
2014. június 10.

Hét perc harangszó, majd taps
12. oldal

Honvédelmi Miniszté-
rium Fehérváron 3. oldal

Péntektől ismét Rallye 
Székesfehérváron 13. oldal

Nyitva van az aranykapu
6. oldal
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FEHÉRVÁR
Közéleti hetilap

Értékek mentén a ma-
gyar irodalomért 5. oldal

www.facebook.com/vorosmartyradio • www.facebook.com/fehervartv • www.facebook.com/fehervarmagazin • www.szekesfehervar.huÚ J S Á G - T E L E V Í Z I Ó - R Á D I Ó - O N L I N E

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

Fehérvár Médiacentrum – minden, ami Fehérvár!  •  Keress minket a facebookon is!
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Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Cím: Szent Vendel u. 17/a Telefon: 06/22/513-480

 

 

 

Központi hibabejelentés: 
(22) 500-984
hiba@varosgondnoksag.hu 

Állati tetemek begyűjtése 
közterületről 
(0-24 óráig hívható 
zöldszám): 
06/80/205-093

Városüzemeltetés – 
Szent Vendel u. 17/a
Elérhetőség: 22/513-480
Ügyfélfogadás:
Hétfő :  13.00-15.00
Szerda:  8.00-12.00 
és 13.00-18.00
Péntek:  8.00-12.00
 
Parkolási csoport – 
Szent Vendel u. 17/a
Elérhetőség: 22/513-481
Ügyfélfogadás:
Hétfő, kedd, csütörtök: 
8.00-12.00 és 13.00-15.30
Szerda : 8.00-12.00 
és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00
 
Temetőüzemeltetés: 
Béla út 1/b.
Elérhetőség: 22/301-449
Ügyfélfogadás:
Kedd: 8.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00
Temetőellenőrzés 
telefonszám: 22/301-339 
Mobil: +36/70/6699-165

.

Állásajánlat
MUNKAKÖR: 

SZOLGÁLTATÁSI KOORDINÁTOR
MUNKAHELY: 

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
KORONÁS PARK Székesfehérvár, Liget sor

SZÜKSÉGES VÉGZETTSÉG: 
Andragógus vagy művelődésszervező vagy hu-
mán szakos pedagógus vagy múzeumpedagó-
gus vagy idegenforgalmi végzettség (diploma) 
vagy egyéb bölcsész diploma.

EGYÉB SZAKKÉPZETTSÉG: 
angol vagy német C típusú nyelvvizsga, fel-
használói szintű számítógépes ismeretek,

EGYÉB STÁTUSZ:
A KDOP-2.1.1/B-12 kódszámú, „Turisztikai 
attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” c. 
pályázati konstrukció feltételei között hátrányos 
helyzetűnek minősülő férfi munkavállaló foglal-
koztatására előírt feltételek szerepelnek. 

A hátrányos helyzetű munkavállalói státusz 
feltételei:

• Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatásban 
(FHT) részesülő, vagy

• gyermekét egyedül nevelő, vagy
• megváltozott munkaképességű (kérjük az 

önéletrajzban részletesen kifejteni), vagy
• roma nemzetiségű

Bővebb informácó: www.varosgondnoksag.hu

L’ARA - TEX 
FÜGGÖNY ÉS LAKÁSTEXTIL ÜZLET
Székesfehérvár, Balatoni út 21. (a Burger King-gel szemben)

Tel.: 22/726-011 • Nyitva: h-p.: 9-17, szo.: 9-12
www.larafuggony.hu

Függönyt fel! Itt a nyár!
Öltöztesse nyári díszbe otthonát és irodáját a L’ara-Tex
Függöny és Lakástextil Üzlet legújabb termékeivel!

Varázsolja újjá régi, megunt függönyét a L’ara-Tex
Függöny és Lakástextil Üzlet szakembereivel! 
Üzletünkben hatalmas választék,
pénztárcabarát árak és kihagyhatatlan akciók,
számos textil és függöny felhasználási ötlet várja! 
Jöjjön el hozzánk, és kérje Önnek szóló kedvezményes ajánlatunkat!

Függönyt fel! Itt a nyár!

Székesfehérvár Városgondnoksága 

a kereskedői és a vásárlói igények 

miatt összevonta az egymással 

szemben található két iparcikkpiacot, 

így szerdán és szombaton újra piaci 

hangulat alakul ki, hiszen sűrűbben 

vannak a kereskedők, és a vásárlók 

is könnyebben megtalálhatják a 

termékeket.

Megújult a palotavárosi iparcikkpiac
Bácskai GerGely

Őstermelők jelentkezése:
Fülöp-Szigli Zita
E-mail: fulop.szigli.zita@varosgondnoksag.hu
Telefon: 06-70-45-66-537

Felszabadult egy nagy terület, ahol ingyenes parkolót alakított ki a Város-
gondnokság. A piac még vonzóbbá tétele érdekében pedig őstermelőket várnak 
a parkoló és az iparcikkpiac közötti területre, ahol a szerdai és a szombati 
napokon ingyen települhetnek ki saját maguk által termelt portékáikkal.

A termelői piacra elsősorban megyei termelők, őstermelők jelentkezését 
várja a Városgondnokság, akik idén teljesen ingyenesen árusíthatnak a 
termelői piacon. A Városgondnokságnál bizakodóak, hiszen egyre nagyobb 
kereslet van azokra a termékekre, amik kistermelőktől származnak.

Fülöp-Szigli Zita, a Városi 
Piac vezetője elmondta, hogy 
drasztikusan lecsökkent az 
utóbbi években az iparcikkpiac 
kereskedőinek száma. Míg 
2005-ben 640-en béreltek 
árusító helyet, addig 2014 ta-
vaszán már csak 138-an. „Na-
gyon nagy területen, szétszórva 
helyezkedtek el a kereskedők, 
ami nekik sem volt túl jó, és a 

vásárlóknak sem. Elillant a piaci 
hangulat is. Úgy döntöttünk, 
közösen a kereskedőkkel, hogy az 
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egyik területen lesz csak ipar-
cikkpiac, ami a vásárlók igényei-
nek is jobban megfelel.”
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Az új országgyűlési ciklus első kor-

mányülésén Orbán Viktor miniszterel-

nök felkérte Hende Csaba honvédelmi 

minisztert, vizsgálja meg annak a 

lehetőségét, hogy a minisztérium 

Székesfehérvárra költözzön 2016. 

március 15-ig.

A pénteki miniszterelnöki beje-
lentést rendkívüli sajtótájékoz-
tatón üdvözölte Vargha Tamás, 
Székesfehérvár országgyűlési 
képviselője és Cser-Palkovics 
András polgármester. Egy város 
életében ritkán adódik olyan 
fontos pillanat, amely hosszú 
távon is a legjelentősebb magyar 
városok közé emeli – hangzott el 
a sajtótájékoztatón.
Cser-Palkovics András polgár-
mester elmondta, hogy rangot 
és elismerést ad ez a döntés 
városunknak. Az államigazgatás-
ban is fontos szerepet tölthet be 
Fehérvár, ha területén miniszté-

Megkezdődött a Hosszúsétatér 64. szám 

alatti hírhedt épület rehabilitációja. Az 

önkormányzat eltökélt abban, hogy az 

ilyen telepeket felszámolja.

A környéket tartotta rettegésben 
az érvényes bérleti szerződés 
nélkül a Hosszúsétatér 64-ben élő 
néhány ember. A leromlott állapotú 
épületből most el- és kiköltöztettek 
mindenkit, hogy nyolc korszerű, 
akadálymentesített lakást alakít-
hassanak ki. Az átalakítást végző 
Városgondnokság és Városfejlesztési 
Kft. átvette a területet, és megkezdte 
a munkálatokat.

Honvédelmi Minisztérium Fehérváron
Bácskai GerGely

naGy zoltán péter

Cser-Palkovics András polgármester és Vargha Tamás országgyűlési képvise-
lő közösen kezdik meg a minisztérium fehérvári költözésének előkészületeit

A Városgondnokság emberei megkezdték az épület felújítását

Aranysakálok ijesztgetik a székes-

fehérváriakat. A falkába verődött 

állatok a Vásárhelyi úti lakótelepet 

szúrták ki maguknak, ide járnak 

rendszeresen hetek óta. Az állatoknak 

csapdát állítottak. 

A hangjukat minden nap hallják 
a környéken élők. Egy 18 éves 
lány azt mesélte, hogy kutya-

Sakálok a Vásárhelyi úton Újabb telep szűnt meg
novák rita

Both Zoltán ilyen csapdákat 
helyezett ki azon a területen, ahol 
felfedezte a sakálok nyomait. Csirke 
far-háttal csalogatja a csapdába az 
állatokat.

sétáltatás közben támadt rá az 
állat. Egy lépcsőházba tudtak 
beszaladni, ott találtak menedé-
ket. A Vásárhelyi úti lakótelepen 
élők az aranysakálok portyázá-
sáról értesítették a polgármes-
teri hivatalt, de mint kiderült, 
ha vadállat okoz problémát a 
városban, az önkormányzat nem 
tud segíteni.
A sakálok halálát senki sem 
kívánta, ezért a portyázásukról 
Both Zoltánt értesíttették. Az 
állatbefogó terepszemlét tartott, 
csapdákat helyezett ki a terüle-
ten. A csapdaállítás lapzártánkig 
nem vezetett eredményre. Both 
Zoltán szerint a sakálok a kö-
zeli természetvédelmi területen 
élnek, és élelemért járnak át a 
lakótelepre. A szakértő szerint 
az agresszív viselkedésnek két 
oka is lehet. Az egyik, hogy a sa-
kálok, ugyanúgy, mint a kutyák, 
területvédő állatok, másrészt 
ebben az időszakban megszü-
lethettek a kicsinyeik is, akiket 
védeni akarnak.
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„Székesfehérvárhoz méltatlanok az 
ilyen telepek. Már több ilyet felszámol-
tunk – a legismertebbek a Móri úti, a 
Tátra utcai, a Fürdő sori és a Palotai 
úti telepek voltak. Szeretném jelezni, 
hogy nem értünk a feladatok végére. 
Innen üzenem mindenkinek, hogy a 
Széchenyi utcában fogjuk folytatni, 
és ott is rendet teszünk!” – mondta 
a hosszúsétatéri munkálatok meg-
kezdésekor Cser-Palkovics András 
polgármester.
Régi probléma oldódik meg a területen, 
és remélem, hogy ősszel már egy meg-
újult környezetben költözhetnek be az új 
lakók, akik pályázat útján juthatnak a 
lakásokhoz – jelezte Mészáros Attila, a 
körzet önkormányzati képviselője.

rium működik. A város azonnal 
elkezdi a munkát, éppen ezért 
június 10-re rendkívüli közgyű-
lést hívok össze, ahol az önkor-
mányzat – reményeim szerint – 
nyilatkozik arról, hogy mindent 
megtesz azért, hogy Székesfe-
hérváron 2016-tól működhessen 
a Honvédelmi Minisztérium 
– mondta a polgármester.
„Székesfehérvár ezer éve katona-
város, Szent István óta visszük 
tovább ezeket a hagyományokat. 

Éppen ezért nagy öröm mindenki 
számára, hogy Magyarország mi-
niszterelnöke úgy gondolja, hogy 
Székesfehérvár adjon otthont a 
jövőben a Honvédelmi Miniszté-
riumnak. Európában több példa is 
van arra, hogy nem a fővárosban 
működik az összes minisztérium. 
Székesfehérváron nemcsak kellemes 
környezetet, hanem minden egyéb 
szükséges feltételt is biztosítani 
tudunk, hogy itt működhessen a 
minisztérium. Hosszú évek óta 

hisszük, mondjuk: Székesfehérvár 
ennek a térségnek a központja, és 
ez a mai bejelentés is azt támaszt-
ja alá, hogy a városnak vonzása 
és súlya van.” – emelte ki Vargha 
Tamás országgyűlési képviselő, 
aki a pénteki bejelentést annak 
bizonyítékaként értékeli, hogy 
„nemcsak Székesfehérvárról 
vezet Budapestre az út, hanem 
Budapestről Székesfehérvárra 
is.”
A hadügyi tárca és a katonai 
vezérkar állománya összesen 520 
fő, ám ahogy azt Cser-Palkovics 
András kiemelte, közülük sokan 
családjaikkal együtt költözhet-
nek ide, ami miatt a város fele-
lősséggel készül a 2016. március 
15-ig tartó időszakra.
A miniszterelnök javaslata 
alapján a földművelésügyi tárca 
Fazekas Sándor vezetésével 
Debrecenbe, a Miniszterelnök-
ség Vidékfejlesztési Állam-
titkársága pedig Kecskemétre 
költözhet.
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látrányi viktória

A Könyvünnep programjairól 
még több érdekességgel, 
riportokkal jelentkezik június 
10-én kedden 19 óra 45 perctől 
a Fehérvár Televízió Paletta 
kulturális magazinja!

Tipp
Június 13-án 18 órakor a 
Városház téren mutatják be 
Szőnyegi Hajnalka Ikarus 
szárnyai: az Ikarus Székesfe-
hérvári Gyárának mindennap-
jai című könyvét. A könyvvá-
sárlásra és dedikálásra egy 
Ikarus 31 típusú autóbuszon 
kerül sor.

Ikarusz szárnyai

A kezdeményezésről
A könyv az emberiség egyik legnagyobb értéke. Európában és a 
világon számos fesztivál keretében ünneplik a könyvet az emberek. 
Magyarországon Supka Géza javasolta 1927-ben Miskolctapolcán, a 
Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyletének köz-
gyűlésén, hogy hazánkban is szervezzenek könyves ünnepet, amikor 
az igazi irodalom és az igazi írók kivonulnak ingujjban a közterekre. 

Gyerekprogram
Mi a jeled? címmel kezdődik június 13-án 10 órakor a Városház téri 
színpadon a Palinta Társulat zenés programja gyermekeknek. A műsor 
vendége Szabó T. Anna. A Palinta Társulat mai magyar költők verseit 
zenésíti meg. Minden előadásban szerepel daltanítás, közös hangsze-
res éneklés és zenélés, bábozás, mozgás, játék, interaktív jelleggel.

Író-olvasó találkozó Závada Pállal
Závada Pál íróval Természetes fény című regényéről Czinki Ferenc 
beszélget június 12-én 18.30-kor a Vörösmarty Mihály Könyvtárban, 
ahol vásárlási és dedikálási lehetőség is lesz. A második világháború 
időszakában játszódó regényben Békés megyei magyar magyarok, 
magyar szlovákok és magyar zsidók sorsát követhetjük nyomon.

Részletes programfüzet:
www.szekesfehervar.hu

Könyvünnep kicsiknek, nagyoknak

Mozgalmas hét várja az irodalom bará-

tait június 10-től egészen 18-ig Székes-

fehérváron. Nem lesz könnyű a gazdag 

könyvkínálat és a sok program közül 

választani. A rendezvény keretében a 

Városház téren, a Vörösmarty Mihály 

Könyvtárban, a Csók István Képtárban 

és a város művelődési intézményei-

ben számos eseménnyel, író-olvasó 

találkozóval, dedikálással, kiállítással, 

gyermekprogramokkal, előadásokkal 

és koncertekkel várják a látogatókat. 

Június 12-én a 17.30-kor kezdődő 
megnyitó díszvendége lesz Závada 
Pál József Attila-díjas és Kossuth-

díjas író valamint Sohonyai Edit 
Fejér megyei Príma-díjas író. Az  
ünnepi megnyitón immár második 
alkalommal adják át a Vörösmarty 
Társaság és a Gárdonyi Géza 
Művelődési Ház és Könyvtár 
Egyesület által a város támogatá-
sával alapított Vajda János-díjat.  
A fehérvári program keretében 
rengeteg kiadóval lehet találkozni, 
a magyar irodalom színe-java kép-
viselteti magát. Az érdeklődőket a 
hagyományos programok mellett 
kísérőprogramok is várják, vagyis 
az aktuális könyvújdonságok, 
kulturális programok, dedikálások 
mellett beszélgetések és zenei 
előadások is.
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Az országban szinte egyedülálló módon az irodalmi tevékenység mel-
lett a képzőművészeti munka is jellemző a társaságra. A szervezeten 
belül működik az Áron Nagy Lajosról elnevezett művészetbarát kör, 
mely kiállításokat és a művészettel kapcsolatos egyéb programokat 
szervez.  

Tudta-e?

A társaságról

Székesfehérváron már a XIX. 
század második felében viselte 
a Szózat költőjének nevét 
irodalmi kör, amely később, a 
két világháború között és az 
50-es években is működött, 
ám folyamatosan csak rövid 
ideig. 1988 novemberében 
aztán újjáalakult a Vörösmarty 
Társaság, mely azóta meghatá-
rozó szereplőjévé vált a térség 
kulturális életének.

Értékek mentén a magyar irodalomért 

Bobory Zoltánt választották újra a Vörösmarty Társaság elnökének

Tisztújító közgyűlést tartott nemrégi-

ben a Vörösmarty Irodalmi Társaság. 

A tagok a következő négy évre újra a 

társaság elnökévé választották Bobory 

Zoltánt. A három alelnöki tisztségre dr. 

Arató Antal, László Zsolt és dr. Lukácsy 

József kaptak megbízatást. A leköszönő 

Tibai Tibor helyett a titkári teendőket a 

jövőben Szigl Barbara látja el.

„A Vörösmarty Irodalmi Tár-
saság fő tevékenységi területe a 
régió irodalmi életének szervezése 
tudományos tanácskozásokkal és 
irodalmi estekkel, könyvbemuta-
tókkal és emlékülésekkel. A másik fő 
terület a könyvkiadás. Az elmúlt 
években nagyszerű kötetek jelentek 
meg a társaság gondozásában.” 
– mondta el az elmúlt négy 
évet értékelve Bobory Zoltán 
újraválasztott elnök. A társaság 
meghatározó szereplője a térség 
kulturális életének. Dr. Lukácsy 
József alelnök szerint ennek 

Végre megérkezett a napsütéses jó idő. 

Ilyenkor mindenki érzi, hogy szükség 

lenne egy jó napszemüvegre, nemcsak 

esztétikai szempontból, hanem a káros 

UV sugarak kiszűrése miatt is.

Mit tehetünk az ultraibolya sugárzás 
szemkárosító hatása ellen? Viseljünk 
napszemüveget! Üzleteinkben diva-
tos, márkás és egyszerűbb napszem-
üvegek egyformán megtalálhatóak. 
De ami a lényeg minden napszem-
üvegünk lencséje bevizsgált, nem 
torzít és 100%-ban szűrik az UV 
sugarakat.
Azoknak is létezik már megoldás, 
akik dioptriás szemüveget viselnek. 
Divatos keretekbe lehet speciális 
színezésű dioptriás lencséket rakni, 
melyek ugyanúgy néznek ki, mint 
egy normál napszemüveg. Aki nem 
szeretné cserélgetni a szemüvegeit, 
választhat napfényre sötétedő lencsé-
ket, melyek beltérben szinte teljesen 
színtelenek, de az UV sugárzás 
hatására besötétednek akár 90% fölé 
is és óvják a szemünket. Legújabb 

fejlesztés, a napfényre sötétedő 
szemüveglencsék azon tulajdonsága, 
hogy nemcsak szabadban, de az autó 
szélvédője mögött is sötétednek, és a 
vezetéshez kellemes sötét árnyala-
tot vesznek fel, kielégítve egy régi 
vásárlói igényt. Természetesen ezek a 
lencsék is 100%-ban kiszűrik a káros 
UVA és UVB sugarakat. Ameny-
nyiben részletesebben tájékozódna, 
látogasson meg bennünket egyik 
üzletünkben vagy honlapunkon 
és mindent megtudhat bővebben 
ezekről a termékekről, melyek most 
június 30-ig 30 % kedvezménnyel 
vásárolhatóak meg üzleteinkben.
Akik szemüveg készíttetése előtt 
szeretnék leellenőriztetni a szemüket, 
hogy nem változott-e a dioptriájuk, 
azoknak elvégezünk egy alapos 
szemvizsgálatot. Üzleteinkben két 
optometrista szakember dolgozik, 
akiknek a feladata elsősorban a 
szemüvegek felírása, kontaktlencsék 
illesztése, illetve a szembetegségek 
felismerése. Madách utcai üzle-
tünkben Dr. Nagy Piroska szemész 

szakorvos rendel, aki speciális szem-
üvegek felírása és kontaktlencsék 
illesztése mellett gyermek szemüve-
gek felírásával, zöldhályog kezeléssel, 
és gyulladt szemű betegek ellátásával 
is foglalkozik. A vizsgálatok során 
minden esetben végzünk úgyne-
vezett non-contact szemnyomás 
mérést. A magas szemnyomás az 
alattomos, nem érezhető, fájdalom-
mal nem járó glaucoma, vagy más 
néven zöldhályog nevű betegséget 
okoz, mely kezeletlenül súlyos 
látásromláshoz, akár vaksághoz is 
vezethet. Amennyiben beigazolódik 
a gyanú, hogy a páciensünk zöldhá-
lyog betegségben szenved, termé-
szetesen a kezelését is megoldjuk. 
Nyomon követjük a változásokat, 
melyben egy modern látótér vizsgáló 
berendezés is segíti a munkánkat. 
Így kontrollra visszajáró betegeink 
folyamatos képet kapnak arról, hogy 
betegségük, milyen stádiumban van, 
rosszabbodik-e látásuk, szűkül-e a 
látóterük, vagy ami a legfontosabb, 
nem romlik.

Az akció időtartama:

2014 június 30-ig

30%
kedvezmény
a lencsék árából!

Cserta János

optometrista, látszerész mester

Üzleteink:

Székesfehérvár, Távírda u. 25. T.: 507-360

Székesfehérvár, Madách u. 1. T.: 340-556

www.csertaoptika.hu

Napsütés, napszemüveg, szemvizsgálat

egyik oka az, hogy az értékek 
mellett tették le a voksot. „Olyan 
irodalmat népszerűsítünk és kép-
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viselünk a jövőben is, amit eddig is 
képviseltünk városi, megyei, orszá-
gos és határon túli kitekintésben 

egyaránt. Ezek közös pontja, hogy 
meg akarja őrizni a nemzetet, 
mint kulturális teret. Ezek az 
irodalmi alkotások átélhetők és el-
mesélhetők. Van esztétikai és etikai 
értelemben vett mondanivalójuk 
az egyének, a családok és a nemzeti 
közösség számára is. Hatással 
vannak a közéletre valamint a 
politikai-gazdasági jelenségekre.” – 
tette hozzá Lukácsy József.  
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 csima veronika

A hagyományos Pünkösdi Virágálom 

keretében virágkötők díszítik fel a 

várost. Megadott témában készítenek 

kompozíciókat, melyeknek nem csak 

díszítő szerepe van. Az utca emberei 

szavazhatnak az alkotásokra. Az első 

három helyezett ajándékokat kap. 

Sziklakerti növényeket, egynyári virágokat használtak a virágosok

Idén kapukat és udvarokat díszítettek a virágkötők

Nyitva van az aranykapu 

2014. 06. 10. KEDD

00:00 Képes hírek - benne 
minden egész órakor 
a Hírek ismétlése

07:45 Együtt – ismétlés
08:20 Képes hírek - benne 

egész órakor a a 
Hírek ismétlése

10:45 Honvéd7 – ismétlés
11:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Hírek ismétlése

17:35 Agrárinfó – ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

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

magazin
20:15 Hírek
20:20 Újrakezdés – ol. 

sorozat 34-35. 
rész (12)

21:20 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

22:05 Képes hírek – benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 06. 11. SZERDA

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Paletta – ismétlés
08:20 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Képes hírek - benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:35 Paletta – ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

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

- sportmagazin   
20:15 Hírek
20:20	 Tornádó	I-II.	dok.	film
21:50 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:35 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 06. 12. CSÜTÖRTÖK

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Bajnokok városa 
– ismétlés

08:20 Képes hírek - benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Képes hírek - benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:35 Bajnokok városa 
– ismétlés

18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi 

magazin
20:15 Hírek
20:20 Legényanya – 

magyar	film	(12)	
21:40 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:25 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 06. 13. PÉNTEK
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek
08:00	 Élő	közvetítés	

Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város 
közgyűléséről

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Képes hírek - benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:35 Együtt – ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25	 Köztér	–	közéleti	

magazin
20:00 Honvéd7 – honvédelmi 

magazin
20:15 Hírek
20:20 Újrakezdés – ol. sorozat 

36-37. rész (12)
21:20 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
21:45 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

2014. 06. 14. SZOMBAT
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:10	 Köztér	–	ismétlés
17:45 Honvéd7 – ismétlés
18:00 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20	 Trópusi	hőség	–	Ne	

felejts el! – am. 
sorozat  (12) 

20:15 Jó estét, Fehérvár! – 
ismétlés 

20:35 Texas királya – 
am.	film	(12)

22:10 Jó estét, Fehérvár! – 
ismétlés 

22:30 Képes hírek - benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 06. 15. VASÁRNAP
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:10	 Köztér	–	ismétlés	
17:45 Honvéd7 – ismétlés
18:00 A Fehérvár TV 

archívumából
18:30 Kincsesláda
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 A Fehérvár TV 

archívumából
20:20	 Nostradamus	

–	dok.	film	
21:25 A hét hírei – ismétlés
21:40 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

A Telekom IPTV kínálatában is!

A Fehérvár Televízió műsora 2014. június 10-től június 15-ig:

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

Kiemelt ajánlataink:
június 10. 19:45 Paletta kulturális magazin. Benne: 85. Ünnepi Könyvhét és 13. Gyermekkönyvnapok

június 13. 08:00 Élő közvetítés Székesfehérvár Megyei Jogú Város közgyűléséről

június 13. 20:00 Honvéd7 – honvédelmi magazin

Ebben az évben már tizedik 
alkalommal rendezték meg a 
programsorozatot a városban. 
Pénteken öt órakor a megyés 
püspök és a polgármester nyitot-
ta meg ünnepélyesen a rendez-
vényt.  
Az idei év mottója a „Nyitva 
van az aranykapu”. Ennek 
megfelelően kapukat és belső 

udvarokat díszítettek fel a 
virágkötők. Idén azt is kér-
ték a virágosoktól, hogy úgy 
készítsék el alkotásaikat, hogy 
azok hosszú távon díszítsék a 
várost. Alkalmaztak sziklakerti 
növényeket, egynyári virágo-
kat és a gyógynövények közül 

felhasználták a levendulát 
is. A virágkötők igazodtak a 
témához, gyönyörű műveket 
készítettek, melyek valóban 
hosszú távon megmaradnak, és 
sokáig elmerülhetnek a sétáló 
emberek a szemet gyönyörköd-
tető látványban. 
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Dr. Gervain Judit elmondta, hogy a betegség korai felismerésével sikeresen 
kezelhető a Hepatitis C

Kockázati tényezők

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • 

Fax: 06-22-516-100 • E-mail: ujsag@fehervarmediacentrum.hu • Felelős szerkesztő: Nagy Zoltán Péter • Telefon: 06-30-530-23-77 • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fehervarmediacentrum.hu • 

Tördelés, nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: Közlönynyomda • Felelős vezető: Majláth Zsolt László • Terjesztő: Privát-Posta Kft. • A FehérVár megjelenik hetente 50 000 példányban • ISSN: 2061-2273

Tipp
A hepatitis C vírusos fertőzés, 
amit a hepatitis C-vírus (HCV) 
okoz. A kórkép elsősorban a 
májat érinti, de a máj sokrétű 
funkcióinak károsításával 
az egész szervezet súlyos 
állapotba kerül. A kutatók 
az 1970-es években kezdték 
el a HCV tanulmányozását, 
és 1989-ben bizonyították a 
vírus létezését. 

A  H E T I L A P

– ha valaki vért kapott

– tetoválása vagy testékszere van

– komoly műtéten esett át, 

melynek során vért kapott, 

különösen, ha ez 1993 előtt 

történt vele

– intravénás droghasználó

A hepatitis C gyakran tünetmentes, 

a krónikus fertőzés azonban a máj 

hegesedéséhez, majd több év után 

májzsugorhoz vezethet. A hepatitis 

C főként vérrel való érintkezés útján 

terjed intravénás droghasználat, nem 

steril orvosi eszközök alkalmazása 

és vérátömlesztés során. Fontos a 

korai felismerés, ezért is szerveznek 

június 10 és 13-a között szűrőakciót a 

kórházban. 

A belgyógyászat C épületében, 
a molekuláris diagnosztikai 
laboratóriumban várják a 18 és 65 
év közötti érdeklődőket. Reggel 7 
órától egészen 18 óráig fogadják a 
szűrésre jelentkezőket. A vizsgálat 
ingyenes, nincs szükség beutalóra 
sem. Pozitív eredmény esetén kiér-
tesítik az érintettet, és megkezdik 
a kezelést. 

látrányi viktória

Szűréssel a hepatitis C ellen

Bejelentkezés: 06/20/9708-600

Szoboszlai Istvánné
BSc. analitikus

Laborvezető

ÚJ ALLERGIA VIZSGÁLATI MÓDSZER!!!

ÉLTELALLERGIA?

POLLENALLERGIA ?

KISGYERMEKEK! • KISMAMÁK! • IDŐSEK!

A MÓDSZER KIFEJEZETTEN ALKALMAS 
GYERMEKEK,KISMAMÁK, 

IDŐSEK KIVIZSGÁLÁSÁRA ÉS
AZON BETEGEK SZÁMÁRA,

AKIK ANTIHISZTAMIN
KEZELÉSBEN RÉSZESÜLNEK!!!

A vérminta rendelőben elvégezendő vizsgálatához 2-.3 
csepp ujjbegyvér elegendő. Új allergia teszt Némnetor-

szágból a FastCheckPoc diagnosztikai vizsgálat,
melynek eredménye 30 percen belül megkapható!

„A magyar lakosság 0,8 százaléka 
fertőzött. A legtöbben nem is tudnak 
betegségükről, mert a kórokozó a 
máj sejtjeit alattomosan pusztítja, 
az első tünetek olykor csak 20-30 év 
múlva jelentkeznek. Nagyon fontos 
a rendszeres szűrővizsgálatok elvég-
zése.” - mondta el lapunknak Dr. 

Gervain Judit főorvos. A HCV-s 
betegek kezelésére hepatológiai 
centrumokat hoztak létre, ahol 
megfelelő infrastruktúra segít-
ségével felkészült szakemberek 
látják el a betegeket. Az egyik 
ilyen centrum a Szent György 
Kórházban található.
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Futball világbajnokság 2014.

 Ha Gerard akkor Fehérvár Tető Kft.!

info@fehervarteto.hu • www.fehervarteto.hu
www.facebook.com/fehervarteto

Székesfehérvár, Őrhalom u.3.

Palás tetőjét szeretné felújítani?

Nem akar több százezer forintot 
kifizetni a pala leadására?

Fedje le Gerard termékkel!

Tel: 22-500-047

Mesz-tor
KAPUTECHNIKA

SZAKÜZLET

Székesfehérvár, Berényi út 81.
Tel.: 22/331-332

www.mesz-tor.hu

GARÁZSKAPUK, IPARI KAPUK,

SOROMPÓK, NYÍLÓ ÉS TOLÓ

KERTKAPU-MOZGATÓ MOTOROK,

AUTOMATA ÜVEG AJTÓK

FORGALMAZÁSA, TELEPÍTÉSE,

JAVÍTÁSA, SZERVIZELÉSE

Pilates - ne hidd el, 
hogy fájnia kell! 

Mozogj egészségesen
és újra a régi leszel! 

Csoportos és egyéni gépes órák.

Székesfehérvár,
Színház u. 2. fsz. 1. 

Tel.: 06-30/531-6868
www. pilatesalba.hu

   pilates mozgásstúdió

  immobilizeres-indításgátlós 
autókulcs másolása

  autó-, lakás-, széfzárak javítása
  gravírozás, névtábla készítés
  serlegek, érmék forgalmazása
  zárhoz kulcsot, 

kulcshoz zárat

HERMAN KULCS-ZÁRDA BT. 
Székesfehérvár, Ôsz u. 7. T./f.: 22/397-577

Nyitva: hétköznap 8-17-ig.

NON-STOP ZÁRSZERVIZ

+ 36 20 372-8509

A-csoport
2014. jún. 12., 22.00, Sao Paulo
Brazília–Horvátország

2014. jún. 13., 18.00, Natal
Mexikó–Kamerun

2014. jún. 17., 21.00, Fortaleza
Brazília–Mexikó

2014. jún. 17., 0.00, Manaus
Kamerun–Horvátország

2014. jún. 23., 22.00, Brazíliaváros
Kamerun–Brazília

2014. jún. 23., 22.00, Recife
Horvátország–Mexikó

B-csoport
2014. jún. 13., 21.00, Salvador
Spanyolország–Hollandia

2014. jún. 14., 0.00, Culabá
Chile–Ausztrália

2014. jún. 18., 18.00, Porto Alegre
Ausztrália–Hollandia

2014. jún- 18., 21.00, Rio de Janeiro
Spanyolország–Chile

2014. jún. 23., 18.00, Curitiba
Ausztrália–Spanyolország

2014. jún. 23., 18.00, Sao Paulo
Hollandia–Chile

C-csoport
2014. jún. 14., 18.00, Belo Horizonte
Kolumbia–Görögország

2014. jún. 15., 3.00, Recife
Elefántcsontpart–Japán

2014. jún. 19., 18.00, Brazíliaváros
Kolumbia–Elefántcsontpart

2014. jún. 20., 0.00, Natal
Japán–Görögország

2014. jún. 24., 22.00, Culabá
Japán–Kolumbia

2014. jún. 24., 22.00, Fortaleza
Görögország–Elefántcsontpart

D-csoport
2014. jún. 14., 21.00, Fortaleza
Uruguay–Costa Rica

2014. jún. 15., 0.00, Manaus
Anglia–Olaszország

2014. jún. 19., 21.00, Sao Paulo
Uruguay–Anglia

2014. jún. 20., 18.00, Recife
Olaszország–Costa-Rica

2014. jún. 24., 18.00, Natal
Olaszország–Uruguay

2014. jún. 24., 18.00, Belo Horizonte
Costa Rica–Anglia

Nyolcaddöntők

2014. jún. 28., 18.00,
Belo Horizonte

A1

B2

2014. jún. 28., 22.00,
Rio de Janeiro

C1

D2

2014. jún. 30., 18.00, 
Brazíliaváros

E1

F2

2014. jún. 30., 22.00, 
Porto Alegre

G1

H2

Negyeddöntők

2014. júl. 4., 22.00, 
Fortaleza

Elődöntő

2014. júl. 8., 22.00, 
Belo Horizonte

Döntő
2014. júl. 13., 21.00, 
Rio de Janeiro

3. hely
2014. júl. 12., 22.00, 
Brazíliaváros

2014. júl. 4., 18.00 
Rio de Janeiro

Munkavédelmi-munkaruházati üzlet

B a n k k á r t y á s  F i z e t é s

Székesfehérvár, Balatoni út 79.
Tel.: 22/500-181, Fax: 22/500-182

06-30/700-8651
fehervarsafety@gmail.com

Nyitva: h.-p.: 7.30-16.00. Szo.: 9.00-11.00

FEHÉRVÁR SAFETY KFT.
www.fehervar-safety.hu
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Futball világbajnokság 2014.

BAJOR SPECIALITÁSOKKAL,
MAGYAROS ÉTELEKKEL,

PAULANER CSAPOLT SÖRÖKKEL
VÁRJUK VENDÉGEINKET 

A FOCI VB IDEJÉN IS! 
N É Z Z E  N Á LU N K !

Salvator Bajor Étterem
Szfvár., Ányos P. u. 3.

Asztalfoglalás: 22/321-486
www.salvatoretterem.hu

Bejelentkezéshez  hívja ingyenesen: 06-80/208-188

INGYENES 
HALLÁSSZŰRÉS 

Székesfehérváron

Szakorvosi 
háttér:
Dr. Móricz 
István   
főorvos
Dr. Vida 
István   
főorvos

a Távirda utca 5. szám alatt

www.victofon.hu

Regisztrálj időben!
ONLINE jelentkezés:
www.peter-rozsa.hu

Székesfehérvár, Várkörút 9.
Tel.: 22/348-095, 348-103

E-mail: peterrozsa@albastart.hu

• LOGISZTIKAI 
ÜGYINTÉZŐ 28 fő

• VÁM-JÖVEDÉK 
ÜGYINTÉZŐ 24 fő

• KERESKEDŐ 26 fő
• FITNESS-WELLNESS 

INSTRUKTOR 28 fő
• PEDAGÓGIAI 

ASSZISZTENS 34 fő
•  SPORTEDZŐ 34 fő

PÉTER RÓZSA
SZAKKÖZÉPISKOLA

INGYENES OKJ képzések

Hűsítő árak a VB idejére: 
MIDEA KLÍMÁK 15% kedvezménnyel

Pl.: MIDEA 2,6 KW-os 150.653 Ft  helyett
inverteres, 5 év garanciával 128.000 Ft
Az akció érvényes 2014. júnus 12-től július 13-ig,
illetve a készlet erejéig. Részletek az üzletekben.

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS SZAKÁRUHÁZ, FÜRDŐSZOBASZALON, 
CSEMPE-ÉS ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS

Mór, Asztalos út 1.
(a volt orosz laktanya)

Tel.: 22/400-220

Székesfehérvár, Gyimesi u. 2.
(Balatoni út-Gyimesi u. sarok)

Telefon: 22/347-423
www.hollander .hu  (22) 513-220

BRAUN - TÖBB, mint építőanyag!

E-csoport
2014. jún. 15., 18.00, Brazíliaváros
Svájc–Ecuador

2014. jún. 15., 21.00, Porto Alegre
Franciaország–Honduras

2014. jún. 20., 21.00, Salvador
Svájc–Franciaország

2014. jún. 21., 0.00, Curitiba
Honduras–Ecuador

2014. jún. 25., 22.00, Manaus
Honduras–Svájc

2014. jún. 25., 22.00, Rio de Janeiro
Ecuador–Franciaország

F-csoport
2014. jún. 16., 0.00, Rio de Janeiro
Argentína–Bosznia-Hercegovina

2014. jún. 16., 21.00, Curitiba
Irán–Nigéria

2014. jún. 21., 18.00, Belo Horizonte
Argentína–Irán

2014. jún. 22., 0.00, Culabá
Nigéria–Bosznia-Hercegovina

2014. jún. 25., 18.00, Porto Alegre
Nigéria–Argentína

2014. jún. 25., 18.00, Salvador
Bosznia-Hercegovina–Irán

G-csoport
2014. jún. 16., 18.00, Salvador
Németország–Portugália

2014. jún. 17., 0.00, Natal
Ghána–Egyesült Államok

2014. jún. 21., 21.00, Fortaleza
Németország–Ghána

2014. jún. 23., 21.00, Manaus
Egyesült Államok–Portugália

2014. jún. 26., 18.00, Recife
Egyesült Államok–Németország

2014. jún. 26., 18.00, Brazíliaváros
Portugália–Ghána

H-csoport
2014. jún. 17., 18.00, Belo Horizonte
Belgium–Algéria

2014. jún. 18., 0.00, Culabá
Oroszország–Dél-Korea

2014. jún. 22., 21.00, Porto Alegre
Dél-Korea–Algéria

2014. jún. 22., 18.00, Rio de Janeiro
Belgium–Oroszország

2014. jún. 26., 22.00, Sao Paulo
Dél-Korea–Belgium

2014. jún. 26., 22.00, Curitiba
Algéria–Oroszország

Nyolcaddöntők

2014. jún. 29., 18.00, 
Fortaleza

B1

A2

2014. jún. 29., 22.00, 
Recife

D1

C2

2014. júl. 1., 18.00, 
Sao Paulo

F1

E2

2014. júl. 1., 22.00, 
Salvador

H1

G2

Elődöntő

2014. júl. 9., 22.00, 
Sao Paulo

Döntő
2014. júl. 13., 21.00, 
Rio de Janeiro

3. hely
2014. júl. 12., 22.00, 
Brazíliaváros

Negyeddöntők

2014. júl. 5., 22.00, 
Salvador

2014. júl. 5., 18.00 
Brazíliaváros
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UTAZÁS

Sokan már a jól megérdemelt szabad-

ságukat tervezik és szervezik. Sokan 

sokféleképpen nyaralnak, széles kíná-

latból lehet választani, napokra el 

lehet mélyülni az ajánlatok és képek 

sokaságában. Ha időt szeretne spórol-

ni és biztosra menni, ha nem bízik az 

internetben és olykor több ezer utas 

véleményében, forduljon utazási iro-

dához, ott személyre szabott kínálatot 

kap, és jó eséllyel csalódásmentes 

lesz a nyaralása!

Egy utazás megszervezéséhez 
alaposan körbe kell járnunk a le-
hetőségeket, külföldi és belföldi 
útnál egyaránt. Az interneten 
rengeteg ajánlat érhető el, köny-
nyen el lehet veszni a kínálatban. 
A csábító képek és lelkendező 
ajánlások hitelessége nem biz-
tosított, számos olyan panaszról 
hallani, hogy a vendégek nem 
azt kapták, amiért fizettek.
Viniczainé Csákvári Tünde, 
az ABC Travel Utazási Iroda 
munkatársa elmondta, hogy 
több szempontból is bizton-
ságot nyújt egy utazási iroda 
szolgáltatása. Ami az egyik 
legfontosabb, hogy nem hasra 
ütés alapján ajánlják a szállo-
dákat. Szakmai utakon vesznek 
részt, egy-egy alkalommal 
megismernek kb. 50 szállodát, 
így személyes tapasztalat alapján 
tudnak ajánlani. Ez már egyfajta 
megnyugvást jelent az utasok 
számára, hiszen az irodában 
nem fognak olyan hotelt ajánla-
ni, ahová ők sem mennének szí-
vesen. Tájékoztatást nyújtanak a 
helyi szokásokról, körülmények-
ről és a látványosságokról. Ha 
kell, különböző programokra 
foglalnak jegyet.
A nyaralás alatt sincsenek ma-
gukra hagyva az utasok, hiszen 
kapnak egy olyan elérhetőséget, 
amit baj esetén esetén felhív-

Személyre szabott nyaralás

Az igények felmérése után személyre szabott ajánlatokat kínálnak

Horoszkóp
Június 9. – június 15.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Kos 03. 21. – 04. 20.
Mindenfajta pénzzel kapcsolatos ügyek elintézésére 
remek ez a hét, most bátran írhat alá, adhatja a 
nevét mindenhez, mert ezek most sikerre ítéltettek. 
A szerelmi kapcsolatokban a nagy egymásra találás 
lesz a jellemző.

Ikrek 05. 21. – 06. 21.
Ha még nem szerelmes, akkor a héten semmi sem 
menti meg attól, hogy elmerüljön a szenvedélyes 
szerelem tengerében. Pénzügyekben elszámolhatja 
magát, és többet kell fizetnie, vagy nem jön annyi 
pénz be, mint amennyivel eredetileg számolt.

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.
A fizikai erőkifejtés, a mozgás előnyösen hat a köz-
érzetére, lelkileg kiegyensúlyozott lesz, a hangulata 
optimista, stílusa kedves. Így nem csoda, hogy még 
az a személy is szimpatikusnak találja, akivel talán 
korábban haragban voltak.

Bika 04. 21. – 05. 20.
Hihetetlenül nagy erővel rendelkezik ezen a héten. 
Így ha egészségi problémával küszködik, annak 
végére most pontot tehet. Pénzügyek terén minden 
oka meglehet az optimizmusra.

Rák 06. 22. – 07. 22.
A munkahelyén azt várják el Öntől, hogy jobbnál 
jobb ötletek pattanjanak ki a fejéből. Rugalmas-
ság is jellemző lesz Önre, hiszen ragyogóan tud 
alkalmazkodni, így aztán sokan gondolják azt, hogy 
Önnel öröm együtt dolgozni.

Szűz 08. 23. – 09. 22.
Oda kell figyelnie arra, kinek, mit mond, mert 
előfordulhat, hogy akaratán kívül megbánt valakit, 
és az ellenségévé teszi. A munkában sikert sikerre 
halmozhat, főnöke jóindulatára számíthat.

csima veronika

M
un

ka
er

ő 
kö

lc
s.

 re
g.

sz
ám

: 3
44

0/
20

01

M
an

 a
t 

W
or

k 
K

ft
. 8

00
0 

Sz
ék

es
fe

hé
rv

ár
, P

ia
c 

té
r 

8. A Man at Work Kft.
székesfehérvári és móri  

partneréhez keres tapasztalattal 
rendelkező

gépkezelőket,
operátorokat,

batanított munkásokat
továbbá okj-s bizonyítvánnyal 
valamint anyagmozgatásban 
szerzett gyakorlattal, könnyű 

vagy nehézgépkezelői vizsgával 
rendelkező kollégákat keres

darus, targoncás 
pozícióba.

Előny:
alapszintű számítógépes ismeret.

Érdeklődni 8-16 óráig lehet.
Tel.: +36 20 9673 093

Utazni szeretne? – jó helyen jár!

Az ABC Travel Önre vár!

ABC TRAVEL Utazási Iroda
Székesfehérvár, Várkörút 7. 

Telefon: 22/333-641, 70/334-0855
www.abctravel.hu • abctravel@abctravel.hu

Most foglaljon a nyárra!!!
NYÁR ELEJI LAST MINUTE AKCIÓK
• tengerparti nyaralások, autóbuszos üdülések
• apartmanok a közeli tengerpartokon
• társasutazások, városlátogatások
• egynapos kirándulások 

minden héten
• szállás- és repülôjegy- 

foglalás

Most foglaljon a nyárra!!!
NYÁR ELEJI LAST MINUTE AKCIÓK
• tengerparti nyaralások, autóbuszos üdülések
• apartmanok a közeli tengerpartokon
• társasutazások, városlátogatások
• egynapos kirándulások 

minden héten
• szállás- és repülôjegy- 

foglalás
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Még nem foglalta le nyaralását?
Most itt a lehetôség! 

Akciós ajánlatok irodáinkban! 
Korfu rep.+ap.+öe. 49 900 Ft
Tunézia rep.+3*sz.+AI. 64 900 Ft
Egyiptom rep.+4*sz.+AI. 88 900 Ft
Horváto. 4 fôs ap.+öe. 148 900 Ft / ap. / hét
Olaszo. 4 fôs ap.+öe. 154 350 Ft / ap. / hét 
Töröko. rep.+4*sz.+AI. 601 400 Ft / 4 fô illetékkel
Spanyolo. rep.+3*sz.+fp. 537 215 Ft / 4 fô illetékkel

A részletekrôl érdeklôdjön irodánkban.
Keresse az Önhöz legközelebbi

SOL TOURS irodát!
Székesfehérvár, Kossuth u. 14. Tel.: 22/501-382

Gárdony, Szabadság u. 12. Tel.: 22/570-158
www.soltours.hu

A feltüntetett árak a reptéri illetéket, díjakat, az esetleges 
vízumot nem tartalmazzák! Az árváltozás jogát fenntartjuk. 

Az akciók 2014. 06. 10-tôl visszavonásig érvényesek. R-
02
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0/2

00
0/2

00
2

hatnak. A kint élő, magyarul 
beszélő idegenvezetők bármi-
lyen probléma elhárításában 
segítenek, legyen szó balesetről 
vagy szállodán belüli problé-
máról.

Azok, akik hazai tájakon marad-
nának, szintén fordulhatnak az 
utazási irodákhoz. Az irodáknál 
is megtalálhatóak a különböző 
kuponos, kedvezményes lehetősé-
gek, csak annyi a különbség, hogy 

ott el is mondják a feltételeket, 
azokat az apró betűs részeket, 
amelyekre az internet előtt nem 
biztos, hogy mindenki felfigyel.
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A mai rohanó világban sokan 
nem tudnak elég időt szánni 
idős családtagjaikra. A telefonos 
kapcsolattartás nem elegendő, 
hiszen probléma esetén sokan 
nem tudják megoldani, hogy 
elrohanjanak idős szüleikhez, 
nagymamájukhoz. A „Jobb Ott-
hon” Alapítvány több megoldást 
is nyújt az idősek biztonságára. 
Kialakítottak egy házi segítség-
nyújtó jelzőrendszert az egyedül 
vagy rokonaiktól távol élőknek. 
A szolgáltatás lényege, hogy a 
saját lakásán segítségre szoruló 
személy a nyakában hordott jel-
zőkészüléken keresztül, egyetlen 
gombnyomással riaszt a köz-
pont felé. Az ügyeletes gondozó 
köteles megjelenni a helyszí-
nen legkésőbb 15-20 percen 
belül, hogy megtegye az adott 
helyzetben szükséges intézke-
déseket, legyen szó személyes 
segítségnyújtásról vagy mentő 

Június 5-én tartotta ha-

gyományos pedagógusnapi 

ünnepségét Székesfehérvár 

önkormányzata. Itt adták át a 

Székesfehérvár Közoktatásá-

ért díjat is, amit idén három 

pedagógusnak ítélt oda a város 

képviselő-testülete. 

A Pedagógusnapot ha-
gyományosan június első 
vasárnapján tartják. Ehhez 
kapcsolódóan Székesfe-
hérvár Önkormányzata 
minden évben ünnepséget 
szervez a város pedagó-
gusainak – tanárainak, 
tanítóinak és óvónőinek 

Biztonságos, minőségi időskor

A pedagógusokat köszöntötték

Erzsi néni a kézműves és logikai 
foglalkozásokat kedveli leginkább. 
A több száz horgolt virágából már 
csak négy maradt, a többit elajándé-
kozta. 

Ebben az évben Vastagh Rita, a Ciszterci Szent István Gimnázium 
pedagógusa mellett Motikáné Tóth Évának, a Belvárosi I. István Szakkö-
zépiskola Bugát Pál Tagintézménye vezetőjének és Kneifelné Vass Évának, a 
Munkácsy Mihály Általános Iskola pedagógusának ítélték oda a díjat 

Mérleg 09. 23. – 10. 22.
Ezekben a napokban olyan helyzet teremtődik, 
amikor sokat tehet az egészsége megőrzéséért, illetve 
ha beteg, akkor a gyógyulásért. A munkahelyén olyan 
hírek kelnek szárnyra, amelyek elbizonytalaníthatják.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.
A héten ne próbálja meg senki gondolatait kitalálni, 
mert ez nem fog menni! Viszont az őszinte beszélgetés 
során olyan információkra tehet szert, amelyek segítsé-
gével a legbonyolultabb problémának is a végére járhat.

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.
Ha nem is lesz teljesen gondtalan ez a hét, azért olyan 
pillanatokat élhet át, amelyek miatt úgy érezheti, az élet 
csodaszép. Ha a szerelmi életére eddig az állóvíz volt a 
jellemző, akkor ennek most a fordítottja lesz igaz.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.
Előfordulhat, hogy egy kollégájának legszíve-
sebben lekeverne egy hatalmas pofont, annyira 
kihozhatja Önt a béketűrésből. Közlekedéskor, 
illetve hivatalos ügyek intézésekor próbáljon meg 
higgadt maradni!

Bak 12. 21. – 01. 20.
Úgy érezheti, ilyen szerelmi kapcsolat, mint amilyen 
az Öné, talán a világon senkinek sincs. A munka-
helyén fontos, hogy magabiztosnak lássák, így lehet 
hatékony, sikeres. Ha nincs állása, a héten nyomuljon, 
mert ritka jó lehetőséget csíphet meg!

Halak 02. 19. – 03. 20.
Ismét anyagi zűrzavarral nézhet szembe, amikor 
váratlanul olyan esemény történik, amely pénzt 
húz ki a zsebéből. Szomszéddal, testvérrel, vagy 
közeli rokonnal, ha problémái voltak, most ezeket 
megbeszélheti, és békét köthetnek.

csima veronika

leffelholcz marietta 

Csókakô, Tölgyfa u. 2.
Bodajk, Petôfi S. u. 52.

Tel.: 06-22/202-440
Fax: 06-22/411-037

E-mail: iroda@jobbotthon.hu
Honlap: www.jobbotthon.hu

Facebook: www.facebook.com/ 
jobbotthon.alapitvany

riasztásáról. A lényeg, hogy a 
riasztást kezdeményező személy 
nem lesz egyedül, mindenben 
segítséget kap.
Az alapítvány a fenntartója 
az Aranyhegyi Idősek Ottho-
nának is, mely valóban minő-

ségi időskori életet biztosít a 
lakóknak. A festői környezetben 
elhelyezkedő intézmény valódi 
közösségi teret nyújt az ott 
élőknek. Egész nap tartanak 
foglalkozásokat, többek között 
zenei, kézműves, irodalmi 
programok közül választhatnak 
a nyugdíjasok, de van főzőcske 
klub, gyógytorna és agytorna is. 
A játszósarokban a nagyszülők 
elvonulhatnak a látogató uno-
kákkal, dédunokákkal, és együtt 
élvezhetik a közös játékok 
örömét.
Idős rokonaink megérdemlik, 
hogy ha már évtizedeken át 
keményen dolgoztak és felne-
velték gyermekeiket, minőségi 
körülmények között élvezhessék 
nyugdíjas éveiket. Az Arany-
hegyi Idősek Otthona nem egy 
mindennapi otthonként funkci-
onál, inkább nevezhető pihenő 
parknak, ahol a nyugdíjasok 
hátradőlve, mosolyogva élhetik 
mindennapjaikat. 
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– hogy köszönetét fejezze 
ki munkájukért, elhivatott-
ságukért, helytállásukért. 
Az ünnepi műsor kereté-
ben idén immár harmadik 
alkalommal került sor a 
„Székesfehérvár Közokta-
tásáért” díj átadására. Az 
elismerést azok a peda-
gógusok kaphatják, akik 
a város közoktatásában 
tartósan kiemelkedő szak-
mai munkát végeztek, így 
tevékenységükkel a Székes-
fehérváron nevelt, oktatott 
gyermekek, tanulók javát 
szolgálták. A város közgyű-
lése az ajánlások alapján, 
egyöntetű szavazással dön-
tött a díjak sorsáról.
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A málladozó vakolat megújult, a 

belvárosi ciszter templom felvette régi, 

tiszta ruháját. Néma tornyai felzúgtak, 

amit hallgatósága tapssal köszönt meg. 

Pénteken megszentelték a ciszterci 

templom tornyának három új harangját 

és a kívülről felújított épületet.

A tanév végének közeledtével 

gyermeknapot szerveztek pénteken a 

református iskola udvarán. A rendez-

vényen az evangélium is elhangzott.

Olyan, programokban gazdag 
gyermeknapot szerveztek a Szé-
chenyi úti iskola udvarán a Nap-
raforgók Játszóház segítségével, 
ahol az ugrálóváron, arcfestésen 
kívül kültéri fajátékok, ügyességi 
eszközök várták a gyerekeket. 
Az óriás csocsón izgalmas mér-
kőzéseket játszottak, miközben 
mások gigantikus buborékokat 

Hét perc harangszó, majd taps

A Szentháromság, Szent István és Szent Tamás harangok péntek este együtt 
zúgtak a templom tornyában

A megszentelt legkisebb harang, amelyet Szent Tamás nevére kereszteltek, 
várja az emelkedést

A játék és az evangélium mellé jutott a jégkrémből is mindenkinek

az oldalt

szerkesztette:

naGy zoltán péter

Talentumi gyereknap
fújhattak. A legnagyobb érdek-
lődést az egykerekű biciklizés 
váltotta ki – a bemutató után 
sokan próbálkoztak, több-keve-
sebb sikerrel.
Talán a gyermekek is örültek, 
nem csak a szülők Cser-Pal-
kovics András polgármester 
bejelentésének: a vakáció 
végére elkészül a gyalogátkelő 
a Talentum Református Iskola 
bejáratával szemben, hogy a 
Széchenyi úton a gyerekek 
nagyobb biztonsággal juthas-
sanak át. A városvezető azt is 

megemlítette, hogy az iskola 
szomszédságában levő sport-
pályát – ami tavaly került az 

önkormányzat tulajdonába – a 
Talentummal közösen kívánja 
fejleszteni a város.
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A Kárpát-medencében üzemelő 

harangokat javarészt a történel-

mi Magyarországon öntötték. Bár 

a török elől sok harangot örökre 

elrejtettek, de még ma is több 

olyan kong délidőben, ami már 

ötszáz éves. Magyarországon ma 

háromezer harang zúg. A Du-

nántúl legnagyobb, négytonnás 

harangja Szentgotthárdon van, 

melynek hangjától megremeg az 

ember mellkasa.

Nem mindennapi látványnak 
lehettek tanúi, akik a pénteki 
alkonyatkor a Fő utcán várták a 

három új harang felhúzását a to-
ronyba. Ritka esemény manapság 
a harangszentelés – a székesfehér-
vári harangok évtizedek, néme-
lyek évszázadok óta szolgálnak 
tornyukban.

A pünkösd előtti pénteken három 
új toronylakót szentelt meg a 
Székesfehérvári Egyházmegye 
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A harangok hármas funkciója: az 

élőket hívja, a holtakat elsiratja, 

a viharokat megtöri.

A harangok szentelésén és beemelésén Bözsöny 

Ferenc előadóművész, bemondó is jelen volt, aki 

a Kossuth Rádió déli harangszava előtt olvassa 

fel az adott harang történetét. „Most, amikor 

már az emberek meghalnak (a bemondó 83 esz-

tendős – a szerk.), most ért el engem a harangok 

szava úgy, hogy nem tudok és nem is akarok 

tőlük szabadulni. Valamennyiünk hangja egy harang, ezért is kötelező 

nekünk, bemondóknak ápolni édesanyánk gyönyörű nyelvét!” – mondta 

Bözsöny Ferenc. Élete első harangöntésén 2010 áprilisában volt. A három új 

fehérvári harang beszerelése után a hangtechnikusok már a torony tetején 

voltak, hogy megörökítsék a harangok énekét. A Szentháromság harang 

hangja a közeljövőben szólal meg a Kossuth Rádió Déli Krónikája előtt.

vezető pásztora. Kondulásuk az Úr 
örök hírnevét dicsőítse, a hívőkben 
erősödjék a hit, és tökéletesedjék a 
szeretet! – fohászkodott Spányi 
Antal megyés püspök.
A Fő utcai templom tornyaiba 
költözött a nyolcvan kilogrammos 
Szent Tamás, a százhatvankettő 
kilós Szent István és a három-
százhúsz kilogrammos Szent-
háromság harang. A műveletet 
Gombos Miklós aranykoszorús 
harangöntőmester irányította 
lentről, miközben fia, Ferenc 
emelte a toronyba a három haran-
got. Este nyolc órakor először a 
Szent Tamás, majd a Szent István, 
utána pedig a Szentháromság 
harang kondult meg. A hét percig 
tartó harangszót taps fogadta a Fő 
utcán. Ha nyelve és lehetősége lett 
volna, a Városház téren emlékmű-
ként szunnyadó Ignác-harang is 
megkondult volna, amely egykor a 
ciszter templom tornyát lakta.
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Van okuk bizakodni a fehérvári 
EB előtt

A drukkereken nem múlik a siker

Az öttusa világkupa floridai döntőjé-

ben Magyarországot a Volán Fehérvár 

két versenyzője képviselte. Kovács 

Sarolta és Demeter Bence is a mezőny 

első felében végzett.

Akár dobogós helyezés is össze-
jöhetett volna a fehérvári öttu-
sázóknak a floridai Sarasotában, 
hiszen Kovács Saci három szám 
után vezetett a nők mezőnyében, 
Demeter Bence pedig szintén jól 
kezdett a fiúknál. Mindketten 
jól vívtak, márpedig ezt a tusát 
az elutazás előtt egyaránt víz-
választónak nevezték, nemcsak 
a VK-döntő kapcsán. A páston 
nyújtott stabil teljesítmény min-
dig alap lehet, ezúttal Kovács 
és Demeter is bőven pozitív 
mérleggel zárt. Saci úszásban és 
lovaglásban is remekelt, a kom-
binált számban viszont vissza-
ütött, hogy betegség miatt egy 

Pénteken este a hivatalos rajtcere-
móniával megkezdődik a 2014-
es Székesfehérvár Rallye. Már 
ekkor is érdemes lesz a jellegzetes 
hangot, illatot keresni a városban, 
de szombatra ez hatványozottan 
igaz lesz! Az idei Országos Rallye 
Bajnokság második futamának első 
napja a Székesfehérvár-környéki 
murvás pályákon zajlik. Egy ezek 
közül kuriózumnak számít majd, 
hiszen a városhoz oly közel, tényleg 
csak néhány lépésre, az Arany-
bulla emlékműnél lesz. Szombat 

Kovács, Demeter: 
egy számon múlt

Péntektől ismét Rallye Fehérváron

somos zoltán

kaiser tamás

Sikeresen befejeződött az ECOTALE projekt

Ki  zesse meg a közlekedés egyre fokozódó, káros kül-
ső hatásait? – az utóbbi évtizedekben számos európai 
és nemzeti szintű stratégia foglalkozott a kérdéssel. A 
zajártalomtól, szmogtól kezdve a városi zöldterület ki-
szorításáig számos negatív hatást okoznak a különböző 
közlekedési módok.

European Union
European Regional Development Fund

Annak érdekében, hogy felülről hatékonyan lehessen ke-
zelni ezeket a problémákat, szükség van a helyi „jó gya-
korlatok”, már bevált regionális intézkedések feltérképe-
zésére. Az uniós támogatással megvalósult ECOTALE 
projekt pont ezt a szintet célozza meg 7 európai ország 
9 szervezetének részvételével. Magyarországról a szé-
kesfehérvári Közép-Pannon Nonpro t Kft. vett részt a 
projektben. A helyi feladatok egy megvalósítási terv ki-
dolgozására irányultak, mely a munkába járás foglalkoz-
tatói támogatását vizsgálta a helyi közösségi közlekedés 
költségeinek átvállalásával. Ezen kívül egy módszertani 
kézikönyvet dolgoztak ki a partnerek a közlekedés kül-
ső költségeinek internalizálására vonatkozóan. A projekt 
keretében elkészült dokumentumok, kézikönyvek elérhe-
tők a projekt weblapján: www.ecotale.eu 

A projekt az INTERREG IVC program keretében, az Európai 
Unió és Magyarország társ nanszírozásával valósult meg.

hét kimaradt a felkészüléséből, 
így végül a 12. helyen zárt. Ha a 
hazai Európa-bajnokságra teljes 
értékű munkát tud végezni, az a 
legszebb reményekre jogosíthat. 
Bencének sem kell szégyellnie a 
VK-döntő 14. helyét, neki most 
a lovaglás nem sikerült, vagyis 
szintén egy számon múlt, hogy 
nem az élmezőnyben végzett.

Fo
tó

: n
zp

este a szervezők egy kicsit még 
közelebb csempészik a száguldást 
a városhoz, 17 óra után a Plaza 
Superspecialon Fehérvár szívében 
lesz jelenésük a gépcsodáknak. 
Vasárnap pedig már aszfalton 
száguldanak a sportág hazai menői, 
akik közül eddig több mint 110-en 
adták le nevezésüket a 2014-es 
Székesfehérvár Rallye-ra. A vegyes 
talajú pályáknak köszönhetően 
igazi parázs csatát hozhat a verseny, 
ahol Kazárék, Herczigék, Turánék, 
Hadikék és Spitzmüllerék szállnak 
harcba talán a legnagyobb eséllyel a 
győzelemért.
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Aki magasra rúg, sokat markol 
– összejött a várva várt arany 
Kardos-Kovács Mónikának

Húsz éve várt arany

A márciusban hosszabb sérülés után 

visszatérő Kardos-Kovács Mónika a magyar 

bajnokságon bizonyította, katában, vagyis 

formagyakorlat versenyszámban a hazai 

mezőny legjobbja. Az akkori aranyéremmel 

kvalifikálta magát a bakui Európa-bajnok-

ságra, ahol ismét kiemelkedően teljesített.

Húsz évet várt rá az Alba Régia SC, 
és húsz évet várt rá Kardos-Kovács 
Mónika. A fehérvári karatéka két 
évtizede kezdte sportolói pályafutá-
sát, és bár korábban szerzett már két 
érmet a különböző Európa-bajnok-
ságokon, a legfényesebbre mostanáig 
várnia kellett. Kardos-Kovács Móni-
ka az azerbajdzsáni kontinenstornán 
végre felért a csúcsra: ő mutatta be 
a legjobb formagyakorlatot. „Eddig 
kétszer sikerült a dobogón állnom 
Európa-bajnokságon, de az arany csak 
most jött össze. Nagyon vártam már 
arra, hogy a dobogó legfelső fokára 
állhassak, végre sikerült, nagyon boldog 
vagyok! – kezdte Székesfehérvár friss 

Negyvenkilenc 

másodperc...

25-21 volt az eredmény a 
Magyarország-Szlovénia férfi 
kézilabda világbajnoki selej-
tezőn idehaza. Ötezer ember 
tombolt a lelátón a helyszí-
nen Veszprémben, s többször 
ennyien ültünk a képernyő 
előtt. Mocsai Lajos kapitány 
időt kért. Feszült pillanat 
volt, hiszen ez a csata kva-
lifikál a következő világbaj-
nokságra, és jószerivel egyenes 
utat biztosít a győztesnek a 
riói olimpiára is. Léderer Ákos 
kollégánk, a túlfűtött hangú 
kommentátor - aki egyébként 
kiválóan közvetített - egyszer 
csak bejelentette, itt a közve-
títés vége. 120-al verő szívem 
kis híján megállt, s nemcsak 
azért, mert nem volt hatos 
lottóm. A képernyőn megjelent 
a szignál, jött egy reklám, 
majd még egy és még egy, hogy 
aztán megismerkedhessünk 
az amerikai stílusú abszolút 
eleganciával.
Mit láthattunk a sorsdöntő 49 
másodperc helyett?
Stylistok által betanított 
tapsoló embereket legszebb 
ruhájukban. Sokadrangú 
művészeket „félplébekkelni”. 
Régen volt, hogy ennyire 
szégyelltem magam, pedig 
tízéves koromban ránk pirított 
a szomszéd, hogy barátommal 
megettünk fejenként egy kiló 
cseresznyét a nagy becsben 
tartott nemes magyar fájáról, 
és letörtünk egy ágat is. Most 
kivágták a fát...
Tisztelt RTL Klubos Kollé-
gák! Szégyenkezzenek önök is! 
Az eredmény egyébként, már 
ha tudják, Magyarország-
Szlovénia: 25-22.
Amúgy az egyik legtalálóbb 
facebookos komment imígyen 
szól: „Az a tv, amely egy vá-
logatott kézilabdameccs vége 
előtt pár perccel elkapcsol egy 
lottósorsolásra, vastagon meg-
érett az extra reklámadóra...”

vakler lajos

kaiser tamás

ALBA PONT 
Lakóközösségi
Információs
Szolgáltató Iroda

Alba Pont LISZI iroda:
Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

(Fehérvári Civil Központ)

Focirajongók
figyelem!

Kövessék az Alba Pont 
LISZI segítségével a

Labdarúgó
Világbajnokság

eseményeit!
2014. június 12-től

nagyképernyős kivetítőn, 
társaságban nézhetik a 
VB meccseit a Fehérvári 

Civil Központban.

További részletek a
facebook/albapontliszi 

oldalon.

Mindenkit várunk
szeretettel!

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

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

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Raktárak:

• Mura u. 2. szám alatti telephelyen 

475 m2-es új raktár, fűtött műhelyek, 

fűtetlen raktárak, konténerek

• József Atti la kollégiumnál (Hosszúsétatér 

felől) 68 m2-es használaton kívüli 

hőközpont

Üzlethelyiség:

• Kelemen B. u. és a Kodolányi u. sarkán lévő 

felújított 100 m2-es ingatlan

• Mura u. 2. szám alatti telephelyen külső 

bejárattal rendelkező 98 m2-es fűtött 

helyiség, akár kettéválasztva is

Továbbá vállaljuk rövid határidővel lakások, 

telephelyek értékbecslését.

Érdeklődés: SZÉPHŐ Zrt . , 8000 Székesfehérvár,

  Honvéd u. 1 . szám alatti   

 ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 

egyeztetett időpontban történhet.

Telefon: 22/541-307

e-mail : info@szepho.hu;

  Rumpler.Monika@szepho.hu

Európa-bajnoka – Most talán annyira 
nem volt nehéz dolgom, mint a korábbi 
években, sokkal inkább fejben kellett ott 
lennem, hogy végig jól tudjak koncent-

rálni, és pontosan végre tudjam hajtani 
a feladatokat. Végig hittem a sikerben, 
de ehhez nagyon fegyelmezettnek kellett 
maradnom.”
És ez így is volt, nem véletlen, hogy 
nagyon elégedett volt tanítvá-
nyával Kovács Ferenc Sensei, aki 
szintén bízott a sikerben. Hiszen, 
mint mondja, Mónika rengeteget 
dolgozott érte. „Sokan úgy gondolják, 
hogy a formagyakorlat nem egy erősségi 
versenyszám, pedig ha valaki megnézi 
Mónika felkészülését, láthatja, hogy 
igazából az! Éppen ez volt a lényeg, 
hogy Mónikát erőnlétileg tökéletes 
állapotba hozzuk a felkészülés alatt. Ez 
sikerült is, így tudott gyorsan, pontosan 
mozogni. Gyakorlatilag ennek, a több 
hónapos, kemény munkának köszönhető 
a siker, aminek nagyon örülünk, hiszen 
húsz esztendeje nem volt Európa-baj-
noka klubunknak.”
A következő aranyra pedig remél-
hetőleg nem kell újabb két évtizedet 
várni, hiszen Kardos-Kovács Mónika 
és edzője is fejébe vette, jövőre meg 
kell védeni az idén elhódított címet!
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Székesfehérváron egyre több olyan közösségi teret találni, ahol az ember 

jártában-keltében folyton futókba botlik. A profik nyilván tudják mikor, mit, 

hol, hogyan... Aki azonban most kezdi, talán kicsit elveszettebben mozog 

ebben a csodás világban. Éppen nekik szeretnének segíteni Kaufer Tamásék, 

a Vérteskozma Rock ’n’ Roll Futás szervezői, akik pénteken 21:13-tól várnak 

minden érdeklődő kezdő, félprofi vagy akár profi futót a Béke térre. Akinek 

segítségre, tanácsra van szüksége, netán segítene, tanácsot adna másoknak, 

vagy esetleg csak társaságra vágyna futás közben, itt megtalálja a számítását.

Futók a futókért

Joan Carillo a magyar játékosokra is számít
„Röpizek míg élek, mert röpi nélkül 
nincs élet!”

somos zoltán vakler lajos

Portugálok után spanyol edző Négylevelű lóhere

Palkovics Krisztiánt még 
az eső sem zavarta, ő is 
cipőt vett az elmúlt szer-
dán, hogy részt vegyen az 
ÖsszetarTÓ” futóversenyen, 
amelyet tavaly indított 
útjára az Ezredéves 
Készségfejlesztő Óvoda, 
Általános Iskola és Speciális 
Szakiskola. A verseny célja 
a fogyatékkal élő gyermekek 
elfogadtatása ép társaikkal, 
valamint a fogyatékkal élők 
társadalmi integrációjának 
erősítése.

kaiser tamás

Közel ezren a TESZ Futáson

Idén is remekül sikerült a TESZ 
Futás, nagyon sokan álltak 
rajthoz a különböző verseny-
számokban, a legkisebbektől a 
legnagyobbakig, diáktól rendőrön 
és sajtómunkáson át egészen az 
operaénekesig. Egyéniben, ahol 
nyolc kört kellett megtenni, 
melyek mindegyike 1200 méter 

Miután Paulo Sousát és José Gomest is 

másodedzőként segítette, Joan Carillo 

előrébb léphet egy sorral: ő lett a 

Videoton új vezetőedzője.

Sokféle szempont meghatároz-
hatja, kit választanak egy csapat 
edzőjévé. Fehérváron a félig 
magyar, félig (nyelvében) ibériai 
öltöző miatt eleve nem volt 
valószínű mondjuk német mester 
kinevezése. De ugyanilyen fontos 
volt, hogy ne kelljen ismerked-
nie a magyar viszonyokkal. A 
három éve Fehérvárra érkező Joan 

1987 után újra Európa Bajnokságra 

készülhet a magyar női röplabda 

válogatott, melynek négy játékosa 

is Székesfehérváron tanulta meg a 

sportág alapjait. Nevelőedzőjük Fésűs 

Irén, aki sokszoros magyar váloga-

tottként és testnevelő tanárként máig 

letéteményese a sikernek. Megtalálta 

a négylevelű lóherét. 

Kötél Zsanett vezéralkat. Mint 
az irányítójátékosok: alázatos 
és szorgalmas, és bár sérülések 
is zavarták, nemzetközi klasszis 
lett belőle. Tálas Zsuzsa már egy 
másik nemzedékhez tartozik, 
de ugyanolyan céltudatos. Kötél 
Dórának nem véletlenül lett 
„Szélike” a beceneve, igazi vagány 
csaj. Jellemző rá, hogy már 
tizenegy évesen a sor elejére állt, 
a nyolcadikosok elé. Vacsi Evelyn 
a legfiatalabb. Tehetségéről csak 
annyit, hogy tizenkét esztendő-
sen a kezdő hatosban szerepelt az 
NB-I-ben. 
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Carillo mellett Burcsa Győző 
klubigazgató még egy érvet fel-
hozott: az Európa-liga csoportkör 
idején is a csapat mellett volt, 
vagyis tudja, mitől lehet sikeres 
az elmúlt szezonban mindenről 
lemaradó Vidi. Szó se róla, a 
szurkolók elégedettek lennének, 
ha az amúgy szintén bajnoki cím 
nélkül maradó Paulo Sousa ide-
jében látott fegyelem és stabilitás 
visszaköszönne – persze kreatív, 
eredményes játékkal. Carillo stáb-
jában magyar edzőként a Pápáról 
érkező Nagy Mihály kapott he-
lyet, a célkitűzés pedig minimum 
a nemzetközi szereplés kivívása.
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hosszú volt, a hölgyeknél Ragó 
Nikolett győzött, míg az uraknál 
Zabari János volt a leggyorsabb. 
A családi csapatversenyt a Sza-
uter-család nyerte, Ákos-Ábel-
Csanád összetételben, míg a 
munkahelyi váltóversenyt a Szé-
kesfehérvári Rendőrkapitányság 
csapata nyerte. Ebben a számban 
a Fehérvár Médiacentrum kvar-
tettje a hetedik helyen zárt.
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