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Kilenc nap királyság

ÜNNEP A Fény utca bekapcsolásával indultak a programok
HÉTVÉGE Friedrich Ferenc
szobrászművész 70 éves.
Interjúnk a
9. oldalon

min.
max.

Kővágó Zoltán kilencedikként jutott be a döntőbe

Az atléták is
elkezdték

11°
25°

IPOLY

Ma:
nevű olvasóinkat köszöntjük!

Rio de Janeiro (mti) – A
vitorlázó Berecz Zsombor
jelenleg a harmadik helyen áll a versenyben,
érte is izgulhatunk ma.

Jó reggelt,
Fejér megye!

A sportok királynőjeként
ismert atlétika versenyei is elkezdődtek az olimpián. Dobóink közül az athéni játékokon ezüstérmes diszkoszvető
Kővágó Zoltán ezúttal kilencedikként kvalifikálta magát a
döntőbe, és ott van a fináléban a súlylökő Márton Anita
is, aki első kísérletére túllökte
a selejtező szintet. A női vízilabda-válogatott egy-egy győzelem és vereség után a címvédő amerikaiakkal küzd meg
utolsó csoportmeccsén. A továbbjutást nem befolyásolja a
találkozó kimenetele, mivel a
négyes minden tagja negyeddöntőbe kerül, de nem mindegy, hogy hányadik helyen.
(Olimpia a 14. oldalon)

Fotó: Molnár Artúr

Székesfehérvár (kn) – Ma és holnap II. (Vak) Béla koronázásának felidézésével az egyik legkülönlegesebb sorsú magyar király
élete elevenedik meg a Romkert színpadán, a címszerepben Száraz Dénest láthatjuk. Az ünnepi fénydekoráció és a Fő utcai
vetített történelmi képregény bekapcsolásával vette kezdetét a Székesfehérvári Királyi Napok tegnap este. (Folytatás a 2. oldalon)

Közösségfejlesztés
CSILLAGHÁZ Szép és igaz a falunk neve...
Sárkeresztúr (vv) – Kilencvenegy milliárd forintból
folytatódik a komplex
telepprogram – jelentette
be tegnap Czibere Károly
államtitkár Keresztúron.

kocsis.noemi@fmh.plt.hu

16190

Fotó: Simon Erika

9 770133 040068

Büntetlen
besurranók
Székesfehérvár (zsf) – A behí-

zelgő modorú nők könnyen
bejutottak a lakásba, szerencsére az idős asszony még
időben észbe kapott, mégsincs boldog vég... (4. oldal)

Székesfehérvár (fmh) – Tegnap este nagy érdeklődés mellett
nyílt meg a Pelikán Galériában Pálné Hencz Teréz és Arany
Gold Zoltán Szubjektív objekt című közös tárlata. A kiállítás
szeptember 9-éig, keddtől péntekig 10-től 18 óráig látogatható

Augusztustól 91 milliárd
forint áll rendelkezésre a
komplex telepprogram folytatására – jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős
államtitkára a Csillagháznál,
a legalább 60 százalékban romák által lakott település déli
szegregátumában tartott tegnapi sajtótájékoztatón. A telepprogramok lényege nem a

Házasságot
ígér, aztán
eltűnik
Ercsi (kn) – Egyáltalán

Fotó: V. Varga József

Különös játékot űz érzékeinkkel az augusztusközép. Csupasz bőrünket, szandálos lábunkat már a kora őszre emlékeztető szellők
bizsergetik, de fejünk
búbját még kitartó,
erős nyári Nap süti. A
pulóvert felhúzzuk, lehúzzuk, cipeljük, utáljuk. Jó lenne, ha még
maradna a meleg, a
napsütésbe hunyorgás.
De kánikula már nem
kell. És eső is csak akkor, ha már lement a
királyi hét! Hm... Ambivalens, fura hónap
az augusztus. Ha én
lennék odafent minden ilyesmi dolgok intézője, először valószínűleg csak sóhajtoznék
a százféle földlakói
óhaj és igény hallatán,
aztán kitennék egy
nagy táblát az égre, két
bárányfelhő közé: „Na,
most mentem szabadságra – majd szeptemberben jövök!”
Kocsis Noémi

Fotó: MTI – Czeglédi Zsolt
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nem arkangyal, sőt: köteteket lehetne írni az
angyali vezetéknevű G.
Gyula viselt dolgairól.
Házasságszédelgés, csalás, lopás, sikkasztás –
és az elkövető évek óta
szabadlábon tevékenykedik tovább. Az országos csaló „mindenben
jó”: benzinkúton dolgozik és lelép a kasszával,
lakást bérel, de nem fizet, kölcsönkér és persze soha nem ad vissza
pénzt.
(3. oldal)

Czibere Károly államtitkár

lakásépítés vagy -felújítás,
hanem a komplex közösségfejlesztés – fejtette ki lapunknak Czibere Károly . (3. oldal)

Hirdetés

Keresse holnapi újságárus számunkban! Melléklete
számunk a készlet erejéig kapható a vasárnap is
nyitvatartó újságárusoknál augusztus 14-16-ig!
Része a ünnepnek!

ÜnnepeinK Az
- ÁllAMAlApítÁs
nApi FeJÉR MeGYei HíRlAp CsAK 215 Ft
peink - Az Államalapítás c. kiadvánnyal
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RÖVIDEN
Fogadalmi
szentmise
Az
Országfelajánlás
napján, augusztus 14-én
tartják az egyházmegye
hagyományos fogadalmi ünnepét. Ezen a napon 17 órakor a püspöki
palotából körmenetben
viszik a magyar Szent
Család (Szent István,
Boldog Gizella, Szent
Imre) ereklyéit a székesegyházba. 17.15-től
központi imaórát tartanak a székesegyházban
Spányi Antal megyés
püspök vezetésével, ezt
követően az ünnepi
szentmise 18 órakor
kezdődik. A főpásztor a
szentmise végén felajánlja hazánkat Boldogságos Szűz Máriának, a Magyarok Nagyasszonyának. Ezt követően körmenetben kísérik vissza az ereklyéket
a püspöki palotába.

Fotó: Molnár Artúr

Székesfehérvár (fmh) –

A Fény utcában az idei szertartásjáték főszereplőjének, Vak Béla királynak életéből vetítenek képeket minden nap a Királyi napok rendezvénysorozatának végéig

Idén Eger városa a díszvendégünk
KIRÁLYI NAPOK A koronázási jelvények között a kardot is megcsodálhatjuk az ünnepi időszakban
Székesfehérvár (kn) –Már
tegnap megkezdődött az
idei Királyi napok sorozat:
az uralkodói kard másolata is látható a városházán, este pedig az egri és
a fehérvári városvezető
közösen kapcsolta fel az
ünnepségsorozat kezdetét jelző díszfényeket.

Mégis lehet
jampizni
Martonvásár (fmh) – Az
eredeti időpontban meghirdetett, de a rossz időjárás miatt elmaradt
jampi pikniket augusztus 19-én mégis megtartják a Beethoven–
Brunszvik Központ és
az egyik helyi kávézó
szervezésében, az érdeklődők rock and roll zenét
hallhatnak.

Bajnak tartják
a korrupciót
Budapest (mti) – A ma-

gyar fiatalok túlnyomó
többsége úgy gondolja,
Magyarországon a korrupció súlyos probléma
– mondta a Transparency International Magyarország ügyvezető
igazgatója, Martin József Péter tegnap a szervezet kutatását ismertetve a Sziget fesztiválon.
A 18-29 éves korosztályban végzett felmérés
adatai szerint a fiatalok
80 százaléka látja súlyosnak a problémát, 54
százalék úgy gondolja,
minden politikus korrupt, és 84 százalékuk
szerint ebbe nem szabad
belenyugodni.

Mint a délutáni eseményen
Szalai Gábor , a kardot (és a
korábbi másolatokat, az országalmát és a koronát is) készítő cég vezetője elmondta:
kovács, ötvös és a hüvely
bársonyborítását megalkotó
szakember együttes, négy hónapos munkájának gyümölcse
a fegyvermásolat. A közel két
kilós kardon négy arcmás is
látható, és csiszárjeggyel is
ellátták (a kard eredetijének
készültekor és a későbbi korokban is jellemző volt, hogy
a kardkészítő belenyomta
mesterjegyét az elkészült pengébe). A 2,4 millió forintért
készült pompás darabot méltató fehérvári polgármester
egyúttal mindenkit invitált,
hogy a polgármesteri hivatal
emeletén augusztus 20-áig
nézze meg a koronázási ékszercsalád újabb darabját. A
határidőig még tüzetesebben
szemügyre tudjuk venni, utána üvegvitrinbe kerül. A készítéshez akadémiai jegyzeteket használtak, amelyek a soron következő vágyott darab,
a jogar esetében is megvannak. Ha a most fennálló ipartechnikai akadályok is elhárulnak, a jogarmásolat már

Nagy kép Szalai Gábor jelképesen átadja a polgármesternek
a királyi kardmásolatot. A kis
képen: az idei díszvendég, Eger
polgármestere, Habis László
Fotó: Molnár Artúr

jövőre bekerülhet a helyi kol- tavaly az akkor meghívott Ka- töltő kapcsolat indulhat,
lekcióba, amelyet – a fehérvá- posvár küldöttségével kezdett amely a közös hagyományon
ri polgárok aláírásaival meg- meg Fehérvár, igaz, még alapulva teremthet gyümölcsöző eredményeket –
támogatva – a királyi
derült ki a két városkoronázási
palásttal
egészítene ki a város.
vezető szavaiból.
A Fény utca vetített
Este együttműködéKéső este hatalmas
tömeg
várta az ünnesi megállapodást írt alá
jeleneteit minden este
pélyes fényeket a Koa
Hiemer-házban
Cser-Palkovics András
ronázó téren. Szóltak a
megcsodálhatjuk
dobok, a népi hangszepolgármester egri kolrek. Az Alba Regia
légájával, Habis Lászlóval . Idén ugyanis Eger vá- együttműködési szignó nél- Szimfonikus Zenekar muzsirosa a Királyi napok meghí- kül. A két város között most kájára Falvay Miklós helyi
vott díszvendége, s ezzel ha- olyan kulturális és civil életet intermédia művész alkotott
gyomány teremtődhet, melyet felölelő és tartalommal meg- felemelő látványvilágú ani-

mációt a királyi palástról.
Blaskó Péter Kossuth-díjas
színművész bemutatta a sorban érkező ötméteres óriásbábokat, és mesélt királyainkról, majd a két polgármester
jelképes
gombnyomásával
sorra megjelentek – odavetítve – a Fő utca házfalain a történelmi jelenetek. A programok ma, szombaton egész
nap tartanak a belvárosban.
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Nyerje meg a LED TV-t, vagy a többi értékes nyeremény egyikét!
Minden napilap olvasónk részt vehet a játékban,
nem kell mást tennie:
- keresse meg a lapjainkban megjelenő sport ikonokat (2016.08.08-23)
- gyűjtsön össze pontosan 6 sport ikont
- ragassza fel a játékszelvény mezőibe
- válaszoljon a feltett kérdésre
- adja meg hiánytalanul az adatait
- küldje be a szelvényt zárt borítékban (2016.08.26-ig) a következő címre:

Név:
Cím:

Telefon:

Aláírás:

Napilap előfizetéssel rendelkezem:

igen

nem

Melyik Magyarország legeredményesebb sportága az eddigi összesített eredmények alapján?

Pannon Lapok Társasága Marketing Osztály „Gyűjtse a sport ikonokat!” 8210 Veszprrém Pf.: 1384

A sorsolás időpontja: 2016.08.31, 10.00
Cím: 8200 Veszprém Házgyári út 12.

E-mail cím:

A játékszabályzatot megtalálja
a www.feol.hu/gyujtseasportikonokat
www.duol.hu/gyujtseasportikonokat címen.

Része a játéknak!

Röplabda

Vívás

Lovaspóló

A játékban csak természetes személyek vehetnek részt – kivéve a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. dolgozói és azok közvetlen
hozzátartozói. A nyeremény készpénzre nem váltható. A játékban csak az újságból kivágott eredeti szelvénnyel lehet részt venni.
A nyereményeket terhelő adókat, illetékeket a kiadó fizeti. Aláírásommal elfogadom a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. adatvédelmi szabályzatát (mely a plt.hu oldalon megtalálható) és
hozzájárulok ahhoz
nem járulok hozzá*, hogy címzett postai
küldemény, elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű kommunikációs eszköz útján az információs és önrendelkezési jogról szóló
2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a PLT marketingakcióiról történő tájékoztatást küldjön részemre. Aláírásommal
tudomásul veszem és elfogadom, hogy a személyes adataim törlését az adatvedelem@plt.hu email címre eljuttatott elektronikus
levélben, vagy postai úton (8200 Veszprém, Házgyári u. 12) is kérhetem a Kiadótól.
* az Ön választását kérjük jelölje X-szel
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Milliós csaló szabadlábon

RÖVIDEN

SZÉLHÁMOS Átlépte a több milliós értékhatárt, mégsincs börtönben G. Gyula
Kocsis Noémi
kocsis.noemi@fmh.plt.hu

Ercsiből indult csalódott
hölgyekkel és meglopott kollégákkal teli útjára G. Gyula ,
akit hol itt, hol ott látnak felbukkanni az országban, legutóbb, néhány hete Pest megyében, Törtelen károsított
meg legkevesebb 15 embert:
Olcsó tévéket kínált, jellemzően 60-80 ezer forintért,
amelyet az egyébként hihető
kommunikációjú, még megnyerő fellépésűnek is mondható magas férfinek kifizettek
az áldozatok – természetesen
sem pénzt, sem tévét, sem
Gyulát nem láttak többé. A
károsultak egy része feljelentést tett. Bár G. Gyuláról eddigi tevékenysége folytán már
tudott, hogy folyton változtatja lakhelyét, egyelőre szabadlábon van. Kérdésünkre, hogy
miért nem kerül lakat alá egy
több bűntettel alaposan gyanúsítható személy, amikor a
szökés és elrejtőzés veszélye
egyértelmű, a Budapesti
Rendőr-főkapitányság illetékese a következő választ
küldte: „A Budapesti Rendőrfőkapitányság VI. Kerületi
Rendőrkapitánysága a G.
Gyula 41 éves ercsi lakos ellen kiadott elfogatóparancsot
már visszavonta, az ellene –

Fotó: Stockfotó

Ercsi – Egyáltalán nem
arkangyal, sőt: köteteket
lehetne írni az angyali vezetéknevű G. Gyula viselt
dolgairól. Házasságszédelgés, csalás, lopás, sikkasztás –és az elkövető
évek óta szabadlábon
tevékenykedik tovább.

A meglopott időseken, sőt, gyerekeken kívül csalódott hölgyek is szegélyezik az országos
szélhámos útját, hiszen G. Gyula több nőnek is ígért házasságot, de senkinél sem váltotta valóra

őrizetbe vétele mellett – sik- mondja Erika , akit még évek- hasson. – Nekem személyekasztás vétség gyanúja miatt kel ezelőtt lopott meg G. sen ígérte meg egy fiatal
folytatott nyomozást a napok- Gyula, s aki internetes káro- rendőr, hogy büntetve lesz a
Gyula, mert rég elérte
ban lezárta, és a keleta 3,5 millió forintos,
kezett iratokat az illebüntethető értékhatárt.
tékes ügyészség felé
Már az ötvenmilliós tétel De az igazság az, hogy
vádemelési javaslattal
megküldte. A gyanúsí- felé halad a csaló, de még összességében inkább
az 50 millió felé halad.
tott jelenleg szabadláG. Gyula korábban
bon védekezik.”
mindig büntetlen
rendőrként is dolgo– Ha jól számolok,
zott, a fővárosi V. kecsak én öt rendőrségről tudok, ahol ezt a díszpin- sult csoportot indított, hogy rületi kapitányságról szerelték
tyet kihallgatták már, és még az elkövető áldozatainak jogi le. Több benzinkúton is dolmindig szabadlábon van – és erkölcsi segítséget nyújt- gozott, ott hasonló módszer-

rel csapta be munkatársait:
kölcsönöket kért, amelyeket
aztán sosem kaptak vissza az
emberek, majd G. Gyula hamarosan eltűnt a cégtől. Bár a
feljelentések ezekről a munkahelyekről is szépen gyarapodtak az illetékes rendőrkapitányságokon, az elkövetőt
mindeddig semmiféle komoly
szankció nem érte.
A főállású kölcsönkérő és
ingyen lakó (jellemző módszere a lakásbérlés, vagy lakás-kölcsönkérés is, amely
után tetemes lakbérhátralékot,
vagy rezsitartozást hagyva
maga után nyomtalanul eltűnik) 185 magas, mélyen ülő
szemei, nagy, elálló fülei vannak, görnyedt járású. Ismerősei szerint több alkalommal
állt pszichiátriai kezelés alatt.
Állította már magáról, hogy
lelki tanácsadó, de volt az
egyik nagy áruházlánc biztonsági főnöke, de cukorgyárigazgató is – persze csak saját
állítása szerint. Több hölgynek is házasságot ígért, de aztán csak a „menyasszonyok”
pénzével és értékeivel távozott. Kölcsönkérési tételei
egyébként mindig azon a határon belül (200-300 ezer forint) vannak, ami miatt a becsapottak úgy érzik majd,
nincs értelme perelni, ám ha
történetesen pert is nyernének
a korántsem angyali, inkább
ördögi módszerekkel játszó
szélhámos ellen, a behajtás,
megtérülés esélye elenyészően csekély. Hiszen addigra a
szélhámos már tovább is állt.

Fotó: V. Varga József

Közösségfejlesztés
Szép és igaz a falunk neve, sár is, kereszt is, úr is
(Folytatás az 1. oldalról)
Varga Gábor , a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta: nehéz sorsú közösségről van szó a falu esetében, az iskolában csaknem
százszázalékos a roma gyerekek aránya. „Szép és igaz a
falunk neve, sár is, kereszt is,
úr is” – idézte a helyi kötődésű Bella István költő gondolatát (Keresztúri litánia). A
szegregált területeken élőket
a program révén visszavezetik
a mindennapi életbe, és ké-

pessé teszik őket az önfenntartásra. Bogdán Imre , a Napkerék Egyesület vezetője a
korábbi telepprogram kaposvári sikereiről szólt. Csutiné
Turi Ibolya polgármester kiemelte: a nyertes pályázatok
megvalósítása mellett a közmunkaprogramok
számos
válfaja megjelent és megerősödött a faluban. Mindezek a
képzésekkel ötvözve biztosítják a segélyes létből vagy a
teljes ellátatlanságból egy
lépcsővel való feljebb jutást.

Fotó: Molnár Artúr

Székesfehérvár (kn) – A négy

Telepi séta: Varga Gábor, Czibere Károly és Csutiné Turi Ibolya

Zámoly (vv) – A Zámo-

lyi Rege Egyesület már
ötödik éve augusztus
huszadikára a felvidéki
Búcs katolikus közösségével és önkormányzatával közös kenyérszentelést szervez. Amint
Sallai Mihály elnöktől
megtudtuk: augusztus
19-én autóbusszal utaznak Szlovákiába, viszik
a zámolyi pék százhúsz
kenyerét, melyet az idén
a révkomáromi érsek
szentel majd meg a
templomban. Az új kenyeret a szentmisét követően osztják szét felvidéki testvéreiknek. A
zámolyi küldöttség ezt
követően megkoszorúzza Szent István mellszobrát, és egy vendégfogadáson is részt vesz.

Aranymutató
a templomon
Bicske (fmh) – Augusz-

tus elején a székesfehérvári órásmester, Kovács
Jenő helyezte fel a bicskei
Szentháromság
templom magasban lévő
óraszámlájára az új, aranyozott mutatókat. Az
óra jó ideje nem jár, a
szakember
igyekszik
megjavítani, ám ha nem
sikerül,
valószínűleg
cserélni kell az egész
szerkezetet.

Rehabilitálnák
Árkipusztát
Mór-Árkipuszta (fmh) –

Hétfőtől szinte új bölcsi
éve indult Képes közösségi
értékteremtő programon belül
idén a bölcsődei felújításokra
koncentráltak a részt vevő cégek: így újulhatott meg a
Szedreskerti Bölcsőde. Bár a
munka még a hétvégén is folyik, az apróságok jövő hétfőn már egy szép, megújult
épületnek és udvarnak örülhetnek: új párakaput kaptak, a
cégek önkéntes dolgozói pótolták a kerítést, és az udvari
játszófelület is több, szebb
lett munkájuk nyomán.

Új kenyér
a Felvidékre

Tegnap is folyt és még ma is folytatódik a munka, hogy hétfőn
egy minden ízében megszépült bölcsőde várja a kicsiket

A leromlott városi területek
rehabilitációját
célzó programban kíván
pályázni Mór önkormányzata a csatolt Árkipuszta teljes megújításáért, ezért igényfelmérést
tett közzé, és várja az
érintett lakosság véleményét. Az anonim kérdőív egyébként nem kifejezetten Árkipusztáról
szól, szó van benne a
móri fejlesztési lehetőségekről is, ám miután
konkrétan rákérdez a rehabilitálandó területekre, elképzelhető feladatokra, a vélemények
összegezve Árkipuszta
fejlesztésére is kihatással lehetnek.

Helyi munkaszünet?

SZÉKESFEHÉRVÁRI

Elsőként Fehérváron lenne munkaszünnap

KIRÁLYI NAPOK

Székesfehérvár (fmh) –
Lokális munkaszüneti
nappá nyilvánítaná
augusztus 15-ét Fehérváron a városi Jobbik.

Az önkormányzati választási kampányban, 2014-ben
Fehérvári emlékezet napja néven hallhattunk erről először
– hangzott el a szervezet tegnap délelőtti sajtótájékoztatóján. Szeretnék, ha augusztus
15. kiemelt nap lenne a Fehérváron élők életében, hiszen a hagyomány szerint
ezen a napon, halála előtt
ajánlotta fel Szent István országunkat Szűz Máriának –
mondta Horváth-Tancsa Ágnes , a szervezet városi elnöke. Hozzátette: napjainkban

egyre fontosabb a kereszténytudat erősítése is. Európában
több helyen létezik helyi ünnepnap, melyhez munkaszünet is társul. Szeretnék, ha
Magyarországon
elsőként
Székesfehérváron létezne egy
helyi munkaszüneti nap, ezzel
is erősítve az itt élő emberek
Fehérvár-tudatát. A jogszabályi keretek egyelőre arra adnak lehetőséget a képviselőtestületnek, hogy rendeletben
rögzítse augusztus 15-ét, mint
Fehérvár napját, mely ajánlott
munkavégzés nélküli nap lehetne, illetve az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben megfontolhatja a
város vezetése a munkaszüneti nap bevezetését – fűzte
hozzá az elnök.

Hirdetés

2016. AUGUSZTUS 12-21.
AUGUSZTUS 13-15.
10.00-19.00 óra
Koronázási Ünnepi Játékok a Belvárosban
történelmi fesztivál, óriásbábok látványos bemutatói,
középkori piac, gyermekfoglalkozások

AUGUSZTUS 14. VASÁRNAP
17.00 óra
Magyar Szent Család ereklyék ünnepélyes átvitele
a Püspöki Palotából a Szent István Bazilikába
18.00 óra
Fogadalmi Szentmise a Szent István Bazilikában,
a misét követően a Magyar Szent Család ereklyék
ünnepélyes visszavitele a Püspöki Palotába
19.30 óra
Rúzsa Magdi koncert a Zichy színpadon
21.30 óra
Koronázási Szertartásjáték a Nemzeti Emlékhelyen
(további információ, jegyvásárlás: www.koronazas.hu)

Székesfehérvár Önkormányzata
mindenkit vár a programokra!

KRÓNIKA
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Falunap, búcsú,
fogathajtás
Káloz (vv) – Az egy hí-

ján ötvenedik falunapi
és búcsúi vigasság
szombaton 10 órakor ifjúsági focimeccsel veszi
kezdetét, a Hímző és
Horgoló Kör kiállítását
18 órakor nyitják meg a
faluházban. A szentmise
vasárnap 8 órakor kezdődik a katolikus, az istentisztelet 10 órakor a
református
templomban. A megyei kettesfogathajtó-bajnokság 9.
fordulója 10 órakor startol a pontszerző akadályhajtással. A gyerekeket népi játszópark,
körhinta, mászófal, légvár és íjászat várja, a
Káloz–Rácalmás felnőtt
labdarúgó-mérkőzést 17
órakor kezdik. Az esti
bál sztárvendége a jó
Laci betyár lesz 22 órakor, majd a falunapi
tűzijáték szikrázik.

Maratoni
horgászverseny
Kulcs (ke) – A tavalyi si-

keren felbuzdulva a
Kulcsi Horgász és Természetvédő Egyesület
második
alkalommal
augusztus 13-án, vagyis
a mai napon rendezi
meg felnőtt maratoni
horgászversenyét. Az elképzelések szerint egy
teljes napon, vagyis huszonnégy órán keresztül
várják a kapást! A végén kiderül, ki fogja a
legtöbb halat! A gyülekező és a sorsolás 8 órakor lesz a Hullám utca
alatti Duna-parti szakaszon. A verseny pedig
9 órakor kezdődik.

MNB-devizaárfolyam

2016. augusztus 12.
pénznem
egység érték (Ft)

Bolgár leva
Svájci frank
Cseh korona
Euro
Horvát kuna
Japán yen
Új román lej
Szerb dinár
Orosz rubel
Angol font
USA dollár

1
1
1
1
1
100
1
1
1
1
1

158,57 q
285,27 q
11,48
310,14 q
41,38 q
272,44 q
69,54 q
2,52
4,30 p
360,63 q
278,05 q

pq Változás az elôzô naphoz képest

Szó se lehet átszoktatásról
BALKEZES A nemzetközi világnapot augusztus 13-án tartják 1992 óta

– Az általános iskolában
kénytelen voltam a „szebbik”
kezemmel írni a táblára, mert
FMH-információ – A balcsak így tudtam tolni a krétát.
A füzetbe viszont ballal körkezesek az emberiség kömöltem, emiatt a tanárok
rülbelül 20-30 százalékát
többször is megszóltak. Ráteszik ki, régen e tulajdonságuk miatt sok tévhit
adásul a jobbkezes ikertestvéremmel folyton összehasonlíterjedt róluk. Még ma is
tottak engem, így úgy gonvannak olyanok, akik átdolták az oktatók, hogy csak
szoktatnák a „balosokat”.
jobbos lehetek. Emlékszem,
volt olyan alkalom is, hogy a
Anno a veteránok, a Rattanár addig nem adta oda a
kó-gyerekek, s az X generákezében lévő tárgyat, amíg
ció idején csúnya szemmel
bal kézzel nyúltam érte. Szenéztek azokra, akik a bal kerencsére az anyukám külön
zükben fogták a tollat. A tatanított otthon írni, emellett
nárok próbáltak minden kis
az oktatóimmal is beszélt, így
diákot átszoktatni a „szebbik”
lemondta róla, hogy átszokkezükre. A régi berögzülések
tassanak – számolt be tapaszráadásul még most sem múltalatairól Tamás, akit a középtak el teljesen Kiss Erzsébet
iskolában már nem szólták
szerint, aki a Magyarországi
meg a tanárok, mert éppen a
Balkezesek
Egyesületének
„csúnyább” kezével írt.
elnöke.
– A középkori időkben azt
Nyakas Zsuzsanna elítéli
azokat, akik befolyásolni
mondták a balkezesekről,
akarják, ki melyik kezébe
hogy az ördöggel cimborálfogja a tollat. Az anyuka szának vagy éppen boszorkánymára teljesen természetes,
nak hitték őket. Ráadásul
hogy 8 éves kislánya, Ódor
több olyan negatív értelmű
Hanna balkezes.
magyar szó is van, amelyben
– Nem lehet befolyásolni,
szerepel a bal szócska, példáki milyennek születik. Emlékul balszerencse, balsors, de
szem, eleinte a Hannával is
Ódor Balár, becenevén Balu jobbkezes, ám testvérének, Hannának a bal keze a domináns
ezt elmondhatom az angol
úgy tettünk, hogy minden
nyelvről is. Mivel kevesebben
vannak a balosok, emiatt sok egyesületnek
az
elnöke,
Kiss Erzsébetet a mai na- anyukámat például átnevelték egyes tárgyat középre raktunk
rossz dologgal illették őket, amely több alkalommal is pig keresik fel olyan szülők, a tanárok a jobbkezességre, s le neki, de mindig a bal kezéde sajnos ezt ma is sűrűn ta- szervezett balkezes napot akik arra panaszkodnak, hogy sajnos meg is sínylette ő ezt. vel nyúlt a dolgokhoz – mepasztalom – mesélte annak az Gárdonyban.
balkezes gyermekeiket át sze- Sokkal ügyetlenebb lett, s sélte Zsuzsanna, aki sosem
találkozott olyan tanárretnék szoktatni az
ral, aki átszoktatta volóvonők vagy éppen a
na gyermekét.
tanárok.
Híres balkezes személyek a világon
Az átszoktatás sok kárt
– Egyedül anyukám
– Jóformán heti
tanácsolta, hogy rakrendszerességgel kérokozhat
a
gyerekekben,
jam a jobb oldalra a
nek tőlünk tanácsot a
A világszerte ismert szeEminem, George Michael,
tárgyakat, de ezt nem
szülők, mégis mit csimélyek között is vannak
Lady Gaga s a Coldplay
például beszédhibát
tartottam helyesnek. A
náljanak azokkal a tabalkezesek, például Vilegyüttes frontembere,
balkezesség nem neganárokkal vagy óvómos herceg, az angol
Chris Martin is bal kezénőkkel, akik megszólják bal- úgy érzi, hogy a gondolko- tívum, sőt, Hanna korosztálya
királyi család tagja, Bill
vel írja alá az autogramkezes gyerkőceiket, sőt át dásmódjában is sérült – me- ezt még inkább természetesGates üzletember, emelkártyákat. A filmipar híres
nek fogja venni a jövőben –
akarják őket nevelni, amit sélte Kiss Erzsébet.
lett a Föld leggazdagabb
balosai között van Julia
embere vagy épp Barack
Roberts, Angelina Jolie,
nem szabadna. A kutatások
A 31 éves székesfehérvári tette hozzá az anyuka.
kimutatták, hogy az átszokta- fiatalembert, Dóczi Tamást is
Goldie Hawn, Bruce WilObama, az Egyesült Állatás sok hátrányt okozhat a átszoktatták volna a tanárok
mok elnöke. A zenészek
lis, Hugh Jackman, s
gyerekeknek, a beszédhibától az általános iskolában, ám
közül Paul McCartney,
James Cameron is.
kezdve az agykárosodásig. Az anyukája közbeavatkozott.
Laci Patrícia

laci.patricia@fmh.plt.hu

Fotó: Molnár Artúr

RÖVIDEN

Különdíjat kaptak a Börtönszínházi Találkozón
Budapest (bt) – Másodszor is

bemutatkoztak az ország legjobb börtönszínházi társulatai: pénteken a budapesti József Attila Színházban rendezte meg a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnok-

sága a II. Országos Börtönszínházi Találkozó döntőjét.
A verseny idei döntőjébe
az öt regionális győztes börtön csapata került be. A zsűri
elnöke Nemcsák Károly, tagjai Ambrus Asma színmű-

vésznő, Németh Ákos drámaíró, Hatala József altábornagy, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke és Csóti
András altábornagy voltak.
A versenyben az első helyezést a Szombathelyi BV-

intézet érte el. A Pálhalmai
BV-intézet társulata a legjobb
rendezés, legjobb adaptáció
különdíját hozta el a találkozóról, amiért a József Attila
Színház 20 darab színházjegyet ajánlott fel nekik.

Büntetlen besurranók
Székesfehérvár (zsf) – A
néni legyen Erzsi, a település Fehérvár, de lehetne akár Irén és Dunaújváros, nem ez a lényeg,
hanem a többi. Lássuk!

– Jó napot kívánok kedves,
most költöztem ide, szeretnék
bemutatkozni, ugye beenged,
hogy beszélgessünk kicsit!? –
negédes hang, szőkített haj,
smink, csinos kiskosztüm,
szóval bizalomgerjesztő minden, Erzsi néni már veszi is le
a láncot, és nyitja az ajtót.
Az „új szomszéddal” a folyosó végi konyhába mennek,
de alig ülnek le, pár perc múlva csöngetnek: – Csókolom
Erzsike, az ebédet hoztam –
hallatszik kintről, a néni már
csoszog is kifelé, ám a folyo-

sóról balra pillantva, a nagyszobában megpillant egy alakot. Ránéz, és a hideg fut végig a hátán. Ez az a nő, aki
három hónapja egy férfivel
kéredzkedett be, jól elbeszélgettek, aztán később vette
észre Erzsike és a férje, hogy
mindkettőjük nyugdíja eltűnt
a nagyszobai fiókból.
Erzsi néni átvette az ebédet, segítségért kiáltott, mire
két szomszéd is kijött a lépcsőházba, és hívták a rendőrséget. Együttes erővel feltartóztatták a sürgősen távozni
akaró „új szomszédot” és társát, aki – ez utóbb derült ki –
a rendőrök kiérkezéséig alaposan letörölte ujjlenyomatait
a nagyszoba bútorairól.
A zsaruk megbilincselve
vitték el a hölgyikéket, akik

fennhangon tiltakoztak az eljárás ellen. Vallomásukban a
nénit és férjét régi jó ismerősként emlegették, ami egyebek
mellett azért is vérlázító, mert
a hónapokkal ezelőtti nyugdíjlopás óta Erzsi néni megözvegyült, és közel hatvan
éven át szeretett férjének emlegetése még be nem hegedt
sebeket szaggatott fel.
Erzsi néni természetesen
feljelentést tett, a nyomozók
tették is a dolgukat, ujjlenyomatokat kerestek – sajnos hiába –, és az ellentmondó vallomások miatt se állt meg az
alapos gyanú. A látogatók bizonyára előre megbeszélt
egybehangzó
vallomásával
szemben állt Erzsi néni egyedül, aki szerint őt bizony ismét meg akarták lopni.

Fotó: Molnár Artúr

Tettenérés volt, de kimagyarázta magát a két „hölgyemény”

A kezdeti bizalmatlanság hamar elmúlik, de akkor is érvényes a
legfőbb szabály: idegent ne engedjünk be! Képünk illusztráció

A nyomozást megszüntető
határozat elkeserítette a nénit,
nem tudta, hogy azt nyolc napon belül meg lehetett volna
panaszolni, bár talán az se vezetett volna eredményre.
Amikor a minap a bíróságról
hozott levelet a postás, hogy

magánlaksértés
gyanújával
szabálysértés indul, és hogy
ezért fizessen 15 napon belül
háromezer forintot, nos Erzsi
néni ekkor hívott fel minket,
és sírva mondta a telefonba:
„Milyen világ ez? Még én
fizessek...?!

Meghalt
a motoros
Fejér megye (fmh) –
Több baleset is történt a megye területén tegnap délután. Egy motoros
meghalt.

A 6228-as számú
úton egy motorral közlekedő férfi elesett, és
meghalt Mezőfalva külterületén, a Hantossal
összekötő útszakaszon,
pénteken délután. A
rendőrök az eset helyszíni vizsgálatának idejére az utat teljes szélességében lezárták. A közlekedők mindkét irányból Sárbogárd felé kerülhettek ez idő alatt.
Közlekedési baleset
történt az 1-es számú
főút 33. kilométerében,
Bicske külterületén az
M1-es autópálya lehajtó
szakaszán tegnap. A
baleset során három
személygépkocsi ütközött össze, és egy személy sérült meg.
A helyszíni szemle és
műszaki mentés ideje
alatt a forgalom rendőri
irányítás mellett, félpályán haladt.

BECSENGETÉS

2016. AUGUSZTUS 13., SZOMBAT

FEJÉR MEGYEI HÍRLAP 5
●

ISKOLAKEZDÉS Minimum 15 ezer, táskával 30 ezer forintba is kerülhet

Kedvenc mesehős a tolltartón
Legtöbben augusztusban
kezdik az iskolaszerek beszerzését. Az iskolakezdéshez
kapcsolódó vásárlások alkalmával egy család egy gyermekre átlagosan 10 és 20 ezer
forint közötti összeget költ el
a nyáron; ha új iskolatáskára
is szükség van, ez akár duplájára is nőhet – derült ki a Regio jatek friss felméréséből.
– A hátizsákok tekintetében az elsősöknél érezhető a
legnagyobb ráfordítás a szülők részéről. Mivel az ergonómia mellett az is fontos szempont, hogy ne csak egy évre
szolgálják ki a kisiskolásokat,
legtöbben a 10-15 ezres és a
15 ezer forint feletti táskákat
keresik. Szerencsére a kezdeti
kiadásokat csökkenti, hogy az
alsó tagozatos tanulók ingyen
juthatnak hozzá a tankönyvekhez – mondta el Gyaraki
Dávid marketingvezető.
Felsőbb osztályokban idén
a családok egynegyede nem
cseréli le gyermeke meglévő
iskolatáskáját, minden második szülő pedig 5 és 15 ezer
forint között áldoz egy-egy új
darabra. A tanszerek beszerA vásárlásnál a legdrágább
tétel az iskolatáska, mégis
érdemes jó minőségűt venni. Az árak körülbelül 78000 forintnál kezdődnek,
de 36 ezer forintért is van
márkás darab. Léteznek
szettek is, ahol a táska, tolltartó, tornazsák mintája
megegyezik, ezek 20-40

Fotó: Molnár Artúr

FMH-információ – A tanszerek beszerzése a családok többségében az
édesanyák feladata,
akik ilyenkor átlagosan
10-20 ezer forintot költenek. Egy friss felmérés
szerint ha iskolatáskát is
kell vásárolni, ez az
összeg 5-15 ezer forinttal
is gyarapodhat.

Detki Jázmin húgával, Flórával nézegeti a frissen vásárolt ceruzákat. Van már táskája is, de az íróasztal – mert az is kell a gyereknek –
még hátra van. A szülők eddig nagyjából 20-25 ezer forintot költöttek a szeptemberben iskolába induló nagyobbik lánykára

zése az édesanyák dolga az
esetek közel 75 százalékában,
ők előnyben részesítik a személyes vásárlást, ám vannak,
akik már az online és a bolti
vásárlás kombinációját választják. A gyerekek nagy
örömére az iskolaszerek kiválasztásában szinte minden
ezer forint közötti áron
kaphatók az idén. A füzetek
darabja 45 forinttól 300
forintig terjed, ezekből érdemes többet is venni,
mert betelhet év közben.
A színesek, filctollak, festékek között is van pár száz
forintos, de 3000 forintba
kerülő is.

családban a demokrácia érvé- mada már júliusban nekilát a 30-50 százalékkal is megdobnyesül, közösen döntenek ar- vásárlásnak. A nyár utolsó hatja a havi költségvetést a
ról, milyen füzet vagy tolltar- hónapja a legerősebb, ilyen- tanévre való felkészülés.
A
felmérésben
tó kerüljön a táskába.
megkérdezték a szülőEnnek megfelelően elket arról is, támogatső helyen szerepel,
hogy az adott tanszer A tanszerek beszerzésében ják-e az elektronikus
elnyerje a nebuló tet- augusztus végén kezdődik tankönyvek és a tablethasználat bevezetészését, amit a tartósság
sét. A válaszok többés az ergonomikus kiaz igazi nagy roham
sége nem volt. A szüvitelezés, végül az ollők visszajelzéséből
csóság követ. Minden
második családban fontos, kor generálódik a legnagyobb kiderült, a többség a tablethogy a kedvenc mesehős mo- forgalom az üzletekben, azért, használatot is plusz kiadásnak
solyogjon például a tolltartó- sokan ilyenkor kapják kézhez gondolja amellett, hogy a szeról: az alsósok körében a Jég- a munkáltatójuktól az iskola- mélytelennek, valamint szemvarázs, a Verdák és a Mancs kezdési utalványokat. A tá- rontónak is tartják az eszköőrjárat hódít, a felsősöknél a mogatás alapvető fontosságú, zöket.
Minyonok, a Monster High és hiszen a családok több mint
felénél ilyenkor 10-30 százaa Star Wars a kedvenc.
Az első osztályt kezdő lékkal nőnek a havi kiadások,
gyermekek szüleinek egyhar- minden ötödik szülőnél pedig

Egyedi ceruzák, tollak

MTI-információ – A
tanítás szeptember
elsején, csütörtökön
kezdődik, és 2017.
június 15-éig tart.

Az őszi szünet november 2-ától november
4-éig tart, a téli szünet
pedig december 22-étől
január 2-áig. A tavaszi
szünet április 13-ától
április 18-áig tart majd.
A tanév rendje alapján lesz pénzügyi tudatosság és gazdálkodás
hete 2017. március 6. és
március 10. között, digitális témahét április 3.
és április 7. között,
fenntarthatóság-környezettudatosság témahét
április 24. és április 28.
között. A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott
módon részt vehet a témahetekhez kapcsolódó
programokon, tanítási
órákat, foglalkozásokat
szervezhet a témahét
keretében.

Iskolakezdési
támogatás
FMH-információ – Iskolakezdési támogatást az általános iskolai vagy középiskolai tanulmányait folytató gyermekekre
alapozva adhat a munkáltató a
munkavállalónak. A dolgozó
akkor kaphat ilyet, ha ő a családi pótlékra jogosult szülő vagy
ezzel a szülővel egy háztartásban élő házastárs. A családi
pótlék korhatára felett megszűnik a jogosultság. Egy közös
gyermek után mindkét szülő
igénybe veheti a juttatást.
Gyermekenként a minimálbér
30
százalékig
(2016-ban
33 300 forintig) nyújtható ez a
támogatás, amely kizárólag
utalvány formájában adható és
tankönyvre, taneszközre, ruházatra lehet költeni.
Hirdetés

KÉSZÜLJÖN VELÜNK AZ ISKOLÁRA!

GYERMEK, IFJÚSÁGI
ÍRÓASZTALOK,
FORGÓSZÉKEK.
TANULÓASZTALOK,
TANULÓSARKOK
EGYEDI MÉRETRE
GYÁRTÁSA.

FMH-információ – Az iskolára való készülődés
nem csak vásárlással telhet, ráadásul a kiadásokat
is mérsékelhetjük, ha a
gyerekkel együtt ügyeskedünk.

386597 H

Székesfehérvár, Rákóczi út 3. (Skála mellett)
Telefon/fax: 22/505-807, 505-808
www.partnerbutorhaz.hu

Fotó: kreazona.com

Az írószer boltokban, a
nagyáruházakban roskadoznak a polcok a tollak, ceruzák, tolltartók, füzetek és füzettartók alatt. Van, akinek
nem kell gondolkodnia, megveheti, amit a gyerek kinéz
magának, másnak viszont
kompromisszumot kell kötni,
hiszen a pénztárca bősége gátat szab a gyerek vágyainak.
Kis kreativitással persze kedvére tehetünk a csemetének.
Nélkülözhetetlen dolog az
iskolapadról az íróeszköz,
ami nemcsak a tanulnivaló
jegyzetelésére, de a kreativitás kiélésére, na és persze az
óra alatti levelezésre is használható – a tanárok nagy
„örömére”. Legtöbb boltban
kapható ceruza egyforma,
ami miatt akár könnyen vita
tárgyává válhat egy a földön
heverők közül, hiszen nem
tudni, hogy kitől is pottyant le
az pontosan. Dekorációs ragasztószalaggal – más néven
dekortapasszal – sok mindent

A tanév
rendje

Az unalmas ceruzát is fel lehet dobni színes ragasztószalaggal

szebbé lehet varázsolni, így
akár az íróeszközöket is. Vásároljunk minél többet a ragasztószalagból, aztán már
kezdhetjük is körbetekerni a
ceruzám. (Ha ferde mintára
vágyunk, a szalag elejét ferdére kell vágni.)
A színes, mintás szalagokat akár a füzetek díszítésére
is használhatjuk – hosszában,
keresztben vagy ferde csíkos
változatban igazán egyedi darabokat lehet előállítani ezzel
az egyszerű módszerrel.
Nem kell feltétlenül megvenni a drágább, a gyerekek

által kedvelt figurákkal díszített füzeteket – elég, ha megtaláljuk a leendő iskolásnak is
megfelelő csomagoló papírt,
és már készülhet is a meseszép füzet. Akár tolltartót is
készíthetünk házilag, például
a kéztörlő papír „csontvázából”. Ha elfogyott róla a papír, fűrészeljük ketté. Az aljához és a tetejéhez kell egy
azonos átmérőjű kör, amit
kartonból kivágva hozzáragaszthatunk. Kell még egy
gumi, amit a tetejére rögzítünk, ezzel tudjuk majd bezárni. (Forrás: kreazona.com)

Elôfizetéssel
jobban jár!
06 94/999 120

HIRDETÉS
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ÁLLÁST KÍNÁL

DIEGO székesfehérvári áruháza
eladó munkatársat keres:

Székesfehérvári étterem keres gyakorlattal rendelkező konyhalányt. Érdeklődni reggel 8 órától a 06/30/8673755 telefonszámon.

A Pallér Csarnok Kft.
Az ország egész területéről

Amit kínálunk:
- Bejelentett munkaviszony,
teljesítmény arányában emelkedõ
munkabér,
- folyamatos szakmai képzés,
- kulturált, barátságos munkahely.
Önéletrajzokat
szekesfehervar@diego.hu címre
várunk.
Tel.: 06/22/501-690

helyszíni építésvezető
munkatársat keres.
Továbbá azonnali belépéssel keresünk

szerkezetlakatos,
épületlakatos,
összeállító lakatos

A székesfehérvári B. Braun Dialízisközpont OKJ-s ápoló végzettséggel rendelkező munkatársat keres dializáló
ápoló munkakörbe. Támogatjuk a munkatársak tudományos fejlődését, előadóként hazai és külföldi kongresszusi
részvételét. Lehetőséget adunk nefrológiai szakápolói végzettség megszerzésére. Önéletrajzokat a 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. címre várjuk.

Ráckeresztúri mezőgazdasági cég
gyakorlattal és szakirányú végzettséggel rendelkező munkatársakat keres az
alábbi területekre: -állattenyésztés
(szarvasmarha, sertés, baromfi) -növénytermesztés (mezőgazdasági gépkezelő) -tejfeldolgozó üzem (tejfeldolgozás, csomagolás) -terményszárító
üzem -mérlegképes könyvelő. Szükség
esetén szolgálati lakást biztosítunk.
Fényképes
önéletrajzát
a cseprekal@freemail.hu e-mail címre
várjuk

munkakörbe szakembereket,
komplett brigádot.

383419

További részletek a
www.pallercsarnok.hu webolalon.
Jelentkezés kizárólag fényképes önéletrajzzal a karrier@pallercsarnok.hu
e-mailcímen.
Vagy a 06-30-630-4611-es
telefonszámon.

388020D

Elvárásaink:
- középfokú végzettség;
- kereskedelmi tapasztalat;
- kiemelkedõ
kommunikációs készség;
- jó fizikum

Tabajd, Vál, Bicske térségében keresünk autóbuszvezetőket menetrendszerinti járatra. Érd.: 06(30)503-82-23

MAGYARORSZÁG EGYIK PIACVEZETŐ MÉDIA ÉS KIADÓVÁLLALATAKÉNT KERESÜNK MUNKATÁRSAT

POZÍCIÓBA
A cég által biztosított
munkaeszközök, juttatások:
• Alapbér, bónusz,
• Vállalati mobiltelefon,
• Vállalati számítógép,
• Irodai infrastruktúra.
Ami nálunk várja Önt:
• Versenyképes juttatási csomag,
• Előrelépési lehetőség,
• Szakmai továbbképzések, tréningek,
• Magas szintű, professzionális
szakmai környezet,
• A hirdetési szakma elsajátításának
lehetősége, egy magas presztizsű,
piacvezető médiavállalatnál
• A régió piaci szereplőivel
való kapcsolattartás lehetősége,
• Szakmán belüli kreatív,
alkotói szabadság.

3,5T TGK-ra B kategóriás vezetői engedéllyel és vezetői gyakorlattal rendelkező gépjárművezetőket keresünk
hosszú távú, kötetlen munkaidős, fizikai munkára. Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal,
az
illes.hajnalka@textradekft.hu email címen lehet.

Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár

Amennyiben szívesen dolgozna egy elismert, piacvezető médiavállalat
kreatív értékesítési csoportjában, kérjük szíveskedjen elküldeni
önéletrajzát a plthrpartner@gmail.com e-mail címre.

Zalai Hírlap, Vas Népe, Napló, Fejér Megyei Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap

Szakácsot és felszolgálót keresünk
azonnali kezdéssel a német Alpokba.
Alap német nyelvtudás nem hátrány!
Vidám csapattal, jó fizetéssel és szállással várunk egész évre! Petra&Dirk
Harnischmacher; www.moor-huette.de.
Jelentkezéseket: dirk@moor-huette.de
e-mail címre várunk.

Hirdessen,

hogy üzlete sikeres legyen!

A GIGA 2003 Kft. felvételre keres 10 fő
CNC gépkezelőt és 3 fő női munkavállalót alkatrészek mosására, csomagolására. Elvárás: önálló munkavégzés.
Fényképes önéletrajzát küldje az
info@giga2003.hu e-mail címre.

Binder Kft. csöngei üzemébe

LAKATOSOK

Generálkivitelező cég kőműves és segédmunkás
munkatársakat
keres
hosszú távú munkára, télen is folyamatos munkavégzéssel. Jelentkezéseket
e-mailben várjuk az iroda@varbau.hu
címre.

jelentkezését várja.

Elvárás:
önálló munkavégzés,
műszaki rajz ismerete.
Jelentkezni az alábbi
elérhetőségeken lehet:
csoenge@binder-industrieanlagenbau.com
vagy Binder Kft., 9516 Vönöck, Pf.: 2.

388153 H

Ékszerbecsüst keresünk gyakorlattal
Dunaújvárosba, ingyenes szolgálati lakást biztosítunk. 06-70/416-3809

9500 Celldömölk, Széchenyi u. 54.
az alábbi munkakörökbe munkatársakat keres:

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZÕ

Elvárásaink:
- Középfokú végzettség
- Közgazdasági ismeretek
- Német nyelvtudás

Hollandiába keresünk marha csontozót és kivágót. Magas kereset, szállás
ingyen. Érd.: 06/30/6472-611, 06/30/
691-0811.

Azonnali kezdéssel szakképzett ácsot,
ács mellé segédmunkást felvennék.
Érd.: 06-20/243-7630 tel. számon lehet.
Székesfehérvári cég keres azonnali
kezdéssel, kiemelt bérezéssel, gyakorlattal rendelkező víz-, gáz- és fűtésszerelőt. Tel.: 06-30/2274-456.
Székesfehérvári 4 csillagos szálloda
recepcióst és szobaasszonyt keres. Jelentkezni
önéletrajzzal:
penzugy@lakesidehotel.hu címre lehet.
Nemzetközi tapasztalattal rendelkező
autóbuszvezetőt keresünk külföldi – és
belföldi
munkára.
Érdeklődni:
06(30)743-11-52

GÉPLAKATOS MÛVEZETÕ
GÉPSZERELÕ MÛVEZETÕ

Polgárdi mezőgazdasági Kft. gyakorlattal rendelkező, szakképzett fejőt keres. Érdeklődni: 06/30/9379-557.

Elvárásaink:
- Német nyelvismeret

Jelentkezés személyesen 2016. augusztus 15-19 között
8.00 órától a Kft termelési vezetõjénél,
vagy elektronikus levélben a következõ címen:
laszlo.horvath@koenig-rex.com

Alumínium nyílászáró gyártásban, szerelésben jártas kollégákat keresünk kiemelt bérezéssel. 06/20/215-7129, 06/
20/912-2989.

Autóbuszvezető kollégáknak kínálunk
a régióban rendszeres dolgozószállításban
álláslehetőséget!
info@buszrent.hu 20/2188-119.

KÖNIG MASCHINEN
Sütõipari Gépgyártó Kft.

Autószerelőt és autóvillamossági szerelőt keresünk martonvásári telephelyre. Érd.: 06(30)503-82-23
Kőműves mellé segédmunkást felveszek Agárd környékéről. Érdeklődni 16
óra után: 06/20/575-1512.
388133

GÉPSZERELÕ
VILLANYSZERELÕ, MARÓS
CNC MARÓS, ESZTERGÁLYOS
CNC ESZTERGÁLYOS
PÉKMESTER
GÉPTAKARÍTÓ/CSOMAGOLÓ

Székesfehérvári munkahelyre egy műszakba keresünk Tehergépkocsivezetőt
az alábbi feltételekkel: C, E kategória+nehézgépkezelői OKJ-s bizonyítvány PÁV III., GKI . Előny: hidraulikus
emelő szerkezet vagy autódaru. Jelentkezni
emailben:
szekesfehervar@edmeh.hu

A Regál Kft. Székesfehérvár belvárosi
munkahelyre irodavezetőt keres. Elvárások: minimum érettségi és megfelelő
gyakorlat Amit kínálunk: versenyképes
fizetés, gyerekbarát munkaidő Jelentkezés: info@regal.hu

ÁLLÁSPIAC
ÁLLÁST KÍNÁL

A Pétfürdői Kolping Katolikus Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
2016. szeptemberétől a festő, mázoló,
tapétázó szakképesítés elméleti tantárgyainak oktatásához építőipari mérnöktanárt, műszaki tanárt vagy építészmérnököt keres. Jelentkezni lehet email-ben: kolping@kolpingpet.hu, telefonon: 06/20/512-6125.

A velencei Zöldliget Magyar- Angol Két
Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola pályázatot hirdet testnevelés-, matematika-, fizikatanár, továbbá tanító angol műveltségterülettel és napközis nevelői állások betöltésére. A jelentkezéseket a zoldliget@zoldligetsuli.hu email címre várjuk 2016. augusztus 19ig.

387838D

Elvárások:
• Középfokú végzettség
(Felsőfokú végzettség előny),
• Felhasználói szintű ismeret:
Word, Excel, Internet,
• Jó kommunikációs készség,
• Jó szervezői, koordinátori képesség,
• „B”- kategóriás jogosítvány.

Műszerész/kábelszerelő munkatársakat keres Fejér megyei építőipari vállalat bővülő csapatába, elektronikai és/
vagy villamossági végzettséggel, azonnali kezdéssel vasút automatizálási területre. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a hr@r-kord.hu e-mail címre
a pozíció megnevezésével, érdeklődni
hétfőtől-péntekig, 8-16 óráig a 30/32497-69 telefonszámon lehet.

Hosszútávú munkalehetőség Oroszlányon! Azonnali belépéssel keresünk
operátorokat, forgácsolókat. Kiemelt
juttatások, három havi és éves bónuszok, ingyenes buszjáratok. Tájékoztató: Bodajk, Művelődési Ház, Petőfi
Sándor u. 39. (volt mozi). 2016. augusztus 15., hétfő, 10.00 óra. BIRT
Group Kft., 06/34/560-321.

Ügyfélkapcsolati, értékesítési munkatárs/
Sales manager
Feladatok:
• Új ügyfélkapcsolatok kiépítése,
folyamatos ápolása,
• Meglévő ügyfélkapcsolatok,
hirdetési állomány kezelése,
• Hirdetési felületek értékesítése,
• Marketing kampányok tervezése,
értékesítése,
• A „cég arcaként” a vállalat
képviselete az üzleti partnereknél,
• Jelentések, kimutatások készítése.

Az Egyesített Szociális Intézmény felvételt hirdet élelmezésvezető munkakörben. Jelentkezni, szakmai önéletrajzzal az intézmény gazdaságvezetőjénél. Tel.: 06/22/314-648/106. mellék.
Idősek Gondozóháza vezető munkakörben. Jelentkezni, szakmai önéletrajzzal az intézmény szakmai igazgató
helyettesénél. Tel.: 06/22/314-648/117.
mellék.

Péket, péksegédet felveszünk. Jelentkezés
fényképes
önéletrajzzal
a rawolka@gmail.com e-mail címen.

Pusztaszabolcsi általános iskola pedagógust keres: matematika, biológia,
informatika, rajz, erkölcstan valamint
tanító munkakörbe. Jelentkezni: 30/
497-8958;
iskola@jozsefa-pszabolcs.sulinet.hu
E kategóriás nemzetközi gépkocsivezetőt felveszünk. Érd: 06-30/631-8000.

GYÁSZHÍREK
„...és marad a szeretet.
Megállt a szív, megállt a kéz,
Nincsen szó az ajkadon,
Szívünkben örökké élsz, mert
Szerettünk nagyon.”

„Búcsúztam volna tőletek, de erőm
nem engedett, így búcsú nélkül
szívetekben tovább élhetek.”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Fájó szívvel tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy

MORDÉNYI ENDRÉNÉ
született Cseh Kornélia
Nelli

FEKETE PÁLNÉ

2016. augusztus 8-án, életének 83. évében rövid szenvedés után
váratlanul, békésen elhunyt.
Temetését, hamvasztását követően szűk családi körben végezzük.
Kérjük, aki kedvelte, szerette őt, részvétnyilvánítás végett
1 szál gyertyát gyújtson emlékére.
A gyászoló család

(szül. Varga Mária)
kálozi lakos
életének 77. évében elhunyt.
Temetése 2016. 08. 15-én
(hétfőn) 16 órakor lesz
a kálozi katolikus temetőben.
Egyúttal köszönetet mondunk
mindazoknak, akik gyászunkban
bármilyen módon osztoznak.
Gyászoló család

Hosszan tartó betegségben, 2016. július 29-én elhunyt

SZELEI MÁRIA
Isten akaratában megnyugodva és
az elhunyt végakaratának megfelelően szűk családi körben
helyeztük örök nyugalomba a velencei temetőben.
Ezúton mondunk köszönetet
a székesfehérvári kórház onkológiai orvosainak és nővéreinek,
valamint a csákvári kórház főorvos asszonyának,
Dr. Herczeg Évának és nővéreinek az emberséges munkájukért.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

HEIDINGER JÓZSEFNÉ
szül. Marton Margit

A gyászoló család

volt kislángi lakos
életének 89. évében
csendesen elhunyt.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

Gyászjelentések másnapi

RÓZSA FERENC

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek.
A gyászoló család

Kérésének megfelelően
szűk családi körben eltemettük.
Gyászoló család

megjelenésre hétköznap
14 óráig adhatók fel.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

PATONAI LAJOS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak
a jó barátoknak, ismerősöknek, szomszédoknak,
akik szeretett halottunk

volt abai lakos

KOROKNAI VIKTORNÉ

életének 87. évében
csendesen elhunyt.

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
Külön köszönetünket fejezzük ki a nagybátyáknak,
nászoknak, kereszttestvéreknek, unokatestvéreknek,
azok családtagjainak, valamint minden rokonnak,
aki mély fájdalmunkban osztozott.
Hálás köszönetünk a balatonlellei plébánosnak,
Jenő atyának és a képviselőtestület tagjainak.

Utolsó útjára 2016. 08. 16-án
13.30-kor kísérjük
az abai katolikus temetőben.
Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani azoknak, akik
fájdalmunkban bármilyen módon
osztoznak.

szül.: Szegfű Erzsébet

Gyászoló család

Autók irányításában jártas, Fejér megye ismeretével rendelkező diszpécser
munkatársat keresünk azonnali kezdéssel. Érdeklődni: 06/70/428-2505.
Angliai munkára keresünk szakképzett
kőműveseket. Bér megegyezés szerint!
Kiutazás és szállás biztosított! Jelentkezés telefonon: 00447774792343, email: j.gabor2@hotmail.com

Németországi munkára nk-i kamionsofőröket keresünk azonnali kezdéssel,
kiemelt bérezéssel. Érd: 06 70/628 98
50

CSALÁDI HÁZ
Eladó Pusztavámon fő út mellett 2
szoba, 2 konyhás téglaépítésű, felújításra szoruló házrész nagy telekkel. Érdeklődni: 06/22/404-012.
Seregélyesen csendes helyen 60 m2es felújított családi ház eladó, megosztható telekkel. 06/30/387-6985.

TELEK
Sóstó lakóparkban 26m széles, 1440
m2-es, összközműves építési telek eladó vagy fehérvári lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Tel.: 06-20/5197391.

LAKÁS
Székesfehérváron, Tóvárosban eladó
egy szoba, három hálófülkés, negyedik
emeleti, jó állapotban lévő lakás. Érdeklődni: 06/30/395-2624, ingatlanközvetítők ne keressenek.
Székesfehérvári 47m2-es lakásomat
cserélném 1,5szobásra. Dunaújváros is
érdekel. 06-20/210-8414.

Rákóczin 1+2;1+3; kétszoba +hallos
(mfsz.;II.em.), Kelemenen 3szoba I.em.
06-30/353-6204.
Történelmi belvárosban elsőemeleti,
mfsz-i., 1,5;2;3;4szobás gázfűtéses lakások eladók. 06-30/353-6204.

ingatlanpiac
LAKÁS
Keszthelyen, Schwarz Dávid utcában
3 szobás, étkezős, erkélyes, 1. emeleti
lakás eladó. Érdekődni: 0630/3398424.
Sopronban 55 m2- es felújított panel
lakás eladó. Érd.: 06/30/442-1822; 06/
95/450-188.

Gyászoló család

INGATLAN

VEGYES

Bodajkon eladó belterületi ingatlan,
szintenként 125 m2, jelenleg ipari és
gazdasági tevékenységre alkalmas. Érdeklődni: 06/20/259-5880.

Cser-tölgy ömlesztett m3-ben 12.000
Ft konyhakészen. Ingyenes kiszállítás.
06-30/185-0479.

Fehérvárcsurgón tó közeli 64 m2-es,
összkomfortos, lakható üdülő eladó 5,3
millió Ft-ért. 06/70/569-6344.

SZOLGÁLTATÁS

ÜZLET, IRODA

Zuhanykabinok gyártása centiméter
pontosan, bármilyen méretben, tetőterekbe is. Ingyenes felmérés, beszerelés! Tel: 06/70/6264-588.

Enying központjában 70 m2-es üzlethelyiség raktárakkal, 80 m2-es lakással
hosszú távra kiadó! Érd.: 06/70/5338301

Üszi

A J Á N L J A

Duguláselhárítás éjjel-nappal egész
megyében, garanciával. Viz- gáz- fűtésszerelés. 06-30/977-1860.

Újdonság az
ifjÚságna
ifjÚságnak

Mildi meséi

a gyermekek megismerhetik az erdő
világát mesés módon. ára 2990.-

MegyekáRtyával 2090.-

Nem leszek
nemecsek!

nem lehet letenni! nem csak a fiatalok, hanem
a felnőttek is tanulhatnak belőle! ára 2350.-

MegyekáRtyával 1645.-

Elfeledett
hősök

e kötet – a képregények sajátos
formájában – a fiatalabb korosztály
érdeklődését is ráirányítja hadtörténelmünk legtragikusabb, olykor
hősies eseményére. ára 4950.-

MegyekáRtyával 3465.-

kapható ügyfélszolgálati
irodáinkban:
székesfehéRváR, fô u. 17.,
tel.: 22/316-590
dunaÚjváRos, vasmû út 33.,
tel.: 25/402-985

ajánlatunk a megjelenéstől a készlet erejéig érvényes!

Része a szórakozásnak!

HIRDETÉS – MAGAZIN

2016. AUGUSZTUS 13., SZOMBAT

Rántani való csirke kapható a szabadbattyáni baromfitelepen. Szombat, vasárnap 8-12 óráig. Tel.: 06/20/9781934.
Figyelem! Nemes bodza felvásárlás!
Napi kimagaslóan magas áron. Hívjon
bizalommal! 06-30/611-3866.
Méhek NB 12 kereten eladók. 06/22/
458-911.

Malacok eladók! Tel: 06203438380

OKTATÁS

Gabonavágó asztalra felszerelhető
napraforgó adapterek megrendelhetők.
Csorna, 06/30/328-1148.

Természetgyógyász tanfolyam indul
szeptemberben Veszprémben. Szaktanfolyamaink: Reflexológia Dr. Csikai
Erzsébettel, Kineziológia, Fülakupunktúra, stb. mariannatourist@t-online.hu,
06/20/944-0984,
www.mariannatourist.hu

ÁLLAT - NÖVÉNY
Irsai és cserszegi fűszeres szőlő házhozszállítva eladó. Tel.: 06/70/6268189.

Az ATI-nál a személygépkocsi tanfolyam díja akár a lehető legjobb áron.
Szfvár, Palotai u. 5. www.atikft.hu 22/
315-214 ÁKÓ: 183 % VSM: elm. 36.36
% KK: 175.200.-

NYERS KUKORICA FELVÁSÁRLÁS

Állat-növény
piac

A meglepetés egy különleges vadés birkapörkölt alföldi módon.

Eladó 50 db széna bála. 06/30/3191398.

ADÁS - VÉTEL

Villanypásztorok, eb-őrök, kártevőriasztók -utánvéttel is- Elektro Start
Szaküzlet, Berhida, Szabadság tér 5.
06/88/454-914, 06/30/226-5329, 06/
30/214-7677.

Minőségi akác, tölgy, vegyes tűzifa
méteres szálakban eladó. 06/20/5257602.

ÉPÍTKEZÉSPIAC
Simahenger 3 tagos eladó. Tel.: 06/30/
362-9335.

Fűkasza, burgonyakiszedő, rendkezelő, Gruber, permetező, rendsodró, gabonafújó eladó. 06/30/442-9946.

Használt, jó állapotú elektromos, gáz
és benzin-gáz üzemű targoncák eladók. Érdeklődni: Fókusz Kft, 06/30/
987-4916

Ft/tonna/nettó + alkalmazandó áfa.

ÉPÍTŐANYAG

387392D

Vízlevonással, szárítási és tisztítási költség nélkül.
Elérhetõség: +36-30-285-3376,
+36-20-362-7366.

Kedvezményes cavallinoi lakókocsis
nyaralás! Last minute ajánlat szeptember 11-18-ra: 49.900 Ft/lakókocsi/hét.
30/940-2417. Eng. sz.: U-001618

GÉP/SZERSZÁM

2016. szeptember 10-ig történõ beszállítással
Sárbogárd-Pusztaegresi telephelyére.

Ezen ajánlat egy meghatározott keret feltöltéséig érvényes.

Tabajd és Vidéke Vadásztársaság a
mai Falunapon a sátruknál 12 órától
szeretettel várja egy kóstolóra
azokat a földtulajdonosokat,
akik a vadásztársaság képviselőjét
meghatalmazták, hogy nevükben
a Földtulajdonosi Közgyűlésen eljárjon.

Zalai Hírlap, Vas Népe, Napló, Fejér Megyei Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap

24 éves tapasztalattal rendelkezõ TOB-KER KFT.
nyers kukorica felvásárlást tart

Ár: 39.000

utazÁspiac

Tabajdi Földtulajdonosok figyelem!

Meghatalmazásra a helyszínen
is van lehetőség.

GÉP, SZERSZÁM
Eladó villanymotor 380 Voltos 5 kW-os
és 6 kW-os. 06/70/371-7022.

KÖZLEMÉNYEK

cserepek

20-50%kedvezménnyel

raktárról

AUTÓPIAC

Heti akció: osztrák

Zalai Hírlap, Vas Népe, Napló, Fejér Megyei Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap

SZEMÉLYAUTÓ

HASZONJÁRMŰ

Honda FR-V 1.7-es, 94.000 kilométerrel, vonóhoroggal 2.050.000 forintért
eladó. 06/70/347-4701.

Kombinátor és vadászkocsi eladó. 06/
30/319-1398.

Tangó cserép br. 100 Ft/db

SEMMELROCK és Barabás
térkövek akcióban

... és minden, ami a tetôhöz szükséges!

Akció augusztus 31-ig!

Balatonfüred, Fürdõ u. 21. Tel.: 06-87/341-349, 06-30/268-8000

VIDÁM CSALÁDI

Czuppon Józsefnek
Gárdonyba

83. születésnapod
alkalmából

sok boldogságot és jó egészséget
kíván:
fiad József és menyed Erika

Kerek Mátét
Szabadegyházán

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Nyitva: hétfõtõl-szombatig 7-17 óráig
Ár: 200 Ft/kg www.szabofarm.hu

A diákok által fabrikált tutajok kiállták a próbát, remek móka
volt mindenkinek a tavon rendezett, izgalmas vízi verseny

Kaland, SÉTA,
táborozás
ÉLMÉNY Idén is jól sikerült a program
Kislőd (tbzs) – A vártnál is
több remek írás született
a Pannon Lapok Társasága Sajtó és tanulás (SÉTA)
táborában.

Lapcsoportunk középiskolásoknak szóló média pedagógiai programjának nyári táborában a Sobri kalandparkban idén több mint ötven diák
pihent és dolgozott. A három
nap alatt több előadáson vettek részt, vetélkedőkön mérték össze ügyességüket és tehetségüket. megtudták, milyen veszélyeket rejt a közösségi média, megismerkedhettek egyik kedvenc írójukkal,
de rádiózásba, az on-line újságírás rejtelmeibe is bepillanthattak, akárcsak az újságírás jövőjébe, valamint a ke-

ballonokból, lécekből pár méter madzaggal használható tutajokat fabrikáltatott velük –
sikerrel. Közben a fiatalok
szorgalmasan jegyzeteltek, élményeiket írásaikban örökítették meg. Meglepően sok
színvonalas tudósítás kereke-

Esténként
gitároztak,
beszélgettek
dett tolluk nyomán. Telefonjaikkal fényképeztek, rövid
filmekben örökítették meg az
emlékezetes tábori pillanatokat. Azokból ugyanis kijutott
nekik bőven idén is.

2. SZÜLETÉSNAPJÁN
sok-sok szeretettel
köszöntjük:

anya, apa,
Gréta, Klaudia
Válról Fodor papa és mama

Farkas Ferencet

Harangozó Józsefnét

Pusztaegresen

Pusztaegresen

65. születésnapja

87. születésnapja

alkalmából szívből köszönti,
jó egészséget és a családdal
eltöltött hosszú, boldog
életet kíván:

alkalmából
szívből köszönti,
jó egészséget és hosszú,
boldog életet kíván:

felesége, fia, menye
és szeretett unokái!

Fotó: TBZS

Suzuki Swiftet vásárolnék 2005 évjárattól, magánszemélynek, saját célra.
06-20/488-3340.

Székesfehérvár-Csalán
a Barackvirág Farmon

A tábor írásáért Enesey Diána, a tábor fotójáért Pátrovics
Gábor kapott díjat Aradi Virágtól és Horváth A. Attilától

szerető családja!

Születésed napja van ma, nem fontos, hogy hányadik, az a lényeg,
amit érzel. Bárki mást mond, el ne hidd! Kívánom, hogy teljesüljön,
amit szíved remél. Kis családod körében még sok-sok évet megélj.
Szeretet és boldogság kísérje életed, így kívánunk boldog születésnapot neked!

SZABÓ PIROSKÁNAK
Kislángra

Klári mami és a rokonság apraja-nagyja

Mátékának
Sárbogárdra

Boldog 3. születésnapot
kíván:
a mezőszilasi rokonság!

Hirdessen, hogy üzlete
sikeres legyen!
Része az életünknek!
Ré

Fotó: TBZS

Forgalomból
kivonásra
vásárolok
üzemképes gépkocsit teljes ügyintézéssel, készpénzért, szállítással. 06/30/
970-3059.

szedd magad

Szén és tűzifa rendelés házhozszállítással. Telefon: 0630/220-0886

381776

Opel Astra G, 5 ajtós, ezüstmetál,
51.000km-rel, 2010-ben forg. állított,
1.4 literes, benzines, 65éves tulajdonostól, kisebb sérülésekkel eladó. 0620/667-5746.

Indul a Fejér megyei vadásztanfolyam
szeptemberben! Érdeklődni, jelentkezni: www.vadasztanfolyam.hu, 06/30/
442-8141.

Õszibarack

387784-TI

Forgalomból kivonandó gépjárműveket bontásra átveszünk megegyezés
szerinti áron. Hivatalos bontási papírt
adunk. Teljeskörű ügyintézés. Tel.: 06/
70/593-2299.

●

387819D

SZEMÉLYGÉPKOCSI

FEJÉR MEGYEI HÍRLAP 7

A tábor egyik – nem könnyű – feladata volt a rejtvénykészítés

resztrejtvényfejtés
titkaiba.
Megismerhették az élő rádiózás izgalmait, a keresztrejtvény készítés titkait, és kiderült számukra, hogy szinte
bárkiből lehet jó és sikeres újságíró, ha adott a tehetsége és
a szorgalma. A vetélkedőkön
nyelvtörők tették próbára
őket, indulót írtak egymás derültségére, valamint olvasói
levelet kreáltak.
Kurbucz Tamás programszervező a diákok leleményességét és ügyességét tette
próbára, amikor a műanyag

Az eleinte akadékoskodó
rossz idő ellenére megőrizték
lelkesedésüket, amint pedig
kisütött a nap, boldogan birtokukba vették a kalandparkot. Esténként gitároztak, beszélgetésekkel búcsúztatták a
napot. Pénteken délután pedig
a tábor írásáért és fotójáért járó díjat vehette át két dunaújvárosi diák, Enesey Diána és
Pátrovics Gáb or.

KULTÚRA

FEJÉR MEGYEI HÍRLAP 7 +
●

Fotó: Molnár Artúr

2016. AUGUSZTUS 13., SZOMBAT

Alba Regia Fesztivál képei
BULI Székesfehérvár belvárosában napokon át zajlottak a nívós koncertek

MŰSOR

8 FEJÉR MEGYEI HÍRLAP
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●

HELYI MŰSOROK
A tévétársaságok és rádióadók a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

SZOMBAT
VÖRÖSMARTY RÁDIÓ

00.00 Válogatás az elmúlt hét műsoraiból 02.00 Hangoskönyv. Agatha Christie 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 Vidám szombat délelőtt Horváth-Winter
Diával Műsorajánló, kalendárium, névnapok, speciális hétvégi horoszkóp 11.10 Mv.: Palkó Zsuzsi Konyhaműsor receptekkel. Vendég: Kurucz Tünde 12.40 Gazdálkodj okosan!
Vendég: Galántai Gergely vállalkozásfejlesztési tanácsadó
13.10 Menekülés a problémák elől; A megcsalás okai. Vendég: Koller Krisztián 14.10 Minden, amit az olajokról tudni
érdemes. Vendég: Antal Vali 15.10 Mert olvasni jó…; Hogyan szerettessük meg az olvasást a gyerekekkel? Vendég:
Csabai Dorina 16.10 A tájolás szerepe a feng shuiban. Vendég: Pocsai Kata 17.00 Schéda Zoltán Best Of 18.00 Sportösszefoglaló 20.00 Esti beszélgetések Kozma Ágival

FEHÉRVÁR RÁDIÓ

5.00-5.20 Tér és forma – magazin műsor 6.00-6.30 Városháza – magazin műsor 6.00-18.00 óránként hírek8.00-9.00 Hazai Pálya – magazin műsor 9.00-15.00 Családi magazin –
zenés hétvégi magazin műsor Mv: Földesi Zsolt 15.00-20.00
Mv.: Kiss György Családi magazin – zenés hétvégi magazin
műsor 20.0-22.00 BPM – Bulis Party Mix Mv: Dj Hlásznyik 22.00-00.00 Éjjeli járat – zenés éjszakai összeállítás

KATOLIKUS RÁDIÓ

5.30 Napi evangélium 5.40 A Vatikáni Rádió magyar műsora 6.00 Harangszó 6.01 Szentek, szentéletű emberek 6.15 A
belső várkastély 6.30 Fehérvári körkép 7.00 Szentmise 7.34
Fehérvári körkép 8.00 Mesélő város 8.30 Hírek 8.34 Műértő
9.00 Lélek és élet 9.30 Hírek 9.34 Szomszédaink 10.00 Az
üveghegyen túl 10.30 Hírek 10.34 Őrjárat – beszélgetések
nemzeti örökségünkről 11.30 Hírek 11.34 Borivóknak való
12.00 Harangszó 12.01 Úrangyala-imádság 12.04 Napi
evangélium 12.10 A Vatikáni Rádió magyar műsora 12.30
Hírek 12.34 Nótaműsor 13.00 Arcok és sorsok 13.30 Hírek
13.34 Tanyavilág 14.00 Vendég-oldal 15.00 Magyarul –
Szóról-szóval, Komilfó 15.30 Hírek 15.34 Mozgásban 16.30
Hírek 16.34 Régiók üzenete 17.00 Páholy és pódium 18.30
Hírek 18.34 OMCE magazin 19.00 Harangszó 19.01 Rózsafüzér-imádság 19.30 Hírek 19.34 Fehérváriak kedvenc lemezei 20.00 Egészségére! 20.30 Hírek 20.34 Fehérvári körkép 21.30 Nyelvédesanyánk – anyanyelvi műsor a családoknak 22.00 A Vatikáni Rádió magyar műsora 22.30 Az opera
világa – Énekesek prózában 23.30 Zenei kincsestár 0.00 „Isten, hazánkért térdelünk elődbe...” 0.03-5.30 ismétlések

FEHÉRVÁR TV

00.00 Képes hírek 07.00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés 07.25
Képes hírek 10.00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés 10.25 Bajnokok városa – ismétlés 10.55 Fehérvári beszélgetések – ismétlés Mv.: Vakler Lajos Vendég: Szilveszter Zsombor
11.20 Fehérvári beszélgetések – ismétlés Mv.: Vakler Lajos
Vendég: Török Máté(Misztrál Együttes) 11.45 Paletta – ismétlés 12.15 Fehérvári beszélgetések – ismétlés Mv.: Vakler
Lajos Vendég: Kubik Anna 12.40 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés 13.05 Köztér – ismétlés 13.40 Fehérvári beszélgetések – ismétlés Mv.: Vakler Lajos Vendég: Rubold Ödön
14.05 Napi színes – ismétlés 14.10 Kincsesláda – ismétlés
14.40 Fehérvári beszélgetések – ismétlés Mv.: Vakler Lajos
Vendég: Heinczinger Mika (Misztrál Együttes) 15.05 Napi
színes – ismétlés 15.15 Honvéd7-ismétlés 15.30 Krinolin,
turnűr, halcsont – a babák és a divat 17.40 Ludas Matyi
18.00 Fehérvári beszélgetések – ismétlés Mv.: Vakler Lajos
Vendég: Fülöp Zoltán (Füles) 18.30 A Fehérvár TV archívumából 19.00 Jó estét, Fehérvár! 19.20 A szomszéd vár 19.50
Miami Vice 20.50 Miklósa Erika és Bon-Bon zenekar koncert 21.15 Koronázási Ünnepi Játékok 21.40 Koronázási
Szertartásjáték 22.25 Jó estét, Fehérvár! 22.45 Képes hírek

VASÁRNAP
VÖRÖSMARTY RÁDIÓ

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 Mv.: Sasvári Csilla Műsorajánló, hosszú távú
időjárás, orvosmeteorológia, horoszkóp, kalendárium, névnapok, lottószámok, programajánló 09.10 Természetesen
egészségese 10.10 Gazdikereső. Vendég: Krepsz Gyöngyi
(HEROSZ) 11.10 A munkájuk és a magánéletük is a házi
kedvencekről szól. Vendég: Selejla Gábor és Selejla Gabi
12.10 Asztrológia. Vendég: Takács Gyöngyi 13.10 SFG,
Kettlebell és FMC. Vendég: Temesvári Márta 14.10 Lelki
terror a családban. Vendég: Séllei Györgyi 14.40 Kirándulás. Vendég: Kulcsárné Németh Mariann 15.40 Fehérvár TV
–műsorajánló. Vendég: Látrányi Viktória, hírigazgató 16.10
Vörösmarty kocka – Informatika. Mv.: Barabás Ferenc, Németh Gábor 17.10 Schéda Zoltán Best Of 19.00 Esti beszélgetések Kozma Ágival

FEHÉRVÁR RÁDIÓ

5.00-5.20 Tér és forma – magazin műsor 6.00-6.30 Városháza – magazin műsor 6.00-18.00 óránként hírek 8.00-9.00
Hazai Pálya – magazin műsor 9.00-15.00 Családi magazin
zenés hétvégi magazin műsor Mv.: Kiss György Benne
12.00-15.00 Kívánság maraton 15.00 -22.00 Zeneturmix
Mv.: Kiss György Benne 15.00-17.00 Újdonságok, aktuális
slágerek 17.00-18.00 Válogatás a ’90 -es sikereiből 18.0020.00 Maxi disco show 20.00-22.00 Retro BPM 22.00 Éjjeli
járat – zenés éjszakai összeállítás

KATOLIKUS RÁDIÓ

5.30 Napi evangélium 5.40 A Vatikáni Rádió magyar műsora 6.00 Harangszó 6.01 Szentek, szentéletű emberek 6.15 A
belső várkastély 6.30 Műértő 7.00 Lélek és élet 7.30 Az
üveghegyen túl 8.00 Mesélő város 8.30 Hírek 8.34 Terített
asztal 9.00 Lélek és élet 9.34 Szomszédaink 10.04 Szentmise11.00 Egyházzenei áhitat 11.30 Hírek 11.34 Édesanyám
főztje 12.00 Harangszó 12.01 Úrangyala-imádság 12.04 Napi evangélium 12.10 A Vatikáni Rádió magyar műsora (ism.)
12.30 Hírek 12.34 Nótaműsor 13.00 Hagyományok éltetői
13.30 Hírek 13.34 „Valaki ír a kezeddel” – vasárnapi versműsor 14.00 Vendég-oldal 15.00 Nyelvédesanyánk 15.30
Hírek 15.34 Kvaterka 16.30 Hírek 16.34 Ajándékkosár – kívánságműsor 17.30 Hírek 17.34 Keresztény Közéleti Akadémia 18.00 Szép írás – Ars sacra 18.30 Hírek 18.34 Acapella
– kórusmuzsika 19.00 Harangszó 19.01 Rózsafüzér-imádság
19.30 Hírek 19.34 Fehérváriak kedvenc lemezei 20.00
Egészségére! 20.30 Hírek 20.34 Szomszédaink (ism.) 21.00
Lemezmustra 21.30 Magyarul 22.00 A Vatikáni Rádió magyar műsora 22.30 Mozgásban 23.30 Zenei kincsestár 0.00
„Isten, hazánkért térdelünk elődbe ...” 0.03-5.30 ismétlések

FEHÉRVÁR TV

00.00Képes hírek 07.00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés 07.20
Képes hírek 10.00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés 10.20 Fehérvári beszélgetések – ismétlés Mv.: Vakler Lajos Vendég:
Fülöp Zoltán (Füles) 10.45 Együtt – ismétlés 11.15 Fehérvári beszélgetések – ismétlés Mv.: Vakler Lajos Vendég: Szilveszter Zsombor 11.40 Agrárinfó – ismétlés 12.10 Fehérvári
beszélgetések – ismétlés Mv.: Vakler Lajos Vendég: Török
Máté 12.40 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés 13.00 Köztér – ismétlés 13.35 A Fehérvár TV archívumából 13.50 Kallós
Zoltán 90 éves I-III. 16.20 Nyári színház. Balfácánt vacsorára! 16.35 Fehérvári beszélgetések 17.00 Fehérvári beszélgetések 17.30 A Fehérvár televízió archívumából 18.00 Élő
közvetítés a Fogadalmi Szentmiséről 19.10 A hét hírei 19.30
Hitünk és életünk 20.00 Miami Vice (12) 20.50 Székesfehérvári Királyi Napok ünnepélyes megnyitó. Fény utca
21.40 Miklósa Erika és Bon-Bon zenekar koncert 22.45 A
hét hírei 23.05 Képes hírek

7.00 HíradóO
122
7.30 Balatoni nyárO O
9.25 Hogy volt!?...O
10.25 Olasz – magyar
örökségO
10.55 TérképO O6
122
11.25 Magyar KrónikaO O
12.02 HíradóO
122
12.45 Kult+O O
12.55 ÍzőrzőkO
13.30 Az élet kódjaO O6
14.30 Peru, Chile, 26.O
15.00 Szeretettel
122
HollywoodbólO O
15.35 A leányvári
122
boszorkányO O

6.40 KölyökklubO O6
9.45 Nevelésből
122
elégséges, II. 6.O O
11.05 Egy rém modern
122
család, III. 21.O O
122
11.30 Street KitchenO O
122
12.05 AutogramO O
122
12.35 Fitt MániaO O
122
13.05 AgymenőkO O

V. 16.: Kényszerszabadság,
V. 17.: Itt a festmény,
hol a festmény

122
14.00 Jeges pokolO O

Kanadai katasztrófafilm (2011)

122
15.50 CastleO O

V. 18.: Édes végzet, V. 19.:
A tolószékes szemtanú

18.00 RTL Híradó – Esti
Magyar vígjáték (1938 – ff)
kiadásO(élő adás)
17.00 A muskétások,
122
18.50 1 perc és nyersz!OO
122
III. 9.O O
19.50 Csúcsformában 3O
18.00 HíradóO
122
Am. akcióvígj. (2007 – 76’) O
122
18.35 SzerencseSzombat O
Fsz.: Jackie Chan, Chris
122
19.30 Dutyi diliO O
Tucker, Max von Sydow
Am. vígjáték (1980 – 107’)

21.25 Mission: Impossible 3
16
Am. akciófilm (2006)O O
122
23.30 Kenó-sorsolás O
23.35 Nyugaton a helyzet
122
változatlanO O
Am. filmdr. (1930 – 128’ – ff)

21.25 Drágán add
16
az életed!O O

Am. akciófilm (1988 – 121’)
Fsz.: Bruce Willis

16
0.05 Kelly hőseiO O

Amerikai–jugoszláv háborús
akciófilm (1970 – 136’)

8.00 Gasztro122
gézengúzok O
8.30 Tűzön-vízen,

122
9.50 OlimpiÁSZ... O
122
10.25 Pimasz úr ott alszikO
122
11.30 Csapdába csalva O
122
I. 16., 17. O
13.40 Veled is
122
122
10.30 Gossip Girl, V. 7., 8. O
megtörténhet! O
122
122
12.20 Nyomorultak O
14.40 Családi titkok O
Filmdráma (1998 – 129’)
16.45 Madagaszkár:
15.00 Az élet csajos oldala,
Állati szerelem O6
122
III. 9., 10. O

16.00 A gyanú
122
árnyékában O
122
18.00 Nyomtalanul, V. 9. O
19.00 CSI: Miami
122
helyszínelők, X. 15. O
122
20.00 Halálos pénz O
Am.–angol akciófilm (2014)
Fsz.: James Franco, Kate
Hudson, Tom Wilkinson

21.40 Homeland – A belső
16
ellenség, IV. 4. O
16
22.40 A titkos ablak O

Amerikai thriller (2004 – 96’)
Fsz.: Johnny Depp, Timothy
Hutton, John Turturro

Am. anim. vígj. (2013 – 20’)

122
17.05 Enyém, tiéd, miénk O

Am. romantikus vígjáték (2005)
Fsz.: Rene Russo, Dennis Quaid

19.00 Tények
19.30 Fogtündér O6

Am.–kanadai vígjáték (2010)
Fsz.: Dwayne Johnson,
Ashley Judd, Julie Andrews

21.40 Dzsungeltúra
16
lúzereknek O

Amerikai–angol–Puerto Ricó-i
akcióvígj. (2013 – 85’)

23.40 SportosO
16
23.45 Agyő, nagy Ő! O

Am. romantikus film (2007)

6.15 Így szól az Úr!O
6.25 A sokszínű vallásO
6.40 Kérdések a BibliábanO
122
6.55 Kenó-sorsolás O
7.00 HíradóO
122
7.40 Balatoni nyárO O
9.00 Vallási műsorokO O6
11.00 SzélrózsaO
12.02 HíradóO
122
12.45 Kult+O O
12.55 Martin Clunes – Emberek és állatok, 1.O O6
13.45 A világörökség
kincseiO
14.05 Öltések közt az idő,
122
Spanyol sorozat, 7.O O
122
15.40 Toprini nászO O

6.50 KölyökklubO O6
122
9.45 EgészségKalauzO O
11.05 A Muzsika TV
122
bemutatja!O O
11.40 Egy rém modern
122
család, III. 22., 23.O O
122
12.30 Csúcsformában 3OO

Fsz.: Jim Carrey, Ed Harris

Fsz.: Jodie Foster, Terrence
Howard, Mary Steenburgen

AJÁNLOM

6.00 MesékO O6
10.50 Barátom az elefántom
6
Am. családi film (2013) OO
Amerikai animációs film (2011) 12.25 MesékO O
6
122 (ism.) 13.40 A fehér kígyóO O
9.00 TrendmániaO O
122
122
Német film (2015 – 92’)
9.35 Ízes életO O
122 (ism.)
15.20 Sherlock, a jakO O6
10.10 BabavilágO O
15.50 Nagyi nyomozO O6
10.40 Egészség122 (ism.)
KlinikaO O
16.15 A kis herceg legújabb
122
11.10 PoggyászO O
kalandjaiO O6
122 16.40 Pöttöm GeorgeO O
6
11.45 Csapdába csalvaOO
12.20 Villám Spencer –
17.10 GyerekversekO
Légcsavar
122
A karibi őrangyalO O
17.12 Mirr-Murr kandúr
15.: Szemet szemért
kalandjai
Szabó Judit
Szombat, 21.00; Viasat3
122
13.20 ZűrangyalokO O
17.20 Alvin és a mókusokOO6
Francia vígjáték (1995 – 102’) 17.45 80 nap alatt a Föld
Kyle Pratt (Jodie Foster) férje öngyilkos lett.
15.45 Hajrá, csajok! – A
Az asszony a hatéves lányával repülőre száll,
körül Willy FoggalO O6
122
nagy összecsapásO O
hogy hazavigye férje holttestét. A gépen elal18.15 Irány Okido!O O6
Amerikai vígjáték (2009 – 94’) 18.40 Chuggington
szik, kislánya pedig eltűnik. Mindenki tagadja,
18.00 TényekO
hogy látta a lányt, a nő már saját épelméjűsépályaudvarO
122
19.00 Dr. Dolittle 2O O
gében kezd kételkedni. De kiáll az igazáért, s
19.05 Dinó-vonatO
Am. családi vígjáték (2001)
ebből egy kitűnő akciófilm kerekedik.
19.35 Állatkert a
16
21.00 Halálos irambanO O
hátizsákbanO
Am. akciófilm (2001 – 96’)
Fsz.: Vin Diesel, Paul Walker, 20.10 J.A.G. – Becsületbeli
122
ügyek, 13.O O
Michelle Rodriguez
16
21.00 Én vagyok ittO O
23.25 A Skorpiókirály 2 –
22.40 MR2 Szimfonik+ a
16
Harcos születikO O
8.20 Amerikai
9.05 Mindenki tanköteles,
122 East koncert
MüpábólOO
Amerikai–német–dél–afrikai
122
10. O
122
mesterszakács O
akciókalandfilm (2008 – 101’) 0.00 Fesztivál Stage
122
10.05 Pulzus O
10.15
Downton
Abbey
,
122 Skillet
PassO O
1.55 SportosO
11.00 Híradó
122
II. 2., 3. O
11.15 A magyar irodalom
12.35 A SHIELD ügynökei,
További szombati mûsorok
122
képes története O
122
II. 8. O
11.50 Helló, világ! O6
FILMMÁNIA 7.00 Sportmúze- Déli híradó 12.30 Ázsia 13.00 13.30 NCIS: Los Angeles,
Tenefife, Velence,
7.00 TV2-matinéO
7.25 Barbie csodás
karácsonyaO O6

122 11.10 Alice 2/1−2. Angol–
um O
122 14.20
kanadai fantasy (2009) O
Lagzi-randi. Am. vígjáték (2005)
122 15.50 Társbérlők. Am. vígjáO
122 17.25 Singham.
ték (2011) O
122 20.00
Indiai akciókrimi (2011) O
Egy kincskereső Mexikóban
122 22.00 A helyWestern (1970) O
őrség: Fekete nap. Angol horror
18 23.50 Rettenthetetlen
(2012) O
hiéna. Hongkongi akciófilm
18 1.40 Veszett világ.
(1979) O
18
Am. akciókrimi (2011) O

M1 5.55 Ma reggel 8.50 Ma

délelőtt 12.01 Déli híradó 12.41
Ma délelőtt 12.50 Ma délután
17.54 Ma este 19.30 Híradó
20.30 Ma este 21.56 Ma éjjel
0.05 Záróhíradó 0.15 Éjszakai
program

HÍRTV 8.00 Reggeli járat ext-

ra 9.00 Magyarország élőben
10.00 Híradó 11.00 Lelkünk
122 11.30 Felfedező 12.00
rajta O

7.00 TV2-matinéO
122
8.35 Nagy Vagy, Győr!OO
(ism.)

122 (ism.)
9.10 a’la CarO O
9.45 OlimpiÁSZ – a sport
122
mindenkié!O O
122
10.15 Stahl konyhájaO O

Reggeli járat extra 14.00 Magyarország élőben 15.00 Híradó 15.30 Európai híradó 16.00
Főszerkesztők klubja 17.00 Híradó 17.30 Középkezdés 18.00
Csörte 19.00 Híradó 19.30 Napról napra 20.00 Panaszkönyv
21.00 Híradó 21 21.30 Látótér
22.00 Szabadfogás 23.00 Ri122 0.00 Híradó
asztás O

ATV 6.25 Új mezőgazdasági
magazin 7.00 ATV Start! 8.20
Start plusz 8.45 Fogjuk a hasunkat 10.00 Superbook. Am.
animációs film (2012) 10.55
Húzós 11.45 Fogjuk a hasunkat
12.10 A nő háromszor 13.00
Global 3000 13.30 Könyvjelző
15.45 Egyenes beszéd ráadás
17.00 Hazahúzó 17.45 ATV Híradó 18.15 A nap híre 18.45 ATV
Híradó 19.15 Havas a pályán
20.30 Vakkomondor. Kabaré
122 23.20 Hu21.00 NÉVshowR O
122
morbajnokság O

Am. vígjáték (1980 – 107’)

122
1.15 Portré O O

Imre Géza

Jovovich, Emma Thompson

18
0.20 A menekülő emberOO

Am. sci-fi akciófilm (1987 – 91’)
Fsz.: Arnold Schwarzenegger

Amerikai vígjáték (2005)
Rend.: Curtis Hanson
Fsz.: Cameron Diaz, Shirley
MacLaine, Toni Collette

21.00 Pimaszúr átcuccol

122
Szórakoztató sorozat, 9. O

22.00 Heti Hetes –
122
Best of 2016 O
Talkshow

122
23.00 Egy cipőben O

Am. vígjáték (2005 – 130’)

Aykroyd, Annette Bening,
Stephanie Faracy

Dokumentumfilm-sorozat

Fsz.: Jodie Foster, Sean
Bean, Peter Sarsgaard

Magyar vígjáték (1962 – ff)
Fsz.: Kiss Manyi, Szokolay
Ottó, Páger Antal, Tóth Judit

122
18.15 Bongó O
122
19.35 Rögtön!, 24. O
122
21.00 Légcsavar O
122
Amerikai thriller (2005 – 120’) 20.35 Mici néni két élete O

18
23.00 Drogkartell O

Kolumbiai krimi (2011 – 100’)
Fsz.: Tom Sizemore, Manolo
Cardona, Diego Cadavid

122
22.00 Manyika O

Magyar dokumentumfilm (1991)

122
23.05 Rita O

Magyar tévéfilm (1978 – 53’)

Ol.–spanyol animációs film (2010)

Francia–holland–magyar–
osztrák filmdráma (2010 )
23.40 Gyilkosság,
16
III. 9., 10.O O

Amerikai animációs vígjáték
(2010 – 20’ – ff)

Am.–kanadai vígjáték (2010)

M1 5.55 Ma reggel 8.50 Ma

14.50 Félelem és
Shrekketés

122
15.10 Fogtündér O

122
17.10 Madagaszkár 2 O

Am. animációs vígjáték (2008)

19.00 Tények
122
19.30 Önkívület O

Amerikai sci-fi (2015 – 107’)
Fsz.: Ryan Reynolds, Ben
Kingsley, Matthew Goode

18
22.00 Vakság O

Brazil–japán–kanadai
filmdráma (2008 – 108’)

délelőtt 12.01 Déli híradó 12.41
Ma délelőtt 12.50 Ma délután
17.54 Ma este 19.30 Híradó
20.30 Ma este 21.56 Ma éjjel
0.05 Záróhíradó 0.15 Éjszakai
program

HÍRTV 8.00 Főszerkesztők
klubja 9.00 Magyarország...
10.00 Híradó 11.00 Garázs

m2 21.05 Pál Adrienn Piroska ápolónő egy kórház elfekvő
osztályán. Unalmas, monoton élete van, egyetlen öröme
az evés. Gyenge akarata nem képes megtagadni magától
egyetlen szenvedélyét. Az emberi kapcsolataiban sem
szerencsésebb. Vőlegényével hiába élnek egy lakásban,
szinte nem is komunikálnak. Egyetlen emberhez fűzi
szoros kapcsolat, az évtizedek óta nem látott Pál Adriennhez, aki egy másik városba költözött. Piroska úgy
dönt, megkeresi régi lelki társát, és olyan útra indul,
ami kinyitja számára a világot.

7.25 Szívek szállodája,
V. 11–13.

10.10 Will és Grace,
122
11–14. O

12.10 A SHIELD ügynökei,

122
II. 9. O
Középkezdés 12.00
13.10
NCIS:
Los Angeles,
Híradó 12.30 BBC Our World
122
122 13.00 BBC Hard Talk 13.30
II. 13., 14. O
O
122 14.00 PanaszLelkünk rajta O
15.00 Én kis
könyv 15.00 Híradó 15.30 Nap122
asszisztensem O
ról napra 16.00 Szabadfogás
Am.
vígjáték
(2009
– 100’)
17.00 Híradó 17.30 Látótér
Fsz.: Chris Conner, Aaron
122 19.00 Hírek
18.00 Riasztás O
122 20.00 Civil kaszinó 21.00
Himelstein, Kathleen Early
O
Híradó 21 21.30 Mi lett vele? 17.10 A nagy kiruccanás 122
O
122 22.00 Panaszkönyv 23.00
O
Amerikai vígjáték (1988 – 91’)
122
Napról napra 23.30 Hírvilág O
Fsz.: John Candy, Dan
0.00 Híradó
Aykroyd, Annette Bening,
ATV 6.25 Új mezőgazdasági
Stephanie Faracy
magazin 7.00 ATV Start! 8.20 19.00 Légcsavar 122
O
Start plusz 9.00 Fogjuk a haAmerikai thriller (2005 – 120’)
sunkat. Humoros műsorszáFsz.: Jodie Foster, Sean
mok 10.00 KIPA 11.00 Vidám
Bean, Peter Sarsgaard,
vasárnap 13.30 700-as klub
122 15.45 NÉVshowR O
122 17.45
O
16
21.00 Kardhal O
ATV Híradó 18.15 Rendkívüli
Am. akciófilm (2001 – 99’)
interjú 18.45 ATV Híradó 19.15
Fsz.: John Travolta, Hugh
Columbo – A bűn jelöltje. Am.
Jackman, Halle Berry
122 20.55 Dumakakrimi (1973) O
122 22.10 A nő háromszor.
baré O
16
23.00 A bátrak hazája O
Talkshow 23.10 Hazahúzó 0.00
Amerikai háborús film
ATV Híradó
(2006 – 105’)

FILMMÁNIA 7.00 Sportmú- 11.30

122 11.40 Cas és Dylan.
zeum O
122 13.15 Egy
Kan. vígj. (2013) O
kincskereső Mexikóban. Ol.–sp.
122 15.15 Gyilwestern (1970) O
kosság a villában. Am.–ang.
122 17.15 Nyomofilmdr. (2000) O
122
rultak. Fr. rom. dráma (1995) O
20.30 Akik csizmában halnak
122
meg. Ol. westernvígj. (1969) O
22.00 A harag országútja. Am.
16 23.40 A
sci-fi akcióf. (2015) O
legyőzhetetlen. Am. kalandf.
16 1.25 A romok. Am.–
(1978) O
18 2.55
ausztr. horror (2008) O
122
Privátfilmek újratöltve O

122
II. 8. O
Kínai akciófilm (2011 – 121’)
Fsz.: Jet Li, Xun Zhou, Kun Chen 11.55 A Miller család,
122
122
II. 4., 5. O
10.35 Anna és a király O
122
Amerikai romantikus film (1999) 12.55 Dől a moné O
Amerikai vígjáték (2012 – 80’)
Rend.: Andy Tennant
Fsz.: Cameron Diaz, Colin Firth,
Fsz.: Jodie Foster, Chow
Stanley Tucci, Alan Rickman
Yun-Fat, Bai Ling, Tom Felton

Magyar reality-sorozat

15.00 Variációk
15.10 Új szeszélyes
122
évszakok O
122
19.10 A nagy kiruccanás O
16.00 Nevetni kell,
Amerikai vígjáték (1988 – 91’)
122
ennyi az egész... O
Rend.: Howard Deutch
17.00 Híradó
Fsz.: John Candy, Dan
122
17.15 Első szerelem O

(ism.)
Német mesefilm (2012 – 89’)
Amerikai akcióvígjáték (2007)
122 (ism.) 15.20 MesékO 6
10.50 Az Év PasijaOO
Fsz.: Jackie Chan, Chris
O
12 17.10 GyerekversekO
11.20 Több, mint TestŐrOO
Tucker, Max von Sydow

122
7.25 Láncra vert szerelem, 10.20 Poggyász O
122
122
10.55 Super Car O
35. O
11.25 Négy férfi, egy eset,
122
8.15 Kardvihar O

122
18.25 Egy cipőben O

Magyar operettfilm (1977)
Fsz.: Pászthy Júlia, Fülöp Attila
122, 21.
13.15 Petrocelli, I. 20. O

12.15 MesékO O6
122
13.40 A hat hattyúO O

További vasárnapi mûsorok

13.25 Segítség, bajban
122
vagyok! O

Dachstein, Mongólia

12.25 Elvált asszony −
122
operett dióhéjban O

6.00 MesékO
9.30 MesékO O6
10.50 Kedvencek a világ körül
− A Marco Polo-kódexOO6

122
11.55 Ízes élet – Best OfOO
14.10 Szupervihar 2 –
17.12 Mirr-Murr kandúr
122 12.25 Villám Spencer –
Ha eljön a világvégeO O
kalandjai
122
Amerikai katasztrófafilm (2005)
A karibi őrangyalO O
17.20 A kis prérikutyákO
Fsz.: Gina Gershon,
16.: A védett faj
17.45 80 nap alatt a Föld
Cameron Daddo
122
13.25 Gyilkos sorokO O
körül Willy FoggalO O6
Közben: 16.00 HatoslottóXII. 3.: Gila Junction titka
18.15 Irány Okido!O O6
sorsolás
XII. 4.: Nagyon könnyű
18.40 Chuggington
18.00 RTL-híradó –
gyilkosság
Magyar kalandfilm (1939 – ff)
122 (élő adás) 15.35 ÁlomcsapatO O
122
pályaudvarO
Esti kiadásO O
Fsz.: Jávor Pál, Tolnay Klári
Am. vígjáték (1989 – 104’)
122
18.50 Cobra 11, XVIII. 5.O O
19.05
Dinó-vonatO
122
17.10 Mennyei kötelékOO
18.00 TényekO
19.55 Harry Potter és a
19.35
Állatkert a
Német sorozat, I. 9.
19.00 Transformers 2 – A
122
Halál Ereklyéi 2/1.O O
hátizsákbanO
18.00 HíradóO
122
Am.–angol kalandfilm (2010)
bukottak bosszújaO O
20.10 J.A.G. – Becsületbeli
12
18.35 Cédrusliget, III. 12.OO
Fsz.: Daniel Radcliffe, Emma
Amerikai sci-fi akciófilm (2009)
122
ügyek, II. 14.O O
122
19.25 Adlon Hotel, 2.O O
Watson, Rupert Grint
16
22.15 A túlélőO O
16
21.00
Filmklub
O
21.05 Truman ShowO
18
22.45 A másik énO O
Am.–angol akcióthriller (2015)
16
21.05 Pál AdriennO O
122
Am. vígjáték (1998 – 99’) O
Amerikai–ausztrál thriller (2007)
Fsz.: Pierce Brosnan, Milla
122
22.50 Kenó-sorsolás O
122
22.55 Dutyi diliO O

122
II. 12., 13. O
Amerikai akciókrimi-sorozat
122
15.20 Castle, II. 2., 3. O
Amerikai akcióvígjátéksorozat
17.15 Flash – A Villám,
122
I. 17., 18. O
Amerikai akciófilm-sorozat

122
8.05 Főtér (Tamási) O
9.40 Zenéről mindenkinek,
122
6. O

122
10.25 Bestseller O

Günter Grass

11.00 Híradó
122
11.15 Zenebutik − ZenehídO
12.20 Szia, öcsi!
Eszményi Viktória műsora
(1990)
122, 2.
13.00 Petrocelli, II. 1. O

122
14.45 Lignano rózsája O

Szórakoztató műsor

122
16.05 Valahol Európa, 1. O

Magyar szórakoztató sorozat

17.00 Híradó
122
17.15 Ki Mit Tud? O

1988 − 4. elődöntő, 2.

18.40 Új szeszélyes
122
évszakok O
122
19.40 Furcsa pár O

Amerikai vígjáték (1968)
Fsz.: Walter Matthau, Jack
Lemmon, John Fiedler

122
21.30 Desszert O

Sebestyén Márta, Bereményi Géza, Hollósi Frigyes

22.30 Mestersége színész O6
Rátonyi Róbert

122
23.25 A képzelt beteg O

Magyar tévéjáték (1971 – 86’)
Fsz.: Bessenyei Ferenc,
Ruttkai Éva, Bitskey Tibor
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Átalakulás
VÍZ Fürdetés előtti és utáni képek
Akinek van kutyusa, pontosan tudja, hogy a fürdetés
nem könnyű feladat. Az ebek
különbözően viszonyulnak a
vízhez és a fürdetéshez: van

aki imádja, van, aki a világból
kiszaladna miatta! Hihetetlen,
milyen átalakuláson mennek
keresztül egy fürdetés hatására.

Fotó: boredpanda.com
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Az elmúlt hétvégén választották meg
Fehérvár Szépét. Bemutatjuk a Hírlap
királynőjét, Dudás Patríciát, aki még
csak tizennyolc esztendős. 10. oldal

Okos gyerekek

A kreatív város

Lazuljon velünk!

Heteken át csupa okos gyerekkel telt meg
hétvégi mellékletünk. Színötös pályázatunkra sokan jelentkeztek.
10. oldal

Új időszámítás kezdődik Miszlivetz Ferenc szociológus szerint: Kőszegen példaértékű program indult.
11. oldal

Az erős napsütésben vigyázzunk, hogy milyen öltözékben barnulunk le! Ezen a hétvégén is strandidő várható.
12. oldal

Hetven esztendő hordaléka
Szabó Szabolcs
szabo.szabolcs@dh.plt.hu

A közelmúltban ünnepelte hetvenedik születésnapját Dunaújváros
egyik Munkácsy-díjas szobrászművésze, Friedrich Ferenc. A karakteres látásmóddal bíró alkotónál jártunk egyfajta nagyviziten.
Friedrich Ferenc több tételben.
– Hetven év. Sokat molyoltál magadban ezzel a kerek
évszámmal?

– Őszintén szólva, nem
igazán foglalkoztam soha
ilyesfajta számtannal, de a
hetvenes azért kicsit megütött. Mindig is készültem az
„idősebb” évekre, évtizedekre. Megpróbáltam vigyázni
magamra, ám az én életemben is volt olyan válságos periódus, amikor alámerültem.
Aztán végül minden jól alakult. Negyven éve élek együtt
a feleségemmel, akinek rengeteget köszönhetek. Most
pedig az unoka van a középpontban. Nincs okom panaszra. Jelenleg is dolgozom, tervezek is, ám kissé szomorúan
szembesülök azzal, hogy
mostanság nem a nagyméretű
munkák idejét éljük. Ezt is el
kell fogadni. Közben természetesen rendezgetem, öszszegzem ennek a hetven esztendőnek a hordalékát is.
Meglátjuk, mi lesz belőle.
– Folytassuk egy alapszóval: acél.

– Ha ez ilyen egyszerű lenne... Egyfelől mindig is az
foglalkoztatott, hogy egy
ilyen anyagot, mint az acél,
Életpálya

Díjak

Közgyűjtemények

miként is lehet átvinni a kultúrába, hogy ezzel érzelmeket, feszültségeket lehessen
kifejezni. Emellett a szobrászt
kell, hogy érdekelje a tér és
az oda szánt alkotás kapcsolata is, hiszen ez a két dolog
összekapcsolódik, meglátásom szerint csak együtt működik.
– Dunaújvárosban és országszerte is számos munkád
látható a köztereken, emellett
a díjak, sikeres pályázatok sem
kerültek el. Mennyire fontos
számodra az ilyesfajta visszajelzés?

– Egy alkotó ember életében ezek nagyon is fontos
mérföldkövek. Persze ezek
közül is van számos olyan
munka, amely számomra is
kiemelkedőnek bizonyult. A
pécsi egyetemen található Viszony című alkotás például
úgy készült, hogy a tér alakításával együtt találtam ki a
szobrot. Mindez nagyon ritka,
mert általában úgy történik,
hogy a megbízó ötlete nyomán tegyünk egy adott helyre
valamit. Őszintén szólva én
ennek nem sok értelmét látom. Örültem a szakmai díjaknak is, de leginkább azt
tartom fontosnak, hogy neves

A Nehézipari Műszaki Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Karán végzett.
1963-tól él Dunaújvárosban, ahol a
vasműben kezdett dolgozni gyári
munkásként, majd kutatómérnökként.
Országos Kisplasztikai Biennále Pécs
különdíja (1981), XII. Országos Érembiennále, Sopron, Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának megosztott díja (1999), Pro Cultura Intercisae
díj (Dunaújvárostól 2006-ban), Munkácsy Mihály-díj (2007).
British Museum London, Janus Pannonius Múzeum (Pécs), Magyar Nemzeti Galéria (Budapest), Szent István
Király Múzeum, (Székesfehérvár)

Friedrich Ferenc: „Egyfelől mindig is az foglalkoztatott, hogy egy ilyen anyagot, mint az acél, miként is lehet átvinni a kultúrába...”

vánnal, akivel közösen megcsináltuk az Amatőr műhelyt. Később elindult a vasmű által támogatott acélszobrász alkotótelep, amely
kinyitotta számomra a világot. Részben könnyű helyzetben voltam, hiszen kutatómérnökként is rengeteget
foglalkoztam az acéllal. Rengeteget néztem a mikroszkópba – ez a világ azóta is
lenyűgöz.

külföldi gyűjteményekbe is
beválogatták a munkáimat.
– A pályatársaid tevékenységét mennyire követed?

– Részlegesen. Naponta
három-négy meghívó fut be
hozzám, ezt nehéz lenne kezelni. Természetesen van egy
belső szűrő is, amely alapján
döntök, hogy mire is vagyok
vagy leszek kíváncsi.
– Újabb fontos alappont: az
alkotás vágya.

– Szerencsém volt, a világ
egyik legszebb helyén, TokajHegyalján gyerekeskedtem.
Egy gyönyörű, olasz mesterek által készített kastélyba
jártam iskolába. Most már
úgy látom, ez a varázslatos
tér különlegesen hatott rám.
Aztán katonáskodásom alatt
elkezdtem felfedezni a főváros épületeit is. Elkezdtem kiállításokra, múzeumokba járni. Ekkor kezdtem el tudatosan a művészet felé fordulni.
Henry Moore, Amerigo Tot –
volt pár szerencsés nagy találkozásom a kor kiemelkedő
alkotóival. Ekkor az ipari
formatervezés érdekelt, jelentkeztem is a főiskolára,
kétszer nem vettek fel. Végül
aztán így lettem gépészmérnök a helyi főiskolán. Közben találkoztam Birkás Ist-

– Dunaújváros városképét
is nagyban átalakította az
egyetem előtt található tér átépítése. Miként emlékszel
vissza erre a munkára?

A szobrászművész az egyik alkotásával

Fotó: Zsedrovits Enikő

– Az akkor még főiskola
előtti dzsumbuj átalakítása
az intézmény vezetésének az
ötlete volt. A tervezés és a
beruházás során megpróbáltunk egy olyan közösségi teret létrehozni, amely identitásformáló is lehet. Külön
öröm és büszkeség számomra, hogy a tervezés folyamatának építész fiam is részese
volt. Sajnos jelenleg nem
minden működik már azokból a megvalósult elképzelésekből. Úgy vélem, fontos
lenne, hogy a város igényesen gondozza a köztereket és
az ott található alkotásokat,
hiszen azok a dunaújvárosiakról is mesélnek. Mindez
nem csak pénz kérdése.

2016. 08. 13. l SZOMBAT
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Azok a titokzatos kék szemek
Dudás Patrícia még csak tizennyolc éves, de korát meghazudtoló komolysággal, tudatossággal éli és építi az életét
Buthy Lilla
buthy.lilla@fmh.plt.hu

Dudás Patrícia a város új királynője, a Fehérvár Szépe – Fejér
Megyei Hírlap Királynője győztese. Patrícia csak tizennyolc éves,
mégis érett, komoly nő benyomását kelti. Van benne valami
megmagyarázhatatlan, valami
titokzatos és megfejthetetlen.
Magabiztos, ugyanakkor szerény
lány, aki szárnyakat kapott, de
nem száll el a koronától. Két lábbal áll a földön, és járja a táncát.
Mi a titka? Első blikkre
hűvösnek és megközelíthetlennek tűnik. Mintha nem is
egy tizennyolc éves lány lenne. Nem beszél feleslegesen,
nem nyüzsög, nem tolja magát előre, de a kellő időben
megérkezik: éppen az első
helyre, a királynői trónra. Aztán „civilben” leperegnek róla

a burkok, és egy mosolygós,
szerelemtől csillogó, vibrálóan kék szemű lány ül velem
szemben, aki rengeteget mosolyog.
Patrícia a beszélgetés során megnyílik, bátran mesél
kapcsolatáról és legnagyobb
félelméről, a magányról. Ez
utóbbi sem véletlen, azt is el-

A színpad az otthona, a tánc az egyik szerelme

Fotó: Melczer Zsolt

árulja, kisiskolás korában
nem voltak barátai, kortársaival ellentétben sokat volt
egyedül. A táncban talált
„menedéket”, az iskolában
csak a tanárainak büszkélkedett díjaival. Talán féltékenyek voltak rá akkoriban a lányok, talán nagyképűnek hitték, már nem számít. Ahogy a
kezdetektől a család, most a
barátja is mindenben támogatja, mellette áll és fogja a
kezét. Patríciának a színpad a
második otthona, a tánc pedig
az egyik nagy szerelme. A
másik Csaba – osztja meg
velem boldogságának tárgyát
széles mosoly kíséretében a
királynő.
A mátyásdombi lány iskolaidőben egy bodajki kollégiumban lakik, jövőre végez
majd a Hang–Szín–Tér Művészeti Iskolában, ahol leginkább klasszikus és modern
táncot tanul. Nyáron növendékeivel foglalkozik, ugyanis
Pati – ahogy a gyerekek hívják –, már tanít is, épp fellépésre készülnek. Korábban
azt írtam, hogy Patrícia két
lábbal áll a földön, nem rugaszkodik el a valóságtól, távol áll tőle minden nagyképűség. Más értelemben viszont
úgy gondolja, a két láb nem
elég, hiszen rengeteg terve
van, táncolni akar, a látványtánc és a tanári pálya is vonzó, de nem tesz fel mindent
egyetlen lapra: a sminkelés,
sminktetoválás és a kutyakozmetika is érdekli.
– Azt mondják, én mindig
táncoltam. Hétéves voltam,
amikor a nagypapám az újságban meglátott egy hirdetést, hogy Siófokon mazsorett
és társas tánc képzés indul.
Így kezdődött, és nyolc évig
az életem része maradt a mazsorett, amit nagyon szerettem – mondja a királynő, aki
már korábban is belekóstolt a
szépségversenyek világába:
volt már Sulik Szépe és 2015-

Patrícia nem izgulós típus, de az első helyezett „leleplezése” előtt a torkában dobogott a szíve. A győzelem után a városnak is bemutatkozott: a Hotel Magyar Király erkélyéről integetett Fotó: Koppán Viktor

ben megnyerte az Ezerjó
Szépségversenyt is, amit külföldi fotózások követtek: járt
Olaszországban, Bécsben és
Horvátországban is.
Most, mint Fehérvár Szépe
egyben a Miss Alpok Adria –
Fejér Megye Szépe címet is
elnyerte, és közvetlenül bejutott a Miss Alpok Adria ver-

seny országos döntőjébe. A
győzelem után azt mondta, ez
volt az álma, imádja ezt a
csillogást és a ragyogást.
Már most sokan megismerik, Székesfehérváron és a faluban is, a közösségi oldalon
gyakorlatilag „megtelt” a postaládája a gratulációktól. A
negatív kommentek egyelőre

Elbert Máté LovasIllés Eszter
berény, Reményik S. Erős Jázmin
Református Ált. Isk. Sukoró, Sukorói
Szfvár, Zentai Úti
Ált. Isk., 8.b osztály és AMI, 4. osztály
Ált. Isk., 2. osztály

Németh-Nagy
Gábor Sárbogárd,
Sárszentmiklósi
Ált. Isk., 2.a osztály

Hufnágel Dorina
Aba, Perkátai Hunyadi M. Ált. Isk. és
AMI, 4.a osztály

Hufnágel Petra
Aba, Perkátai Hu- Robits Anna
nyadi M. Ált. Isk. és Mór, Petőfi S. Ált.
AMI, 2.a osztály
Isk., 3.a osztály

Dravicz Levente
Borbély Anna
Csákvár, EszterSzfvár, Hétvezér
házy M. Nyelvokt.
Ált. Isk., 3.d osztály N. N.-i Ált. Isk., 4.o.

Varga Dóra Aba,
Hunyadi M. Ált.
Isk. és AMI, 3. o.

Sándor Luca
Lajoskomárom, Gesztenyefasori Ált. Isk.,
és AMI 3. osztály

Czéh Dóra
Lajoskomárom, Gesz- Várady-Szabó
Tanárki Máté
Schwarcz Máté
tenyefasori Ált. Isk., László Cece, Cecei Mór, Radnóti M.
Iszkaszentgyörgyi
Ált. Isk., 3. osztály Ált. Isk., 3.a osztály Ált. Isk., 1. osztály
és AMI 3. osztály

nem érték utol, de mint
mondja, nem is akar ezekkel
foglalkozni.
Rengeteg ajándékot és élményt kapott. Félmillió forintos főnyereményéből bárhova
elutazhat majd párjával. Bármelyik forró, fehér homokos
tengerpart, de India is ott van
a bakancslistáján.

Nagy Dorina
Nagy Dorina
Laura Szfvár, TóváSzfvár, Németh L. rosi Ált. Isk., Testnev.
Ált. Isk., 4.b osztály Tagozat, 4.a osztály

Kátai Hanna
Szabó Hanna
Fülöp Eliza
Petra Mór,
Heresznyei Zoé
Dr. Zimmermann Á. Anna Szfvár, Tóvá- Flóra Szfvár, Tóvá- Szfvár, Hétvezér
Ált. Isk., 2.a osztály rosi Ált. Isk., 2.a o. rosi Ált. Isk., 1.b o. Ált. Isk., 1.a oszt.

Horváth Jázmin
Bor Vivien Kisláng, Tamási Á. Ált. Sárbogárd, Mészöly
Isk., 4.b osztály
G. Ált. Isk., 1.b oszt.

Borsodi Zselyke
Eszter Dunaújvárosi Dózsa Gy. Ált.
Isk., 6.b osztály

Szuper Jóska,
Kislőd, Sobri Jóska
Kalandpark,
Szuperhősképző
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Hallod, hogy hangzik a város?
Kreatív város – Miszlivetz Ferenc professzor, az új kutatóközpont főigazgatója megálmodta Kőszeget
Olbei Lívia
szerkesztoseg@fmh.plt.hu

Új időszámítás kezdődik –
ezzel fogad minket Miszlivetz
Ferenc szociológus, a kőszegi
Felsőbbfokú
Tanulmányok
Intézetének főigazgatója, aki
biztos abban, hogy a magyar
vidék
mozdulatlanságát
hosszú távon az ország sínylené meg. A felszabadítható
energia Miszlivetz professzor
szerint a rivalizálás helyett a
helyi szereplők együttműködésében és a kutatás-fejlesztés komplex összekapcsolásában van. Az elsők között volt,
akik már a rendszerváltás
előtt felismerték a hálózatos
gondolkodás
jelentőségét.
Kőszeget – a miliőt – pedig
már akkor megálmodta, amikor még nem is járt itt.
– Miben áll ez az új időszámítás?

– A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete megalapításával
lehetőség nyílik arra, hogy
mindazt, amit 25 évig nem sikerült, most – a kormányzat
támogatásával – elkezdjük átgondoltan,
együttműködve
megvalósítani. Nevezetesen,
hogy a magyarországi – és
ezzel összefüggésben remélhetőleg a közép-európai – felsőoktatás és kutatás az eddigieknél hatékonyabban tudjon
bekapcsolódni a nemzetközi
áramlatokba. Egyrészt a világ
előtt álló nagy kihívásokat
összekapcsolják a helyi problémákkal, másrészt megoldási
javaslatokkal szolgálnak. A
városok és régióik túlélése,
kreativitása és prosperitása a
tét, nem csak Nyugat-Magyarországon. Mindaz, ami
Kőszegen és a Nyugat-Dunántúlon elkezdődött, modellként szolgálhat más régiók
számára is. Akár a külföldön
működő, hasonló típusú intézetektől is megkülönbözteti a
kőszegi FTI-t az a törekvés,
hogy olyan programokat valósítsunk meg a hazai és nemzetközi színtérről – és több
tudomány, illetve művészeti
ág területéről – érkező kutatók segítségével, amelyek a
társadalomtudományok és a
műszaki és természettudományok egymásra is ható kutatásait, eredményeit képesek
közvetlenül hasznosítható tudásba fordítani. Az ösztöndíjprogramjaink ősszel indulnak: több mint háromszor
annyian jelentkeztek itthonról
és külföldről, mint ahány embert pillanatnyilag fogadni tudunk. Szeptembertől több
mint 40 új kutató jön hozzánk
hosszabb-rövidebb időre.
– Most új időszámítás kezdődik, de ön már régóta – a
’80-as, ’90-es évektől – itthon
van ezen a környéken. Szocio-

A Kraft tehát annyit tesz,
hogy Kreatív város –
fenntartható vidék. Egyúttal a jövőbe átlendítő
erő. Sorra vettük, miből
nyerhető:
Közös gondolkodás a jövőorientált kultúra építésére és a versenyképesség biztosítására.
Helyi szinteken kell újraszervezni az oktatást.
A tudásközpontot érdemes az adott település

Miszlivetz Ferenc: „Magyarország, Közép-Európa az otthonunk, és mint kihívás izgalmasabb a világ bármely más szegleténél”

lógusként-történészként
a
rendszerváltó értelmiség meghatározó tagja volt, olyan érdeklődési körrel, mint civil társadalom, hálózatosodás, európai integráció. Ebben a szellemben jött létre húsz éve a
kőszegi Európa Ház – ahol
most az FTI működik –, vagy
kezdte meg működését még
az EU-csatlakozás előtt az Európa-tanulmányok Intézete a
szombathelyi Berzsenyi főiskolán. Innen nézve mit gondol
mindarról, ami most történik?

– A pártállami rezsim marginalizált – egyetem közelébe
se engedtek, de kutathattam
az MTA Szociológiai Intézetében
segédmunkatársként.
Utólag rájöttem, hogy ez kegyelmi állapot volt. Jártam az
országot. Akkor már bontakozóban volt az ellenzéki mozgalom, többfelé meghívtak
hozzám hasonló figurákat,
hogy meséljenek: ’56-ról, közép-európai ellenzéki mozgalmakról, a Kelet-Nyugat
közötti társadalmi párbeszédről, az európai integrációról –
bármiről, amiről nem sok szó
esett a ’80-as években itthon.
Így kerültem kapcsolatba a
szombathelyi Berzsenyi főiskolán működő Németh László
Szakkollégiummal, ahol egy
fiatal, nagyon tehetséges társaság kereste a külvilággal a
kapcsolatokat, a nyitási lehetőségeket. Ezekben az években alakult ki a nyugat-Pannon identitás bennem – nem
kötődött egyetlen városhoz,
de nyilván Szombathely és
Kőszeg játszotta a legfontoértékeire alapozni. El kell
indítani a településfejlesztést: az FTI Big Data
Központja méréseinek és
trendelemzéseinek segítségével feltérképezhetők
az adott város vagy régió
kitörési pontjai.
Mindez eredményezheti a
kulturális élet és a turizmus fellendülését.
A turizmus és az innováció munkahelyeket teremt.

Fotó: Szendi Péter

sabb szerepet ebben. Hadd szombathelyi főiskoláról, úgy szerváltás előtti időkből ismemondjak el egy személyes éreztem, hogy a korábbi, ’80- rik egymást: ő viszont végül
történetet. Még az Akadémián as évekbeli munka meghozta nem a kutatást, hanem a polidolgoztam, már omladozóban gyümölcsét: visszatértem va- tikát választotta. Az ismeretség
volt a pártállam, de nem lát- lahova, ahol – mint fiatal, régi, de a rendszerváltás hamtuk a végét, és nem éreztem független értelmiségi – már vas bája több szempontból réjól magam a bőrömben. Ak- közreműködtem a dolgok ala- gen elhalványult. Működnek
koriban fogalmazódott meg kításában. Úgyhogy visszate- még a közös alapok?
bennem, hogy az intellektuá- kintve valóban azt látom:
– Orbán Viktorral valóban
lis munkához, a kutatáshoz minden egy irányba mutat az
méltó környezetre van – vol- életemben, mostanában pedig több évtizedes az ismeretséna szükség. Volt egy álmom, azt is megtapasztalhatom, günk: a ’80-as évek végén
láttam egy kutatóintézetet egy hogy van értelme a több évti- ő is tagja volt annak a Középolyan természeti környezet- zedes harcnak – amelynek Európa
Kutatócsoportnak,
ben, ahol az emberek jól érzik persze egyáltalán nincs vége; amit Bába Ivánnal, az akkori
magukat, és szívesen dolgoz- bizonyos szempontból most magyarországi Soros Alapítnak együtt. Az embert a fizi- kezdődik. Az FTI megalapítá- vány támogatásával hoztunk
kai, természeti és épített kör- sa, ezzel szoros összefüggés- létre. Ez volt az a kapcsolódányezete nagyon inspirálhatja ben a Kraft elindítása min- si pont, aminek alapján 2012
– vagy deprimálhatja, azaz a denesetre annak a bizonyítéka nyarán, Kőszegen el tudtunk
környezet minősége akár a számomra, hogy nagyon sok kezdeni beszélgetni. Előtte
teljesítményre is hatással van. nehézség árán, de az álmok hosszú évekig nem találkoztunk, de nem kellett sokat
Vagyis kerestem ezt az álom- megvalósíthatók.
Az utóbbi években ráadá- magyaráznom: ő volt az első
beli helyet – és Kőszegen
meg is találtam. Az emberi sul alapvető élményem, hogy kormányfő, aki értette és koléptékű városban a csodálatos egyre többen vannak, akik ha- molyan vette az elképzeléseinket. Ilyen nagyszabáépített örökség az inssú tervekről csak korpiráló miliővel párományzati szinten szüsult. Több külföldi
kollégám megjegyez- „A bizonytalanság korszakára lethet döntés: hosszú
lobbizás után most
te, hogy amikor itt
az oktatásnak is
végre megtörtént. Hozvan, olyan, mintha
Brugge-ben
lenne:
rugalmasan reagálnia kell” záteszem, a kőszegi intézet költségvetési inKőszeg szinte detertézményként működik,
minálva van arra,
hogy egyetemi vagy kutató- sonlóan gondolkodnak: így de ez nem jelent egyoldalú
központ legyen. Az Európa nem Londonban, New York- függést: vállaltuk, hogy a műHáz, a nyári egyetemi soro- ban – de nem is Budapesten – ködési–fenntartási költségezat, mind-mind az FTI/iASK tudják csak elképzelni a kuta- inknek mintegy 50 százalékát
előzményének
tekinthető; tói életüket. Kőszeg várja záros határidőn belül pályázaahogyan a szombathelyi Eu- őket. Az elmúlt száz évben ti és más forrásokból teremtrópa-tanulmányok Intézeté- annyi tehetséges ember el- jük elő. Ehhez viszont partnenek létrehozása is. Ott az ele- ment Magyarországról, jó rekre van szükség – a felkutajén minden gyorsan ment, az lenne ezt a folyamatot vissza- tásukon is gőzerővel dolgoakkori főigazgató, Pusztay Já- fordítani. Ha már annak zunk.
nos szellemiségének is kö- idején úgy döntöttem, hogy
szönhetően.
nem választom a politikát, ak– Mégis: mivel sikerült
kor mindent megteszek azért, meggyőznie a kormányfőt?
– Sose gondolt arra, hogy hogy a tudományok, a kultú– Nem kellett meggyőzni:
hosszabb távon máshol foly- ra, a fejlesztés területén valótassa? Többször is volt ösztön- ban új dolgokat létrehozva egyetértettünk abban, hogy
díjas külföldi egyetemeken.
hozzá
tudjak
járulni szükség van Magyarországon
ahhoz, hogy az ország és a egy nemzetközi színvonalú
– Több lehetőség is adó- magyar szellemi kapacitás kutatóhelyre, Közép-Európádott, de a feleségemmel és láthatóbbá válhasson nemzet- val a fókuszban. Az Európai
munkatársammal, Jody Jen- közi téren is.
Unió és az integráció nagy
problémái véleményem szesennel, aki eleinte amerikai
– Ön nem a politikát vá- rint ugyanis onnan datálódállampolgárként élt itt, úgy
véljük, hogy Magyarország, lasztotta, az FTI és a Kraft – a nak, hogy a közép-európai orKözép-Európa az otthonunk, kutatás és a fejlesztés – elindí- szágok csatlakozása nem volt
és mint kihívás izgalmasabb tásához viszont nagyon ko- átgondolva, nem volt előkéés fontosabb a világ bármely moly kormányzati támogatásra szítve – és „nem lett megmás szegleténél. Amikor volt szükség. Orbán Viktor mi- emésztve”, miközben már a
megérkezett a meghívás a niszterelnökkel szintén a rend- ’80-as években látszott, hogy

integráció nélkül egyik fél
számára sincs jövő. A középeurópaiság megfogalmazásához Kőszegnél alig lehet alkalmasabb hely: többkultúrájú város, földrajzilag is jó
stratégiai helyzetben. Ez a
modell – de reméljük, hogy
hamarosan létrejönnek további hasonló központok, hálózattá bővül a kezdeményezés.
Az intézet kutatási programjába is beemelt Kraft pedig
arról szól, hogy belülről keressük meg az új értékeket, és
az örökségre építsünk rá egy
új fejlesztési koncepciót. A
vidék fejlesztése nélkül Magyarország nem tud kijönni
abból a sajátos elmaradottság-paradigmából, amely a
működését körülbelül 300 éve
jellemzi. Ezen a téren is elkezdődött a hálózatosodás:
bővül a Pannon Városok Szövetsége – Szombathelynek is
itt a helye, a Kraft-koncepciót
eredendően Kőszegre és
Szombathelyre találtuk ki! –,
sorban Kraft-pontok jönnek
létre a régióban. A legújabb
eredményünk pedig a Pannon
Egyetemmel való együttműködésből létrejött Kőszegi
Kampusz, amelyhez várhatóan más egyetemek is csatlakoznak.
– Az évek óta zajló folyamatban az új időszámítás kezdetét egyrészt a kutatóintézet
elindítása, másrészt a Kraftkoncepció – „Kreatív város,
fenntartható vidék” – kormányzati szintre emelése jelzi:
a július elején megjelent kormányhatározat több milliárdos
fejlesztéseket határoz meg az
elkövetkezendő évekre Kőszegen és környékén.

– Ez szinte váratlan siker,
amely minket igazol. Kőszegen a fejlesztések már megkezdődtek: állami tulajdonban lévő régi épületek újulnak
meg – hogy aztán feltöltődjenek tartalommal. Itt mögöttünk a Zwinger az egyik első
élő példa: a nyári egyetem
idején megnyílt Szemtől
szemben kiállítás egyrészt a
Kőszeg
polgárosodásában
fontos szerepet játszó zsidóságról közöl ismereteket,
másrészt kapcsolódik az FTI
egyik programjához. Ez a
komplex szemlélet jellemzi
minden megmozdulásunkat.
A most kezdődő Hangzó város fesztivál koncertjei, akciói
sem öncélúak: amellett, hogy
reflektálnak a város köztereire, ugyancsak komoly kutatás-fejlesztés
kapcsolódik
hozzájuk. A tudományban és
a művészetben megnyilvánuló kreativitás sok tekintetben
hasonlít egymáshoz: olyan
fejlesztési koncepciókat szeretnénk letenni az asztalra,
amelyek az óvodától az egyetemig a változásra való nyitottságra kondicionálnak.
A bizonytalanság és az állandó gyors változások korszakában élünk. A válság
egyik oka éppen az, hogy az
oktatási rendszerek – rugalmatlanságuk okán – képtelenek lépést tartani a valósággal. A „valódi valóság” és az
iskolában elsajátítható valóság között ma olyan mértékű
a disszonancia, ami már elviselhetetlen. Az FTI ezért
alapfeladatának tartja, hogy
megváltoztassa a tudáshoz, a
tudás elsajátításához fűződő
viszonyunkat.
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Nevessen

Mindene megvan
Megy az országúton 70-nel
a házaspár, a férj vezet. A feleség megszólal:
– Tudod, sokat gondolkodtam a dolgon, és rájöttem,
hogy nem tudok többé veled
élni. Szeretnék elválni tőled.
A férj nem szól semmit, de
rálép a gázra, immár 90-nel
mennek.
– Találtam egy olyan férfit,
aki kedvesebb, mint te, jobb
az ágyban, a gyerekeket is
jobban szereti.
A férj ismét gyorsít, immár
110-zel repesztenek.

– A gyerekek természetesen nálam maradnak, a házra
is igényt tartok. A pénz fele a
miénk lesz.
A férj továbbra is csendben van, de már 130-at mutat
a sebességmérő.
– Miért vagy ilyen szótlan,
neked semmi sem kell?
– Nekem mindenem megvan, amire szükségem van –
mondja a férj nyugodtan.
– Igen, na és mi az a minden? – kérdezi gúnyosan a feleség.
– A légzsák...

Vadász életveszélyben
A sikeres vadászt, Afrikafelfedezőt megkérdezi egy riporter:
– A vadászatai során biztosan sokszor került életveszélybe. Elmondaná nekünk,
mikor volt életében a legnagyobb veszélyben?

A vadász elgondolkodik,
majd azt mondja:
– A legnagyobb életveszélyben akkor voltam,
amikor apám huszonkét éves
korában úgy határozott, hogy
egész életében agglegény
marad...

Azonos
súlycsoport
G. B. Shaw nagyon utálta
Churchillt, ezért egyszer küldött neki két színházjegyet
ezzel a levéllel: „Tisztelt miniszterelnök úr! Ezennel küldök Önnek két jegyet a legújabb színdarabom premierjére. Jöjjön el egy barátjával...
már ha van még magának barátja ebben az országban!”
Mire Churchill így válaszolt: „Sajnos a premier napján nem tudok elmenni, de a
következő előadást szívesen
megtekinteném... már ha a
maga darabjait lejátsszák egymás után kétszer is!”

Pöttyös labda
Az rendben van, hogy sokat vagyunk a napon és szép bronzos bőrünk lesz, na de nem mindegy, hogy milyen öltözékben! Fent láthatók a különböző sportok – vízisí (cuki), hegyikerékpározás, búvárkodás, görkorizás – szerelmeseinek ,,bikinivonalai”. És persze legutolsóként egy igazi kocka, aki teljesen mindegy, mit vesz
fel, úgysem megy a napra, mert az egész nyarat a billentyűzet koptatásával tölti egy besötétített szobában...

Eredeti állapot
Egy nő bemegy a kisállatkereskedésbe.
– Tudnak nekem adni 1000
darab csótányt? – kérdezi az
üzletben.
Az eladó megrökönyödik:
– Sajnos csótányokkal nem
foglalkozunk. De egyébként
is, mit akar csinálni ennyi
csótánnyal?
– Tudja, felmondták az albérletemet, és a tulajdonos
azt mondta, hogy hozzam
eredeti állapotára a lakást.

Egy festő emlékei
Tóthné Gubányi Mária ma is őrzi,
ápolja édesanyja, a naiv festőként ismertté vált Gubányi Imréné hagyatékát. Az asszony egész életében dolgozott, felnevelte a gyerekeit, kenyeret
adott a kezükbe, élete utolsó évtizedében pedig a festésnek élt. Gubányi Imréné utolsó éveit Csákváron töltötte.
Festményeiből most Fehérváron, az
Európa Klubban látható kiállítás. A hagyatékról a lányával beszélgettünk.

A karrier a család után
Zsúfoltan telnek Szinetár
Dóra napjai, a hónap minden percét Szegeden tölti.
Élvezi a lustálkodós délelőttöket, amiket éjfélig tartó
próbák, majd előadások váltanak. Úgy alakította az idejét, hogy ilyenkor is a közelében legyen a családja.

Megtisztel az irigységed,
de nem tudom viszonozni...

Két kívánság
Agresszív kismalac sétál
az erdőben. Találkozik a jótündérrel: – Kismalac, lehet
két kívánságod
– Oké. Verj ebbe a fába
egy szöget, de úgy, hogy senki ne tudja kihúzni!
– Ilyen egyszerű? Tessék!
És mi a második kívánságod?
– Húzd ki!

Móricka hazafelé az anyjának könyörög egy pöttyös
labdáért. Az anyának nincs
kedve megvenni, de azt ígéri
a gyereknek, hogy ha hazaérnek, azt játszanak, amit akar.
Otthon Móricka azt kéri,
hogy játsszanak papás-mamást. A mama beleegyezik,
mire Móricka így szól:
– Öltözz, asszony! Megyünk és veszünk a gyereknek egy pöttyös labdát!

Parti a szabadban

Milyen jól elbújt!

– Mi az? Egy csontváz a
bokorban.
– ???
– A tavalyi bújócskaverseny győztese!

Küldjön fotót e-mailben!

Luca kutyus labdázik
Szűcsné Berta Marianna

Megengeded, hogy itt aludjak?
Kurucz Katalin
Indulhat is a nap!
Németh Andrea

Mit rontottak el a magyar úszók?
Bár Hosszú Katinka tarol az olimpián, de kérdés:
vajon valamit rosszul csináltak a felkészülésnél
úszó olimpikonjaink? A formaidőzítéssel van a
baj, vagy a pszichikai felkészüléssel? Sós Csaba,
a Magyar Úszószövetség szakmai alelnöke
szerint tény: valami nem úgy működik, ahogy
kellene.

Csak nem kajaszagot érzek?
Pásztor Enikő

Két kontinens között
Nagyot fordult a világ az
utóbbi években Kamarás
Ivánnal. A színész jelenleg
folyamatosan ingázik Magyarország és az Egyesült Államok között, mindkét országban rengeteg munka várja. Azt vallja: nagyon izgalmas életszakaszban van, amit
családjának, két tehetséges
fiának is köszönhet.

Mamánál lenni jó!
Hermán Mónika

Elfáradtam a játékban
Csóry György

Kedves Olvasók!
Várjuk vicces, megható és különleges
fotóikat néhány szó kísérőszöveggel.

Botond, a nagy ho-ho-ho-ho!
Árpádné Laky Judit

E-mail címünk:

laza@plt.hu

A fotó megjelenéséhez a beküldő egyetértésén kívül a képen látható személy
(kiskorúaknál törvényes képviselő) hozzájárulása is szükséges
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Kicsinyke kis
lánglovagok

Pósa Hajni, Pósa Petra és
Pósa Kamilla lány létükre
egyszerre kiabálják a hangos
igent arra a kérdésre, hogy
tűzoltók szeretnének-e lenni:
családilag már a vérükbe „oltották” a tűzoltás iránti szenvedélyt. Tóth Bálint, Varjú
Benedek, Vajda Attila közben
a tűzoltóautónál végeznek
egy kis karbantartást. A gyerekek – akik nem csak a tó

tak. Tüzet ugyan nem gyújtottak, inkább csak a legfőbb oltóanyaggal, a vízzel ismerkedtek, egyik nap például éppen a termálmedencékben
pancsolva. Kovács Ákos , az
egyesület elnöke elmondta, a
csobbanáson túl, jártak tűzol-

Pósa Hajni, Pósa Petra és Pósa Kamilla, Tóth Bálint, Varjú Benedek, Vajda Attila szerelés közben.
Nem csak a fiúk érdeklődnek a hivatás iránt, kilenc lány is képviseltette magát a táborban

tó és mentőmúzeumban, ahol
szimulációs gyakorlatokon is
részt vehettek, de érdekes előadásokat is meghallgathattak
a gyerekek. Farkas-Bozsik
Gábor tűzoltó alezredes, Fejér megyei katasztrófavédelmi
szóvivő is előadást tartott, stí-

A városi mozik mai műsora
Székesfehérvár,
Cinema
City: Rossz anyák: 11.40,
13.50, 16.00, 18.10, 20.20,
22.30. A Függetlenség napja
3D: 14.40. A kis kedvencek
titkos élete: 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30, 20.30;
3D: 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30. A zátony:
13.50, 15.50, 17.50, 19.50,
21.50. Amikor kialszik a fény:
16.20, 18.20, 20.10, 22.00. Ja-

son Bourne: 13.00, 15.30,
18.00, 20.30, 22.30. Jégkorszak: 10.00, 12.00, 14.10; 3D:
11.00, 13.10, 17.40. Központi
hírszerzés: 14.00. Mike és Dave...: 11.50, 16.10, 18.15,
20.20, 22.30. Star Trek 3D:
19.40. Star Trek: 11.10. Suicide Squad: 10.00, 15.00; 3D:
12.30, 17.30, 20.00, 22.20.
Szellemirtók 3D: 17.10, 22.10.
Szemfényvesztők 2: 10.20,

19.40. Szenilla nyomában 3D:
12.20. Szenilla nyomában:
10.10. Tarzan legendája 3D:
15.20. Barátság Mozi: Jégkorszak: 10.00. A kis kedvencek titkos élete: 16.00. Rossz
anyák: 18.00. Micsoda spanyol éjszaka!: 20.00. Dunaújváros, Dózsa Mozi: A kis
kedvencek titkos élete: 15.00.
A zátony: 20.30. Rossz anyák:
18.45. Suicide Squad: 16.30.

lusával és mondandójával
még inkább megszeretette a
szakmát a gyerkőcökkel.
– Hétfőn még csak szereltek, pénteken már fociztak,
önfeledten „vizeztek”, locsolkodtak – mondta az önkéntesek elnöke, aki hozzátette, jö-

vőre is szeretnék megszervezni a tábort, főleg a sok pozitív
visszajelzés miatt. Akkor
mindenkit visszavárnak.

Ez történt: a nap krónikája
1899-ben ezen a napon született Alfred Joseph Hitchcock
angol filmrendező, forgatókönyvíró és producer. Suspense: ez a Hitchcock által
létrehozott feszültségteremtő
eszköz egyike azon fogalmaknak, amelyek megkülönböztetik a filmjeit az egyéb
thrillerektől. Egy példa a
megjelenésére: a néző számára felfedi, hogy bomba van az
asztal alatt, de a főhős ezt
nem tudván nyugodtan üldögél mellette.

HÉTVÉGI FEJTÖRÔ – 06-91-33-10-33

VÉRADÁS
A Magyar Vöröskereszt Fejér
megyei szervezete augusztus
16-án, kedden 8.00-10.00 óra
között Dunaújvárosban, a vérellátóban (Vasmű út 10.), illetve 14.00-17.00 óra között
Szabadbattyánban, a művelődési házban (Árpád u. 10.)
szervez véradást.

TRAFFIPAX

Fotó: wikipedia.org

A gyerekek
rajonganak
a „tűzoltósdiért”

Fotó: A szerző

környékéről, Székesfehérvárról és Érdről is érkeztek –
szemmel láthatóan rajonganak a „tűzoltósdiért”, és most
egy hétig részük is lehetett
benne, igazi tűzoltókká vál-

Kápolnásnyék (bl) – Huszonkilenc kis tűzoltó ismerkedett meg a tűzoltó
hivatás csínjával-bínjával
a héten, a kápolnásnyéki
tűzoltó táborban, amit a
Velence Város Önkéntes
Tűzoltó Egyesület szervezett. Ez volt az első táboruk, de nem az utolsó.

Alfred Hitchcock (1899-1980)

09.00-11.00 Székesfehérvár,
Budai út; 12.30-13.30 Székesfehérvár-Kisfalud, Fehérvári út; 17.30-18.30 81-es sz.
főút, Székesfehérvár és Sárkeresztes között; 08.30-10.00
Dunaújváros, Vasmű
út;
10.00-12.00
Dunaújváros,
Aranyvölgyi út; 13.00-15.00
Dunaújváros, Magyar út.

Küldje be sms-ben a megfejtést az alábbiak szerint vasárnap éjfélig: sms-szám: 06-91-33-10-33.
Fejér megyei megfejtôk írják be a FVFEJT szót, Dunaújvárosi megfejtôk pedig a DHFEJT szót, majd szóközzel adja meg megfejtését és címét. (pl.: FVFEJT vagy DHFEJT Megfejtés Név Cím). Küldje el az sms-t!
A beküldôk között értékes ajándékot sorsolunk ki. Az sms díja 99 Ft Info: 06-1-220-6052

ékcsomagot sorsolunk ki.

A beküldők között ajánd

KEREr Se ZmTRé EnJyTjVáÉtNéYk
nye

Része a szórakozásnak
szórakoz a is

Múlt heti számunk megfejtése: A legjobb mód, hogy ne törjék össze a szíved, ha úgy teszel, mintha nem lenne. Charlie Sheen, eredeti nevén Carlos Irwin Estévez, amerikai színész
Nyertes: Sánta György 2060 Bicske, Veres Alexandra 2400 Dunaújváros
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Izgalmas variációk zöldbabra

SZEZONÁLIS Csirkés és gombócos változatban a gyerekek is könnyebben megeszik a zöldséget
Szombathely (tk) – Az egyszerű, sárga színű zöldbabot abban a tökéletes
pillanatban szüreteljük,
amikor már nem zöld, de
a magok még nem fejlődtek ki benne. Fagyasztással télre is tökéletesen
tartósíthatjuk.

P. Hajmási Erika, a Savaria
Múzeum nyugalmazott régésze számára szórakoztató időtöltés a főzés. Mindennap
friss ételt készít, és ha itthon
van az egész család, férje, két
nagy fia, menye és három
unokája dicséri a mami főztjét. Most arra vállalkozott,
hogy a zöldbab felhasználására ad jobbnál jobb ötleteket.
Főzeléket készített úgy, ahogy
az anyukájától tanulta, aztán
ahogy az anyósa főzte, végül
„malacot”, aminek ötlete a
keresztanyjától származik.
Hozzávalók a csirkés babfőzelékhez: 25 deka zöldbab,
egy nagy fej vöröshagyma,
három színes paprika, 2 és fél
deci tejföl, két evőkanál liszt,
70 dkg csirke felsőcomb vagy
farhát, két evőkanál sós paprikalekvár, egy lestyánlevél, 23 evőkanál étolaj.

A dinsztelt hagymán együtt pirítjuk, majd pároljuk a zöldbabot a csirkecombokkal

Az apróra vágott hagymát
az olajon megdinszteljük,
benne a combokat először a
bőrös, majd a másik oldalon
fehérre pirítjuk. Rászórjuk
egymás után a zöldbabot, az
összevágott paprikát, a darált
paprikát, mindegyikkel összeforgatjuk. Annyi vízzel felöntjük, hogy ellepje, és a lestyánt is rádobva fedő alatt bő
egy óráig főzzük. Félidőnél a
lestyánt kivesszük. Amikor
elfőtte a levét, bestauboljuk,
majd hozzáadjuk a tejfölt.
Tartalmasabb egytálétel, ha
miután újra felforrt, egy tojásból és lisztből készült nokedlit szaggatunk bele.
Hozzávalók a gombócos
zöldbabfőzelékhez: 25 deka

Fotó: Tersztyánszky Krisztina

A zöld fűszerek
csak hátteret
adnak az ízekhez

A malackák, azaz a baconbe tekert, hosszú zöldbabok gyorsan megpirulnak

zöldbab, egy csokor kapor,
egy szál tárkony, 2-3 evőkanál étolaj, egy nagy fej vöröshagyma, két evőkanál liszt,
két és fél deci tejszín, fél kiló
darált sertéslapocka, késhegynyi bors, 2-3 salotta hagyma.
Az apróra vágott vöröshagymát az olajon megdinszteljük, rádobjuk a zöldbabot

és a tárkonyt, vízzel felöntjük
és főzzük. A darált húst az
apróra vágott és olajon megdinsztelt salotta hagymával,
egy nagy csipet sóval és a
borssal összegyúrjuk, és gombócokat formázunk. Berakjuk
őket a forrásban levő zölbab
közé, majd amikor megfőttek,
kiszedjük, és kevés zsiradé-

P. Hajmási Erika a csirkés zöldbabot kínálja – így az unokák is elfogadják a zöldséget

kon átsütjük. A főzeléket stauboljuk, hozzáadjuk a tejszínt, majd tálalás előtt beleszórjuk az apróra vágott kaprot.
Hozzávalók a „malackához”: negyven darab zöldbab,
végeitől megtisztítva, egészben megfőzve, 20 deka bacon, 4 deka vaj.

Az igazi tárkonyos pecsenye

A zöldbabokat nyolcasával
összefogjuk, baconbe tekerjük, fogpiszkálóval megtűzzük. Kevés olajon serpenyőben sütjük. Amikor már
majdnem megsültek a malackák, a zöldbabos, kiálló végekre egy-egy kis vajdarabkát
teszünk. A vaj karamellizálódik, és különlegesen jó ízt ad

a zöldbabnak. Tálalhatjuk egy
fej dinsztelt vöröshagymából,
egy bögre rizsből, két bögre
vízből és 16 deka zöldbabból
párolt zöldbabos rizzsel.

Rakott mézes szelet

Nem tartozik a legegyszerűbben elkészíthető sütemények közé
Fotó: VN-archív

A francia konyha kedvenc
fűszere a tárkony. A levelei
édeskés, kesernyés, borsos, kissé ánizsos ízűek. A petrezselyemhez hasonlóan levesek,
szárnyas-, hal- és vadas ételek,
birka- és báránysült, zöldbab,
borsó és burgonyafőzelék ízesítésére kiváló. Friss és zöld állapotban, illetve szárítva használják. Régebben csaknem minden
házban kedvelt és gondosan őrzött fűszer volt. Erdélyből került hozzánk. Ma ismét kezd
divatba jönni, és mind jobban
keresik.
Hozzávalók: 8 szelet csont
nélküli karaj, pici só, paprika,
bors. 30 dkg darált hús, 2 fej
vöröshagyma, 1 kávéskanál

Fotó: VN-archív

Szombathely (VN) – A tárkony a francia és erdélyi
konyha megkerülhetetlen
fűszere, de szerencsére
mi is egyre többet használjuk. Kellemes, ánizsos
illata új értelmet ad a
mártásos-húsos fogásoknak is.

A hagyományos lubipecsenye tejfölös mártása a kellemes illatú tárkonnyal igazán különlegesen aromás

őrölt kömény, csipetnyi tárkony, 1 kávéskanál majoranna,
2 evőkanál tárkonyos mustár. 1
evőkanál olaj, csipetnyi só, 1
kanál pirospaprika, 2 dl tejföl,
2 evőkanál liszt.
A karajt vékonyra kiverjük,
sózzuk. A darált húst egy evőkanál pirospaprikával és csipet-

nyi borssal, egy kávéskanál sóval jól összedolgozzuk. A
hússzeletekre kis halmokat rakunk, majd feltekerjük. Egy
edényt olajjal kikenünk, a húsroládokat beletesszük, egy dl
vizet öntünk alá, lefedve megpároljuk.
Ha a levét elfőtte, levesszük

róla a fedőt, és pirosra sütjük.
A vöröshagymát az olajon
megdinszteljük, hozzáadjuk a
paprikát, a köményt, a majorannát, a tárkonyt, a mustárt, a
sót, majd a sült hús levét, s 3-4
liter vízzel felöntjük. A tejfölös
habarással összeforraljuk. Galuskával tálaljuk.

Hozzávalók a tésztához: egy
tojás, 3 dkg zsír, 3 evőkanál tej, 2
evőkanál olvasztott méz, 15 dkg
porcukor, 1 kávéskanál szódabikarbóna. fél csomag őrölt fahéj.
Az anyagokat összefőzzük,
majd 40 dkg lisztet hozzákeverünk, s három lapot sütünk.
A következő tészta a vizes piskóta: öt tojásfehérjét felverünk,
apránként hozzáadunk öt evőkanál vizet, majd 30 dkg cukrot kis
részletekben. Ezután hozzákeverjük az öt tojássárgáját, végül 20
dkg lisztet. Sütőpapírral bélelt
tepsiben sütjük, ha kihűlt, lapjában kettévágjuk.

A krémhez 25 dkg vajat
ugyanennyi porcukorral kikeverünk, egy csomag vaníliapudingot
négy dl tejjel összefőzünk, ha az
utóbbi kihűlt, a kétféle masszát
összevegyítjük.
A süteményt a következőképpen rakjuk össze: alul lesz az
egyik barna lap, rá a krém fele,
majd az egyik piskótalap, erre baracklekvár, majd a második barna
lap, a krém másik fele, aztán a
második piskótalap, erre újra lekvár, végül a harmadik barna lap.
A süteményt kissé lenyomatjuk, végül csokoládémázat teszünk a tetejére.
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Munkaszüneti nap
a siker után
Rio de Janeiro (mti) – Frank

Bainimarama , Fidzsi-szigetek miniszterelnöke munkaszüneti napot hirdetett annak
tiszteletére, hogy az ország
válogatottja csütörtökön diadalmaskodott a riói olimpia
férfi rögbitornáján, és ezzel
az ország történetének első
ötkarikás érmét nyerte. A
döntőben az óceániai ország
együttese 43-7-es győzelmet
aratott Nagy-Britannia felett.
A kormányfő a helyszínen
szurkolt a válogatottnak a viadal mindhárom napján, amelyek szintén munkaszüneti
napok voltak az országban.
– Ez egy csodálatos pillanat
nemzetünk
történelmében.
Minden Fidzsi-szigeteki rendkívül boldog otthon és szerte
a világon – mondta Bainimarama kormányfő.

Nem fogott kezet
az egyiptomi
Rio de Janeiro (mti) – Az

egyiptomi Iszlam el-Sehabi
nagy botrányt kavart azzal,
hogy nem fogott kezet Or
Sassonnal, miután izraeli ellenfele legyőzte őt a +100 kilogrammos súlycsoport első
körében a riói olimpia cselgáncstornáján. A 32 éves
egyiptomit előzetesen a közösségi oldalakon arra buzdították szurkolói, hogy ne álljon ki az izraeli dzsúdós ellen, mivel az az iszlám vallás
megszégyenítése lenne. ElSehabi ugyan kiállt, ám veresége után nem fogadta el legyőzője kézfogását, hanem
fejét rázva elfordult tőle. A
közönség füttykoncerttel fejezte ki nemtetszését az esetet
követően.

Cseh László százon javíthat
Szupkai Gábor
szupkai.gabor@fmh.plt.hu

Rio de Janeiro – Cseh
László és Hosszú Katinka
is könnyedén jutott döntőbe, a dunaújvárosi
Takács Krisztián sajnos
nem jutott tovább 50
méteres gyorsúszásban.

Hosszú Katinka már az
előfutamban is egy országos
csúccsal kezdte a napot, de az
elődöntőben sem adta alább,
és rögtön az első forduló után
komoly előnyre szert téve, a
nemzeti rekordot tovább javítva, 2:06.03 perces idővel
nyert.. Hosszú esetében persze ez már nem túl nagy meglepetés, hiszen minden úszása

Éremesélyek
az úszóversenyek
hajrájában
alkalmával rekordokat döntött. Korábban 400 méter vegyesen világcsúccsal, 100
méter háton minden idők második legjobb idejével, 200
méter vegyesen pedig olimpiai rekorddal zárta a versenyt.
– Ez nem jelent semmit,
nem nagyon lehet tudni, hogy
ki mit tud. Azért ez nagyon
kemény lesz, holnap kiderül.
Utolsó döntő, élvezni kell, és
ennyi. Nem gondoltam volna,
hogy ilyen jó lesz, még világbajnokságon sem úsztam
ennyire erős időt, jókor jött ki
– nyilatkozta a 27 éves, háromszoros olimpiai bajnok
úszó.
Cseh László az előfutamban a második legjobb időt

Cseh László a férfi 100 méteres pillangóúszás döntőjében vigasztalódhat a nyári játékokon

érte el, úgy tűnt nyoma sincs
a fő számában, a 200 méter
pillangón világbajnoki címvédőként elért, csalódást jelentő
hetedik hely okozta elkeseredettségnek. Az elődöntőben
főként a második 50 méteren
úszott parádésan Cseh, majd
a hajrában jött a már szokásos
levegővétel nélküli tempózás,
s ugyan öt századdal gyengébb idővel, mint az előfutamban, de megnyerte a futamot.
– Jobb időt szerettem volna, de a kezdés úgy látszik,
nem akar összejönni. Az,

hogy Michael Phelps-et megvertem egy századdal, kis
győzelem a lelkemnek, de
nem jelent semmit. Holnap a
döntőben szeretném a legjobbamat megúszni, akkor teljesen mindegy, hányadik helyen
végzek, mert ha nyolcadik,
akkor is elégedett leszek. Már
nincsenek olyan vágyálmaim,
amelyeket nem biztos, hogy
lehet teljesíteni – mondta
Cseh László.
A dunaújvárosi úszó, Takács Krisztián 50 méteres
gyorsúszásban ugrott a medencébe a riói nyári játéko-

Jól kezdtek
atlétáink
Rio de Janeiro (szg) –
Újabb magyar sportolók
kezdték meg, illetve folytatták a küzdelmeket a
riói ötkarikás játékokon.

OLIMPIA Hosszú Katinka országos csúcsokkal halad a negyedik győzelme felé

Fotó: MTI – Czeglédi Zsolt

RÖVIDEN

kon, végül saját futamában a
hatodik helyen, 22.12 másodperces idővel csapott be a célba, ezzel csupán két századmásodperccel maradt el a
még elődöntőt érő 16. helytől.
– Sajnos ilyen az 50 méter,
itt századok döntenek Kicsit
féltem is ettől, mert általában
jobban megy az úszás akkor,
ha bejutok a tizenhat közé –
tette hozzá csalódottan a
sprinter.

A riói olimpia pénteki versenynapján Sidi Péter a 10.,
míg Szabián Norbert a 42.
lett a kisöbű szabadpuska fekvő számában. A világ- és
többszörös Európa-bajnok Sidi 623,3, míg az Európa-bajnoki ötödik Szabián 617,3
körrel zárta a 60 lövéses alapversenyt.
A +100 kilogrammos Bor
Barna a nyolcaddöntőben kikapott, ezzel befejezte szereplését a cselgáncstornán.
Az egypárevezősben versenyző
Pétervári-Molnár
Bendegúz megnyerte pénteki
futamát az alsó ágon, így
szombaton a 13-18. helyért
rendezendő C döntőben fejezi
be szereplését.
Az ökölvívó Harcsa Zoltán
kiütéssel kikapott a világbajnok kubai Arlen Lopeztől ,
így kiesett a 75 kilogrammos
súlycsoport nyolcaddöntőjében.
Úszónk Molnár Flóra nem
jutott tovább a női 50 méter
gyors előfutamaiból, és a
Gyurta Gergely, Rasovszky
Kristóf kettős sem kvalifikálta magát az 1500 méteres
gyorsúszás fináléjába, de a
4x100 méteres férfi vegyesváltó sem járt sikerrel.
Megkezdődtek az atlétikai
küzdelmek is az olimpián,
ahol Márton Anita bejutott a
súlylökés döntőjébe, miután
elsőre túldobta a 18,50 méteres selejtezőszintet. Szintén
fináléba jutott a diszkoszvető
Kővágó Zoltán 63,34-es eredménnyel. Zsivoczky-Farkas
Györgyi és Krizsán Xénia is
jól kezdett hétpróbában, két
szám után Zsivoczky-Farkas a
10. helyen áll, Krizsán a 18.

Tíz gólos különbség Japán ellen

Berecz Zsombor a riói nyári olimpia férfi vitorlásversenyén

Nekik szurkolhatunk
Rio de Janeiro (mti) –
A mai napon az alábbi
magyar érdekeltségű versenyszámokat rendezik
a riói nyári játékokon.

TOLLASLABDA
13.00–04.00: női egyéni,
csoportmérkőzések
(Sárosi
Laura)
ATLÉTIKA
14.30–17.50:
hétpróba
(Krizsán Xénia, ZsivoczkyFarkas Györgyi)
15.50: férfi diszkoszvetés,
döntő
VITORLÁZÁS

18.00–22.30: finn (Berecz
Zsombor), Laser (Vadnai
Benjamin), Laser Radial (Érdi Mária) – futamok
VÍZILABDA
18.00: női csoportmérkőzés, Magyarország–Egyesült
Államok
ATLÉTIKA
01.00–04.15:
hétpróba
(Krizsán Xénia, ZsivoczkyFarkas Györgyi)
ÚSZÁS
03.11: férfi 1500 m gyors,
döntő
04.04: férfi 4x100 m vegyes váltó, döntő

Rio de Janeiro (szg) – A
továbbjutás szempontjából kötelező volt a győzelem Japán ellen az
olimpiai vízilabdatorna
negyedik fordulójában.

20 fok és eső várta a csapatokat a medencében, ahol
az eddig pont nélkül álló japánok ellen, első győzelmünk
megszerzésének reményében
szálltunk vízbe.
Ennek ellenére kezdésként
két Japán kapufát kellett feljegyeznünk, ám ami igazán
számít, az első gólt mi szereztük Kis Gábor révén. Okava
Kejgo ugyan egyenlített, de
csak felébresztette az alvó
oroszlánt, Varga Dénes büntetőből, majd Manhercz
Krisztián három akciógóljával vettünk revansot a japánok találatáért még az első
negyedben.
A második játékrészben
Kis Gábor úgy döntött, hogy
ő is versenybe száll a legeredményesebb gólszerző címért,
gyors egymásutánban kétszer
köszönt be Tanamura Kacujuki hálójába. Varga Dénes és
Szívós Márton is feliratkozott
góljával a jegyzőkönyvbe, Takei Kodzsi volt, aki a japánok

Fotó: MTI – Illyés Tibor

Fotó: MTI – Kovács Tamás

Az első két negyedben a vízilabda magasiskoláját láthattuk a magyar csapattól

A négy gólig jutó Manhercz Krisztián (balra) és a japán Hazui Sota közül előbbi lehet elégedett

részéről befurakodott kettőjük
közé a gólok sorában, majd
Kadono Juki is túljárt Nagy
Viktor eszén. Ezt viszont a
Kis Gábor és Manhercz
Krisztián közötti gólpárbaj
követte, 11-3-ra vezettünk a
nagyszünetben.
Szerencsére az eredménynek köszönhetően nem kellett
attól tartanunk, hogy innen

nagyobb baj érhet minket.
Sajnos a fiúk is érezték ezt, és
erőteljesen visszavettek a magyaros virtusból, így Nagy
Viktornak is volt alkalma bemutatni néhány bravúrt, túloldali kollégájához hasonlóan.
Ezt a nyolc percet némi meglepetésre csak 2-2-es döntetlenre hoztuk, de persze már
az első két negyedben elintéz-

ték a fiúk, hogy ezúttal ne
kelljen körmöt rágnunk a
meccs hajrájában.
Nem is kellett, a lefújáskor
tíz gól volt a különbség a két
együttes között, 17-7 lett a
végeredmény. A házi gólpárbajt végül Kis Gábor nyerte 5
találattal a 4 gólos Manhercz
Krisztián előtt. Vasárnap a házigazda Brazília következik.
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Dunaújváros (ga) – A hétvégén rajtol a 2016/2017.
évi Fejér megyei labdarúgó-bajnokság mindhárom
osztálya.

A Viszló Trans első osztályban szombaton egymás
ellen játszik a körzetünkhöz
tartozó két együttes. Az újonc
Baracs gárdája szomszédvári
rangadón fogadja a Mezőfalvát. A házigazdák az elmúlt
bajnoki esztendőben a másodosztály Agárdi Termál
csoportjában a második helyen végeztek, de a Puskás
Akadémia III visszalépés miatt lehetőséget kaptak az első
osztályban való indulásra. A
mezőfalviak bravúros tavaszi
menetelésüknek köszönhetően a nyolcadik helyen zárták
az elmúlt bajnokságot. A nyáron azonban a bajnoki címvédő Iváncsához távozott Masinka László vezetőedző, aki
helyett Horváth Csaba irányítja a szakmai munkát. A
játékos keret is gyengült, hiszen a rivális Sárszentmiklóshoz igazolt Boros Benjamin,
aki az együttes meghatározó
játékosa volt. Az erőviszonyokat figyelembe véve tehát
háromesélyes összecsapásra
számíthatunk az idénynyitón.
A másodosztály Agárdi
Termál csoportjában szombaton rendezik a Besnyő –
Adony mérkőzést, aminek pikantériája, hogy egy héttel ezelőtt ugyanebben a párosításban a Fejér Megyei Kupa keretében találkozott egymással
a két csapat. Akkor a vendég
adonyiak 2-1-es félidőt követően, 4-1-re nyertek. Vasárnap
a rácalmásiak Kálozon, míg a
nagykarácsonyiak Enyingen
lépnek majd pályára.
A harmadosztály Horfer
Serleg csoportjában szombaton csupán a Cece – Kisapostag találkozót rendezik. A bajnoki rajt előtt egyik gárda
sincs csúcsformában, hiszen a
Kisapostag az első, míg a Cece a második fordulóban búcsúzott a Fejér Megyei Kupa
további küzdelmeitől. Másnap az újonnan alakult Nagykarácsony második csapata, a
Lajoskomárom kettővel méri
össze a tudását. A további párosítás: Előszállás – Alap,
Kulcs – Vajta és Mezőfalva II
– Nagyvenyim. Kérdés, hogy
a venyimiek mennyire tudják
feltölteni játékos keretüket,
hiszen a Fejér Megyei Kupa
első fordulójában nem tudtak
kiállni az Adony ellen.
A kezdési időpont 17 óra.

●

Ma döntőt játszunk

Dunaújváros (acs) – A

Dunaújváros – A tegnap
kezdődött V. Kohász Kupa
a házigazdákkal együtt
hat női kézilabda együttes tornáját jelenti. A Békéscsaba és a Debrecen
mellett három külföldi
csapat, a német TuS Metzingen, a dán Viborg és a
horvát Podravka, azaz jó
nevű európai együttesek
fogadták el a Dunaújvárosi Kohász meghívását
a pénteki és a szombati
tornára.

Minden csapatnál közös,
hogy hazájuk bajnokságának
őszi fordulójára készülnek, és
ilyen stádiumban minden torna, téttel bíró mérkőzéssorozat csak segíti a csapatok
összekovácsolását, építést.
Tegnap a Debrecen-TuS
Metzingen (22-24), a Dunaújvárosi Kohász- Viborg HK
22-17, a TuS Metzingen-Podravka RK 29-27, Viborg-Békéscsaba 29-17, Podravka
RK-Debrecen és este a Békéscsaba ENKSE-Dunaújvárosi Kohász párosításban zajlottak az események.
Kemény, gyors játékot láthattunk. A németek stílusát
már az EHF Kupa döntőjében
megismertük. Konkoly Csaba
edzőnél nincs labda pattintgatás, hanem szédületes sebesség, hatalmas ütközések. Az
igazsághoz tartozik az is,
hogy a debreceni együttes felvette a kesztyűt, igyekezett
agresszíven védekezni, nem
adta meg könnyen magát. A
látottak alapján elmondható,
hogy a debreceni együttessel
számolni kell a következő
bajnokságban.
A második mérkőzésen a
Dunaújvárosi Kohász ütközött meg a Viborg dán csapattal. A dunaújvárosi együttes
22-17-re győzte le a dán gárdát. A D. Kohász a következő
összeállításban állt fel: Csapó
_ Azari 1, Karnik 2, Cifra 2,
Kudor 2, Micijevic 4, Vincze
3. A cserejátékosok: Takács
D. 1, Szalai, Klujber 1, Hornyák 3, Molnár 1, Termány 2.
A Viborg: Brun _ Böhme, L.
U. Jensen 1, Bodholt Nielse
3, Grabouyon 2, Haugstedt
Ann, Grethe Nörgaard 6. Csere: Mie Sörensen (kapus),
Lundreen, Hangsted M., Stargaard S. Paulsen 4, Strömberg, K Nergaard 1.
Több Csapó Kyra által bemutatott bravúr vezette be a
mérkőzést, de nem tudott a
Kohász elszakadni a gyorsan
keményen kézilabdázó dá-

Dunaújvárosi Acélbikák
MOL Ligás jégkorongozóinak komoly feladatuk lesz ma. Amolyan
csapatépítő-tréningként
részt vesznek a Kulcsi
Lecsófesztiválon, amely
13 órakor kezdődik. A
hokisok negyven adag
lecsót kívánnak készíteni. A csapat szeretettel
várja a szurkolókat a
„standjukhoz”..

NB II-es meccs
vasárnap
Dunaújváros (gp) – Au-

gusztus 14-én, vasárnap
17.30 órától az NB II-es
labdarúgó bajnokságban
szereplő Vác csapata a
dunaújvárosi stadionban
a Szeged együttesét fogadja.

Itt fogadják
a Videotont
Dunaújváros (gp) – Az

Camila Micijevic nemcsak kapura volt veszélyes, hanem a védekezésből is kivette a részét

noktól. A félidő végén csak
10-9 volt az eredmény a hazaiak javára.
A második félidőben megváltozott a Kohász felállása,
több cserejátékost is beküldött Zdravko Zovko vezetőedző. Csapó – Klujber, Micijevic, Molnár, Karnik, Takács
D., Kudor. Egyre nagyobb lett
a gólkülönbség a Kohász javára. Már hét
góllal is vezetett a hazai együttes (18-11).
Ezt a komoly vezetést
a
csak két góllal tudta a
Viborg csökkenteni,
így a végeredmény
22-17 lett a Dunaújvárosi Kohász javára.
A tegnapi programhoz tartozott még a Metzingen-Podravka összecsapás, amely komoly izgalmak között végül a
németek győzelmével, 29-27re végződött. A Viborg ezután
a Békéscsaba együttesével
mérkőzött meg. Skaliczki
László új csapata a Békéscsa-

ba ENKSE nyolcnapos mátraházi edzőtáborozás után érkezett a Kohász Kupára. Küzdött derekasan, de a játék
még hiányzott a produkcióból. Az első félidőben csak
hét gólt tudott dobni a Csaba
(14-7). A helyzet a második
félidőben sem változott. Látszott a dánok mozdulatain,

nyer a Kohász a Békéscsaba
ellen, vagy döntetlent játszik,
akkor a döntőben küzdhet a
kupáért. Ez volt a tét. Az esti
meccsre legalább négyszáz
néző volt kíváncsi. A Kohász
csapata: Csapó – Azari 1,
Karnik , Cifra 1, Kudor 9,
Micijevic 2, Vincze 1. Cserék: Pálinkás (kapus), Takács
D., Grosch, Hornyák 1,
Molnár 3, Termány. A
Kohász nagyon szoros
Ma a német csapat,
mérkőzést játszott a
csabai gárdával. Sok
Metzingen lesz ismét
ziccert kihagytak a hazaiak, és „életlenül”
az ellenfél
kézilabdáztak. Végül
Kudor Kitti jóváltából
hogy élvezik a játékot, s min- 18-17-re legyőzte a Kohász a
den gólt, szép megoldást Csabát. Ez azt jelenti, hogy
megünnepeltek a parkettán. ma a hazai gárda 14 órakor
Végül 29-17-re nyert a Viborg döntőt játszik a kupáért a
a Békéscsaba ellen. A pénteki Metzingen együttesével.
versenynapot a PodravkaDebrecen és a Békéscsaba—D. Kohász mérkőzés zárta. A Debrecen 24-19-re
nyert. A záró mérkőzésen ha

pelt. Csongrád megye bajnokaként azonban sikerrel vette
a Gyöngyös elleni osztályozós párharcot. Az újvárosiak
csapatkapitánya, Csehi Tamás
bizakodva várja a mai összecsapást.
– Hét hete dolgozunk, azóta folyamatos fejlődést látok a
csapaton, de még nincs teljesen kész, mivel nagyon sok új
játékos érkezett. Kell még
idő, amíg összeszokik az
együttes. Két, három rutinos
játékos elférne még, mert ez
egy nagyon fiatal dunaújvárosi csapat. Bravúrokra lenne
szükség, hogy a tabella elején
tudjunk végezni. Ez maximá-

Fotó: A. G.

A folyamatos fejlődésben reménykednek, de még nincsen kész az együttes

A házigazdák a dunaújvárosiakhoz hasonlóan, vereséggel nyitották az őszi szezont.
A Szigetszentmiklós vendégeként gólnélküli első félidőt
követően kaptak ki 2-0-ra. A
Mórahalom gárdája a tavalyi
bajnoki esztendőben még a
megyei első osztályban szere-

Lecsófesztivál
a hokisokkal

KUPÁÉRT A tegnap esti, Békéscsaba elleni meccs döntőnek bizonyult

Mórahalomra utazik a DPASE
Dunaújváros (ga) – A labdarúgó NB III Közép-csoportjában a 2. fordulót
rendezik az előttünk álló
hétvégén. A Dunaújváros
PASE együttese szombaton 17.30 órai kezdettel
a Mórahalom VSE otthonában lép pályára.

RÖVIDEN

Fotó: Ady Géza

Rajtol
a megyei
bajnokság
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Csehi Tamás optimistán várja
az idegenbeli találkozót

lis odafigyelést igényel, de
nem lehetetlen. Nagy potenciál van a fiatalokban, azonban
még idő kell nekik, ezért vagyunk mi itt idősebb játékosok, hogy segítsük az ő fejlődésüket.
A 2. forduló további párosítása: Pécsi MFC – Hódmezővásárhelyi FC, Szekszárdi
UFC – Komlói Bányász,
Gyulai Termál FC – Szentlőrinc SE, Dabas-Gyón FC –
Pénzügyőr SE, Békéscsaba
Előre II – Méhkeréki SE, FC
Dabas – Dunaharaszti MTK,
Budafoki MTE – Ferencvárosi TC II, Paksi FC II – Szigetszentmiklós.

MTK NB I-es labdarúgó együttese stadionja
építése miatt hazai bajnoki mérkőzéseit Dunaújvárosban játssza. Legközelebb a jövő héten,
augusztus 16-án, kedden 18 órától a Videoton csapatával találkozik majd az MTK a dunaújvárosi stadionban.

Elfogatóparancs
a legenda ellen
Isztambul (mti) – Elfo-

gatóparancsot adtak ki
Hakan Sükür ellen. A
112-szeres török válogatott,
világbajnoki
bronzérmes labdarúgó a
vád szerint részt vett a
július 15-i puccskísérletben, amelyet az államelnök, Recep Tayyip
Erdogan és rendszere
ellen szerveztek. Az
egykori klasszis játékos,
aki többek között játszott a Galatasarayban
és az Internazionaléban
is, Erdogan Igazság és
Fejlődés nevű párjában
kezdett politizálni 2011ben, ám később ellentétbe került a vezetéssel,
és távozott. Sükür tavaly
óta az Egyesült Államokban él.

Fővárosi rangadó az élvonalban
Budapest (MTI) – Az első
és a második helyezett
találkozik egymással a
Ferencváros–Vasas rangadón a labdarúgó OTP
Bank Liga szombati, ötödik fordulójában.

A két patinás fővárosi csapat az előző körig veretlen
volt, ugyanakkor múlt hétvégén a zöld-fehérek gól nélküli
döntetlent játszottak Pakson,
míg a piros-kékek 1:0-ra kikaptak a vendég Újpesttől.
Hazai pályán mindenképpen a címvédő Ferencváros
számít esélyesebbnek.
A három nyeretlen gárdára nem vár könnyű feladat: a
Paks a harmadik Budapest
Honvédhoz látogat, az újonc
Gyirmót a legutóbbi két

mérkőzését megnyerő Újpest
vendége lesz, míg a sereghajtó MTK Budapest a negyedik
Debreceni VSC otthonában
lép pályára. A hajdúságiaknál
ezen a találkozón debütál a
hétfőn kinevezett portugál vezetőedző, Leonel Pontes.
A párosítások, OTP Bank
Liga, 5. forduló: Újpest FC–
Gyirmót FC, Illovszky Stadion 18.00, v.: Erdős.
Videoton–Mezőkövesd,
Felcsút 18.00, v.: Szabó.
Budapest Honvéd–Paksi
FC 18.00, v.: Solymosi.
Swietelsky Haladás–Diósgyőri VTK, Sopron 18.00, v.:
Berke.
Debreceni VSC–MTK Budapest 18.00, v.: Karakó.
Ferencváros–Vasas 20.30,
v.: Iványi.
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Nem egy lehetetlen küldetés

ÚJONC A Gyirmót után a másik frissen feljutott csapat ellen játszik a Videoton
Szupkai Gábor
szupkai.gabor@fmh.plt.hu

Az előző fordulóban végre
megszerezte első győzelmét
az újonc Gyirmót FC otthonában a Videoton, most a másik
újonc, a Mezőkövesd ellen
lépnek a Pancho Aréna gyepére a piros-kékek a következő siker megszerzésének reményében. Könnyű dolga
semmiképpen nem lesz a fehérváriaknak a Pintér Attila
irányította vendégek ellen,
nagyon masszív csapatot rakott össze a volt szövetségi
kapitány. Idén egyelőre a Vidi
előtt állnak a tabellán, igaz
csak egy ponttal, ami szombat
estére remélhetőleg két pontos hátránnyá alakul. A mezőkövesdiek két döntetlennel indították a bajnokságot a Gyirmót és a Haladás ellenében,
majd Dunaújvárosban fektették kétvállra az MTK-t. A
legutóbbi játéknapon ugyan
hazai pályán vereséget szenvedtek a Debrecentől, de valószínűleg nem szeretnék
megduplázni nulla pontos
mérkőzéseik számát.
A Videoton – ha létezik
ilyen – szépen búcsúzott az
Európa Liga küzdelmeitől a
dán FC Midtjylland ellen, így
most már kizárólag a hazai
szintéren kell nagyot bizonyí-

Fotó: Molnár Artúr

Székesfehérvár – A labdarúgó OTP Bank Liga NBI
hétvégi fordulójában a
Pintér Attila irányította
Mezőkövesd lesz a
Videoton FC ellenfele.

Danko Lazovics (a kép jobb szélén), a Vidi támadója a Gyirmót ellen megtalálta a góllövő cipőjét

tania Henning Berg játékosainak. A Gyirmót ellen ez a
nemzetközi kupameccset követően, fáradtan is sikerült,
most végre hazai környezetben, csak erre az összecsapásra koncentrálva, végre a
Pancho Arénában is bizonyíthatnak drukkereiknek a piroskékek.
– Úgy érzem, az utolsó két
tétmérkőzésünk jól sikerült, a
rendes játékidőben mindkét
találkozónkat – kapott gól
nélkül – megnyertük, így jó
hangulatban és megfelelő ön-

bizalommal várjuk a szombati, Mezőkövesd elleni bajnokinkat. Természetesen van

Folytatná
a pontgyűjtést
a Videoton FC
bennünk hiányérzet, hogy végül nagy csatában, de elvéreztünk az Európa Ligában,
azonban azt a fejezetet már

lezártuk, és most már csak
előre tekintünk. A hibáinkból
igyekszünk tanulni, míg a jó
dolgokra elkezdhetünk építkezni. Nem az a fontos, hogy
ki az éppen aktuális ellenfelünk, hanem az, hogy magunkhoz ragadjuk a kezdeményezést, és dominálni tudjunk
a meccseken. Most egy hét
alatt három bajnokit fogunk
játszani, és természetesen
ezeken 9 pontot szeretnénk
gyűjteni. És ez nem csak
vágyálom, a csapatban mindenki hisz benne, hogy képe-

Fotó: Koppán Viktor

Barcelona (hl) – Egy ezüstöt és egy bronzot nyertek a fehérvári pentatlonisták az öttusázók ifjúsági Európa-bajnokságán.

A Volán Fehérvár és az Alba Öttusa is több versenyzővel képviseltette magát a katalán fővárosban. Női egyéniben az Alba ÖSE sportolója,
Varga Eszter végig versenyben volt a dobogóért, végül 5.
lett, klubtársa, Strobl Anita
pedig a 9. helyen zárta a seregszemlét. A fiúknál a volá-

Idén már rekordot jelentő 238 kerékpárversenyző tekert Kincsesbányán, a Gúttamási körön

Fotó: Horog László

Tökéletes versenyt rendeztek Kincsesbányán a kerekeseknek
Kincsesbánya (szg) –
Hétvégén rendezték meg
a Bringa Fieszta országúti
kerékpárversenyt, ami
egyúttal a szenior
magyar bajnokság.

Vasárnap ötödik alkalommal rendezték Magyarország
egyetlen többkörös országúti
körpályás versenyét, amin az
úgynevezett Gúttamási kört
kell többször megtenniük a
bringásoknak. Egy ilyen kör a
Kincsesbánya–Gúttamási–Fehérvárcsurgó–Kincsesbánya
útvonalon 17,4 kilométer
hosszú, és 166 méter a szintemelkedése. Már az előnevezések alapján rekordszámú
résztvevőre számítottak a
szervezők, és végül nem is
kellett csalódniuk, egy min-

den tekintetben kiemelkedő
színvonalú versenyt sikerült
megrendezni Kincsesbányán.
– Összesen 238-an indultak a hétvégén, ami valóban
rekord. A futamok során voltak kisebb balesetek, összeakadások, de mindenki jól
érezte magát, nagyon izgalmas futamok voltak minden
kategóriában. Az időjárás is
kegyeibe fogadott minket, kerékpárversenyzéshez ideális
körülmények voltak, 27 fok
napsütés, enyhe szél. Négy
kategória volt amelyben a
versenyzőknek hat kört kellett
teljesíteniük, közülük az U23as kategória győztese, Sangulin Róbert , az Epronex Special-Bike Team kerekese tekerte
az abszolút győztes időt, 2
óra, 32 perc és 29 másodperc

kellett neki a táv megtételéhez. Örömteli hír, hogy a megye versenyzői is szépen szerepeltek, a SZENIOR III kategóriát egy régi fehérvári kerékpáros, a SZINGO színeiben versenyző Nagy Attila
nyerte, így ő lett a magyar
bajnok ebben a kategóriában,
Boros Pál (SZINGO) a negyedik. A SZENIOR II bajnoka Takács Ferenc Zengő
SE, a SZENIOR I győztese
pedig Specziár Viktor Kőbánya Torna Club. Az U19-es
lányoknál is három fehérvári
lány szerepelt, közülük a
SZINGO-s Péteri Niké volt a
leggyorsabb, a szintén fehérvári Hideg Nóra és Neubauer
Eliza előtt – mondta Németh
Zoltán , a verseny egyik fő
szervezője.

Együttműködés
a Viborg-gal
Dunaújváros (ja) – A

tegnap kezdődött V. Kohász Kupán a házigazdákkal együtt hat női
kézilabda együttes szerepel. A hazai bajnokságból a Békéscsaba és
a Debrecen mellett három külföldi csapat, a
német TuS Metzingen, a
dán Viborg és a horvát
Podravka, azaz jó nevű
európai együttesek fogadták el a Dunaújvárosi Kohász meghívását a
pénteki és a szombati
tornára. A Dunaújvárosi
Kohász első találkozója
után egy mindkét klub
számára sok lehetőséget
rejtegető közös nyilatkozatot tett a dán Viborg
együttesének
elnöke,
Henrik Dohl és a Kohász ügyvezető elnöke,
Szemenyei István , valamint Radulovcs Bojana
szakmai igazgató. Ezt a
megállapodást rövidesen írásos dokumentum
is tartalmazni fogja. A
Viborg elnöke szólt arról, hogy a magyar játékosok nagyon képzettek, a magyar bajnokság
igen erős, tehát a Viborg
számára ez a kapcsolat
mindenképpen gyümölcsöző lesz. A dán és a
magyar klub kölcsönösen küld majd fiatal játékosokat a másik csapathoz, ami a fiatalok
pályafutása szempontjából is fontos, izgalmas
esemény lesz.

Mendy betalált a végén

Ezüstérmet
nyert Burcsik

Rekordszámú kerékpáros

sek lehetünk megnyerni ezt a
három találkozót. De egyelőre a legfontosabb az előttünk
álló feladat. Ismét egy újonc
csapattal mérkőzünk meg.
Ugyanolyan felfogásban kell
pályára lépnünk, mint tettük
azt Dániában az Európa Ligában, és végig ugyanolyan komolyan kell vennünk a találkozót, ez lehet a sikerünk
egyik záloga – nyilatkozta
Loic Nego.
Szombaton harmadik alkalommal áll majd szemben
egymással a két együttes az
első osztályban. A két csapat
2013. november 8-án játszotta egymás ellen az első bajnokiját az NB I-ben, amit a csereként beálló Kleinheisler
László döntött el a 85. percben. Az 1-0-s vereséget a tavaszi idényben hajszál híján
megbosszulta a Mezőkövesd,
akik a második félidő elején
Melczer góljával megszerezték a vezetést, és egészen a
90. percig úgy tűnt, megszerzik a győzelmet, ekkor azonban Haraszti Zsolt vette be
Horváth Tamás kapuját, egy
ponthoz segítve a székesfehérváriakat.
A szombati napon a felcsúti Pancho Arénában 18 órakor
kezdődő mérkőzést Szabó
Zsolt vezeti, segítői Tóth II
Vencel és Farkas Balázs lesznek, míg a tartalék játékvezetői teendőket ezúttal Georgiou Theodoros látja el.

RÖVIDEN

Burcsik Barna második lett

nos Burcsik Barnabás 9.,
klubtársa, Salga Gergő 14.
lett. A csapat Szép Balázs
(Honvéd), Kardos Bence
(Trion), Burcsik Barnabás
összetételben a 2. helyen végzett, egyéniben pedig Szép
éppen lemaradt a dobogóról.
A vegyes váltóban Varga
Eszter és Szép Balázs a 4. helyen végzett, a fiúknál Gaál
András és Hegedűs László 5.
lett. A női váltóban Gulyás
Michelle (KSI) és Strobl Anita (AÖSE) jól szerepelt, kiegyensúlyozott versenyzéssel
a dobogó 3. fokára léphetett.

A fehérváriak döntetlent játszottak az Érddel
Érd (hl) – Két győzelem
után a torna döntőjében
a házigazdákkal vívott
az Alba FKC, a vége
28-28 lett.

Az első mérkőzésen 3130-ra az MTK-t, a másodikon
27-25-re a Budaörsöt verte a
Fehérvár a rangos érdi tornán,
a finálénak is beillő utolsó
meccsen pedig a szintén veretlen házigazdákkal találkozott. Az érdiek kezdtek jobban, az első félidőben őrizték
2-3 gólos előnyüket, ami leginkább annak volt köszönhető, hogy a koronázóvárosi látogatók pontatlanul céloztak,
támadásaik jelentős részét

kapkodva fejezték be Deli Rita vezetőedző tanítványai.
Fordulás után nagyot javult
az FKC játéka, főként a kapuban Herr – a torna legjobb
kapusának válaszották – mutatott remek dolgokat, a mezőnyben pedig Zivkovic és a
szintén frissen igazolt Mendy
volt elemében. Utóbbi a mérkőzés utolsó másodpercében
volt eredményes, ezzel kialakította a 28-28-as végeredményt. A fehérváriak a második helyen zárták a seregszemlét, az Érd jobb gólkülönbségének
köszönhetően
szerezte meg a trófeát. Az
FKC trénere elégedett volt
csapata teljesítményével.
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Harmadszor is x
RIO Megint csak másodperceken múlt
Zalaegerszeg (zh) – Szerdán harmadszor is vízbe
szállt a magyar férfi vízilabda-válogatott a Rio de
Janeiróban zajló nyári
olimpiai játékokon.

A találkozó első felében
egyik csapatnak sem ment a
gólszerzés, az első negyed
2–1 volt a magyaroknak, a
második 1–1-es döntetlennel
zárult. A nagyszünet után a
görögök fordítottak, sőt, két-

gólos előnyre is szert tettek.
Hosnyánszky Norbert törte
meg a magyar gólcsendet,
majd egy-egy gól esett mindkét oldalon, 6–5-tel a görögök
mehettek pihenőre. A záró játékrészben 8–7-es vezetésnél
nem sikerült gólt szereznie a
fiúknak, Görögország pedig
öt másodperccel a vége előtt
egyenlített, így a harmadik
mérkőzésén is döntetlenre
végzett Magyarország.
Fotó: MTI
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Hiába a jó hajrá
RIO Egygólos spanyol győzelem a vége
Zalaegerszeg (zh) – A női
vízilabda-válogatott csütörtökön Spanyolország
ellen szerette volna begyűjteni második győzelmét a riói olimpián.

Fej-fej mellett haladtak a
csapatok az első két negyedben, a 15. percben vezettek
először a magyarok két góllal,
6–4-re, azonban a félidőig
hátralévő egy percben egyen-

lített Spanyolország. Ahogy a
férfiaknál, úgy a nőknél is a
harmadik játékrészben jött el
a hullámvölgy, 7–7 után már
csak a spanyolok voltak eredményesek, 6 és fél perc alatt
háromszor találtak be, míg a
magyarok egyszer sem. Hiába
a jó hajrá és a 3–1-re megnyert utolsó negyed, egyenlíteni nem sikerült, Spanyolország végül 11–10-re nyert.
Fotó: MTI

MOZAIK
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Azt ígéri, szigorú lesz

IPOLY
Belinda, Benedikta, Emőd, Gertrúd, Ibolya, János, Maxim
Katolikus naptár: XI. Ince pápa, Szent Ipoly. Református
naptár: Ipoly. Evangélikus naptár: Ipoly. Zsidó naptár: áv
hónap 9. napja

2015. AUGUSZTUS 14., VASÁRNAP

MARCELL

Atanáz, Bere, Menta, Menyhért, Mikeás, Özséb, Tanázia
Katolikus naptár: Szent Maximilián Kolbe. Református naptár: Marcell, Maximilián. Evangélikus naptár: Marcell, Maximilián. Zsidó naptár: áv hónap 10. napja

Hideg reggel
Bicske
12-25 °C

Mór
11-25 °C
Székesfehérvár

12-25 °C

Dunaújváros
12-25 °C

▲ 05:41
▼ 20:01
▲ 16:09
▼ 00:57

ORVOSMETEOROLÓGIAI JELENTÉS:
Ma gyenge melegfronti hatás mellett felmelegedés
várható. Hatására álmosság, fáradékonyság jelentkezhet.

VIZEINK:

oC

cm

KÖZLEKEDÉSMETEOROLÓGIA:
Délelőtt előfordulhatnak kisebb záportól átmenetileg
vizes útszakaszok.

Duna (Dúv.)
Velencei tó
Balaton
Rába (Sztg.)
Mura (Letenye)

VASÁRNAP

HÉTFŐ

KEDD

15 °C

16 °C

16 °C

Túlnyomóan derült, kellemesen meleg, számottevő
csapadéktól mentes idő.

Nagyrészt napos idő, mérsékelt kánikula, elvétve előfordulhat egy-egy zivatar.

Többnyire derült, kellemes
hőmérsékletű időre van
kilátás, eső nem várható.

30 °C

30 °C

244 18-21
153
19
119
21
-23
16
308
15

28 °C

Készült a European Weather Service adatai alapján, www.eumet.hu

A nap lánya

Veszprém (Napló-információ)
– Keresztes Ildikó, Pásztor
Anna, Király Viktor mellett
Vastag Csabát is az új tehetségkutató zsűrijéba
választották. Az ítészek
izgatottan várják, hogy
megismerjék a jelentkező
énekeseket, akiknek sorsáról a nézőkkel együtt
döntenek majd.

Ördög Nóra és Majoros
Péter „Majka” vezetésével
augusztus végén kezdetét veszi a TV2 új tehetségkutató
műsora. Ebben az énekesek
legnagyobb segítségére a műsor zsűritagjai lesznek, akik
számára nem ismeretlen a tehetségkutatók világa, hiszen
vagy győztes versenyzőként,
vagy zsűritagként láthattuk
már őket a képernyőn. A négyes kiválasztásánál fontos
szempont volt, hogy a szakma
és a közönség által is nagyra
tartott előadóművészek legyenek, akiknek tehetsége és sikerei elvitathatatlanok.
Vastag Csaba az ország
legtöbbet foglalkoztatott tehetségkutató-győztese, 2011ben és 2014-ben az év férfi
előadójának választották. Hét
toplistás sláger fűződik a nevéhez, többszörös Fonogramdíjas előadó, aki színházi sze-

Vastag Csaba énekes az alázatos és következetes munkában hisz

repekben is bizonyított, aki az
alázatos és következetes munkában hisz. „Én arra tudok
mindenkit
buzdítani
és
presszionálni is, hogy dolgoz-

zon minél többet és egy másodpercig se álljon meg, se
most, se pedig a műsor után.
Azt ígérhetem, hogy szigorú
leszek” – árulta el Csaba.

Ditti Fotó

NÓRA

Jelentkezz te is!

Várjuk e-mailed, ha elmúltál 16
és még nem vagy 30 éves.

SZAVAZÁS Az augusztusban megjelenő lányokra szeptember
1-jétől szeptember 15-éig lehet szavazni.

Rák (június 22–július
22.) – A szerelmi életében végre bekövetkezhet ma az a változás, amit már
annyira várt. A sors fintora,
hogy nem pont úgy, ahogy elképzelte, de ettől függetlenül
örülni fog!
Oroszlán (július 23.–
augusztus 23.) – Enyhén szólva is érdekes
ajánlattal fogják ma megtalálni,
amire legszívesebben zsigerből
mondana nemet. Szíve joga elutasítani, de kellő diplomáciai
érzékkel tegye azt!
Szűz (augusztus 24.–
szeptember 23.) –
Olyan
magabiztosan
oldott meg egy rázós ügyet a
minap, hogy ezúttal is önt hívnák hasonló feladathoz. Viszont
nem szeretne rendszert csinálni
belőle, így most kimaradna.

FMH-információ – A költési szezon befejeződött,
ezért látható kevesebb
madár augusztusban, áll
a MME közleményében.

Több aggódó bejelentést
kapott e hónapban a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesület, hogy fogyatkozóban van a városi
madárállomány. A szervezet
közleményt adott ki válaszul:
a helyzet hátterében nem természetvédelmi probléma, hanem a költési időszak befejeződése áll. A fiókák gondozása helyhez köti a madarakat,
ezért látni kevésbé őket.

Életvidám, barátságos
természet. Szeret új dolgokat kipróbálni,
ezért is jelentkezett egy szépségversenyre.

Kos (március 21.–április
20.) – Már régen ígéretet tett valakinek, amit
nem szabadna a hétvégi munka
miatt felrúgnia. Akárhogy is
alakulnak a feladatai, délutánra
igyekezzen szabaddá tenni magát.

Ikrek (május 21.–június 21.) – Remek
meglátásainak, ötleteinek köszönhetően ma akár előrébb is léphet egy bizonyos
ügyben. Persze a végeredményre azért még egy keveset várnia
kell.

Kevés a madár

Egy vendég csodálkozva látja, hogy a kínai
étteremben pálcikák helyett villát adnak az étel
mellé. Mikor megkérdi a
pincértől, az így válaszol: – Evőpálcikát csak
külön kérésre adunk.
– De miért? Így egy
emberrel többet kell alkalmazniuk, aki elmosogatja a villákat.
– Igen, de ha mindenkinek evőpálcikát adnánk, akkor hárommal
több ember kellene, aki
az asztalokat takarítja...

HOROSZKÓP

Bika (április 21.–május 20.) – Egy váratlan
összejövetel,
vagy
megbízás teljesen felborítja a
napját. Szinte minden teendőjével elúszik. Azonban ennek ellenére semmi esetre sem szabad kapkodnia!

Mérleg (szeptember
24.–október 23.) –
Ahhoz, hogy megtegye azt, amit már régóta tervez
még egy utolsó lökésre van
szüksége. Szerencsére jó barátja biztosítja támogatásáról, ami
elég is lesz az induláshoz.

Fotó: facebook

FEJÉR MEGYÉBEN MA
gyenge vagy mérsékelt légmozgás mellett fokozódik a nappali felmelegedés. Hajnalban
még hűvös lesz és párásság,
kisebb ködfoltok is kialakulhatnak. Napközben túlnyomórészt
napos idő lesz, igaz mérsékeltebben felhős időszakok olykor megzavarhatják a napsütést.
Csapadék nem várható. A jellemző hőmérséklet megyei átlaga szombat reggel 12, szombat
délután 25 körül alakul.

TEHETSÉGEK A veszprémi származású énekes az ítészek között

Fotó: TV2
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Kenderesi Tamás és Sebestyén Dalma, no meg az a bizonyos

Csak a sajtburesz!
Rio de Janeiro (fmh) – Egy

ország kedvence lett elhíresült nyilatkozata után Kenderesi Tamás, a 200 méteres pillangón bronzérmet szerző
magyar úszó. A sajtburesz
szállóige lett, a neten terjednek a mémek, gyorsétterem
láncok csaptak le azonnal a

lehetőségre, hogy keressenek
az ifjú olimpikon jópofasága
nyomán. És most itt a legjobb
kép, a mi lányunk, a fehérvári
Hullám 91 úszója, Sebestyén
Dalma posztolta közösségi
oldalán: a fiatalok egy párt alkotnak, kedvesek, szépek, tehetségesek, szeretjük őket!

Skorpió
(október
24.–november 22.) –
Nagy változás állhat
be a munkahelyén. A napokban
számíthat egy előléptetésre,
vagy új feladatkörökkel bízhatják meg, ami jelentős szakmai
fejlődéssel járhat.
Nyilas
(november
23.–december 21.) –
Feszült napja lehet,
amikor szinte minden pici, önt
érő inzultusra egyből ugrik. Veszélyes ez a taktika, ugyanis
olyan dolgokat is kimondhat,
amiket később meg fog bánni!
Bak (december 22.–
január 20.) – Az idő
sok mindent megszépíthet, ezért amikor ma találkozik a múlt egy darabkájával, ne
vonjon le messzemenő következtetéseket abból, hogy jól
érezte magát.
Vízöntő (január 21.–
február 20.) – Igazán
izgalmas lesz a napja,
és olyan lehetőségek érik, amik
alkalmat adnak legnagyobb vágyai megvalósítására. Ráadásul
szerelmi téren is pozitív fordulat állhat ma be!
Halak (február 21.–
március 20.) – Délután
egy nagyobb problémát
kell majd megoldania, ezért
jobb, ha már előre felkészül.
Egyik barátja felajánlja majd a
segítségét, de ezúttal teljesen
önállónak kell lennie.
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Mese és varázslat képekben
ÁLMODOZÁS Az Ukrajnából származó fotós, stylist és kellékkészító, Dary fotói

MÚLTIDÉZŐ

MELLÉKLET A FEJÉR MEGYEI HÍRLAP ARCHÍV ANYAGAIBÓL• 2016. AUGUSZTUS 13.

Megújul a fehérvári strand
Tisztább víz, nagyon terület vár a kikapcsolódni vágyókra Székesfehérváron
Fejér Megyei Hírlap – Bikárdi Andrea tollából
született meg a székesfehérvári strand fejlesztéséről egy írás 1984. május 15-én.

Május másodikán nyitja
meg jó néhány fővárosi strand
kapuit. Az első fecskéket természetesen követi a több is,
bár ezek időben elszórva, az
időjárástól függően kezdenek
üzemelni. Amiről nem szól a
cikk – bár az információ az
utcai pletykától „felfejlődött”
rádióműsor témává – a
strandbelépőjegyek ára. Vajon
ez is megdrágul? Eleinte azt
rebesgették, igen. Aztán a
„híresztelésekkel ellentétben”
kiderült, hogy mégis minden
(ár) marad a régiben Budapest fürdőhelyein. Egyelőre.
De söprögessünk inkább a
magunk háza táján. A megyeszékhely egyetlen strandja tavaly 115-120 ezer látogatót
fogadott. Ez a szám csaknem
kétszerese a 4-5 évvel ezelőttinek. A magyarázata egyszerű: egyrészt kezdjük felfedezni, hogy Fehérváron is lehet
pihenni, másrészt – és sajnos,
ez a nyomósabb indok – egyre emelkedik a tömegközlekedési eszközökön való utazás
ára, hogy a saját gépkocsi
benzinköltségét ne is említsük. Itt kapcsolódik be a Fejér
megyei Víz- és Csatornaműveknek az az érdeke, miszerint a fürdő korszerűsítésével,
kulturáltabbá tételével csalogassák a vendégeket. Legalább a tavalyi látogatottsági
szint eléréséig, esetleg néhány ezerrel való túllépésig.
Úgy tűnik, az említett vállalat tudatában van érdekeinek. A tavalyi szezon befezése után hatalmas vállalkozásba kezdtek, melynek értéke
eléri a hatmillió forintot. Egy
olasz cégtől új vízforgató berendezést vásároltak: négy és
fél millió forint értékben. Az
új gép segítségével jelentős
javulás várható a víz tisztaságában. (Csupán érdekességként: a régi berendezés 1932-

től működött. Mostanra elhasználódott, nem bírja a terhelést. Egyébként magyar
GANZ-gyártmány volt. Minden hozzá tartozó szerelényt
újabbra cseréltek.) Mondhatni, teljes építészeti és belsőgépészeti felújítás hajtottak
végre.

vülről nem látható: az épületek belsejében – ahol erre
szükség volt – tataroztak, festettek; ezenkívül csempeburkolatot kaptak a szociális helyiségek. Nagyobb teret alakítottak ki az értékmegőrzőnek
és a kölcsönzőnek. Vásároltak
a gondos gazdák öt kerti gar-

A medencében szerelik a víztisztító berendezést a szakemberek

A szemlélődő – aki aggódva figyelte a munkák lassú
tempóját – annyit mindenesetre megállapíthatott, hogy a
strand területén levő valamennyi épület új külső színt
kapott, és a középső medencére védőkorlátot szereltek fel
a balesetek megelőzésére végett. Az elmúlt évben ugyanis
az volt a tapasztalat, hogy a
fiatalabb generációból rengetegen nem vettek tudomást a
tiltó táblákról s ebből számos
sérülés származott. Ami kí-

nitúrát is. Ehhez egy faasztal
és két pad tartozik, két-két
személyre méretezve. A füves
területen állítják majd fel
őket.
A lassú tempóra is van
adat. A strandfürdő felújítási
munkáin három kivitelező
dolgozik: a VIKUV (Vízkutatótó és Fúró Vállalat) uszodaépítési csoportja, az Univerzal
Ipari Szövetkezet és egy székesfehérvár gmk. Naponta átlag húsz munkásnak kellene
megjelennie munkahelyén, de

a létszám nem mindig teljes.
Ezenkívül a VIKUV csoportja
nem tudta biztosítani az eredeti határidőt, ami május 15-e
lett volna. (Csak zárójelben:
ha ilyen marad az idő, egyelőre nem is hiányzik a strand.
Ez viszont nem mentség.) A
hivatalos határidő tehát június
elseje lett volna. A Vízmű
vízellátási osztályán ígérik,
ha a munkálatok előbb befejeződnének, a tervezett határidőnél természetesen a strand
is előbb kinyit.
A vízellátási osztályon terveikbe is bepillantást engedtek a vezetők: a medencét
szeretnék korszerűsíteni, ehhez az anyagi feltételeket
1986-ra tudják megteremteni.
Korábbra várható egy szabadtéri múzeum létrehozása a
strand területén. Itt a kiszolgált, régen használatos gépekkel ismertetnék meg az érdeklődőket. (A múzeum létjogosultsága a strandon – kérdéses. A fürdő összes területe
közel 23 ezer négyzetméter.
Ebből a medencékmintegy
1500 négyzetmétert foglalnak
el, a pihenőterület mintegy
11.500 négyzetméter. A többi
az utaké, épületeké, pavilonoké. Meggondolandó, hogy az
amúgy sem túl nagy területből további négyzetmétereket
érdemes-e elvonni a kiállítás
számára, míg egy-egy kánikulai napon hatalmas embertömeg sűrűsödik.)
Végezetül néhány szó a
jegyárakról. Emelik. A felnőttek kabinjáért, illetve részükre a szekrényekért 3 forinttal,
a diákruhatárra pedig 2 forinttal többet kell fizetni, vagyis
az emelés 2-3 forint között
mozog.
A többi ár változatlan. Az
eddig elmondottak alapján
végtére is érthető az áremelkedés, hiszen az üzemeltetési
költségek ugrásszerűen megnőttek.
Az csökkentheti majd a
bosszúságunkat, hogy az eddiginél higiénikusabb, szebb,
kulturáltabb strandot kapunk
forintjainkért.

Javult a fehérvári
tégla minősége
Fejér Megyei Hírlap –
1984. június 24-én olvashattunk írást a székesfehérvári téglagyár fejlesztéséről.

A Tégla- és Cserépipari
Tröszt gyárai az utóbbi hónapokban a hétvégeken is termeltek, hogy növelhessék a
magánlakásépítők részére a
falazóanyag mennyiségét.
A székesfehérvári, a solymárvölgyi,
mohácsi,
őrbottyáni, békéscsabai, fehérgyarmati, pápai, borosgyőri
és mezőtúri üzem dolgozói
több mint tíz százalékkal teljesítették túl féléves tervüket.
A tröszt gyárai összességében
48 millió kisméretű téglának
megfelelő falazóanyaggal termeltek többet, mint 1983. I.
félévében. A székesfehérvári
téglagyár tavaly ősszel földgázfűtésre állította át szárítóját, ezzel egyenletesebbé vált
az a fontos befejezőművelet
és az idén 2 százalékkal javították az első osztályú termékek arányát. A gyár korszerűsítésére, termelését kiszolgáló
berendezéseinek fejlesztésére
17 millió forintot fordítottak,
többek között bővítették a
szárító- és égetőkemence kocsiparkját és az ürítő, valamint a tárolóteret. Június 20ig féléves tervüket egymillió

téglával toldották meg, s az év
végéig összeen 31-32 millió
kisméretű téglának megfelelő
falazóblokkot állítanak elő.
Mint Horváth Sándor üzemvezető elmondta, küszöbön
áll az újabb korszerűsítés, a
gyár mellett, a volt városi szeméttelepen előrehaladt a biogáztelep kialakítása. Már falazzák a biogáztelep fogadó
és nyomásfokozó állomását
és így szeptembertől az olcsóbb energiára állíthatják át
a téglagyár szárítóját.
A hazai téglagyárak a második félévben is igyekeznek
a termelést növelni. Fokozatosan befejeződnek 16 gyártóüzem korszerűsítési munkálatai és ez a rekonstrukció
együttvéve további húszmillió
tégla többletet eredményez.
1985-ben megkezdi a termelést a Mátra Gázbetongyár új
téglagyára is, a termelés egyre nagyobb hányada az új hőszigetelő szabványnak megfelelő, korszerű porotron, termotron, uniform és Rábatípusú hőtakarékos falazóanyag.
A tröszt gyárai tetőfedő
anyagból is 15 százalékkal
túlszárnyalták féléves előirányzatukat, így terven felül
csaknem hatmillió tetőcserép
készült, s az eternit gyár is
920 ezer négyzetméterrel
több hullámpalát gyártott.

Videoton: Ötmillió rádió és tévé

Fotó: FMH-archív

Képmagnó és compact-disc lemezjátszó kifejlesztésén is dolgoznak

Új turistaszállót nyitott a Fejér megyei Idegenforgalmi Hivatal. Gánton tegnap délelőtt megnyílt a
Gránás nevű, ötven személyes, B-kategóriás turistaszálló. A százéves épületet, amely korábban a
község kultúrháza volt, két évvel ezelőtt kezdték átalakítani, felújítani. A megyei tanács 1,6 millió
forintos hozzájárulását az idegenforgalmi hivatal anyagi eszközökkel és társadalmi munkával toldotta meg, a kivitelezési munkákat fehérvárcsurgói mesteremberek végezték, kitűnő minőségben.
Az új turistaszálló holnap fogadja első vendégeit, egy NSZK-ból érkező kerékpáros csoportot. Az
idény végéig már csaknem minden ágy, minden napra, előre foglalt

Bár a nagyvállalat teljes
termelésében egyre csökken a
televíziógyár árbevételének
részaránya, még mindig 30
százalékot, az idén 3,5 milliárd forintot tesz ki. A 25 évvel ezelőtt megkezdett rádiógyártást a hatvanas évek elején a televíziógyártás követte.
Rádióból 5,1 millió készüléket 110 féle típusban, feketefehér tv-készülékből 4,9 milliót 55 típusban és 315 ezer
színes televíziót húsz típusban állított elő 1959 óta a Videoton. A székesfehérvári
szórakoztató elektronikai termékek – változó arányban –
80-90 százalékban belföldön
találtak gazdára, de emellett a
világ negyven országában is
szállított készüléket a Videoton Elektronikai Vállalt. A
főbb szerkezeti típusok (csöves, tranzisztoros, integrált

áramkörös) nyolc-tíz évenként váltották le egymást, a
kiviteli típusváltás pedig 2-4
évenként következett be. A
fenti imponáló adatok a
fejlesztők és
a munkások
jó munkáját
is dicsérik,
ismeretes,
hogy a készülékek kifejlesztését, s
a technológiai-műszaki
innovációt
zömmel a Videoton saját
műszaki gárdája végezte. Jelentősebb külföldi licenc-vásárlás csak a
tv-készülékeknél, a kezelőegységek
vonatkozásában
volt. A Videoton gyártmány-

fejlesztői a következő öt évre
a már ismert termékválaszték
mellett, képmagnók (szettből
történő
összeszereléssel)

compact-disc lemezjátszó (licence vásárlással) és a színes
televízió úgynevezett BTXegység kifejlesztésén dolgoznak. (1984. június 27.)

