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Minden hétköznap

HÍRADÓ 1-KOR!

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

Élőben szólnak a legendás dalok!
Földvár felé félúton
Az első villamos, ... és még sok dal vendégeink,
Bródy János, illetve Tolcsvay László előadásában

Jegyek: Hírlap Ügyfélszolgálat, MEDIA MARKT,
Bolla Travel, továbbá a Ticketportal országos hálózatában

FG-4 ILLÉS-FONOGRÁF Emlékzenekar
10. születésnapi KONCERT

Vendégek:

Bródy János
Tolcsvay László20

16
. 0

6.
 1

7.
 1

9:
00

Sz
ék

es
fe

hé
rv

ár
Vo

da
fo

ne
 C

sa
rn

ok



2 2016. április 28.FehérVár Közélet

Átadták a Székesfehérvár Közoktatásáért díjat

Ebben az évben Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár, a Teleki korábbi igazgatója vehette át a Székesfehérvár Közoktatásáért díjat

Szabó MiklóS bence

Heiter DáviD taMáS

Választókerületi programok

Gálaműsor keretében ünnepelte a Teleki Blanka Gimnázium 
és Általános Iskola fennállásának 140. évfordulóját 
április 25-én este a Vörösmarty Színházban. Az ünnepi 
programon adták át az idei Székesfehérvár Közoktatásáért 
díjat is, melyet ez évben Sipos Imre, a gimnázium egykori 
igazgatója, jelenlegi köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár kapott.

Egy korabeli testnevelésórába is bepillantást 
nyerhetett a közönség a Teleki Blanka Gimná-
zium és Általános Iskola fennállásának 140. 
évfordulója alkalmából szervezett gálamű-

Dienesné Fluck Györgyi

A 14. számú választókörzet önkor-
mányzati képviselője május 2-án, 
hétfőn 15 és 18 óra között az Erzsé-
bet út 12. szám alatti képviselői iro-
dában, május 3-án, kedden 17 és 19 
óra között pedig a Köfém lakótelep 1. 
szám alatt várja a lakosságot Lakatos 
Gábor körzeti megbízottal együtt.

Molnár Tamás

A 4. számú választókörzet önkormány-
zati képviselője május 2-án, hétfőn 
16 és 18 óra között a Fehérvári Civil 
Központban, május 3-án, kedden 16 
és 18 óra között az Erzsébet út 12. 
szám alatti képviselői irodában tart 
fogadóórát.

Földi Zoltán

Felsőváros önkormányzati képvi-
selője május 5-én, csütörtökön 17 
és 19 óra között fogadóórát tart a 
Királykút Emlékházban.

Lakossági fórum Csalán

Május 5-én, csütörtökön 17 órakor 
lakossági fórumra várja az érdeklődő-
ket Östör Annamária. A csalai Picur 
büfében (Fő utca 1.) tartandó fórumon 
részt vesz Bozai István városgondnok, 
Steigerwald Tibor, a Depónia Non-
profit Kft. ügyvezetője valamint Nagy 
Zsolt, a Közlekedési Iroda vezetője.
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Katonai toborzónap másodszor

„Közelebb kell kerülni a hon megismeréséhez és megvédéséhez” – mondta Vargha Tamás a toborzónapon

Második alkalommal szerveztek toborzónapot 
Fehérváron, ezúttal a Szabadságharcos úton, 
a Kodolányi János Középiskola előtt. A to-
borzónapok célja a honvédség állományának 
növelése és a társadalmi kapcsolattartás.

A toborzónapon a honvédség 
különböző szervezetei, például 
a vegyvédelmisek, lövészek és 
híradósok tartottak látványos 
bemutatókat, illetve tájékoztat-
ták az érdeklődőket a katonai 
szolgálatvállalás feltételeiről. A 
legfontosabb cél a magyar hon-
védség állományának növelése, 
de ezeken a napokon mutatkoz-
nak be a katonák évről évre a 
civileknek – mondta Tóth Csaba 
alezredes, a Katonai Igazgatási 
Központ parancsnoka.
Elsősorban az általános és közép-
iskolás korosztály képviseltette 
képviseltette magát a toborzóna-
pon. Az úgynevezett életpályamo-
dell bevezetésének köszönhetően 
az utóbbi években egyre népsze-
rűbb a katonai pálya. Szerdán a 
rendezvényen a toborzópontnál 
felvilágosítást is adtak azoknak a 
fiataloknak, akik kedvet kaptak, 
hogy csatlakozzanak a honvéd-
séghez.
A délután folyamán Vargha Tamás 
honvédelmi miniszterhelyettes, 
Székesfehérvár országgyűlési 
képviselője találkozott a székesfe-
hérvári általános és középiskolák 

soron. De zenével és verssel is ünnepelték a 
csaknem másfél százados intézményt. 
A gálán köszöntőt mondott Cser-Palkovics 
András is. A polgármester beszédében 
hangsúlyozta, hogy Fehérvár a Telekihez 
hasonló, állandóan megújulni akaró iskolák 
nélkül nem lehetne ma iskolaváros. 
A gálaműsor keretében adták át a Székes-
fehérvár Közoktatásáért díjat is, melyet ez 
évben Sipos Imre, az iskola egykori igazga-
tója, jelenlegi köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár kapott a székesfehérvári oktatás 
előremozdítása érdekében végzett kiemel-

kedő szakmai munkájának elismeréseként. 
Sipos Imre 1990-ben matematika-fizika sza-
kos tanárként kezdte pályáját a Telekiben, 
majd másfél évtizedig igazgatóként vezette 
az intézményt. A Teleki Blanka Gimnázi-
um jogelődje egyébként 1876-ban nyitotta 
meg a kapuit. Leányiskolaként, majd 
1921-től Árpád-házi Boldog Margit Községi 
Leánygimnázium néven működött tovább. 
1951-ben lett Teleki Blanka a gimnázium 
névadója. 2005-ben pedig a Sziget utcai Ál-
talános Iskolát is a gimnáziumhoz csatolták 
egy intézményi összevonás keretében.

diákjaival, akikkel a honvédelem 
fontosságáról, a katonai szolgálat-

vállalás formáiról és lehetőségei-
ről beszélgetett a Kodolányi János 

Főiskola „A” épületének előadó-
termében.

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a



3közéleti hetilap FehérVárKözélet

Székely bál Fehérváron

Először rendezték meg Székesfehérváron a Székely bált. A hagyományteremtő találkozó a 
határon túlról érkezett székely vendégek és a Magyarországon letelepült, Székesfehérváron élő 
erdélyiek együvé tartozásának jelképe.                                                                                                     V. L.

Erdélyi magyarokat látogatott meg 
a fehérvári delegáció

Fehérvár Nagyváradon mutatkozott be

bácSkai GerGely

Erdély ősi történelmi fővárosában, Fehér megye székhelyén, Gyulafehérváron járt Székesfehérvár 
polgármestere a múlt héten. Nagyváradon pedig színes programkínálattal mutatkozott be Fehérvár: 
a várban nyílt meg a Székesfehérvári Művészek Társaságának kiállítása. Ugyancsak a várban volt 
annak a gyermekrajzpályázatnak az eredményhirdetése, melyre több mint ezerháromszáz pályamű 
érkezett szerte a Kárpát-medencéből, de az éremgyűjtők társasága és az Alba Regia Nyugdíjas Klub 
is színes programokkal készült. 
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Anyák napi könnyek

A temetőben van egy sír, melynek 
minden röge fájdalom. Joggal 
kérdezik, melyik sír nem ilyen. 
Fehér angyalkák sírdogálnak, 
vagy bánattal szemükben mosolyt 
színlelnek. Fehér a virág is, fehér 
a nyughely kerete. Ápolt, szinte 
naponta bevetett ágy az a sírhely. 
Lakója – nem is oly régen – még 
fogadkozott, hogy elviszi egyszer 
édesanyját a tengerhez, a rétre 
vagy csak a szomszéd utcába, 
mert tudta és hitte, hogy amit ő 
adott neki, az egyszeri és meg-
ismételhetetlen, hát ajándékot 
érdemel. Ő éppen olyan szeretettel 
gondolt édesanyjára, mint sok tár-
sa, akikkel átkacagta a gimnáziumi 
szüneteket. Puszta létével emelte 
fel a nőt anyai magasságokba. De 
felfogja-e bárki, hogyan zuhanhat 
egy ember abból az anyai magas-
ságból a mérhetetlen űrbe, mert az 
a sír gyermeket őriz mélyében.
Közeleg anyák napja, amikor 
fotókon örökítik meg a virág mögé 
bújt gyermeket, amikor kopog a 
kis cipő, és viselője szinte repül 
édesanyja ölébe, amikor kamasz 
fiú szégyent érezve közeledik, de 
szemét lehunyja és a szeretetet 
átéli, ahogy arca anyja arcához 
ér. Giccsesnek tűnő képek, ahol 
minden szereplő megköszöni a 
másik létét. Kicsit fájdalmasabb, 
amikor a gyermek szeretete 
virágát egy fejfához helyezi, és 
könnyel szemében köszöni meg 
életét. Fájdalmasabb, de még van, 
aki megköszönje.
Ki fordul ahhoz az édesanyához, 
aki elvesztette gyermekét? Számá-
ra üresen tátong egy egész világ 
május első vasárnapján. Mit te-
het? Menjen ki a sír fölé köszöne-
tért? Bújjon el szégyenében, hogy 
nem vigyázta gyermekét? „Kinek 
gyermekét fedi a sírhalom, csak az 
tudja, milyen az igazi fájdalom!”
Úgy érzem, tehetetlenek vagyunk, 
de egy csókkal, öleléssel segít-
hetünk magunk is! Az a májusi 
vasárnap pokol neki, ám a fájda-
lom rögein szaporodnak a remény 
angyalai.
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Az ötvenötezer lakost számláló 
Gyulafehérvár polgármestere, Mir- 
cea Hava és alpolgármestere, Paul 

melynek hatvanezer kötete között 
927 kötetnyi kézirat, kódex és 565 
ősnyomtatvány található. Itt őrzik 
a Románia területén található kö-
zépkori latin kódexek négyötödét. 
Értékes bibliagyűjteménye hatszáz 
kötetes. A Gyulafehérvári kódex-
ben glosszaként maradt fenn a 
Gyulafehérvári sorok nevű magyar 
nyelvemlék (1310–20). Itt őrzik a 
Döbrentei-kódex eredetijét és a Bat-
thyány-kódexet, a legrégebbi ismert 
magyarországi kéziratos protestáns 
énekeskönyvet.
Nagyváradra is népes fehérvári de-
legáció látogatott a Festum Varadi-
num nevű rendezvényre. Az ünnepi 
megnyitó a nagyváradi városháza 
dísztermében volt, ahol Huszár 
István, Nagyvárad alpolgármestere 
és Székesfehérvár polgármestere, 
Cser-Palkovics András is azt hang-
súlyozta, hogy a kultúránkon és 
értékeinken keresztül kell megmu-
tatnunk és segítenünk a nemzet 

Voicu közösen fogadták Cser-Pal-
kovics Andrást. Mint az a látogatás 
alkalmával kiderült, a városvezetés 
fő célja az, hogy Gyulafehérvár 
turisztikai központ legyen. Erre 
alapozva fordítottak nagyobb 
összegeket a vár felújítására is. A 
látogatás alkalmával Székesfehér-
vár polgármestere Gyulafehérvár 
polgármesterével közösen tekin-
tette meg a várőrségváltást, majd 
közösen adták meg az engedélyt 
az ágyúk elsütésére, és tekintették 
meg a lovasbemutatót.
Cser-Palkovics András látogatást 
tett Jakubinyi György Miklósnál, 
a Gyulafehérvári Főegyházmegye 
érsekénél is. Megtekinthette Erdély 
püspökének, az 1980-ban elhunyt 
Márton Áronnak a szobáját is. 
A gyulafehérvári látogatás legna-
gyobb kuriózuma a Batthyáneum 
megtekintése volt. A római kato-
likus alapítású, vitatott tulajdonú 
könyvtár és tudományos gyűj-

temény a romániai műemlékek 
jegyzékében is szerepel. Legje-
lentősebb részlege a könyvtár, 

összefogását, függetlenül attól, 
hogy éppen hol vannak a határok. 
A Pákozdi Katonai Emlékpark – 
Nemzeti Emlékhely szervezésében 
„Civilek a nagy háború emléke 
ápolásában” címmel nyílt kiállítás, 
a Krajczáros Alapítvány szervezésé-
ben pedig a „Hősök arcképcsarno-
ka” című tárlat látható a nagyváradi 
várban. A fehérvári nap zárásaként 
este a Vox Mirabilis Kamarakórus 
adott koncertet a Szent László-szé-

kesegyházban, ahol a legenda szerint 
eltemették Szent László királyt.
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Legenda musical változatban

Bella István emlékére

Kőnig tanár úr, mint mindig, az igazság oldalán áll

Abigél legendája nem gyermekmese

Somogyi Szilárd rendezésében a Vörösmarty Színházban is bemutatták 
Szabó Magda Abigél című regényének musicaladaptációját. A kettős 
szereposztásban látható darab szövegkönyvét Somogyi Szilárd, zenéjét 
Kocsák Tibor, dalszövegét Miklós Tibor írta. A rendező, aki Szabó 
Magdától kapta meg a lehetőséget, hogy a zenés darabot színre vigye, 
örül annak, hogy a budapesti Operettszínház után Székesfehérvárt is 
meghódította a musical.

„Ha egy mű zenedráma keretében jelenik meg, az minden-
képpen új ablakot nyit a világra. Adott esetben még átélhe-
tőbbé, még expresszívebbé teszi a néző számára az előadás 
élményét, hiszen még egy érzékszervünk bekapcsolódik 
az eseménybe. Ezt az alkotást Szabó Magda is elégedetten 
nézné onnét fentről. A színészválasztásnál könnyű dolgom 
volt, hiszen a Vörösmarty Színházban is rendelkezésre 

A Vörösmarty Társaság, a Magyar Írószövetség 
Közép-dunántúli Csoportja, Székesfehérvár 
és Sárkeresztúr önkormányzata 2015-ben, a 
költő születésének hetvenötödik évfordulóján 
hirdette meg a Bella István-emlékévet 2016-
ra, halálának tizedik évfordulójára.

Tíz esztendeje nincs köztünk Bella 
István. A kortárs magyar literatúra 
egyik legnagyobb hatású költője, a 
Hetek irodalmi társaság tagja tisz-
teletére az elmúlt héten emlékmisét 
tartottak a Ciszterci templomban, 
míg a Városháza Dísztermében 
irodalmi emlékülésen idézték fel 
munkásságát. 
A Ciszterci templomban P. Maklári 
Éva költőként azt a Bella Istvánt 
kérte számon a feljebbvalótól, aki 
forrása volt és forrása ma is annak 
a nemzedéknek, akik az ő örök 
érvényű, versbefűzött gondolatain 
nevelkedtek. Káliz Sajtos József, 
aki sárkeresztúriként és költőként 
a gyermekkor helyszínétől a meg-
emberesedéséig is követője a Bella 
István által megteremtett népkölté-
szeti hagyománynak, az archaikus 
nyelvteremtő erőt dicsérte. Szá-
mára is a legfontosabb, hogy Bella 
István munkásságát megőrizzék a 
mának.
A városházán Brájer Éva alpolgár-
mester, Bakonyi István irodalom-
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Bakonyi István és Káliz Sajtos József is azon dolgozik, hogy ismét megtanuljunk „bellaistvánul”

történész valamint Bella István köl-
tőtársai emlékeztek a Kossuth-díjas 
alkotóra.

Az emlékév keretében pályatársai 
rövidesen bemutatják a Hetek 
költői világát, és még ebben az 

esztendőben sor kerül a sárke-
resztúri Bella István-emlékház 
avatására is.

állnak azok a karakterek, akik ezeket a nagy ívű szerepeket 
hitelesen el tudják játszani.” – mondta el lapunknak 
Somogyi Szilárd.
A musicalváltozat más megközelítésben mutatja be 
Vitay Georgina szívet melengető, édes-bús történe-
tét. Az elkényeztetett kamaszlány lázadásait követő 
harcot és a felelősségteljes döntéseket követő megbé-
kélést bemutató történet egyik alakítója a darabban 
Horn Mici. Szerepét Székesfehérváron Závodszky 
Noémi és Siménfalvy Ágota alakítja. Előbbit kérdez-
tük szerepéről: „Nagyon örülök, hogy eljátszhatom ezt 
a szerepet, hiszen olyan elődök nyomdokaiba léphetek 
ezzel, mint Ruttkai Éva vagy Udvaros Dorottya. Két ilyen 
csodálatos színész után belebújni Horn Mici bőrébe nagy 
kihívás, és egyben felemelő érzés. A zene nagyszerű! Mély-
ségében nem ismertem Kocsák Tibor zenei világát. Amikor 
megkaptuk a kottákat és elmentem az első korrepetálásra, 

egy kicsit megijedtem. Van olyan dalom ugyanis, amiben 
nincs két egyforma zenei sor. De nagyon igényes a zene, 
ami sokat tesz hozzá a darabhoz.”
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SZÉPHŐ Zrt.
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 .
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár,  
Pf. 120.
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Honlap: www.szepho.hu
E-mail : info@szepho.hu

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

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Iroda:
•	 Rác u. 15. szám alatti ingatlanban külön 

bejáratú 24 m2 épületrész;
•	 Honvéd u. 1 . szám alatt 16 m2 és 17 m2 

irodák, bérleti díj : 2.000 Ft + áfa/m2

Üzlethelyiség, raktár:
•	 Palotavárosban, a Kelemen B. utcában, a 

piacnál (89 m2), a Bátky Zsigmond utcában 
(148 m2) használaton kívüli hőközpont;

Rendezvényhelyiség:
•	 Beregszászi u. 10. szám alatti pinceklub 

max. 40 fő részvételéig 
 

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését.

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;
  ingatlankezeles@szepho.hu

vakler lajoS vakler lajoS

Lukácsy József, a közíró Gyapjúfesztivál a Rác utcában

A legfontosabb a közjó – vallja Lukácsy József, a politikai és kulturális közélet avatott ismerője, 
kérlelhetetlen kritikusa A kézműves gyapjútermékek egyre kelendőbbek hazánkban is

A Királykúton már megszokhattuk, hogy sohasem tétova, 
egyfajta irodalmi próbára bocsájtott emberek lépnek 
be a tárt ajtón, hanem olyan közéleti szereplők, akik 
otthonosan mozognak az alkotók különleges világában.

Lukácsy József is elmondhatja magá-
ról, hogy olyan indíttatással érkezett 
meg a Gutenberg-galaxisba, mint 
akinek eredendően ezt jelölte ki lak-
helyéül a teremtő. A marosvásárhelyi 
születésű fogorvos közéleti szereplő-
ként és a Vörösmarty Társaság alel-
nökeként már bizonyította, számára 
a literatúra szakágai igazi otthont 

A Székesfehérvári Kézművesek Egyesületének 
szervezésében városunkban rendezték meg a 
negyedik országos gyapjúfesztivált. 

A Rác utcai találkozóra az ország 
minden tájáról érkeztek az ősi 
magyar mesterségekkel, a gyap-
júszövéssel, fonással és nemeze-
léssel foglalkozó népművészek. A 
résztvevők fontosnak tartják, hogy 
visszatérjen a hagyományos gyap-
jútermékek reneszánsza. Népszerű-
ségük – köszönhetően a természe-
tes anyagok térhódításának – már 

hazánkban is nő. Ezt bizonyította az 
is, hogy Székesfehérvárra is elhozta 
munkáit számos olyan ismert és 
elismert népművész, akik hisznek a 
hagyományos viselet újrafelfedezé-
sében. A fesztiválon megtudhattuk, 
hogy a kaukázusi népek legfonto-
sabb ruházati, képző- és iparművé-
szeti alapanyaga, a gyapjú nemezelt 
változatából készült kézműves 
termékeknek egyre nagyobb keletje 
van hazánkban is. A fesztiválra 
érkező vendégek az ősi mesterségek 
megismerése mellett színes progra-
mokon merülhettek el a kézműves-
ség varázslatos világában.
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Keressük 2016 legfinomabb sós 
aprósüteményét, ami teljesen mind-
egy, hogy pogácsa, tallér, rúd vagy 
párnácska! A lényeg, hogy elnyerje 
a szakmai zsűri tetszését! A nagyko-
rúakat felnőtt, a fiatalabb korosz-
tály gyúródeszkához szólításáért a 
7-18 éveseket diák kategóriában 
díjazzuk.
Mindkét korcsoport győztese elnyeri 
az értékes nyereményeket és meg-
kapja az Arany Pogácsaszaggató díjat, 
valamint bemutathatja a receptjét 
a FehérVár magazinban, a Fehérvár 
Televízióban, a Vörösmarty Rádióban 
és a szekesfehervar.hu portálon.
Az első helyezetteken kívül a 

legfinomabb sós aprósütemények 
bekerülnek a FehérVár magazin nagy 
pogácsamellékletébe.

Jelentkezés: 2016. június 8-án, 
szerdán 12 óráig névvel, telefon-
számmal, a diák vagy felnőtt kor-
csoport megnevezésével, a sós 
süti nevével, receptjével, ha van 
akkor e-mail-címmel a recept@
fmc.hu címen vagy levélben a 8000 
Székesfehérvár, Szent Vendel utca 
17/A. címen, „Pogácsa” jeligével.

Zsűrizés: 2016. június 11-én szom-
baton 16 órától a belvárosban.

jelentenek. A rövidesen megjelenő 
könyvének válogatott írásai is min-
den bizonnyal tanulságos olvasmányt 
jelentenek majd, hiszen jegyzetei, 
esszéi, tanulmányai, társadalompo-
litikai reflexiói, ünnepei és gyászai 
egyként érdemesek a figyelemre.
„A legfontosabb a közjó. Felfogásom, ne-
veltetésem szerint minden cselekedetün-
ket a közjó szolgálata kell, hogy vezérelje. 
S hogy mit jelent ez a szolgálat? Minden 
olyan cselekedet, ami társadalmi, kulturá-
lis és politikai szempontból a honfitársa-
ink javára válik.” – mondja csendesen, 
de határozottan. Hiszünk neki. 
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Folytatjuk! 

A rejtélyes ezüsthöz vér tapad. A legmagasabb 
katonai körök és az elhárítás is említésre ke-
rült. A Seuso-kinccsel és rejtélyes történetével 
következő lapszámunkban is foglalkozunk.

Seuso II.: A titok nyitja a fehérvári műgyűjtőnél?

„A dramaturgiát az élet írta.” Dézsy Zoltán dokumentumfilmje több mint két évtizedes oknyomozó munkával készült. A premier Székesfehérváron volt.

A film nyitójelenete a kőszerhegyi kőbányában. Dézsy Zoltán dokumentumfilmes rendező nem 
véletlenül választotta ezt a helyszínt a Seuso-kincs történetét feldolgozó filmjéhez. A rendező 
feltételezése szerint itt bukkant a kincsre Sümegh József.

A névadó tál, melyen olvasható a Balaton latin neve, azaz a „Pelso” szó is. A kincset hamis 
libanoni exportpapírokkal 1984-ben megvételre ajánlották és megtekintésre is bocsátották a 
kaliforniai Getty Múzeumnak. Ekkor vette észre és hívta fel a szakértők figyelmét az akkor ott 
tartózkodó Szilágyi János György régészprofesszor a Seuso-tálon lévő Pelso feliratra és annak 
a Balatonnal való azonosságára.

látrányi viktória

Álljon elő az a székesfehérvári műgyűjtő, akinél 
ma is lehetnek tárgyak! A meg nem nevezett 
műgyűjtő egyedül megoldhatta volna az egész 
Seuso-ügyet, de nem tette, ami erkölcsileg 
vállalhatatlan. Ezzel a gondolattal zárul Dézsy 
Zoltán bűnügyi riportfilmje, a Seuso II. A 
Magyarország családi ezüstjeként is emlegetett 
kincs szövevényes történetét feldolgozó doku-
mentumfilm ősbemutatóját hétfőn Székesfe-
hérváron tartották.

Két évtizedes oknyomozó munka 
után a történet és a film folytató-
dik. Dézsy Zoltán rendező húsz 
éve dolgozik azon, hogy a nyilvá-
nosság folyamatosan értesüljön a 
Seuso-kincs történetéről. „Elégedett 
soha nem lehetek, de boldog vagyok, 
mert úgy érzem, hogy húsz év mun-
káját összegeztem, illetve ennél sokkal 
többet tettem bele ebbe a filmbe. Ez 
nem csak a kincsről szól, mert új 
információk, megdöbbentő elemek is 
vannak a filmben. Talán sikerül kiug-
rasztanom a nyulat bokorból. Gondo-
lok itt azokra a gyűjtőkre, akiknél a 
Seuso-kincs darabjai közül még nagyon 
sok lappang. Rengeteg tanú mesélt egy 
magyar műgyűjtőről, aki fehérvári, és 
Sümegh Józsefen keresztül tucatnál 
is több Seuso-kinccsel rendelkezik.” – 
nyilatkozta lapunknak a premieren 
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Dézsy Zoltán. Az alkotó ezzel a 
gondolattal zárja egyébként magát 
a dokumentumfilmet is. 
A 91 perces alkotást dramaturgiai 
elemekkel átszőtt bűnügyi ri-
port-dokumentumfilmnek nevezte 
Dézsy Zoltán. A filmben nemcsak 
a meggyilkolt kiskatona története 
elevenedik meg, de feltárul a sírrab-
lók, orgazdák, műkincskereskedők 
és gyűjtők titokzatos világa is. „Ma 
már vitathatatlan, hogy a kincset egy 
fiatalember, bizonyos Sümegh József 
találta meg. Ezért az életével fizetett. A 
Seuso-kincs eredetileg sokkal több da-
rabból állt, vannak olyan vélemények, 
melyek szerint akár több mint kétszáz 
darabja lehet a kincsnek. Sümegh a 
hiányzó tárgyakat még életében eladta 
vagy elcserélte, a maradékot ismeretlen 
helyen elrejtette. Bevonult katoná-
nak, majd közvetlenül leszerelése 
előtt megölték abban a pincében, ahol 

elrejtette kincsei egy részét. Halálát 
öngyilkosságnak álcázták. Oknyomo-
zói módszerrel azt kutattam az elmúlt 

évtizedek alatt, hogy milyen erők, 
titkosszolgálatok álltak a háttérben. 
Azt gondolom, hogy a film nemcsak a 
kincsről szól, hanem az elmúlt évtize-
dek Magyarországáról is.” – összegez-
te Dézsy Zoltán.

A rejtélyes ezüst és Fejér megye

A Seuso-kincs néven ismert, pá-
ratlan értékű lelet egy római kori 
ötvösremek-együttes, mely ezer 
szállal kötődik Fejér megyéhez. A 
kincs nevét a több mint másfél ezer 
évvel ezelőtt élt tulajdonosáról, 
Seusóról, egy magas rangú római 
tisztségviselőről kapta, aki Pannó-
nia területén élt, és aki vagy akinek 
örökösei minden bizonnyal vala-
melyik barbár betörés alkalmával 
rejtették el a kincseket a 4. század 
végén vagy az 5. század elején. A 
szakemberek bizonyítottnak látják 

a Seuso-kincs több Fejér megyei 
kapcsolatát. A kincsek másodlagos 
előkerülési helye a palotától néhány 
kilométerre található. A tárgyakat 
tehát megtalálásuk után helyezték 
a Borbély-pincébe. Éppen oda, ahol 
annak idején a quadripust is meg-
találták. A filmben egyébként ezek 
a pillanatok is megelevenednek. 
Láthatunk felvételeket a szabad-
battyáni ásatásról, és megszólal 
Nádorfi Gabriella római koros 
régész, a Szent István Király Mú-
zeum tudományos osztályvezetője 
is. A premieren Dézsy Zoltán azt is 
megjegyezte, hogy a filmbemutatót 
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azért is Székesfehérváron tartották, 
mert a város és környéke érintett a 
kincsek fellelésében. Az alkotó szé-
kesfehérvári kötődéséről is mesélt, 
elmondta, hogy a nagyapja itt volt 
huszártiszt. Innen a motiváció, a 

kötődés, ezen túl az a tény indította 
el a fehérvári ősbemutató irányába, 
hogy páratlan érdeklődés mutat-
kozott a „szobányi” kiállítás iránt 
városunkban. 
Cser-Palkovics András polgármes-
ter köszönetet mondott Dézsy Zol-
tánnak azért, hogy ragaszkodott a 
székesfehérvári bemutatóhoz. Hoz-
zátette, a hiánypótló film a nagyon 
tanulságos, izgalmas, tragédiákkal 
átszőtt történet hiteles bemutatását 
vállalta fel. A közeljövőben mozi-
ban is megtekintheti a dokumen-
tumfilmet a közönség: május 4-én a 
Barátság mozi tűzi műsorára.
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Tudta-e?

Pannónia fontos szerepet játszott a Római Birodalom életében. Commodus császár és 
Helvius Pertinax császár meggyilkolása után a pannóniai légiók Septimius Severust, 
Felső-Pannónia helytartóját kiáltották ki imperátornak. Elkísérték Rómába, hogy 
átvegye a hatalmat. Ez a segítség az uralkodót és családját több évtizeden át ehhez a 
provinciához fűzte: számtalan formában fejezte ki háláját Pannónia iránt. 202-ben, 
amikor keleti hadjáratáról visszatért Rómába, hogy megünnepelje uralkodásának 
tízéves évfordulóját, akkor sem egyenesen a fővárosba ment, hanem feljött Pannó-
niába, és ellátogatott Gorsiumba. Ezt a császári látogatást elevenítik fel a Floralián.

Floralia forgataga Gorsiumban

Fehérvári nagyjaink

A birodalom visszavár!

Kibocsátásra kerül a Vörösmarty Mihály-emlékérem

Hamarosan újra lesz Floralia tavaszköszöntő ünnep Gorsiumban. A római kori kultúrát, 
szokásokat hagyományőrző csapatok ismertetik meg a látogatókkal. Élményszerűvé válik a 
történelem, s életre kel a múlt.

A Vörösmarty Mihály-emlékérmet a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Fejér Megyei Alba Regia Szerveze-
ténél lehet előjegyeztetni május 5-ig. A május 8-i kibocsátást követően utánverésre nem kerül sor.

látrányi viktória

láSzló-takácS kriSztina

Ismét ünneplőbe öltözik a Gorsium Régészeti 
Park: a Tác határában elterülő szabadtéri kiállí-
tóhelyen az antik tavaszistennő, Flóra ünnepére 
készülnek. Több év kihagyás után az újjáépült 
park május 7-én és 8-án újra tavaszköszöntő 
ünnepnek ad helyet. S mire számíthatunk? 
Életre kel a történelem, s a birodalom minden-
kit visszavár!

Az antik Rómában Flóra temp-
loma felszentelésének ünnepén 
köszöntötték a tavaszt. A római 
hitvilágban Flóra a virágok, a 
virágzás, a természet istennője 
volt. Ő személyesítette meg a 
tavaszt, az újjászületést. Hozzá 
kapcsolódik a Floralia, a megújulás 
ünnepe, ami eredetileg a rómaiak 
egyik legnagyobb örömnapja volt. 
Mindez megelevenedik május 
második hétvégéjén Gorsiumban. 
A kétnapos rendezvény programjai 
közt szerepel császári bevonulás, 

A Szent István-emlékévben, 2013-ban 
indította el a MÉE Fejér Megyei Alba 
Regia Szervezete azt a sorozatot, amelyben 
Székesfehérvár nagyjait, egykori szülötteit 
és azokat mutatják be, akik országos vagy 
nemzetközi hírnevet szerezve a legtöbbet 
tettek a városért.

Vörösmarty Mihály kétszáz éve 
fejezte be tanulmányait a ciszterci 
gimnáziumban, száznyolcvan éve 
írta a Szózatot, illetve százötven 
éve állították fel Fehérváron az 
ország első köztéri Vörösmar-
ty-szobrát. Ebből az alkalomból a 
sorozat negyedik tagjával a költő-
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ről emlékeznek meg. Május 8-án 
lesz az a hagyományos éremgyűjtő 
találkozó Székesfehérváron, ahol 
az új relikviát bemutatják a nagy-
közönségnek. 
Az éremkibocsátáson kívül elő-
reláthatólag mintegy négyszáz fő 
részvételével szabad éremcsere, 
valamint az aktuális évfordulóhoz 
kapcsolódó előadás és kiállítás is 
lesz. A Vörösmarty egykori fehér-
vári iskolaéveit valamint művészi 
munkásságát bemutató előadást 
Bakonyi István József Attila-díjas 
irodalomtörténész tartja. A ren-
dezvénynek a Művészetek Háza 
ad otthont reggel nyolctól délután 
kettőig.

gladiátorjáték, korhű felvonu-
lás, római lakoma, ókori témájú 
gyermekjátékok, kézműves vásár, 
gladiátoriskola, római kori esküvő 
és divatbemutató is. Arisztopha-
nész háromezer éves, de nagyon is 
mai története is megelevenedik az 
új színháztérben: a Madarak című 
komédia Matuz János, a Vörösmar-
ty Színház művészeti intendánsa 
rendezésében, fehérvári diákszín-
játszók előadásában lesz látható. 
A programok mindkét napon 10 
órakor kezdődnek. 
Lesznek ismétlődő elemek, melyek 
szombaton és vasárnap is látha-
tók lesznek. Így például 11 órától 
Septimius Severus császár 202. évi 
látogatása Gorsiumban. A felvonu-
lás végén gladiátorjátékok várják 
az érdeklődőket a színháztérben. 
Megízlelhetjük a gladiátorok tábori 
konyhájának remekeit, s mind-
két napon negyed kettőkor római 
csatajelenet elevenedik meg a 

BrigetioLegio, a Szarvas-törzs Kelta 
Hagyományőrző Egyesület és a 
Norde Gard közreműködésével. 
De nemcsak a harcban edzett férfi-
ak számára készültek érdekessé-
gekkel a szervezők, hiszen szomba-
ton ókori divatbemutató, vasárnap 
ókori menyegző lesz látható a szín-
háztérben. Mindkét napon 14 és 17 
órakor szakvezetés lesz a régészeti 
park területén. Itt részletesen meg-
ismerhetik az 1958 óta folyó ásatás 
által feltárt részleteket. 14 óra 30 
perckor és 16 órakor kezdődik a 
Jómadarak című színházi előadás a 
színháztérben. Délután rabszolga-
vásár is lesz a csatatéren, és késő 
római csatajelenet is látható lesz 

a Legio Leonum Valentiniani és a 
Norde Gard közreműködésével. 
Kapuzárás mindkét nap 18 órakor. 
Az egész hétvégén lesz vásár kéz-
műves portékákkal, méztermékek-
kel és virágkavalkáddal. A látoga-
tók elleshetik és ki is próbálhatják 
a kézművesség fortélyait. Éhségü-
ket pedig Apicius korabeli receptjei 
alapján készült ételekből összeál-
lított lakomán csillapíthatják. A 
múzeumpedagógusok izgalmas, 
ókori témájú játékokkal várják a 
gyermekeket. Lesznek családi prog-
ramok, közös játékok, nyomoz-
hatunk, sőt aki szeretne rómaivá 
válni, lehetősége nyílik beöltözni 
egy fotó erejéig a fotósaroknál.
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Itt vezessen óvatosabban!

A fix kamerák általában száz méteren belül észlelik a szabálysértést

kurucz tünde, leFFelholcz Marietta

Április elejétől élesben működnek az ország 
százharmincnégy pontján a VÉDA-kame-
rák, melyek feladata, hogy a közlekedési 
szabálysértőket lefényképezzék. A rendőrség 
a fix traffipaxokat a balesetveszélyesnek ítélt 
útszakaszokra telepítette.

Fejér megyében hét helyre sze-
relték fel az intelligens kamerá-
kat: Székesfehérváron az M7-es 
mindkét oldalára, illetve a 7-es út 
65+818 kilométerszelvényéhez, a 
81-es úton a sörédi bekötőúthoz, 
a 7-es úton Baracskánál, a 63-as 
úton Abánál, a 64-es úton Balaton-
bozsoknál és a 6-os úton Dunaúj-
városban.
Az új, intelligens traffipaxok 
nemcsak a gyorshajtókat szúrják 
ki, hanem lefényképezik azokat az 
autósokat is, akik például áthaj-
tanak a piroson, legyen szó vasúti 
vagy közúti kereszteződésről, vagy 
alaptalanul használják a leálló-
sávot, nem veszik figyelembe a 
behajtási tilalmat vagy  a kötelező 
haladási irányt. A kamera ezen kí-
vül észleli, hogy melyik autós nem 
használja a biztonsági övet, vagy 
ki lépi át a záróvonalat. Kiszűri a 
veszélyes anyagot szállító járműve-
ket és a körözött autókat, de képes 
a forgalomszámlálásra valamint a 
torlódás észlelésére is.
A szupertraffipax nappal színes, 
éjjel fekete-fehér képet rögzít. A 
felvétel lehet állókép, sorozat-
felvétel illetve mozgókép is attól 
függően, milyen szabálysértésről 
van szó.
A képek alapján a Duna vonalától 
nyugatra illetve a Budapesten el-
követett szabályszegések esetén a 
Vas Megyei Rendőr-főkapitányság, 
míg a Dunától keletre valamint 
Pest megye területén elkövetett 
szabályszegések esetén a Sza-

Fo
tó

: B
ác

sk
ai

 G
er

ge
ly

Gyorsasági maraton

Április 21-én a huszonnégy órás, 
Speedmarathon névre hallgató nem-
zetközi akció keretében országszerte 
mintegy kilencszáz helyen figyelték a 
rendőrök a sebességhatár túllé-
pését. Az ellenőrzés célja évek óta 
az, hogy csökkenjen a gyorshajtók 
száma és ezzel együtt a balesetek 
kockázata is. Egy eszközt hat-hét 
helyen is bevetettek. Egy helyszínen 
legfeljebb négy órán át mérték a 
sebességet. Fejér megyében ezen a 
napon összesen negyven helyszínen 
traffipaxoztak.

Jó tudni!

Az összes fix kamera előtt „észsze-
rű” távolságra kint van a „Közúti 
ellenőrzés – Traffic control” feliratú 
tábla. Ezt törvény írja elő. Azonban 
nem elég csak a táblákat figyelni, 
hiszen a mobil traffipaxokkal végzett 
méréseknél ezeket nem kötelező 
kitenni.

Horoszkóp
április 28. – május 4 .

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ne engedjen a külső hatásoknak! Fékezze indulatait és titkos 
vágyait! Tevékenykedjen inkább otthona körül! Úgyis ter-
vezi már egy ideje a csinosítást. Itt az ideje, hogy egy újabb 
partit szervezzen! Így teljesülhet a kívánsága: egybegyűjteni 
azokat az embereket, akikkel szívesen tölt időt együtt.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Ezen a héten jövője szempontjából nagyon fontos embe-
rekkel találkozhat. Nem szabad most elutasítania egyetlen 
meghívást sem! Remek kapcsolatait felhasználva könnyen 
megvalósíthatja álmait! Mielőtt azonban elindulna otthon-
ról, törekedjen rá, hogy a lehető legjobb benyomást keltse!

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A hét eleje egy kellemetlen helyzettel indul. Rá kell jönnie, hogy ha a közel-
múltban kölcsönadott egy személynek, akkor azt a pénzt nem biztos, hogy 
viszont fogja még látni. Tegyen hát róla, hogy visszakapja, ami az Öné! Ez az 
időszak tökéletes, hogy végre a sarkára álljon és rendet tegyen maga körül. 
A megjelenése és a fellépése mindenkit lehengerel, csak adja önmagát! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Úgy érezheti, hogy most nagy szüksége lenne egy kis pezs-
gésre, testi-lelki felfrissülésre, valami újdonságra. Szervezzen 
valamilyen különleges programot! Ötletei is realizálódni 
látszanak hosszú távon. Mindenesetre azért nem árt, ha több 
vasat tart a tűzbe! Így mindig lesz kéznél egy mentőöv, ha kell.

Rák 6. 22. – 7. 22.

A boldogság, a gondtalanság hete érkezett el Önnek! Élvezze ennek 
az időszaknak az örömeit. A későbbiekben ez majd egy csodás emlék 
lesz, amire mindig szívesen gondol vissza. Ha éppen költözne, ne 
ragaszkodjon foggal-körömmel minden egyes tárgyához. Különösen 
igaz ez azokra a dolgokra, amik rossz emlékeket ébresztenek Önben.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Anyagi javaival kapcsolatban legyen a héten nagyon körültekin-
tő! Koncentráljon pénzügyeire, minden mást helyezzen most 
háttérbe! Azok a döntések ugyanis, amiket most meghoz, megha-
tározóak lesznek jövőbeni jólétére nézve. Most ötletei is nagyon 
sikeresek lehetnek. Ne kockáztasson azonban feleslegesen!

8000 Székesfehérvár,  Kőrösi u. 228. 
(Farkasvermi u.–Bébic u. sarok)

Tel/Fax: 06-22/313-167 
Mobil: 06-70/270-0603
E-mail: lene@t-online.hu

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.

Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,

AUTÓ DIAGNOSZTIKA, 
GUMISZERELÉS

Székesfehérvár, 
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

SZERVIZ

Kihelyezett műszaki

VIZSGAÁLLOMÁS:
Székesfehérvár, Budai út 175.

Telefon: 22/303-406

PEUGEOT FÁBIÁN
autószerviz.

bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ren-
dőr-főkapitányság Közigazgatási 
Hatósági Szolgálata folytatja le a 
közigazgatási hatósági eljárást. A 
fotókat, videókat először az ezzel 
foglalkozó ügyintézők elemzik, 
megerősítik. Ha minden kétséget 
kizáróan bebizonyosodik a sza-
bálysértés, akkor a döntéshozatal 
illetve a határozat előkészítése 
automatizált módon történik.

A kiszabott bírságok álta-
lában tíz- és százezer forint 
között mozognak. A legtöbbet 
azoknak kell fizetniük, akik 
az autópálya leállósávjában 
haladnak vagy a vasúti átkelőn 
piros jelzésnél hajtanak át. A 
legkisebb összeget azoknak kell 
feladni, akik lakott területen 
nem csatolják be a biztonsági 
övet.
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A CB Radióé lett az Arany Dobverő díj

A zsüri sem vette félvállról az Arany Dobverőt, nem kímélték a zenekarokat, de kritikájuk 
mindannyiszor építő jellegű volt

A CB Radióról már a beállás alatt lehetett tudni, hogy jók lesznek. Ez élesben is kiderült, ők nyerték az Arany Dobverő díjat, és ezzel a fődíjat, egy fellépést az idei FEZEN-en.

Az este első fellépője a The MUX zenekar volt, akik az alakulásuk idején sokszor látott rend-
számtábla alapján választották nevüket

kaiSer taMáS

A közönségdíjat a Basemen kapta

Új helyszínen, a FEZEN Klubban mérték össze tudásukat a legjobb fehérvári sulizenekarok az Arany 
Dobverő díjért. A III. ifiFESZT keretében megrendezett zenei tehetségkutatón a zsűri értékelése 
alapján 2016. legjobb sulizenekara a CB Radió lett, míg a közönségdíjat a Basemen kapta, de a The 
MUX tagjai is kitettek magukért.
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Csak óvatosan a héten újdonsült ismerőseivel! Érthető, ha gyanakszik, ami-
ért valaki túlságosan is kedves Önnel. Itt valami ugyanis nem stimmel! Csak 
most az egyszer hallgasson a megérzéseire, és ne fogadja a bizalmába! A hét 
közepe váratlan kiadásokat tartogat. Pánikra azonban semmi ok, ugyanis 
egy nagyobb bevételre is számíthat, amiből bőven fedezni tudja majd ezeket.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Pénzügyi döntéseit időzítse a hét elejére vagy a végére! Később 
nem bánja meg, ha figyelembe veszi ezt a figyelmeztetést. Egy 
ismerősével legyen most nagyon óvatos! Nyíltságát ez az em-
ber most a saját előnyére használhatja ki. A hét végére váratlan 
és kellemes meglepetést tartogat Önnek a sors.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A családja kicsit nehezményezheti távolmaradását a vacsorák-
ról. Szerencsére csak egy-két nap lesz ilyen. Önnek és partne-
rének is jót tesz, ha egy kicsit hiányoznak egymásnak. Így újra 
és újra egymásba szerethetnek. Ezen a héten Fortuna Önre 
mosolyog. Váratlan bevételhez juthat, és nem is kevéshez! 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Rég várt változások kapui nyílnak meg most Ön előtt. Érdemes 
hosszú távra is gondolkodnia. Az idő pénz, érték. Csakis ez járjon 
most a fejében! Gazdálkodjon ügyesen az idejével, hogy mindent 
el tudjon végezni időre. Új erők, új ambíciók is ébrednek Önben, 
melyekhez kézre állnak a lehetőségek és a támogatók is.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Egy barátja most támogatásra szorul. Adja hát meg neki, 
és töltsön vele egy kis időt! Ebben a periódusban új erők 
ébredeznek Önben. Ez kedvezően érinti a magánéletét, a 
pénzügyeit és az erőnlétét is. Ha feszült lenne, ez csak a túl-
áradó energiája miatt lehet. Ne keresse a forrását, nincs baj!

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ne kockáztasson, csak a biztosra menjen a héten! A 
közúti forgalomban is legyen nagyon körültekintő! 
Az élet örömteli perceiért érdemes fáradozni. Hívja 
meg valamelyik este vacsorára közeli rokonait! Így 
erősítheti, javíthatja a családi kötelékeket!
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Gyereksarok

Látogatható kiállítások

Készítsd el saját kezűleg aján-
dékod anyák napjára a Koronás 
Parkban! 
15.30, Koronás Park
A résztvevők elkészíthetik a legtö-
kéletesebb anyák napi ajándékot.

Mesekuckó
Április 29. 18 óra, Vörösmarty 
Mihály Könyvtár Széna téri Tag-
könyvtára
Csóka Judit meseterapeuta a test-
vérekről tart előadást.

Mi a téMa?
Április 30. 15 óra, Szent István 
Király Múzeum Országzászló téri 
épülete
Sárkányviadal a múzeumban. Sár-
kányok tervezése, reptetése.

Mesevarázs – Az égig érő paszuly 
Május 3. 10 óra, Mesterségek Háza
Mesék és mesterségek, tematikus 
foglalkozások. Mesemondás, a 
meséhez kapcsolódó rejtvényes 
feladatok megoldása. Babültetés, 
vándortarisznya-készítés.

Mit üzennek ősi motívumaink?
Köfém Művelődési Ház
Németh Lívia mandalafestő kiállí-
tása. A tárlat május 11-ig tekinthető 
meg.

Székesfehérvár szövegben és képben 
Fehérvári Civil Központ
Városunk szülöttei, itt élő és alkotó 
emberek festik le, milyen volt az ő 
korukban Székesfehérvár. A kiállítás 
megtekinthető május 13-ig. 

Lélekfirkák kavicsokon 
Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna 
téri Tagkönyvtára
Magulya Zsuzsa festett kövei. A kiál-
lítás megtekinthető május 21-ig. 

„Imre álma” – tárlat Makovecz Imre 
grafikáiból 
A Szabadművelődés Háza
Válogatás a Kossuth-díjas magyar 
építész műveiből. A kiállítás megte-
kinthető május 29-ig.

Városi ballagás és majális
Programok április 29-től május 8-ig

Szabó Petra

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

Az Atlas nem csak a fej hordozója
Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigo-
lya- az ATLAS – a legtöbb ember-
nél tartósan el van mozdulva?  Ez  a 
körülmény egész sor testi és szelle-
mi zavart okozhat. 25 éve egy svájci 
bioenergetikus, dr. Rene-Claudius 
Schümperli dolgozta ki és szaba-
dalmaztatta módszerét, amelyet  30 

országban több mint 300 Atlasprof® specialista alkal-
mazza. Az Atlas a fej-, nyak-, gerinc-, és csípő egyen-
súlyát meghatározó első nyaki csigolya.
Az eredmény tartós, mert az Atlas az anatómiailag korrekt 
helyére kerül. A technika egyedülálló, természetes, nem 
orvostudományi módszer, nem gyakorol hatást a csigolya-
testre, nem manuálterápia és nem csontkovácsolás.

A módszer neve AtlasProfilax®. A gépi vibrációs masszázs 
speciális pontokon fellazítja a nyaki izmokat és szalago-
kat. A szervezet öngyógyító, regeneráló mechanizmusá-
nak köszönhetően indul be a javulás.  Magyarországon 8  
Atlasprof® specialista van aki alkalmazza a metódust. 
Dr. Varga Imre az egyikőjük, akinek több mint öt éve 
az AtlasProfilax® vibrációs masszázs után, az addig évek 
óta fennálló panaszai, mint derékfájás, nyaki- és vállfáj-
dalom, szédülés és fejfájás rövidebb-hosszabb idő alatt 
megszüntek.
Dr. Varga Imre ingyenes ismertető előadást tart  
Székesfehérváron május 3-án (kedden) 18órakor a 
Művészetek Házában a harmadik emeleti teremben, 
lift van. Cím: III.Béla Király tér.1.  
Minden érdeklődőt szeretettel vár.

A Lindström Kft.
székesfehérvári üzeme

felvételt hirdet 2 fő
varrónői állás betöltésére.

Elvárások: varrással szerzett tapasz-
talat vagy mosodai munkakör-
ben végzett munka. 

Munkarend: három műszakos.
Bérezés: megegyezés szerint.
Jelentkezés: önéletrajzát írásban 

kérjük a Lindsröm Kft. címére:
8000 Székesfehérvár

Gellért újsor 12. 
Simonné Szász Erika részére

A Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekrészlege Pom 
Pom és barátai címmel olvasmánypályázatot hirdet 
Csukás István nyolcvanadik születésnapja tiszteletére. 
Pályázati időszak: 2016. április 20.–május 20. A pályá-
zók köre: Fejér megyei általános iskolák 3-4. évfolya-
mának háromfős csapatai. A pályázat záró eseményére, 
az ünnepélyes eredményhirdetésre június 6-án, hétfőn 
13 órakor kerül sor a VMK Gyermekrészlegében. További 
információ: www.vmk.hu

Nenikékamen!
Harminchat órányi küzdelem, 
szenvedés, kitartás – s végül a bol-
dog megdicsőülés pillanata a célba 
éréskor. Röviden így foglalható 
össze korunk egyik legnevesebb 
ultrafutó versenyének, a Spartath-
lonnak a szellemisége. A sportese-
mény 1983 óta íródó történetében 
számos székesfehérvári sikert is 

felfedezhetünk. Az érdeklődők 
exkluzív élménybeszámolót hall-
hatnak Máténé Varju Edittől vala-
mint Lajkó Csabától, akik többször 
is teljesítették a 246 kilométeres 
távot. A fehérvári sportemberekkel 
Kaufer Tamás ultrafutó beszélget 
jövő pénteken 17 órától a Városhá-
za Dísztermében.  

Április 29.
Véradás
12 óra, Interspar Szupermarket

IX. Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivál
16 óra, Agárd
Hagyományok, kulturális, gasztronómiai és természe-
ti értékek a Velencei-tó szezonnyitó fesztiválján. 

Lengyel mozaik
16.30, Vörösmarty Mihály Könyvtár, Olvasóterem
A program során kiállításmegnyitó, előadás és zene is 
várja az érdeklődőket.

A seregélyesi kincs – főúri asztalok ékessége
17 óra, Szent István Király Múzeum, Rendház
Megnyitó és a Főúri finomságok a seregélyesi 
Zichy-Hadik-kastélyból című kötet kóstolóval egybe-
kötött bemutatója. A kiállítás megtekinthető július 
24-ig, keddtől vasárnapig 10-től 18 óráig.

Kondákor László KÉP’más’OK című kiállítása
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
A megnyitón zenél a Four Track Band formáció: Rech-
ner Csaba, Mohai Győző, Jasper Andor és Muck Ferenc. 

Margaret Island 
20 óra, Fezen klub

Április 30.
Városi ballagás 
9 óra, Városház tér
Az idén 66 osztály 1520 diákját búcsúztatják az 
Országalmánál.

2. Fehérvári rock and roll lépcsőfutás
10 óra, Koch László utca 6. 
A versenyen tíz emeletet kell időre teljesíteni. A 
verseny a versenyzők létszámától függően egy- vagy 
kétkörös lesz. A versenyen mindenki a saját felelős-
ségére vesz részt!

A MÁV-pálya ünnepélyes megnyitója – amerikaifut-
ball-mérkőzés 
13 óra, MÁV-pálya
Amerikaifutball-mérkőzés Magyarország első 120 
yardos pályáján. Összecsap a Fehérvár Enthroners és 
a Boda Troopers.

Fél élet
19 óra, Igéző
John Mighton Fél élet című darabjában két idős ember tör-
ténete fonódna újra egymásba és folytatódna onnan, ahol 
évtizedekkel ezelőtt, a világháború miatt megszakadt.

Május 1.

Sportmajális
9 óra, Bregyó Sportcentrum
A résztvevők ismert sportolókkal, egyesületekkel, 
programdömpinggel találkozhatnak. A Vörös-
marty Rádió Panorama Stúdiója a helyszínről 
jelentkezik élő műsorral.

Streetball majális 
10 óra, Bregyó közi Ifjúsági Szabadidőközpont
Székesfehérvár legnagyobb utcai kosárlabdaversenye.

Majális Velencén a Kastélyparkban 
10 óra, Velence, Kastélypark
Népi játékok, kosaras körhinta, arcfestés, csillámteto-
válás, játéksarok kicsiknek, nagyoknak. 

A tánc világnapja 
16 és 19 óra, Vörösmarty Színház
Az Alba Regia Táncegyüttes gálaműsora. Közreműkö-
dik az Alba Regia Táncegyüttes Senior és Múltidézők 
csoportja, valamint az Alba Regia Alapfokú Művésze-
ti Iskola Pulutyka csoportja.

Május 2.
Pitti Katalin
17 óra, Viktória Rehabilitációs Központ
A Liszt Ferenc-díjas magyar operaénekes, érdemes 
művész előadása.

Hogyan kezelhetjük rugalmasan kihívásainkat?
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri 
Tagkönyvtára
A program során az előadók a pozitív gondolkodásról 
és a pszichés ellenállóképességről tartanak előadást.

Győri Andor: Chloé 
18 óra, Királykút Emlékház
A szerző kisregényének bemutatója.

Május 3.
Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Mónus József: Íjaimmal harcolva a múlt tiszteletéért 
című előadása.

M. Tóth István-emlékkiállítás
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
A Székely Bertalan-díjas festőművész halálának 
tizedik évfordulójára rendezett emlékkiállítás címe: 
Vázlatok, tanulmányok

Május 6.
Dr. Csernus újra Fehérváron 

18 óra, KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ 
Színházterme
Téma: velem vagy nélküled.

Ünnepi hangverseny a Szent István-székesegyház 
megújulásának alkalmából 
19.30, Szent István-székesegyház
A Magyar Rádió Énekkara és az Alba Regia Szimfo-
nikus Zenekar koncertje a székesegyház megújulásá-
nak alkalmából. Joseph Haydn művei csendülnek fel, 
vezényel Pad Zoltán. 

Május 7.
„Közlekedik a család” közlekedésbiztonsági vetélkedő
9 óra, Mátyás király körút
Nevezhet minden olyan magyarországi lakóhellyel 
rendelkező család, ahol legalább az egyik szülőnek 
van érvényes „B” kategóriás jogosítványa, továbbá 6 
és 17 év közötti gyereke(ke)t nevelnek.

A születés hete
9.30, A Szabadművelődés Háza
Az Alba Babahordozó Egyesület idén is szeretettel vár 
minden gyermeket tervező, váró, nevelő családot a 
születés hete rendezvényeire.

Floralia
Május 7. és 8. 10 óra, Tác-Gorsium
Székesfehérvár és Tác közös büszkesége, az újjáépült 
Gorsium Régészeti Park idén újra tavaszköszöntő ün-
nepségeknek, felvonulásoknak, amfiteátrumi és színházi 
játékoknak, az ókori világ bemutatásának ad helyet.

Kistehén Tánczenekar 
20 óra, Fezen klub

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



A Fehérvár Televízió műsora 2016. április 30-tól május 6-ig
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2016. 4. 30. SZOMBAT
 

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:25 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:25 Bajnokok városa – ism.
10:55 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Leffelholcz	

Marietta. Vendég: 
Müller	Cecília

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	
Jákob János 

11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Szabó	

Petra. Vendég: 
Németh Ádám

12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:05 Köztér – ismétlés 
13:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Czigány György

14:05 Napi színes – ismétlés
14:10	 Kincsesláda	–	ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Szabó	

Miklós	Bence.	Vendég:	
Őrsi	Ferenc

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30	 Fehéredő	múlt	II.	

rész –  Uram, maradj 
velem!	–	dok.	film

16:20 Vörös Tamás – 
Bass	Show	II.	

18:00 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Kaiser	
Tamás. Vendég: 
Csóra Renáta

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Kéklámpások
19:50	 Miami	Vice	–	am.	

bűnügyi	sorozat	(12)	
20:40	 Versünnep	2016	–	döntő
22:10 Jó estét, Fehérvár! – 

ismétlés 
22:30 Képes hírek – benne 

egész órakor a Jó estét, 
Fehérvár! ismétlése

2016. 5. 1. VASárnAp

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:20 Képes hírek – benne 
minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Kaiser	
Tamás. Vendég: 
Csóra Renáta

10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Medveczky	Ádám

11:40	 Agrárinfó	–	ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Szabó	

Petra. Vendég: 
Németh Ádám

12:40 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

13:00 Köztér – ismétlés
13:35 A Fehérvár TV 

archívumából	
13:50	 ARKSE	–	Balatonfüred	

U23	kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

15:10	 Fehéredő	múlt	III.	rész	
–		Áttörő	fény	–	dok.	film

16:35 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	
Jákob János

17:00 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Szabó	
Miklós	Bence.	Vendég:	
Őrsi	Ferenc

17:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Mózessy Gergely

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 A hét hírei 
19:20 Majális 2016 

Székesfehérvár
19:50	 Miami	Vice	–	am.	

bűnügyi	sorozat	(12)	
20:50 Érd – Fehérvár KC 

kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:10 A hét hírei
22:30 Majális 2016 

Székesfehérvár	
23:00 Képes hírek

2016. 5. 2. Hétfő

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Kéklámpások – ismétlés
10:50 A Fehérvár Tv 

archívumából
11:30 Képes hírek – benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	
Mózessy Gergely

17:00 Kéklámpások – ismétlés
17:30 A Fehérvár Tv 

archívumából
17:50 Napi színes
18:00 Hírek

18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Sándorfi	Gergely

18:30 A Fehérvár Tv 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45	 Agrárinfó	
20:15 Hírek – ismétlés
20:20	 Amerikai	futball	

– pályaavató 
Székesfehérváron

22:30 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés 

23:15 Képes hírek

2016. 5. 3. Kedd

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45	 Agrárinfó	–	ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	
Sándorfi	Gergely

17:00	 Agrárinfó	–	ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Bárány	István

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45	 Paletta	–	kulturális	

magazin 
20:15 Hírek
20:20	 Pozsonyi	Imre	–	Zuhanás	

az emlékek közé
20:55	 Szeretni	kell!	–		Makk	

Károly 90 éves
21:30	 Öreghegyi	mulatság	2014
22:15 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
23:00 Képes hírek

2016. 5. 4. SZerdA 

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Paletta – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	
Bárány	István

17:00 Paletta – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Schmidt	Flórián

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa – 

sportmagazin 

20:15 Hírek
20:20	 Virtuózok	

Székesfehérváron	
2015	I-II.	rész

23:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:45 Képes hírek

2016. 5. 5. CSüTörTöK
 
00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Bajnokok városa 
– ismétlés

11:15 A Fehérvár TV 
archívumából

11:40 Képes hírek – benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	
Schmidt	Flórián

17:00 Bajnokok városa 
– ismétlés

17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Andrzej	
Straszewski

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45	 Együtt	–	családi	magazin
20:15 Hírek
20:20	 Schirilla	György,	az	

ifjabb	pesti	rozmár
21:00	 Gorsium

21:30 Arató Antal – az 
örök könyvtáros

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

22:45 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

2016. 5. 6. pénTeK
00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10.00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Andrzej	
Straszewski

17:00 Együtt – ismétlés 
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Juhász	Sándorné	

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – közéleti magazin
20:00 Honvéd7 – honvédelmi 

magazin
20:15 Hírek
20:20	 Versünnep	2016	–	döntő
22:35 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
23:20 Köztér – ismétlés 
23:50 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: május 2. 20:20 Amerikai futball – pályaavató Székesfehérváron

A Vörösmarty Rádió műsora 2016. április 30-tól május 6-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu

2016. 4. 30. SZOMBAT
 

00:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

02:00 Hangoskönyv
06:00 Heti hírmagazin 

Heiter Dávid Tamás 
szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 A műsorvezető: 
Horváth-Winter Diána

 Műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, speciális 
hétvégi horoszkóp 

10:10 Mi újság a játszótéren? 
– játszótéri etikett.

11:10 Gasztroóra. Vendég: 
Kurucz Tünde

12:10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsa Műsorajánló, 
délutáni témaindító

12:40 Gazdálkodj okosan! – A 
reklám ereje. Vendég: 
Galántai Gergely 
vállalkozásfejlesztési 
tanácsadó

13:10 Kineziológia. Vendég: 
Koller Krisztián

14:10 Gyógynövények, 
természetes megoldások. 
Vendég: Lencsés Rita 

15:10 Nők, sport, egészség. 
Vendég: Dudás Natália

16:10 Ezotéria, feng-shui. 
Vendég: Pocsai Kata

17:00 Best of Schéda Zoli
18:00 Sportösszefoglaló
20:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival

2016. 5. 1. VASárnAp

00:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

02:00 Mindentudás Egyeteme 
06:00 Heti hírmagazin 

Heiter Dávid Tamás 
szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 Élő műsor sok vendégel 
a városi sportmajális 
helyszínéről a Bregyó 
sportcentrumból. 

 Műsorvezetők: 8:00-
10:00 Schéda Zoltán, 
10:00-12:00 Sasvári 
Csilla, 12:00-14:00 
Németh Gábor, 14:00-
16:00 Horváth-Winter 
Dia, 16:00-18:00 
Palkó Zsuzsa

18:00 Best of Schéda Zoli
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival
21:00 Mindentudás Egyeteme 

2016. 5. 2. Hétfő

00:00 Válogatás a hétvége 
műsoraiból

02:00 Mindentudás Egyeteme 
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 

aktuális témák
09:10 Autófitnesz. Vendég: 

Polgár Tibor
10:10 Műsorvezető: 

Németh Gábor. 
  Kis kocka – informatikai 

műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 
informatikus

13:10 Sportágak története 
és szabályai – Japán 
harcművészet. Vendég: 
Török Ferenc

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

 Jóban-rockban. 
Társműsorvezető: 
Heiter Dávid Tamás

16:10 Divatműsor. Vendég: 
Kernya Mariann

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival

21:0 0 Hangoskönyv
22:00 Aktuális – napi 

hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 5. 3. Kedd

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

 Benne: Horoszkóp, 
kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

09:10 Beszélgetés 
programokról, moziról, 
aktualitásokról. Vendég: 
Tornyai Gábor plébános

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor. 
Egészségmegőrző. 
Vendég: Mészáros Zalán

11:40 Kis kocka – informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 
informatikus

12:10 Energiaforrások. 
Vendég: Szauter 
Ákos vezérigazgató 
(Széphő Zrt.)

14:10 Műsorvezető: Bokányi 
Zsolt Érdekességek, 
napi téma

15:10 Ingatlanpiac. Vendég: 
Bedő Gyula

16:10 Diákkedd
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
18:00 Helyi zenészek órája  
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival
21:0 0 Hangoskönyv
22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Iránytű. Pál Ferenc 

atya előadása

2016. 5. 4. SZerdA 

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv 
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán. Benne: 
horoszkóp, kalendárium, 
kék hírek, sport és 

fontos, aktuális témák
09:10 A Fejér Megyei Szent 

György Kórház 
működése – Urológia. 
Vendég: Dr. Barabás 
Tamás adjunktus

10:10 Műsorvezető: Németh 
Gábor. Ötletláda

11:40 Kis kocka – informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 
informatikus

13:10 A Katasztrófavédelem 
órája

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt 

 Érdekességek, napi téma
16:10 Református hitélet. 

Vendég: Somogyi 
László lelkészi elnök

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:10 Kézművesség. Vendég: 
Hídvégi Miklós 
sallangkészítő, bőrös

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival. 

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Filmajánló Horváth-
Winter Diával

2016. 5. 5. CSüTörTöK
 
00:00 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv 
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

 Benne: horoszkóp, 

kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

09:10 Állati dolgok. Vendég: 
Dr. Lorászkó Gábor 
állatorvos

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor. 

 Receptek, konyhai 
praktikák. Vendég: 
Volenter István séf

11:40 Kis kocka – informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 
informatikus

12:10 Fehérvár Magazin 
lapszemle. Vendég: 
László-Takács 
Krisztina szerkesztő

13:10 Hivatali óra. 
14:10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt 
 Érdekességek, napi téma
15:10 Székesfehérvár 

Városgondnoksága 
információi

16:10 Autós sport. Vendég: 
Debreczeni Dávid

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:10 Egészségügyi műsor. 
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival. 
21:00 Hangoskönyv 
22:00 Aktuális – napi 

hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 5. 6. pénTeK

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv 
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán. 

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

08:40 Bűnesetek, felhívások a 
rendőrségtől. Vendég: 
Kiss Z. Edward őrnagy

09:10 Munkaügyi témák. 
Vendég: Pajtók-
Vizsolyi Júlia coach

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor

 Beszélgetés a Vörösmarty 
emlékéremről az Alba 
Régia éremgyűjtő 
találkozó előtt. 
Vendég: Ulcz Miklós

11:40 Kis kocka – informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 
informatikus

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

16:10 Környezetvédelmi óra. 
Vendég: Mihályi Gyula, 
Gárdonyi László

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:10 Irodalomról. Vendég: 
Dr. Bakonyi István 
József Attila-díjas 
irodalomtörténész 

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival.  

21:00 Hangoskönyv 
22:00 Aktuális – napi 

hírmagazin
22:10 Iránytű. Pál Ferenc 

atya előadása

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

Az asztma a világ egyik leggyakoribb 
krónikus betegsége. A statisztikai 
adatok szerint napjainkban körülbelül 
háromszázmillió embert érint a vilá-
gon. Az asztma előfordulási gyakori-
sága növekszik a nyugati életstílust 
átvevő, urbanizálódó országokban, és 
2025-re a becslések szerint további 
százmillió fővel gyarapszik világszer-
te az asztmás betegek köre. 

látrányi viktória

leffelHolcz Marietta

Teljes élet asztmásan

Ünnepség a kórházban

Hazánkban a tizennégy éven aluliak legalább három százaléka szenved asztmában. Az esetek 
felében ötéves kor előtt kezdődnek a tünetek.

Mostantól Kuchár Ferenc korábbi főigazgató nevét viseli a hotelépület

Régi és kedves hagyomány a Szent György-napi ünnepség – idén is sokan vehettek át különbö-
ző kinevezéseket, kitüntetéseket

Május első keddjén minden évben világszerte 
az asztmával kapcsolatos problémákra és 
bajokra hívják fel a figyelmet. Az asztma világ-
napja idén május harmadikára esik. A betegség 
előfordulási gyakorisága a fejlett és a fejlődő 
országokban is folyamatosan emelkedik, 
gyakorisága valószínűleg összefügg a nyugati 
életvitellel – tipikus civilizációs betegség. 

Szent György-napi rendezvény keretében 
kitüntetéseket adtak át a kórházban. A program 
egyben névadóünnepség is volt, a hotelépüle-
tet ugyanis Kuchár Ferenc egykori főigazgató-
ról nevezték el.

Régi hagyomány már a kórházban 
a Szent György-napi ünnepség. 
A rendezvény keretében a kórház 
vezetése elismerések átadásával 

Elégedett a mosolyával?
Tudja azt, hogy egy fogpótlás 

mitől lesz a sajátja?
+36 70 948 8833
www.ekvident.hu

igyekszik megköszönni dolgozói 
munkáját. Egyebek mellett adjunk-
tusi, főorvosi kinevezéseket, vala-
mint Szent György-emlékérmeket 
adtak át. Ezúttal több mint harmin-
can részesültek elismerésben, de a 
Szent György-napi pályamunkák 
díjazására is sor került. 
Csernavölgyi István főigazgató a 
kitüntetések átadása előtt kiemelte: 
„Nemcsak arról szól a gyógyítás, hogy 
magas szakmai színvonalon kiváló 

infrastruktúrával űzzük a mindennapi 
munkánkat, hanem arról is, hogy em-
berként tudjuk ezt tenni. Az egyeteme-
ken kiválóan meg lehet tanulni ezt a 
szakmát és mindenki hozza magával 
az adottságait is, de a tarisznyánkba 
bekerülhet valami más is, ez pedig az 
emberséges gyógyítói magatartás. Az 
egyik betegünk hozzátartozója írta a 
honlapunkra: azt kívánja minden más 
intézménynek, hogy váljanak olyan 
emberségessé a munkájuk során, mint 
azok, akik a Szent György Kórházban 
gyógyítanak.” 

A rendezvény keretében egy másik 
fontos eseményre is sor került. 
Kuchár Ferenc egykori főorvos, 
főigazgató emlékére az ő nevét 
viseli mostantól az intézmény 
hotelépülete. Az ő főigazgatósá-
ga idején kezdődött el a kórházi 
rekonstrukciós folyamat, ennek 
keretében 1995-ben átadták a 470 
ágyas hotelépületet, ahol fürdő-
szobás, légkondicionált, telefonnal 
felszerelt kórtermekben biztosíta-
nak a betegek részére hotelszolgál-
tatást.
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Az asztma a hörgők idült gyulla-
dásos megbetegedése. A hörgők 
túlérzékenyek lesznek, és bizo-
nyos külső hatásokra összehúzó-
dással, szűkülettel válaszolnak. 
A szűkület miatt kevesebb leve-
gőt, oxigént képesek szállítani, 
a betegnél légszomj, fulladás 
jelentkezik. A hörgőgyulladás a 
rohamok közötti időszakban is 

fennáll, és maradandó szöveti 
károsodások alakulhatnak ki. 
Fontos tudni, hogy az asztmás 
betegek hörgői akkor is gyul-
ladtak lehetnek, ha a betegnek 
semmilyen légúti panasza nincs 
és tünetmentes. Ha az asztmás 
vigyáz magára, azaz a kezelőor-
vosának a tanácsai szerint hasz-
nálja a gyógyszereit és kerüli az 
asztmás nehézlégzéshez vezető 
szituációkat, akkor a fennálló 
légúti gyulladás ellenére teljes 
értékű életet élhet. Asztmásan 
sem kell lemondani a rendsze-
res testedzés jótékony hatása-

iról, sőt kifejezetten ajánlott a 
testmozgás. 



13közéleti hetilap FehérVárKözélet

Újra lehet jelentkezni az Erasmus Fiatal Vállakozók Programra, amely 
egy fiatal vállalkozóknak indított európai uniós finanszírozású tudás-
csere-program. A program során olyan fiatalok juthatnak el külföld-
re és tanulhatnak tapasztalt és sikeres vállalkozóktól, akik maguk is  
saját vállalkozás elindításán gondolkoznak, vagy már el is indították azt.  
A program az Európai Unió különböző országaiban működő helyi  
kapcsolattartó pontok hálózatán keresztül valósul meg. A Közép- 
dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 2010. óta minden 
évben sikerrel vett részt ebben a kezdeményezésben, mint magyar-
országi közvetítőszervezet. Nincs ez másképp idén sem, hiszen a KDRIÜ 
a 2016/2018-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 elképzeléseikből gyümölcsöző vállalkozást építsenek. Éppen ezért tárt  
karokkal várják a jelentkezőket, akár a fiatal vállalkozók, akár a tapasztalt/  
fogadó  vállalkozók részéről. Jelentkezni a www.erasmus-entrepreneurs.eu 
oldalon lehet.  Ha kérdésed lenne a programmal kapcsolatban, keresd bátran 
a  hazai kapcsolattartót, Bonda Ágnest, az agnes.bonda@kdriu.hu email  
címen. 

Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.
Tel.:22/514-111, Fax:22/514-112,
www.kdriu.hu

vakler lajoS leffelHolcz Marietta

Új közbiztonsági program Százegy éve tagadva

Kincses Zsolt Dávid hatósági főosztályvezető és Horváth Miklósné önkormányzati képviselő 
bízik a program sikerében

Az örményeké volt a legelső keresztény állam a világon, az örmény genocídium pedig a 
világszerte mai napig tartó keresztényüldözés egyik legbrutálisabb epizódja a történelemben. 
Az Európai Unióba tartó Törökország a mai napig tagadja a népirtást, a mai elnök Erdoğantól is 
mindössze egy „részvétnyilvánításra” futotta 2014-ben. 

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia megvaló-
sítása érdekében kiírt pályázathoz csatlakozott 
Székesfehérvár önkormányzata is. 

A pályázatnak köszönhetően a 
bűnmegelőzésben illetve a telepü-
lés- és ifjúságvédelemben érdekelt 
szakmai szervezetek a jövőben 
széleskörű tájékoztatást nyújtanak 
a felmerülő problémák megoldásá-
hoz. 
Horváth Miklósné önkormányzati 
képviselő lapunknak elmondta, 
hogy mindez elengedhetetlen a la-
kosság komfortérzetének megőrzé-
séhez. Lakossági fórumot tartottak 

Az örmény genocídiumra emlékeztek kedden 
délután a kisebbségi önkormányzatok az ör-
mény katonasíroknál a Béke téri katonateme-
tőben. A népirtás során mintegy másfél millió 
örményt telepítettek ki és mészároltak le 1915 
és 1917 között a muzulmán törökök alkotta 
Oszmán Birodalomban, az ifjútörök kormány 
uralma alatt.

Mint azt a megemlékezésen 
Gevorkjan Szuzanna, a székes-
fehérvári Örmény Nemzetiségi 
Önkormányzat alelnöke mond-

A gyomirtás előbb vagy utóbb minden kertben szóba ke-
rül. De mi is az a gyom? Gyomnövénynek nevezünk minden 
olyan növényt, ami akaratunk ellenére, nem a megfelelő 
helyre nőtt. Így például a fű között kinőtt százszorszép is 
lehet gyom, ha valaki csak zöld pázsitot szeretne, és lehet 
szép díszítője a gyepnek. A veteményesben elszaporodott 
kapor is lehet gyom, ha éppen nem azt szeretnék az adott 
helyen termeszteni. 
A gyomirtók talán legismertebbje a Glialka. Úgy is jelle-
mezhetnénk, hogy mindent visz, ami zöld, de semmit, ami 

még nem nőtt ki, vagyis nem csírátlanítja a magokat a talajban. A 3 évnél idő-
sebb fás szárúakat nem bántja, azonban a leveleiket, ha ráfújjuk, megperzselheti. 
Szükség esetén bármikor vethetünk utána a kertben.
De mit kezdjünk olyankor, ha csak meghatározott növényeket kell kiirtani? A 
pázsitból a kétszikű gyomnövényeket (gyermekláncfű, tyúkhúr, herefélék) tünteti 
el a Pázsitmester Profi. Használatánál arra figyeljünk, hogy fűnyírás után 2 nap-
pal a leghatásosabb, és jó, ha nem éri csapadék, a kijuttatást követő 24 órában.
Persze van, amikor a fűfélék számítanak gyomnövénynek. Ha a paradicsom, a 
borsó, a paprika, a bab, vagy a sárgarépa mellett nő a fű, vagy éppen a tarack, 
akkor a Select Super a jó választás, hiszen tökéletesen írtja a magról kelő, vagy 
évelő egyszikűeket. 
A vetőmagok ültetése előtt, a talajt gyommentessé kell tenni, egyenletes por-
hanyós földben csíráznak legjobban a növényeink. Sajnos a gyomnövények is. 
A sajgó derekú kertészek, vagy a nagyobb területen gazdálkodók gyomirtója a 
Stomp Super. Ez a szer azt akadályozza meg, hogy a gyommagvak beelőzzék a 
kultúrnövényt. Többnyire a vetés után kell kipermetezni, és ezzel a zöldségágyá-
sunkat megvédhetjük a korai „vetélytársaktól”.
A csírázást gátlószerek közül szabadforgalmú készítményként elérhető a  
Devrinol 45F. A növények csírázáskor veszik fel azt a hatóanyagot, mely megaka-
dályozza a további növekedést. A szer a már csírázásnak indult, vagy már kikelt 
növényekre nincs hatással, így kiváló lehet például a szép pázsit megóvására a 
szél által odaszállított gyomok ellen.
Végül, de nem utolsó sorban ott van a jó öreg kapa. Keskeny, széles, csillag, tár-
csás, lemez, vagy kovácsolt. Sajnos ezzel van a legtöbb munka, de a legszebb 
eredmény talán ezzel érhető el.
Gyommentes ágyásokat kíván Németh László kertészmérnök és a Kenderzsineg 
Mezőgazdasági Bolt.

Hogyan irtsuk a gyomokat?

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

ta, nem felejtenek, és mindent 
megtesznek azért, hogy a százegy 
évvel ezelőtt történtek ne ismét-
lődhessenek meg. Minden évben 
április végén emberek százai, ezrei 
keresik fel világszerte a genocí-
dium emlékműveit és helyeznek 
el virágokat. Székesfehérváron 
a Béke téri katonatemetőben 
örmény katonák sírjánál rótták 
le kegyeletüket a megemlékezők. 
Több kisebbségi önkormányzat, 
így a szerb és a lengyel is koszo-
rúzott az örmény genocídium 
évfordulóján.
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már korábban a Belvárosban, a 
Vízivárosban, a Palotavárosban és 
a Köfém-lakótelepen, ahol tájékoz-
tatták a polgárokat, mit jelent ez 
a program rendvédelmi és ifjúság-
védelmi szempontból, s rövidesen 
lépcsőházakban is kifüggesztik a 
szakmai csoportok elérhetőségét. 
A közbiztonsági projekt révén a 
Hatósági Főosztály koordinálásával 
teljes körű elérhetőséget biztosí-
tanak a bűnmegelőzésben érintett 
szervezetek, a rendőrség, a polgár-
őrség, a kríziskezelő központ, a 
közterület-felügyelet, a család- és 
gyermekjóléti központ munkatár-
saihoz.
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Valami Amerika Keresik Fehérvár legerősebb emberét

A kapuk is a helyükre kerültek, készen áll „Az első” a játékra Ezt a több mint három mázsás traktorgumit kell majd átforgatniuk a résztvevőknek

SoMoS zoltán kaiSer taMáS

Magyarország első szabványméretű amerikai-
foci-pályáját nagyszabású showműsorral és 
bajnoki mérkőzéssel avatják szombaton.

Az április 30-i avatón mindkét házi-
gazda bemutatkozik az átépített és 
felújított pályán. A Fehérvár Lionz 
jóvoltából megismerhetjük az igazán 
dinamikus, látványos ultimate frizbit, 
az amerikai futballhoz pedig egy FE-
ZEN Divízió II-es bajnoki mérkőzés-
sel kerülhetünk közelebb: a Fehérvár 
Enthroners a Boda Troopers legénysé-
gét fogadja a Takarodó úti pályán. 
„Az első”, ahogy a hazai csa-
pat, az Enthroners tagjai hívják 

Május 1-jén, a sportmajálison kiderül, ki Szé-
kesfehérvár legerősebb embere. A Predator’s 
Gym tehetségkutató céllal rendezi meg az I. 
Fehérvár Strongman Challenge elnevezésű 
erősember-versenyt.

„Igazi strongman versenyt rendezünk! 
– kezdte Molnár Attila főszervező. 
– Az ilyen versenyeken jól megszokott 
gyakorlatokkal készülünk, mint a lengő-
súlycipelés, a rönknyomás, a kofferci-
pelés, illetve egy több mint háromszáz 
kilós traktorgumit is le kell birkózniuk 
a résztvevőknek. Ez nem lesz egyszerű, 

Fontos bejelentések voltak a Volánnál

Tyler Dietrich az új vezetőedző
kaiSer taMáS

A következő szezonban Tyler Dietrich irányítja az 
EBEL-ben szereplő Fehérvár AV 19 felnőtt csa-
patát. Segítője Énekes Lajos lesz, míg a Dietrich 
által dirigált MOL ligás csapatot Kóger István 
veszi át, akinek munkáját Hegyi Ádám segíti majd.

A MOL Ligában bronzérmet szerző 
Tyler Dietrich lesz a Fehérvár AV 
19 EBEL-csapatának vezetőedzője a 
jövőben. Ezt Ocskay Gábor szakosz-
tály-igazgató jelentette be, aki elmond-
ta, bíznak Tyler Dietrich-ben, aki már 
hat éve dolgozik a klubnál: „Erősen 
közepes szezont zárt az EBEL-csapatunk, 
sőt mondhatjuk, hogy a várakozásokhoz 
képest csalódást okoztunk szurkolóink-
nak – kezdte Ocskay Gábor. – Nem 
magyarázkodás, de példátlan sérüléshul-
lám sújtotta a csapatot. Ez meglátszott a 
középszakaszon is. De bízom benne, hogy 
egy más összetételű csapattal el lehet in-
dulni azon az úton, mely az EBEL legjobb 
négy csapata közé, vagy azon is túl vezet. 
A MOL ligás csapatunk nagyszerűen 
szerepelt, sok fiatal akadémista kapott le-
hetőséget, és csak kevésen múlt a döntőbe 
jutás. Tyler Dietrich remek munkát végzett, 
a jövőben ezért ő lesz az EBEL-csapat ve-
zetőedzője. Tyler nagyon fiatal szakember, 
az EBEL-ben a legfiatalabb lesz, de jól 
ismerjük őt, és bízunk benne. Kétéves szer-
ződést kötöttünk vele. Az első évben nincs 
helyezésbeli elvárásunk, de szeretnénk 
látni egy folyamatot a csapatnál, amire le-
het építeni. Segítője Énekes Lajos lesz, míg 
a MOL Ligában szereplő csapatot a Kóger 
István–Hegyi Ádám-duó veszi át.”
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ezért is tartottunk gyakorlóedzéseket.”
A résztvevők tehát négy számban 
mérik össze tudásukat a Bregyó 
betonos focipályáján. Délelőtt 11 
órától a Fehérvár Strongman Chal-
lenget rendezik, 13 órától pedig a 
profik versenyeznek – természete-
sen nagyobb súlyokkal.
 A Predator’s Gym évek óta meg-
rendezi a Crossmajálist, idén min-
den bizonnyal megdől a részvételi 
csúcs a sportmajális egyik legnép-
szerűbb eseményén. Az ország 
minden részéről érkeznek majd 
versenyzők, a szervezők százhúsz 
indulót várnak.

megújuló pályájukat, valóban 
rászolgált erre a névre. Ez az első 
120 yardos pálya, itt állítottak fel 
az országban először ipszilonra 
emlékeztető, szabvány kaput, és 
ez az első alkalom, hogy egy ame-
rikaifutball-csapat saját pályát 
kap Magyarországon. A meccs 
mellett az amerikai foci többi 
ismert „kelléke” is szerepet kap 
az avatón: cheerleader-bemutató, 
koncert, tűzijáték és még katonai 
fúvószenekar is látható lesz az 
eseményen, melyre meghívták 
Colleen Bellt, az Egyesült Álla-
mok magyarországi nagykövetét 
is. Kapunyitás szombaton 13 
órakor.

Tyler Dietrich az elmúlt években 
sikeresen dolgozott a fehérvári klub 
és az akadémia fiataljaival. Nyert 
egyebek mellett EBEL U20-as bajnok-
ságot is, így jól ismeri a klubot és a 
fiatal játékosokat. Székfoglalójában 
elmondta, nagyon nagy kihívásnak 
tartja a mostani lehetőséget: „Izgalmas 
időszak előtt áll a klub, és én is. Ez egy 
hatalmas lehetőség számomra, remélem, 

sikerül olyan csapatot összerakni a kö-
vetkező szezonra, mely sok örömet okoz 
majd a városnak, a szurkolóknak. Ehhez 
azonban győzelmek kellenek! Nagy 
kihívás ez számomra. Az elmúlt években 
lépésről lépésre haladtam, és nagyon 
sokat tanultam. Bízom benne, hogy a 
fiatalokkal, akikkel az elmúlt években 
együtt dolgoztunk és kiválóan megismer-
tük egymást, sikeresek leszünk!”

A klubnál bíznak benne, hogy a 
jövőben egy sok fehérvári fiatallal fel-
álló, harapós, harcias csapatot látnak 
majd a jégen a drukkerek. Ocskay 
Gábor példaként Reisz Áron Sándor 
mentalitását említette. 
Tyler Dietrich szerdán hazautazott a 
tengerentúlra, május végén tér visz-
sza, hogy megkezdje a közös munkát 
játékosaival.
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Második helyen a rájátszásba Magyar kupából a nemzetközibe?

Karriercsúcs a legjobbkor: Markovics Luka csaknem harminc pontot dobott a Körmendnek Mayer Szabina góljaira is szükség lesz az Érd elleni kupaelődöntőben

SoMoS zoltán SoMoS zoltán

A Körmend ellen zárta a középszakaszt a TLI-Al-
ba Fehérvár. Miután előtte Pakson két játékosát 
is kiállították, egy harmadik pedig megsérült, 
tartalékosan kellett kiharcolni a győzelmet. Ez 
remek csapatmunkával sikerült is!

A paksi meccsen, múlt szombaton 
sokáig állt a zászló az Albának, de 
a vége nagyon rossz lett. Nem elég, 
hogy a hazaiak fordítottak és nyer-
tek (84-73), két amerikait, Pearsont 
és Spurlockot is kiállították a játék-
vezetők. A fehérváriak alapemberei 
így kihagyták a szerdai, Körmend 

Az Érd ellen játszik szombaton Szigetszent-
miklóson a Magyar Kupa négyes döntőjében 
a Fehérvár KC kézilabdacsapata. Ha összejön 
a bravúros győzelem, azzal a nemzetközi 
porondra léphetne ősszel a Deli Rita edzette 
csapat.

Bizonyos szempontból az év mér-
kőzése lesz az Érd elleni elődöntő 
Tilinger Tamaráéknak. Nem vitás, 
hogy erősebb kerettel rendelkezik 
a Pest megyei ellenfél, a bajnokság-
ban kétszer legyőzte a fehérvári-
akat. De ez most egy új szituáció, 
és lélektanilag is más helyzet a 
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Akciós hétköznapok Gyulán
a Hőforrás hotel és Üdülőparkban

2016. 04.20. – 05. 31. között 5nap/4 éj reggelivel

Az ár az idegenforgalmi adót nem tartalmazza. Az ajánlat minimum 4 éjre  vasárnaptól csütörtökig 
foglalható. A csomag a további díjmentes szolgáltatásokat is tartalmazza: parkolás a szálloda előtti 
úton, fitnesz terem és teniszpálya használata, játszószoba, szabadtéri tűzrakó hely, free WIFI.

További ajánlatok, információ és foglalás: 
Hőforrás hotel
5700 Gyula,  Rábai M.u.2.
Telefon: 36-66/ 463722, 463740
szallasrendeles@hoforrashotel.hu
www.hoforrashotel.hu

• elhelyezés: 2 ágyas standard  szobában
• ellátás: svédasztalos reggeli
• csomag ára: 20.400.-Ft/fő / 4 éj     
• pótágy díj (2 fő felett ): 15.600.-Ft/fő/4éj

Több mint hétszázan kerekeztek

Szép idő volt múlt szombaton, így délután sokan részt vettek a Halesz-ligetből induló fehérvári 
biciklisfelvonuláson. Idén a Mártírok útja felé indult a kritikus tömeg. Egy nagy kört tettek a vá-
rosban, hogy az autósok figyelmét felhívják arra, létezik más, egészségesebb és környezetbarát 
városi közlekedési forma is.                                                                                                                           B. G.

. ÁLLÁSAJÁNLAT
Székesfehérvár

Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres

az alábbi munkakörökbe:

• KÖZTISZTASÁGI MUNKATÁRS
• ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI

ELŐKÉSZÍTŐ
• ÁLTALÁNOS TEMETKEZÉSI 

DOLGOZÓ, HALLOTTSZÁLLÍTÓ 
• TETŐSZIGETELŐ

• VILLANySZErELŐ
• VÍZVEZETÉK-SZErELŐ

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu 

e-mail-címen lehet.

Állásajánlatainkról bővebb információt a 
www.varosgondnoksag.hu 

oldalon talál!
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elleni találkozót, és csatlakozott 
hozzájuk a csapat legjobb pontszer-
zője, Chery is – sérülés miatt. Vagyis 
két légióssal fogadta az Alba az öt 
külföldivel felálló vasiakat. De ismét 
bebizonyosodott, hogy nagyon erős 
hazai pálya a Gáz utcai csarnok. A 
vendégek az első perctől futottak az 
eredmény után, a remekül harcoló 
Alba tartalékosan is dominált. Mar-
kovics Luka élete meccsét játszva 
29 pontot szerzett, de a többiek is 
remekeltek. Az Alba 88-78-ra nyert, 
második lett a középszakasz végén, 
és jövő szerdán hazai pályán kezdi a 
negyeddöntőt a Kaposvár ellen.

vezetőedző szerint: „Azt mondtam 
a lányoknak, hogy egyetlen meccsen, 
semleges pályán igenis legyőzhető az 
Érd. Csak bátran, vagányan kell hozzá-
állni, játszani. Az a csapat fog nyerni, 
amelyikben három-négy ember is 
kiadja magából a maximumot. Nagyon 
remélem, ezek mi leszünk!” – nyilat-
kozta Deli Rita. 
Aki már nem ideiglenes edző, hi-
szen bejelentették, hogy szerződése 
tovább él, és a következő szezonra 
is az ő irányításával készül fel a fe-
hérvári kézilabdacsapat. De elérheti 
kitűzött célját idén is, mert ha nyer 
a csapat az Érd ellen, biztosan kilép-
het ősszel a nemzetközi porondra.
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www.arakatletika.hu/teszKedvezményes előnevezés 
május 5-ig:

 TISZTA, EGÉSZSÉGES SZÉKESFEHÉRVÁRÉRT

Székesfehérvár, 

Rákóczi út 
(a Panorama Offices előtt)


