz az osztálytalálkozóhoz kapcsolódik, melynek során negyvennyolc év után újra egymásra találtak az 1970-ben érettségizett 4.
B-sek. A megfejtésből kiderül, melyik iskola egykori növendékeiről van szó.
Harmadik megfejtésünk a könyvhéthez kapcsolódik. A múlt héten
először Fehérváron mutatták be Babiczky Tibor legújabb verseskötetét.
Kérdésünk: mi a címe a kötetnek?
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P. Maklári Éva

Április
Hatalmas tappancsával
berontott a tavasz,
ajtót betörve, váratlanul,
ránk öntötte nevetve a ravasz
sárga, zöld fürdővizét,
kényszerítve, hogy ledobjuk
szoknyánk és ingünk,
hasunkat áztassuk a fényben
pázsiton lustán elheverve, ő
meg leskelődik, ebadta kölyke,
hirtelen módszert vált,
vad szelet kavar,
jéggé dermedt vizével
ernyő alá zavar, és
kuncog a markába, hogy
vissza a nadrág s a szoknya,
sunyi képpel súgja füledbe:
megjött április bolondja.

József Attilához
Mire gondoltál a sínek mellett állva, és
hallva már a vonatkerekek zokogását?
Nem vigasztalt a megkésett díj sem,
sem Flóra, ki elfogadón várt rád?
Untad a várakozást, 32 év nyűgét?
Céltalanná vált ez a lassú séta ,
vagy vonzott egy égi jel kattogása,
egy megértőbb, szeretőbb planéta?
Hasaltál vonattetőn, sikáltál hajót,
a tőke tűzét talpad széttaposta,
anyát sirattál reménytelenségben, s mint
kődarab zuhant rád árvaságod súlya.
Álmaid nem rögzítették okos telefonok,
magányod csak a papírlap értette.
Gyermekként gügyögtél, s szerelmet
keresve bújtál volna asszonyi ölekbe.
Várta már rímeid egy láthatatlan könyv,
vagy érezted a lehetetlen kínját?
Élni akartál, vagy verseidből fejed
fölé építeni egy örök kriptát?
Nem sejthetjük, mi volt utolsó álmod,
A „ semmi ága” nekünk elérhetetlen,
de tiltakozásod és hűséged rendje
egyszer visszhangra talál a végtelenben.
Balajthy Ferenc

A mindenség peremén
Egyik reggel magzati pózt vettem fel.
Vehettem volna, bár mást is, akár egy
Áspiskígyó, összetekeredhettem
Volna. Az ágyam, mint a lázas hárem
Régi szerelmek gyönyörére vágyott.
Magzattá váláshoz nagy vízre keltem
S a tenger csak a folyónak hullámzott,		
(S alig várta, hogy eljöjjön az este!)
Hozz magaddal tekervényes Tejutat,
Markodban megszeppent csillagokat,
Magzati csavarban Holdat és Napot!
Örök születésben majd újra minden,
Mindenen túl, s a Mindenem innen
Régvolt szerelem ízét visszakapod!

Igazodás
útvesztő
ha az erdő mélyét járod egyedül
útvesztőbe jutsz és hiányzik
a csicsergés itt nincsenek madarak
nem látszik az sem merre az ég
fent a sűrű lombok összeborulnak
felcserélhetővé válik minden irány
ágreccsenés hallatszik csak és szélfúvás
hová tűnt innen a mesebeli tisztás

Kaszás István

A virágzó gesztenyfák nyári illata Párizs és Székesfehérvár

A „szép ámulások szent városában” , Párizsban
ajánlott meginni egy kávét. Úgy két euróba kerül, de
ha itthon azzal kezdi a baráti beszélgetést a hazatérő
vándor - mikor legutóbb Párizsban kávéztam – a
rászegeződő pillantások látványa akár három eurót
is megér. A város, melynek járdáit sokak mellett
Ady, Radnóti is koptatta, Déry Tibor pedig egy kicsiny boltban ruhaszöveteket rakosgatott, csakhogy
Párizsban lehessen, valóságosan nincs másfél ezer
kilométerre tőlünk. Beköltözik az ember szívébe, és
mindig is ott marad. És fordítva, ha valaki onnan
érkezik hozzánk? Mire Remarque Párizsban játszódó
regényének, A Diadalív árnyékában címűnek egyik
kulcsmondatához érünk, a jámbor olvasó mámoros

Bakonyi István

állapotba kerül. Ugyanis a regény szereplői addigra
már annyi calvadost megisznak, hogy az olvasó is
szédeleg tőle. S ilyen esendő és kiszolgáltatott állapotunkban villámcsapásként ér bennünket a főhős,
Ravic doktor ajkáról elhangzó vallomás. Mint a tenger mélyéről a világosba vágyódó igazgyöngyök, úgy
törnek elő belőle az addig elfojtott szerelmes szavak
”Te vagy Budapest a virágzó gesztenyefák nyári
illata…” Beleborzong a magyar olvasó! A szívünkbe
költözött Párizst, a szerelem Budapesttel köti össze
holtodiglan, holtomiglan. Ásó, kapa és a Notre
Dame nagyharangja … Ó, ha Remarque Székesfehérvárt is ismerhette volna! E gondolatra az ember szíve
gyorsabban ver és homloka gyöngyözni kezd.

Ballagás a Gorsium Gimnáziumban

A székesfehérvári Gorsium Gimnázium és Művészeti Szakgimnázim vezetői és tanári kara nevében
köszöntöm Önöket ezen a szép
május eleji délelőttön. Végzős
diákjaink ballagásának a napján.
Fényben és virágillatban, a tavasz
szép természeti díszletei között.
Persze, hogy eszembe jutnak
régmúlt szerenádok és ballagások, a keser-édes események.
Például arra is emlékszem, amikor
48 évvel ezelőtt mi szerenádoztunk, és a Zichy-ligetben kitett
tv képernyőjén belelestünk az
Európa Kupa döntőjébe, amit a
milánói San Siro stadionban a
holland Feyenord nyert meg 2-1-re
a skót Celtic Glasgow ellen. Aztán
tovább mentünk azon a varázsos
éjszakán. De szülőként szívesen
emlékszem gyerekeink ballagására, vagy éppen tanárként, hajdani
osztályfőnökként más szerenádokra és ballagásokra. Gaudeamus
igitur, Elmegyek, elmegyek, Régi
mesékre emlékszel-e még… Igen,
emlékszünk a régi mesékre, első
szerelmünkre, a fájó búcsúra.
Azóta elhunyt tanárainkra.
És íme, eljött 2018 ballagásának
napja. Itt, a művészeti gimnáziumban, ahol a tánc, a zene és a
lélekvesztő
mikor végtelen vizeken evezel
vihar csap le rád és lélekvesztővé
válik a csónakod pedig gondosan
felkészültél egy nehéz átkelésre
edzetted izmaid türelem rózsája
nyílt lelked kertjében magasra mélyre
nyúltak birtokod határai de már
dől a horizont vajon merre a part
észvesztő
mikor az elvetett betűk kikelnek
egy láthatatlan térben az észvesztő
szavak s mondatok csírái törik át

képzőművészet bűvöletében élő
lányok és fiúk köszönnek el tőlünk. Nagy reményekkel, és talán
többnyire szép emlékekkel teli.
Akkor is, ha természetesen sok
olyan óra is lezajlott, ami inkább
nyűgöt jelentett számukra, s amit
fölöslegesnek éreztek. Bevallom,
ezzel így voltam én is, és sokszor
gondolok arra, hogy bizonyos
tantárgyakat és órákat szívesen
kihagytam volna én is… Ma
már viszont nyugdíjas, de aktív
tanárként úgy érzem, hogy az is
hasznomra válhatott, amit akkor
nem szerettem, és ma már nem is
emlékszem pl. a sinus tételre.
Igen, tudom, milyen az iskola,
milyen az oktatás, s persze azt
is, hogy nem volt ez másképp
régen sem. Most pedig mindennél
fontosabb, a negyedszázaddal
ezelőtt ránktört szabadság, amit
úgy érdemes értelmezünk, ahogy
egy nagy „tanár”, József Attila
látta: „…Szabadság, Te szülj
nekem rendet!” Mert minden más,
aminek nincs köze a rendhez, az
nem szabadság. Legföljebb anarchia vagy szabadosság. Érdemes
ezt megszívlelnünk, bárhova is
vezet a sors vagy éppen az eleve
elrendelés.
a csonthéjat növekednek tovább
elektromos szinapszis villáma vág
a rostok és sejtek univerzumába
életjeleket fogsz a koponyaűrből
magány bilincsel intelligenciát
kijárat
amikor fák vizek betűk sűrűjében
járod egyedül a járatlan utat
nyomokat keresel földön és égen
inspiráció jön s az út rád mutat
lépésenként vezet el egy ajtóig
hol labirintusod kijáratához
érsz konstellációdból kilépsz megvagy
igazodási pont hogy fogom kezed

És azt se felejtsük el, hogy magyarok vagyunk! Ahogy a mainál
sokkalta nehezebb korszakokban
oly sokan megfogalmazták ezt. Pl.
Vörösmarty az „itt élned, halnod
kell” erkölcsi parancsával, vagy
éppen Radnóti, aki Nem tudhatom címmel írta meg a XX. század
szózatát, s bizony a halál árnyékában. Egy helyen azt olvastam,
hogy a ballagás a legfontosabb
esemény az életünkben, az
ifjúságunk utolsó szertartása,
a továbblépést jelentő rituálé.
Szerintem van ebben azért némi
túlzás, hiszen akad még számos
hasonló ilyen pillanat. Mondjuk
egy gyermek születése, a társra
találás vagy éppen bizonyos szakmai sikerek. A boldogságkeresés
útjai. Vagy éppen a megérkezés
pillanata.
De biztos, hogy nagyon fontos ez a
nap. Azt kívánom a ballagóknak,
hogy éljék át mélyen, érzelmekben és gondolatokban gazdagon
ezeket a pillanatokat, hogy aztán
szívesen emlékezzenek vissza
nemcsak erre a napra, de az itt eltöltött négy évre is. Ne feledkezzenek meg szüleikről és tanáraikról!
Kísérje útjukat áldás és békesség!
(Elhangzott 2018. május 4-én.)
Bartal Klári

Kiszámoló
„ Kisunyom, Nagyunyom –
Ha megunom, ott hagyom!”
Fellépek a rutafára,
Arról meg egy holdsugárra,
Felhők fölött messze szállok,
Csillagomra rátalálok,
Onnan nézek lefele,
Hogy a világ kerek-e.
Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István
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Szarajevó, ahol négy kultúra találkozik
A HETILAP

Látrányi Viktória

A hordaléktól vöröses tükröződésű Miljackán ível át a Latin-híd, melynek tövében 1914. június
28-án Gavrilo Princip merényletet követett el Ferenc Ferdinánd trónörökös ellen. A sarkon
múzeum állít emléket a történteknek, látható itt a trónörököspár életét kioltó fegyver is.

bazársorral csábítja a látogatót. A
rézművesek utcája hangos a mesteremberek kopácsolásától. A fényesen csillogó áruk közt egyszerre
legeltethetik a szemlélődők a tekintetüket a csodálatosan megmunkált
kávéskészletektől kezdve az ékszereken át egészen a töltényhüvelyből
kialakított golyóstollon keresztül a

kísérőnk, akkor inkább hagyjuk
neki, hogy leüljön egy teraszra
és elmerüljön a helyi gasztronó-

Mindenbe kell egy kis kajmak!
Az óvárosban találhatjuk Szarajevó, de talán az egész balkán

Fotó: Horváth Renáta

Fotó: Hagymásy András

A Balkán legszebb városainak egyike
Szarajevó. Mintha egy történelemkönyvet lapoznánk fel, lépten-nyomon meghatározó emlékekbe
botlunk, hiszen a kontinensen itt járt
elsőként villamos, de itt dördült el az
a lövés is, ami után kezdetét vette az
első világháború. És itt volt a modern
kor leghosszabb ostroma, mely
tízezrek életét követelte. Szarajevót
hegyvonulatok szegélyezik, a város
legnagyobb részét magas panelházak
és gyárépületek alkotják. A város középső részén találhatók a modern bevásárlóközpontok, közintézmények,

Fotó: Horváth Renáta

Nem véletlenül emlegetik Szarajevót úgy, mint
Európa Jeruzsáleme, hiszen híres kulturális és
vallási sokszínűségéről. A Dinári-hegység által
körülölelt város magával ragadja nyüzsgésével,
eklektikus építészetével a szemlélődőt. Török kori
műemlékek alkotnak kontrasztot a monarchia-korabeli épületekkel és a modern építészet remekeivel. Mindeközben a golyónyomok és a temetők
emlékeztetik az embert a délszláv háború véres
éveire. Szarajevóban egy kicsit megérthetjük a
múltat, megtapasztalhatjuk négy vallás és négy
kultúra találkozását. Nyüzsgő, lüktető, magával
ragadó hely.

mia világában, és bámészkodjon
kedvére. Az ugyanis bizonyos, hogy
itt kóstolhatjuk meg a legfinomabb
falatokat, ízek kavalkádja fogadja
a turistákat: a legkiválóbb csevapcsicsát, édes és sós bureket vagy a
mézédes baklavát itt szolgálják fel.
A rézedényből töltött, törökösen
főzött kávé illata bejárja a szűk utcákat. Ha olyan helyre ülünk, ahol
kapható alkohol, megkóstolhatjuk
a Balkán jellegzetes italát, a Rakiját, ami egy pálinkához hasonló
gyümölcspárlat. A bosnyákoknak
egészen finom sörük is van: a
Sarajevsko. Furcsa módon ennek
a sörnek nem keserű a habja. Kapható belőle világos és sötét, sőt a
belvárosi sörfőzde éttermében szűretlen is, mind nagyon kellemes.

Csúcsgasztronómia: minőségi hús, pita, vöröshagyma és az elmaradhatatlan kajmak – mellé joghurt

A jó török kávé titka: ne siessünk! Persze a látvány is magával ragadó, de az ízek és zamatok
élménye felülmúlhatatlan.

bankok és közigazgatási intézmények. A város keleti részén található
az óvárosi negyed, a Baščaršija, melyre érdemes mindenképpen több időt
szánnunk! A keresztény templomok
harangzúgása és az imára hívó müezzinek hangja körülöleli a belvárost.
Pár száz méteren belül belül katolikus és ortodox templom, zsinagóga
és több mecset is található.

Nyugaton ragadt Kelet
A Baščaršija emlékboltokkal és
nyilvános szökőkutakkal, nyüzsgő
Horoszkóp
június 14. – június 20.

fantáziadús modern ékszerekig. Az
ékszerektől roskadozó kirakatok
sorát kasmírsálak és selyemkendők
színkavalkádja töri meg, s fantasztikus színes lámpások tarkítják a
bazári kavalkádot. A sokadik kör
megtétele után is találunk újdonságot, így a hölgyeknek érdemes
nagyon türelmes férfival érkezni a
bazársorra, aki képes kivárni, hogy
a „százhatvannyolcadik” alkalommal is megtapintsuk, megnézzük,
felpróbáljuk – majd újra visszamenjünk a legelső árushoz... Ha
ilyen fokú türelemmel nem bír

Kos 3. 21. – 4. 20.

Egy kis félreértés okozta veszekedés árnyékolhatja
be a hetét. Arról nem is szólva, hogy meglehetősen
érzékeny lesz, de egész héten hullámzóan alakul a
kedélyállapota, és hajlamos lesz arra, hogy haragját
követve olyat tegyen, amit később megbánhat.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

A napokban végre beérik egy üzlete vagy valamilyen
projektje és rövid időre még hátra is dőlhet. Élvezze ki
a sikert és az Önnek járó elismerést. De azért a figyelme ne lankadjon, mert egy másik ügy kapcsán váratlan
nehézség vagy megoldásra váró probléma csúszhat be.

Hotel Aquamarin  Hévíz, a gyógyító pihenés Otthona!

A Hotel Aquamarin nyáron is várja Önt!
Csak a lap olvasói számára meghosszabbított 25%-os
előfoglalási kedvezménnyel! Promóciós kód: FV0614

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. 500 Ft / fő / éj 18 év felett.

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

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A héten kiütközik Önön az általános elégedetlenség.
Nem lehet Önnek megfelelni és folyton kritizál másokat, beleszól abba, mit kellene tenniük és mit nem.
Közben azt érzi, hogy Ön mindent megtesz másokért,
nem érti, hogy miért nem működhet ez kölcsönösen.

Tapasztalni fogja, hogy erősödik Önben a szerelmi vágy.
Ez nagyon jó, hiszen ez erősíti a kapcsolatukat, gazdagabbá
testi és lelki viszonyukat. Szenvedélyessége meglepi a kedvesét, ami természetesen a hálószobára is kiterjed. Egyedül
azzal ronthatja el, hogy könnyen átcsaphat fúriába.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Mostanában valamivel erőszakosabb és gyakran olyanra
kényszeríti a környezetét, amit az nem szeretne megtenni. Lehetne sokkal megértőbb és türelmesebb velük
szemben és elfogadhatná, nem mindenki van Önnel egy
szinten vagy szeretnék ugyanazt, amint Önt.

Érdemes lenne többet kimozdulnia otthonról, barátaival tartania, társaságba mennie és nem csak azért,
hogy jól érezze magát és kikapcsolódjon, hanem
amiatt is, mert előnyös kapcsolatokat köthetne akár
karrier terén.
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Fotó: Horváth Renáta

A HETILAP

is hézagosan ülnek a vendégek,
addig van olyan vendéglátóhely,
ahol sorbanállás van, és a szomszédos éttermek asztalainál italozó
turisták azt fürkészik, hogy amott
mikor szabadul fel egy asztal. Ha
rátaláltunk a megfelelő helyre – na
jó, megsúgom, keressük a bazársoron a világító, Željo feliratú
cégtáblát – annyi biztos, hogy átértékeljük a jó ételről alkotott eddigi
tapasztalatunkat. Mire számítsunk?
Remek hús, szenzációs lepény és a

indult újra. Csodálatos látvány
tárul elénk a festői Trebević-hegyről. A legendás drótkötélpályát
1959-ben adták át. Egészen 1992-ig
üzemelt, amikor azért állítottak le,
mert a szerb ostromlók – a háború
első áldozataként – megölték a
létesítmény őrét, Ramo Bibert. Az
őr emléke előtt tisztelegve, róla
nevezték el a magaslati végállomást. A harminchárom kabinnal üzemelő felvonó a csaknem
hatszáz méteres szintkülönbséget

A temetőkkel körülölelt város. Az 1992–95-ös ostrom alatt tizenegyezer ember vesztette életét.

kajmakkal. Utóbbi krémsajthoz
hasonlít, átmenet a tejszín és a vaj
között. Mellette vöröshagymakockákat találunk. Érdemes végignézni a teraszokon, mert azonnal
szembetűnik, hogy míg több helyen

Fotó: Horváth Renáta

legfinomabb csevapcsicsáját (vagy
ahogyan az étlapon is olvashatjuk:
ćevapčići). Ez annyit tesz, hogy
kis hosszúkás fasírtra hasonlító
összegyúrt darált húst grillen megsütnek, majd pitába töltve tálalják

Szarajevó egyik legjelentősebb épülete, az 1992-ben felgyújtott és belülről kiégett, azóta
helyreállított Nemzeti Könyvtár

kötelező kajmak. Semmi cicó: öt,
tíz vagy tizenöt darabos kiszerelés,
joghurttal.

Lanovkára fel!

Fotó: Horváth Renáta

Ha a bosnyák fővárosban járunk,
nem hagyhatjuk ki a lanovkát, ami
huszonhat év után idén tavasszal

leküzdve hét-nyolc perc alatt viszi
fel az utasokat a Trebević-re. Ez
volt egyébként az 1984-es téli olimpia egyik helyszíne. Csodálatos
a panoráma! A kilátónál sétálva
szembesülhetünk az olimpiai létesítmények romjaival, de láthatók a
régi lőállások, a dél-szláv háború
mementói.

Ilyen panorámában gyönyörködhetünk a lanovkán. Az újra üzemelő felvonó a szarajevói újjáépítés utolsó nagy szimbóluma a nemzeti könyvtár mellett.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Ingadozó az egészsége és ez érthető módon a
hangulatán is meglátszik. Ha tartós problémával
küzd, jobban tenné, ha mielőbb orvoshoz fordulna,
de semmiképpen se várjon a csodára. A stressz és a
problémás anyagi helyzete tovább nehezíti az életét.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Fáradhatatlanul küzd és dolgozik azért, hogy megvalósítsa vágyait, elképzeléseit. Az igazság az, hogy túl sokat
vár el magától és túl rövid idő alatt. Emiatt meglehetősen türelmetlen és rosszul visel minden kritikát, de
még a jó tanácsot is.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Manapság nem találja a lelki békéjét. Úgy tűnik, hogy valaki
rendesen felforgatta a lelkivilágát. Ha egyedülálló, akkor talán ez
még nem olyan nagy probléma, viszont a párban élőknél az már
gondot jelenthet, ha beleszeretnek valakibe, aki nem a kedvesük.
Ne nyomja el az érzéseit, hanem nézzen szembe velük!

Bak 12. 21. – 1. 20.

A héten tartózkodjon attól, hogy elhamarkodottan cselekedjen. Jobban tenné, ha inkább minden lépését kétszer is
meggondolná. Mindenféle kapkodás kellemetlen helyzetbe
keverheti. De az sem ártana, ha a titkait is megtartaná magának, mert olyannak csevegheti ki őket, aki utána tovább adja.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ez az Ön hete. Szinte bármi összejöhet, amit csak
szeretne. El is önti magát a napokban a határtalan
önbizalom, amitől hajlamos lehet kissé merész,
vad döntéseket is hozni. Legyen azért óvatos, mert
valóban sikeres hete lehet, de ha túlságosan elbízza
magát, képes lehet elrugaszkodni a valóságtól.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Túl sok elvárása van a kedvesével szemben és ez
okozza Önök között az apró-cseprő vitákat. Ha
belátná, hogy túl magasra tette a lécet párja számára,
akkor a kapcsolatuk is rohamos tempóban javulna.
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Olvasni jó!

A HETILAP

Rába Henrietta

Igazi könyves piknikké változott a
Vörösmarty Mihály Könyvtár árkádjai alatti terület. Az árusok számos
kiadvánnyal érkeztek a könyvhét
pénteki napjára. Délutántól estéig
válogathattak az olvasni szeretők a
fehérvári könyvárusok kínálatából.
A közönség dedikáltathatott is,
Egri Mónika, Csató József és Csiák
Gyula mellett Saitos Lajos is aláírta
a műveit tartalmazó könyveket. A
költőnek idén két új kötete jelent
meg. Az egyik egy válogatás Saitos
Lajos legszebb versei címmel. A tizenegyedik parancsolat című kötete
a költő legújabb írásait tartalmazza:
„Bobory Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke amikor hetvenéves lett,
írtam neki egy köszöntőverset ezzel a
címmel. Neki volt egy mániája, hogy
szépen beszélni magyarul, meg igazul,
és ez ihletett, ez a csattanója a tizenegyedik parancsolatnak, hogy beszéljünk szépen, beszéljünk magyarul.”
A könyvtár előtti térre látogatók
a Vörösmarty Társaság, a Tarsoly

Fotó: Kiss László

Könyvünnepet tartottak a Vörösmarty Mihály
Könyvtár árkádja alatt és a Bartók Béla téren. A
89. ünnepi könyvhét rendezvényén a fehérvári
könyvárusok kínálatát ismerhették meg az
érdeklődők, de dedikáltathatták is a könyveket
a vásárlók.

A kisebbekre is gondoltak a könyvünnepen. Csóka Judit meseterapeuta szórakoztatta a gyerekeket.

Ifjúságért Egyesület és a városban
működő könyvesboltok kínálatát
tekinthették meg, és vásárolhattak
belőle. A könyvünnepre érkezők
Szabó Norbert Ádám Guinness- és világrekorder kajakos
előadását is meghallgathatták.
Egy beszélgetésben Zoltán Gábor
Orgia és Szomszéd című kötetét
is megismerhették a látogatók.

A Vörösmarty Társaság vendége
Hargitai Lajos író volt, aki Gyalog
megyünk vagy Elvis Presley? című
könyvét mutatta be a közönségnek. Kepes András újságíró, író
dedikálással egybekötött előadással várta a könyveket kedvelőket.
A könyvhét programja a gyerekeknek is szólt. Mesés könyveket
ismerhettek meg és Csóka Judit

meseterapeuta előadásában töltődhettek fel a kicsik és nagyobbak. A programon a gyerekek a
könyvek megismerése mellett
a könyvtár előtti téren érdekes,
képességfejlesztő játékokkal
szórakozhattak, a felnőttek pedig
kényelmes fotelben, széken kávé
mellett beszélgethettek és olvasgathattak.

A Fehérvár Televízió műsora június 16-tól 22-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. 6. 16. SZOMBAT

2018. 6. 17. 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 – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Rodics Eszter
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Szabó
Petra. Vendégek: Fischer
Orsolya és Zsovák Szilárd
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Péntek Imre
12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Csemez Attila
14:10 Honvéd7 – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Törsök Márta
15:15 Turisztikai magazin
– ismétlés
15:45 Székesfehérvári Királyi
Napok 2017 – LGT koncert
16:15 Portrék a Királykúton
2018 – ismétlés
Beszélgetőtárs: Bakonyi
István. Vendégek: Szvorák
Katalin és Cserta Balázs
17:15 Hangos, színes és
büdös – ismétlés
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Rába Henrietta.
Vendég: Sándorfi András
18:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 Esti vers – ismétlés
19:30 Öko-logikus magazin
20:00 XXV. Kor-Társ Ki-mit-tud?
– zárógála a Vörösmarty
Színházban 1. rész
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Rába Henrietta.
Vendég: Sándorfi András
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Rodics Eszter
11:40 Turisztikai magazin – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Szabó
Petra. Vendégek: Fischer
Orsolya és Zsovák Szilárd
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések extra
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Ács János
14:30 Enthroners – Budapest Eagles
– amerikaifutball-mérkőzés
közvetítése felvételről
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Tihanyi Tamás
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 XXV. Kor-Társ Ki-mit-tud?
– zárógála a Vörösmarty
Színházban 2. rész
21:30 Bringa Fieszta 2016
22:00 A hét hírei – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

2018. 6. 18. 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 Öko-logikus –
természetvédelmi magazin
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Hírek
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
16:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Tihanyi Tamás
16:40 Öko-logikus – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Turbók
János „Turbina”
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Együtt magazin és Hírek
20:15 Seuso – dokumentumfilm
1. rész
21:35 Az eperfa alatt – Arany 200
22:10 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:50 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2018. 6. 19. 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 Hírek
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Turbók
János „Turbina”
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Varga Lili
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Paletta magazin és Hírek
20:15 Seuso – dokumentumfilm
2. rész
22:35 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
23:15 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2018. 6. 20. SZerdA
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 Hírek
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Varga Lili
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Vajgerné
Bőhm Erika
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
Híradó, Esti mérleg,
Kéklámpások és Hírek
20:15 Seuso – dokumentumfilm
3. rész
21:10 TáncPercek 2016
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2018. 6. 21. CSüTörTöK

2018. 6. 22. 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 Kéklámpások – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Hírek
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Vajgerné Bőhm Erika
17:00 Kéklámpások – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda Zoltán.
Vendég: Oszter Alexandra
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:15 Seuso – dokumentumfilm
4. rész
21:10 A láthatatlan madárfotós
– természetfilm
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 Bajnokok városa – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Hírek
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda Zoltán.
Vendég: Oszter Alexandra
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda Szilvia.
Vendég: Drusza Orsolya
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:50 Esti vers
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne:
Híradó, Köztér, Turisztikai
magazin és Hírek
20:35 Seuso – dokumentumfilm
5. rész
21:40 ARAK AKTIV 2018
22:10 Híradó és Köztér – ismétlés
23:10 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: június 21. 21:10 A láthatatlan madárfotós – természetfilm

Közéleti hetilap
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Miért van szükségünk GDPR-tanácsadóra?
A HETILAP

Kovács V. Orsolya

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679
általános adatvédelmi rendelete (GDPR) a
természetes személyek személyes adatainak
védelméről rendelkezik. A rendeletet egységesen és közvetlenül, minden egyéb további jogszabályi rendelkezéstől függetlenül
alkalmazni kell valamennyi EU-tagállamban,
minden gazdasági szereplőnek. A rendelet
célja az adatvédelmi szabályok egységes
és következetes alkalmazása az unió egész
területén.
„Bármely tagállam területén működő vállalkozás
esetén végzett személyes adatkezelést a rendelet
szerint kell folytatni, függetlenül attól, hogy az
unió területén történik-e. Így a Föld bármely részén tevékenykedő vállalatnak az unió területén
biztosítani kell a rendeletnek való megfelelést. A
természetes személyek kizárólag otthoni – szakmai, üzleti céllal össze nem függő – adatkezelésére nem terjed ki a rendelet hatálya (levelezés,
címtárolás, közösségi hálózatokon történő kapcsolattartás).” – részletezte Kozma Gergely.
A rendelet meghatározza, hogy mit kell
minimálisan tenniük az adatkezelőknek,
így többek között felmérni adatkezelési
tevékenységeiket, kockázatait azonosítani,

Fotó: Kozma Gergely

A régi iratok tárolásától kezdve az épületekbe való beléptetésig rengeteg mindent át kell gondolniuk a cégeknek az
új adatvédelmi szabályok betartásának érdekében. Hogy
mire kell figyelni és miért fontos mindehhez szakember
segítségét, közreműködését igénybe venni? Erről kérdeztük
Kozma Gergely adatvédelmi tisztviselőt.

Célszerű megfelelő ismeretekkel rendelkező szakembert
megbízni – mondja Kozma Gergely

valamint technikai és szervezési intézkedések keretében belső adatvédelmi szabályokat
szükséges megalkotni. Az adatkezelési folyamatok azonosítása körében át kell gondolni,

hogy vannak-e felesleges adatkezelések, az
adatok pontosságát, korlátozott tárolhatóságát, az érintettek jogait hogyan lehet biztosítani. „A szabályzat megalkotása, a működés
felülvizsgálata alkalmas arra, hogy az adatkezelésekre vonatkozó veszélyeket kiiktassuk, mérsékeljük, például átgondoljuk az épületekbe való
belépés rendjét, a biztonsági kamerák alkalmazásának szükségességét, az irattár védelmét, a selejtezhető iratok megsemmisítését, a szerverszobát
veszélyeztető tényezőket értékeljük.” – tette
hozzá a szakember. – „Fontos előre átgondolni,
hogy egy esetleges adatvédelmi incidenst miként
tudunk elkerülni, a bekövetkezett incidens (pl.
félreküldött e-mail, elveszett telefon, pendrive,
laptop) következményeit hogyan tudjuk mérsékelni és esetlegesen jelezni a NAIH illetve az
érintettek részére. Az informatikai rendszereket
többek között úgy kell kialakítani, hogy a megfelelő vírusvédelem, biztonsági mentés, naplózhatóság, meghatározott hozzáférési szintek, külső
támadás azonosítása, belső visszaélés megelőzése
elérhető legyen.”
A fentebb felsorolt feladatokból is látszik,
hogy komplex szemléletmódra van szükség
az adatkezelési folyamatok ismerete mellett.
A rendelet valamint jogi, informatikai ismeretek is szükségesek a megfeleléshez, amely
feladatok megoldása érdekében célszerű
megfelelő ismerettel rendelkező szakembert,
szakembereket megbízni. A rendeletnek
való megfelelés, az adatkezelők feladata és
felelőssége egy folyamat része, melyhez hozzá tartozik a rendszeres oktatás, ellenőrzés,
felülvizsgálat és fejlesztés is.

VT Metal Kft.
A VT Metal Kft. magán cégként működik. Magyarország legnagyobb hazai tulajdonú ipari cégcsoportjához a VIDEOTON
Holding Zrt-hez tartozik, amely AAA-s Bisnode minősítésben részesült. Ez a tőkeerős háttér, előnyös feltételeket biztosít
a vevőink igénye szerinti fejlesztésekhez, akár teljes gyártó üzem tevékenységének átvételéhez is. A VT Metal Kft. a
beszállító ipar több területén aktív: elsősorban az autóipari TIER1 és TIER2 vevők számára forgácsolt alkatrészeket gyárt,
de ezen kívül gép és elektronikai ipari beszállításokban vesz részt. Galván üzemünkben az autóipari követelményeknek
megfelelő galván bevonatok készítése mellett az ipar számos más területét is kiszolgáljuk. Vevőink között egyaránt
megtalálhatóak a magyar kis és középvállalatok, multinacionális cégek magyar leányvállalatai és nyugat-európai cégek.
Csapatunkba keresünk most kollégákat az alábbi munkakörbe:

Betanított gépkezelő
Felvételi lehetőséget kínálunk vállalatunkhoz kapacitásbővítés miatt MECHANIKA
üzletágunkhoz, azoknak a leendő munkavállalóinknak, akiknek fontos, hogy:
• Székesfehérváron találjanak munkát • Szeretnének egy új szakmát megtanulni hosszútávon
• Érdeklődnek az autóipar iránt • Szeretnének egy sikeres csapat tagjai lenni, ahol családias a környezet.

Munkavégzés helye: • Székesfehérvár, Berényi út 72-100. 16-os épület
Amit kínálunk: • Határozatlan idejű munkaszerződés • Könnyű fizikai munka 2 vagy 3 műszakos

munkarendben • Versenyképes fizetés + műszakpótlék • Cafetéria évi nettó 180.000 Ft • Ingyenes
céges buszjárat több településről • Hiányzásmentesség esetén plusz Cafetéria juttatás • Belső
munkatársi ajánlási rendszer: nettó 80.000 Ft • Próbaidő után céges sportolási és üdülési lehetőség
• NINCS tesztírás

OPERÁTORAINK HAVI NETTÓ FIZETÉSE ELÉRHETI A 170.000 FT-ot!

Gyárlátogatás
hétfőtől péntekig
minden reggel
8 órakor!
Amennyiben állásajánlatunk felkeltette érdeklődését, várjuk önéletrajzát (munkakör megnevezésével)
a vtmetalhr@metal.videoton.hu címre, vagy jelentkezését telefonon a 22/533-647-es számon, illetve
személyesen, gyárlátogatáson a VT Metal Kft. 8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100.
16-os épületében reggel 8 órakor.
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álláspiac

Pályakezdés nyár elején?

László-Takács Krisztina
A nyár kezdetével rengeteg pályakezdő jelenik meg a
munkaerőpiacon, ráadásul a szabadságos időszakok
miatt sok estben tovább tarthat állást találni. Az
álláskeresőknek örök dilemma, hogy miként keltsék
fel az érdeklődést maguk iránt, hiszen semmilyen vagy
legalábbis minimális szakmai tapasztalattal rendelkeznek, ami nem éppen előny, ha jó állást szeretnénk.
Milyen megoldások léteznek erre a problémakörre? Erre
kerestük a választ.

A diákmunka is tapasztalatnak
számít

Profitáljunk kapcsolatrendszerünkből!
Nyugodtan keressük meg álláskeresési szándékunkkal akár a középiskolai, akár a későbbi évek során
megismert barátokat, ismerősöket!
Azt ugye nem kell részletezni, mennyi
előnyhöz jut még ma is az a pályázó,
aki ismerősén keresztül jelentkezik
egy állásra! Ez szinte minden esetben
óriási segítséget jelent.

Sokan úgy gondolják, csak az számít
munkatapasztalatnak, amit a diploma
megszerzése után szereznek. Pedig
számtalan diákmunka vagy iskola mellett
végzett rendszeres munka adhat olyan
mértékű tudást, tapasztalatot, amit a későbbi álláskeresésnél kamatoztathatunk.
Érdemes tehát az önéletrajzban feltüntetni
a diákévek alatt végzett munkákat is!

A jó ajánlás fél siker!
Hogyan tudjuk növelni esélyeinket a rutinosabb pályázókkal szemben? Ne szégyelljünk ajánlást kérni korábbi felettesünktől!
Az ajánlólevél legyen lényegre törő, csak
igazságot tartalmazzon, ne legyen túl
ömlengős. Kiváló módszer ez arra, hogy
bizalmat építsünk a megpályázott munkahely döntéshozóiban.

Pályázz hétfőn!

A közösségi média ereje

Az életmódguruk nagyjából ötven éve
hirdetik, hogy a fogyókúrát hétfőn érdemes elkezdeni. Talán furcsán hangzik,
de ugyanez áll az álláskereső pályázatok
benyújtására is. A bright.com álláskereső
oldal legalábbis váltig állítja, hogy a hétfőn
beküldött jelentkezések nagyobb eséllyel
kerülnek az iktató helyett a megfelelő
kezekbe, mintha valakinek csak szerdán
vagy csütörtökön esik be a pályázata.

Ne csak élményeinket osszuk meg a közösségi
oldalakon, hanem jelezzük itt is álláskeresési
szándékunkat, hiszen a sok megosztás munkát hozhat! Lájkoljuk és kövessük az általunk
preferált cégek oldalait, bármikor akadhat egy
éppen nekünk való munkalehetőség. Regisztráljuk a LinkedIn-re is, hiszen ez a legmegfelelőbb platform arra, hogy megmutassuk
magunkat a cégek vezetőinek, HR-eseinek.
Minél részletesebben töltsük ki profilunkat!

Operátorként úgy érzed, hogy ki tudnál emelkedni a többiek közül? Marósként/szerszámkészítőként megálltál a szakmai
fejlődésben? Továbbfejlesztenéd magad? Tapasztalt fröccsöntő-gépbeállító vagy és a jelenlegi munkahelyeden nem értékelik
szakmai tudásodat?

Örömmel várjuk jelentkezésedet egy magyar tulajdonú, székesfehérvári műanyag
fröccsöntéssel és szerszámkészítéssel foglalkozó céghez az alábbi munkakörökbe:
Szerszámkészítő (2műszak):
• feladata a kiadott rajzdokumentációk alapján szerszámok összeállítása, meglévő gyártó-szerszámok javítása, karbantartása
• elvárás: pontos, precíz munka, kommunikációs és koordinációs képesség. Szakmában eltöltött minimum 3 év tapasztalat
előny.
CNC marós (2 műszak):
• feladata a kiadott rajzdokumentációk és/vagy CAM programok alapján az alkatrészek marással történő megmunkálása,
ellenőrzése.
• elvárás: önálló műszaki rajz értelmezés, pontos, precíz munka. Szakmában eltöltött minimum 2-3 év tapasztalat, illetve
Heidenhein típusú vezérlő ismerete előny.
Jelentkezés módja: fényképes, szakmai önéletrajzzal: gabor.kralik@trimetrik.hu címen.
Operátor:
• 3 műszak
• előnyt jelent: fröccsöntő cégnél szerzett tapasztalat, elkötelezettség

VT Plastic Gyártó Kft.
Operátor
rugalmas műszak beosztásban
Munkavégzés helye: • Székesfehérvár, Berényi u. 72-100.

Érd: 20/326-04-01; 20/313-04-14

VT Metal Kft.

Az alábbi pozíciókba keres munkatársat:

Betanított galván gépkezelő
Feladat: Galván automaták kezelése, üzemi gyakorlat.
Elvárások: általános iskolai végzettség,
3 műszakos munkarend vállalása.
Előny: szakmunkás végzettség, gépkezelési ismeretek.
Amit kínálunk:
• Bruttó 160.000 Ft+műszakpótlékok+gépes pótlék.
• Éves nettó 180.000 Ft Cafeteria.
• Munkatárs ajánlási rendszer nettó 80.000 Ft.
• Céges üdülőben nyaralási lehetőség, színház bérlet,
sportolási és egyéb szociális juttatások.
• Lehetőség gépkezelői végzettség megszerzésére,
vizsga letétele után fizetésemelés.
• Ingyenes buszjárat több településről.
• Pályakezdők és nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.
• NINCS tesztírás.

Galván vízkezelő

Jelentkezés módja: fényképes, szakmai önéletrajzzal: jozsef.fekete@trimetrik.hu címen, telefonon munkaidőben: 06 20 823 51 15

A Bitter-Szűcs Garázs Bt.
állandó fuvarfeladatokra
keres belföldes és nemzetközi
gépkocsivezetőt- C,E;
nemzetközi esetén: havi 2-3
itthon töltött hétvége.

2018.06.14.

Elvárások: • Minimum 8 általános iskolai végzettség
• Egészségügyi alkalmasság • Sikeres felvételi teszt
• Rugalmas műszakválasztási lehetőség:
állandó délelőtt, vagy állandó délután, vagy állandó éjszaka.
Délutános műszakban 15%, éjszakás műszakban 30% műszakpótlék.
Amit kínálunk:
• Határozatlan idejű munkaszerződés
• Kedvező juttatási csomag (bónuszprogram)
• Éves cafeteria nettó 180.000 Ft
• Kezdőbér pótlékok nélkül: br. 150.500 Ft
3 hónap után br. 155.500 Ft
• Jó munkahelyi légkör
• Hosszú távú munkalehetőség
• Ingyenes szerződéses járat számos településről
• Helyi bérlet támogatás nettó 7.000 Ft értékben

Tesztírás:

Feladat: Galván szennyvízek, koncentrátumok
előkészítése, a vízkezelő berendezések üzemeltetése,
karbantartása, javítása.
Elvárások: Vízgépész-, vagy villanyszerelő -, vagy
csőhálózat szerelő végzettség, szakmai tapasztalat.
Amit kínálunk:
• Bruttó 190.000 Ft+műszakpótlék+mozgó bér
• Éves nettó 180.000 Ft Cafeteria.
• Munkatársi ajánlási rendszer nettó 80.000 Ft.
• Céges üdülőben nyaralási lehetőség, színház bérlet,
sportolási és egyéb szociális juttatások.
• Ingyenes buszjárat több településről.
• Pályakezdők és nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.
• NINCS tesztírás.

Vegyszer előkészítő
Feladat: Galvánfürdők készítésével, karbantartásával
kapcsolatos feladatok.
Vegyszerek anyagmozgatása, kezelése, minta vételezése.
Előny: vegyipari szakmunkás végzettség.
Amit kínálunk: versenyképes fizetés+Cafeteria
• 1 műszakos munkarend.
• Ingyenes buszjárat több településről.
• Pályakezdők és nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.
• NINCS tesztírás.

vagy Móron az Asztalos utcai TH-en.
Önéletrajzát a szucs@bitter-szucs.hu címre várjuk!

2018.06.19. 10 óra
Székesfehérvár, Berényi u. 72-100.
188. sz. épület
Telefon: 22/554-097

Munkatársat keresünk az alábbi pozícióra:

Munkatársat keresünk az alábbi pozícióra:

ÖSSZESZERELŐ,
CSOMAGOLÓ

Várjuk jelentkezését a vtmetalhr@metal.videoton.hu címre,
vagy a 22/533-647-es telefonszámon, illetve személyesen a
VT Metal Kft. 8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100.
16-os épületében.

Raktári kisegítő,
takarító munkatárs

Elvárások: • önálló, felelősségteljes munkavégzés
• megbízhatóság
Feladatok: • öltözőszekrények összeszerelése, csomagolása

Elvárások: • önálló munkavégzés • jó problémamegoldó képesség
Feladatok: • szekrények takarítása • könnyebb előkészítési munkák
Amire számíthatsz: munkakezdésedet teljes-körű betanítással
és a feladatkörök lépésről lépésre történő átadásával segítjük.

Önéletrajzod az alábbi címre juttasd el:
metaloBox Kft. 8000 Székesfehérvár, Had u. 1-3. vagy
e-mail: allas@metalobox.hu, ha kíváncsi vagy ránk: www.metalobox.hu

Önéletrajzod az alábbi címre juttasd el:
metaloBox Kft. 8000 Székesfehérvár, Had u. 1-3. vagy
e-mail: allas@metalobox.hu, ha kíváncsi vagy ránk: www.metalobox.hu

Székesfehérvári székhelyű, tehergépkocsik javításával foglalkozó
DEPÓNIA Nonprofit Kft. keres

A Depónia Nonprofit Kft. hosszútávra keres megbízható

RAKODÓ

AUTÓSZERELŐT ÉS
AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐT.

Elvárás:
• Szakirányú középfokú végzettség
• Szakmában eltöltött idő min 5-10 év
• 7,5 t feletti tehergépkocsi szerelésben szerzett gyakorlat
• B kategóriás jogosítvány
Előny:

AUTÓ SZERELŐ

• Hidraulika rendszerek javításában szerzett tapasztalat
• Ív-lánghegesztő végzettség
• Targoncavezetői érvényes engedély
• Hulladékszállító járművek javításában szerzett gyakorlat
• C kategóriás jogosítvány

AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐ

• Autószerelési ismeretek
• Hidraulikus rendszerek elektromos szerelésében való jártasság
• Műszerész végzetség
• Diagnosztikai ismeretek
Amit ajánlunk:
• Versenyképes jövedelem
• Mozgóbér
• Cafetéria
• Egy műszakos munkarend
• Stabil hosszú távú munkavégzés lehetősége
• Vidékről történő munkába járás támogatása
• Képzett jó kollektíva

Szakmai önéletrajzokat a munkaugy@deponia.hu e-mail címre várjuk.

munkatársat.
Feladatok:
• Hulladékgyűjtő edények mozgatása, szakszerű ürítése
• Hulladékgyűjtő zsákok gyűjtőjárműbe helyezése
• Gépkocsivezető munkájának segítése
• Gyűjtés és szállítás közben kiszóródott hulladék feltakarítása
Elvárások:
• 8 általános iskolai végzettség
• Büntetlen előélet
• Pontos napi munkakezdés (munkakezdés ideje: minden reggel 6:00 órakor)
• Fizikai állóképesség
• Alkalmazkodó képesség
Amit kínálunk:
• Stabil bejelentett munkahely, állandó jövedelem
• Biztos hátterű folyamatos munkalehetőség
• Azonnali munkakezdési lehetőség
• 3 hónap próbaidő után cafetéria juttatás
• Útiköltség térítés

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehetséges:
8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.
Telefon: +36 22 511-314
E-mail: kontener@deponia.hu

ERASMUS – Az európai csereprogram
fiatal vállalkozók számára
Kóstolj bele az édes életbe!
Dolgozz velünk!
2018. ÁPRILIS 1-JÉTŐL
RENDKÍVÜLI BÉREMELÉSSEL
várjuk jelentkezésedet
székesfehérvári üzemünkbe

GÉPKEZELŐ munkakörbe.
Amit kínálunk:
• megemelt, versenyképes fizetés,
180 000–210 000 Ft
bruttó alapbér,
• átlagon felüli műszakpótlék:
20% délután, 60% éjszaka,
• jelenlétösztönző:
évi bruttó 120 000 Ft (havi 10 000 Ft),
• negyedéves bónusz: maximum 42%,
• cafeteria: éves bruttó 300 000 Ft,
• bónusz belső dolgozói ajánlás esetén:
bruttó 50 000 Ft,
• dolgozói ötletek jutalmazása/hónap
dolgozója (negyedévente bruttó 10 00 Ft),
• ingyenes helyi és vidéki buszjáratok,
• élet- és balesetbiztosítás,
• ingyenes sportolási lehetőség,
• stabil munkahely egy multinacionális vállalatnál,
• hosszú távú munkalehetőség,
határozatlan idejű szerződéssel,
• családias jó munkahelyi légkör.

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődésedet, küldd el önéletrajzod az
allasfehervar@mdlz.com e-mail címre vagy a Győri Keksz Kft.
8000 Székesfehérvár, Holland fasor 8. postacímre.
Érdeklődni telefonon minden nap 12:00–16:00 óra között
lehet a +36-22-513-740 számon.

Saját vállalkozás alapításán gondolkodik, vagy nemrég indult el a vállalkozói pályán? Vagy
már sikeres vállalkozást működtet, és szeretné azt további piacokra kiterjeszteni, illetve új
ötletekre van szüksége? Az Erasmus Fiatal Vállalkozóknak program Önnek szól!
Röviden a programról
Az Erasmus Fiatal Vállalkozók program egy fiatal vállalkozóknak indított európai uniós finanszírozású
tudáscsere program, amely lehetőséget biztosít a pályázóknak arra, hogy európai uniós tagállamban működő,
tapasztalt vállalkozó mellett dolgozzanak, ezáltal fejlesztve a vállalkozáshoz szükséges készségeiket. A külföldi
tartózkodás időtartama 1-től 6 hónapig terjedhet.
A program az Európai Unió különböző országaiban működő helyi kapcsolattartó pontok hálózatán keresztül
valósul meg. A székesfehérvári Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 2010 óta minden évben
sikerrel vett részt ebben a kezdeményezésben, mint hazai közvetítőszervezet. Nincs ez másképp idén sem,
hiszen a KDRIÜ a 2017/2019-as években is aktív közreműködője a programnak.
Az ügynökség célkitűzése az, hogy a lehető legtöbb fiatal vállalkozónak megadják a lehetőséget arra, hogy
külföldön szerezzenek tapasztalatot és hazatérésüket követően gyümölcsöző vállalkozást építsenek.
Miért érdemes részt venni a programban?
• Jövőbeli vagy nemrég a pályán lévő vállalkozóként fontos döntések előtt állhat. Ezek meghozatalához ajánlatos
első kézből iránymutatást kapni.
• Egy tapasztalt vállalkozó mellett eltöltött munkahelyi gyakorlat segíteni fogja abban, hogy választ kapjon
kérdéseire, és felkészíti saját vállalkozásának sikeres irányítására.
• Lehetősége nyílik arra, hogy nemzetközi kapcsolatokat építsen ki, sikeres üzletemberekkel találkozzon, rálátást
szerezzen egy másik európai piacra és különböző üzleti módszerekre.
Az Erasmus Fiatal Vállalkozóknak program keretében támogatásban részesülhet, ha:
• Vállalkozni kíván és komoly vállalkozásindítási tervekkel rendelkezik vagy olyan vállalkozó, aki vállalkozását az
utóbbi 3 éven belül indította be
• Állandó lakhellyel rendelkezik egy Európai Uniós országban
• Üzleti tervben foglalt, konkrét üzleti terve vagy vállalkozói elképzelése van
• Kész arra, hogy a fogadó vállalkozással vagy új vállalkozóval együttműködés keretében fejlesszék egymás
tudását
Erasmus Fiatal Vállalkozók – a gyakorlatban:
A program az Európai Unió különböző országaiban működő közvetítő szervezetek hálózatán keresztül valósul
meg. Ha az online regisztrációt követően elfogadják pályázatát és bekerül a programba, az Ön által választott
hazai közvetítő szervezet segítséget fog nyújtani Önnek a fogadó vállalkozás kiválasztásában.
A jelentkezés lépései:
1. Készítse el önéletrajzát és üzleti tervét
2. Nyújtsa be jelentkezését a www.erasmus-entrepreneurs.eu oldalon
3. Válassza ki a hazai közvetítő szervezetét: KDRIÜ Nonprofit Kft.,
kapcsolattartó: Tóth Milán vezető tanácsadó, milan.toth@kdriu.hu, 06 20 336 6926
Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.
Tel.:22/514-111, Fax:22/514-112,
www.kdriu.hu
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Idén a bronzérem jutott

Utólag már kár rajta polemizálni,
hogy ha nincs a sérüléshullám az
idény elején és nem rajtol pocsékul a csapat, akkor talán egyetlen
pozícióval előrébb végezhetett volna az alap- és középszakaszban.
Ez esetben övé a pályaelőny az
elődöntőben, és… De nincs „és”
meg „ha”. Rengeteg meccset játszott – nemcsak hazai porondon
– az Alba Fehérvár, és ha nem is
védte meg címét, ismét méltón
szerepelt a fehérvári hagyományokhoz.

Somos Zoltán
Legutóbbi lapszámunk megjelenése óta nemcsak, hogy lejátszott három meccset, de be is
fejezte a szezont a fehérvári kosárlabdacsapat.
Előbb kikapott Szombathelyen az elődöntőben,
majd kétszer megverte a Körmendet és megszerezte a bronzérmet az Alba Fehérvár.

Jövés-menés

Horton a Körmend ellen is a levegő ura volt

Így aztán maradt a harmadik hely
megszerzésének lehetősége, és
azt gyorsan el is intézte az Alba.
A bronzcsatában itthon (91-71) és
Körmenden is (95-83) simán nyert,
igaz, erősen tartalékos Körmend el-

Ötödikek lehetnek
Somos Zoltán
Idei utolsó HFL-mérkőzésére készül a Fehérvár
Enthroners amerikaifutball-csapata. A magyar
bajnokságban egy győzelemmel álló fehérváriak számára kiemelt fontosságú lesz a Budapest
Eagles elleni meccs, hiszen a Koronázók
tízpontos győzelmük esetén megszerezhetnék a
kiemelt bajnokság ötödik helyét, ami újoncként
elfogadható teljesítmény.

alsóházi körbeveréseknek köszönhetően reális esélye van az ötödik
hely elérésére az Enthronersnek,
ehhez kell a szombaton 15 órakor
kezdődő, Eagles elleni meccsen a
tízpontos siker a Takarodó úton.
Ezzel szemben az osztrák divízió
4-ben menetel a csapat, öt fellépéséből mind az ötöt megnyerte,
legutoljára Thun an der Donauban
diadalmaskodott 64-0 arányban, és
mindösszesen egyetlen TD-t kapott
a teljes szezonban. Joggal bízhatunk
tehát abban, hogy ezt a divíziót
megnyerik a Koronázók, és jövőre
egy osztállyal feljebb, az osztrák
divízió 3-ban vitézkedhetnek.

Az Enthroners tavaly a másodosztály döntőjében legyőzte a Budapest Eaglest

len. Dzunics Braniszlav tehát három
év alatt aranyat, ezüstöt és bronzot
is nyert a csapattal, pont úgy, mint
első fehérvári időszakában. Amikor
ő ült a padon, még soha nem maradt érem nélkül az Alba!

Sporttörténelem a Városházán

Fotó: Bácskai Gergely

Ha a játékot elemeire bontva
nézzük, érheti kritika a csapatot: a
védelem a legtöbb pontot kapta a
a ligában, és a támadó egység sem
hozta a tőle korábban megszokott
ponterős játékot. Ennek ellenére az

Ahogy véget ért a bajnokság a csapat
számára, bejelentették, hogy Dzunics
újabb két évig marad az Alba vezetőedzője. Lórántnak, Filipovicsnak,
Markovicsnak élő szerződése van,
és a klub szeretné, ha Keller Ákos is
maradna, bár ő külföld felé kacsintgat. Kovács Ákos ellenben biztosan
távozik, visszatér Paksra. Érkezőkről
még nincs hír, legfeljebb pletyka: a
válogatott Benke Szilárd kérői között
az Alba is ott van. És persze nem
tudni, a légiósok közül kit marasztalnak, nem lenne meglepő, ha a
cserecenterként nagyon megbízható
Chris Hortont szívesen látnák jövőre
is Fehérváron.

Fotó: Simon Erika

Az utolsó meccsek történéseiben
kicsit az egész szezon hullámzása
benne volt. Előbb hazai pályán az
Alba agyonverte a Falcót, majd ezután Szombathelyen simán kikaptak
a mieink a sérült Govens nélkül
felálló ellenféltől. Pedig tényleg
úgy tűnt, kedvezhet a helyzet az
Albának – csak hát az a csapat,
mely szezon közben Jászberényben is kikapott, miért győzné le a
mindent eldöntő ötödik meccsen,
idegenben a riválisát? A legfontosabb pillanatban mintha fejben
nem lettek volna kész a feladatra a
fehérvári játékosok, és rossz játékkal vesztettek. A legutolsó két Falco
elleni meccs között ég és föld volt a
különbség, ugyanúgy, ahogy össze
sem lehetett hasonlítani az Alba
tavaly októberi és novemberi teljesítményét. Alighanem ez a szezon
tanulsága: mindkét végletre képes
volt a csapat, márpedig egy bajnoki
címre törő gárdának elsősorban
kiegyensúlyozottnak kell lennie!

2018.06.14.

Németh Krisztián
Különleges pillanatokat hozott a Magyar
Olimpiai Akadémia jubileumi vándorgyűlése: a
Fehérváron tartott jeles alkalmon a legidősebb
és a legfiatalabb magyar olimpiai bajnok is
részt vett.

Az olimpiai eszme és mozgalom
népszerűsítését célzó MOA hetvenedik randevújára az ötszörös
olimpiai bajnok tornász, a kilencvenhét esztendősen is örök fiatal
Keleti Ágnes valamint a maga húsz
évével az ország első téli olimpiai
érmét szerző rövid pályás gyorskorcsolyaváltó tagja – Liu Shaolin
Sándor öccse – Liu Shaoang is
Székesfehérvárra érkezett. Ritka,
sporttörténelmi párosítás a Bajnokok Városában!
A vándorgyűlés résztvevői a házigazda város sport iránti elköteleződéséről is meggyőződhettek.
A résztvevőket Mészáros Attila
alpolgármester és Aján Tamás, a
Magyar Olimpiai Akadémia elnöke
köszöntötte a Városháza Dísztermében, majd Orendi Mihály, a
MOB alelnöke a phjongcshangi

Válts életmódot
a Cutler Életmódprogrammal!

Fotó: Simon Erika
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Olimpiai rekordereink, azaz Keleti Ágnes és
Liu Shaoang a házigazdával, Mészáros Attila
alpolgármesterrel

téli olimpia magyar eredményeiről
számolt be.
Persze a hallgatóság soraiban is
akadtak olyanok, akik patinás
ötkarikás sikereket értek el: Gedó
György, Kű Lajos és Wichmann
Tamás is részt vett a jubileumi
vándorgyűlésen.

Részletek a Cutler Facebook-oldalán.

Idén is az aranyért küzdenek
Címvédésre készül a csütörtökön rajtoló női
Szuperligában a Kiskút Teniszklub. Ahogy tavaly, idén is az MTK lesz a legnagyobb ellenfél
a csapatbajnokságban. A fővárosiakkal majd
jövő kedden találkozik a fehérvári alakulat,
előtte azonban még három meccs vár a címvédőre. A Kiskút Teniszklub csütörtökön Pécsen
kezdi a Szuperliga küzdelmeit.

A hétvégén Székesfehérvár Rallye!

papírforma szerint a keddi, hazai,
MTK elleni összecsapás dönthet az
idei bajnoki címről. A budapesti
gárda jól erősített a tavaly elvesztett
aranyérem után, de persze a Kiskút
együttesét is jó erők alkotják. Az
első mérkőzésen még nem lépnek
pályára a fehérvári gárda legjobbjai, de a tervek szerinte vasárnap
már ott lesz a salakon Udvardy
Panna és a magyar bajnoki címvédő, Bondár Anna is. Az MTK ellen
pedig akár Mihaela Buzărnescu is
játszhat, a világranglistán jelenleg
harmincadik román lány bevetése
komoly fegyvertény lenne a korábbi
egyeduralkodó ellen.

Kaiser Tamás
Indulhat a visszaszámlálás: hamarosan ismét
felbőgnek a motorok!

Idén az első osztályba több mint
hatvan páros adta le nevezését, rájuk összesen több mint százötven
versenykilométer vár a Fehérvár
környéki aszfaltos pályákon.
És természetesen ezúttal sem
marad ki a bajnokság negyedik
futamának programjából a városi
száguldás, vagyis a Super Special.
A minden évben ezreket vonzó
látványos programelem a Palotai
úton várja a nézőkét szombaton

17 órától. Eddigre négy gyorsaságit
már megtesz a mezőny, így egyfajta
képet láthatunk arról, hogy alakul
a Székesfehérvár Rallye erősorrendje.
Legutóbb megírtuk, hogy komoly
tűzijátékra van ezúttal is kilátás,
hiszen akár öten (Turán, Hadik,
Vincze, Kazár, Velenczei) is harcolhatnak az elsőségért. Az erőviszonyokat azonban boríthatja az
elmúlt napokban is látott időjárás,
vagyis a váratlanul érkező eső,
vihar. A mezőnyben több fehérváriért is szoríthatunk majd, hiszen
rajthoz állnak Kaposiék, Auszmannék vagy éppen Várnaiék is.

Fotó: Simon Erika

Pécsett, majd szombaton és vasárnap hazai pályán, előbb a Fortuna
Budapest, majd pedig a Győr ellen
lép pályára a Kiskút Teniszklub a
női csapatbajnokság legmagasabb
osztályában, a Szuperligában. A

Ezúttal is lesz belvárosi száguldás, szombaton délután öttől rendezik a Super Specialt

ARAK-os csúcsok, Eb-szintek
Kaiser Tamás
A junior és utánpótlás Atlétikai Országos
Bajnokságon kiemelkedően szerepelt az ARAK
Utánpótlás-akadémia. Hét arany, négy ezüst
és egy bronzérem mellett Szabó Dániel teljesítette a felnőtt Eb-szintet, Mátó Sára junior
országos csúcsa pedig felejthetetlenné tette a
miskolci hétvégét.

A pillanatnyilag leggyorsabb magyar,
Szabó Dániel magabiztos előnnyel
jutott a klasszikus táv döntőjébe. A
fináléban az érmek és helyezések
eloszlása mellett az eredményre is
kiemelt figyelem került, hiszen érvényes szélben 10.34-et elérve, élete
leggyorsabb száz méterét teljesítette
Varga Tamás tanítványa. Egyéni csúcsa jobb, mint az augusztusi, berlini
Eb kiküldetési szintje.

A tizennyolcadik életévében járó
Mátó Sára mindkét nap gátfutásban gyűjtött egy-egy aranyat. Az
első napi 100 gátas egyéni csúcsa
kiváló bemelegítésnek bizonyult a
másnapi 400 gát előtt. A hétpróba
felnőtt bajnoknője a hosszabbik
gátas számban egészen elképesztő,
57,86 másodperces időt ért el. Ezzel
az eredménnyel huszonkilenc éves
csúcsot adott át a múltnak (Antók
Zsófia 58.36 – 1989) és nemcsak
teljesítette a junior vb szintjét,
hanem döntőeséllyel utazhat júliusban Finnországba!
Az ARAK kalapácsvetője, Pásztor
Bence pedig még a múlt héten
dobott Eb-szintet: 74,01 méteres
eredményének köszönhetően jó
eséllyel ott lesz az augusztusi kontinenstornán.

Fotó: ARAK

A csapat már majdnem teljes
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A HETILAP

Fotó: Simon Erika archív

Kaiser Tamás

FEHÉRVÁR

sport

Közéleti hetilap

Szabó Dániel (középen) olyat futott, amilyet magyar atléta több mint tíz éve nem

FEHÉRVÁR
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hirdetés

2018.06.14.

A HETILAP

A Vörösmarty Rádió műsora június 16-tól 22-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2018. 6. 16. szOMBat
00.00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Hírszerkesztő:
Szőllősi Attila
Témák: műsorajánló,
naptár, névnapok,
aktualitások,
érdekességek, a
rendezvény eseményei
első kézből.
13.00 Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
Témák: aktualitások,
érdekességek
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. 6. 17. Vasárnap

2018. 6. 18. Hétfő

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
hét műsoraiból. Benne:
műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
félóránként hírek
06:00 Hírek
08.00 Félóránként friss
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
hírek, időjárás és
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
közlekedési információ
Benne: félóránként friss
08.10 Műsorvezető: Sasvári
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
Csilla. Hírszerkesztő:
napi aktualitások, a
Germán Márton
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek
Témák: műsorajánló,
és információk
kalendárium,
08:10 Közélet és a nap témája
névnapok, aktualitások,
09:10 Autófittnesz. Vendég:
Polgár Tibor
érdekességek
10:10 Tízórai
09.10 Természetesen
11:10 Délelőtti körkép.
Műsorvezető: Palkó
egészségesen. Vendég:
Zsuzsanna
Supliczné Tóth Mária
12:20 Ebédidő: gasztronómiai
műsor
10.10 Gazdit keresünk az
13:10 Munkaügy. Vendég:
ASKA Menhely lakóinak.
Pajtók-Vizsolyi Júlia
Vendég: Molnár Tamásné 15:00 Napi hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Szőllősi Attila
11.10 A család. Vendég: Pap
15:10 Művésztársalgó
16:10 Műsorvezető:
Csilla, Tornyai Gábor
Bokányi Zsolt
12:10 A Hiemer-ház története II. 16:10 Divatműsor. Vendég:
rész. Vendég: Igari Antal
Kernya Mariann
17:10 A Koktél magazinműsor
13:10 Műsorvezető:
ajánlója
Cseke András
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Szőllősi Attila
17:10 Rebi és Dodó - a világ
18:10 A bor szerintünk.
tinédzser szemmel
Vendég: Fáncsi Viktória
18.10 Tartson Mits Mártonnal! 19:10 Vadász, horgász magazin
20:00 Hírek
20.05 Koktél – színes
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
Gemeiner Lajossal
23:00 Aktuális: napi
23.10 Válogatás az elmúlt
hírösszefoglaló.
hét műsoraiból
Szerkesztő: Szőllősi Attila
00.05 Válogatás az elmúlt

2018. 6. 19. Kedd

2018. 6. 20. szerda

2018. 6. 21. CsütörtöK

2018. 6. 22. pénteK

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
11.10 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: Palkó
Zsuzsanna
16.10 Vörösmarty kocka –
informatikai műsor
17.10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
19:00 Női szekció
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
11:10 Délelőtti körkép.
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
12:20 Ebédidő – gasztronómiai
műsor
13:10 Környezetbarát –
magazinműsor
14:10 Itt élünk – magazinműsor
15:00 Napi hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
15:10 Motorsport
16:00 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
16:10 A 90-es évek
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
18:10 A hét embere
19:10 Beszéljünk róla
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:
Romhányi Anikó

00.05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06.00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
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
11.10 Délelőtti körkép.
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
12.20 Ebédidő – gasztronómiai
magazinműsor
13.10 A Városgondnokság órája
15:00 Napi hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Szőllősi Attila
15.10 Az orvos válaszol
– egészségügyi
magazinműsor
16.00 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
16:10 Utazási magazin
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Szőllősi Attila
18.10 Oktatási magazin
19:10 Lapszemle
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Szőllősi Attila
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: Délelőtti körkép.
Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
12.20 Ebédidő – gasztronómiai
műsor
14.10 Nyelvtanulás
15:00 Napi hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Szőllősi Attila
16.00 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
16.10 Illemtan óra
17.10 Esti műsorajánló
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Szőllősi Attila
18.10 Könyvespolc – irodalmi
magazinműsor
19.10 Áldás, békesség! –
református magazinműsor
20.10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Szőllősi Attila

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

