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A duplájának a felét kérem!
8. oldal

Több mint egy edényben 
nevelt fa 9. oldal

Varázslatos éjszaka a 
múzeumokban 4. oldal

Jól haladnak a munkával
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Két keréken, földön, 
levegőben 13. oldal



2 KÖZÉLET 2014. június 23.FEHÉRVÁR
A  H E T I L A P

Szedreskert – Feketehegy – 
Szárazrét
Szigli István
Három helyszínen tart fogadóórát június 24-
én, kedden: 12.30 és 14.30 között a Farkas-
vermi út 40. szám alatt, 14.30 és 16.30 között 
a Régi Csóri út 13. szám alatt, valamint 16.30 
és 17.30 között a Garzonház könyvtárában, a 
Mészöly Géza út 1. szám alatt.
A Farkasvermi út 40. szám alatt kihelyezett 
ügyfélfogadást tart 11 órától 12 óráig a Fejér 
Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári 
Járási Hivatala.

Felsőváros
Földi Zoltán
Fecskeparti Napot szerveznek június 28-án, 
szombaton. Négy plusz egy fős csapatok 
jelentkezését várják a Fecskefészek Sörözőben 
a Kispályás Bajnokok Ligájára. Az egész napos 
programok között szerepel kézműves foglalkozás, 
madárbemutató, terápiás kutyabemutató, Zumba, 
családi váltóverseny, karaoke, tánc, zene. Idén is 
szomszédolnak a fecskepartiak, és süteményekkel 
vendégelik meg egymást. Információt kaphatnak 
a 20/551-0503 és 30/201-0663 számokon.

Képviselői 
programok

Mintegy nyolcvan kérdés és hozzászólás ér-

kezett Cser-Palkovics András polgármester 

és Vargha Tamás országgyűlési képviselő 

online facebookos fogadóóráján, melyet 

rendhagyó időpontban, 18 és 22 óra között 

tartottak a múlt héten kedden. Többször 

tartott már a legnépszerűbb közösségi 

oldalon fórumot a város polgármestere, 

de ennyi kérdés egyszerre még soha nem 

érkezett hozzá.

A palotavárosi buszjárattal  kap-
csolatban válaszként olvasható a 
bejegyzések között, hogy június 28-
tól változik a helyi menetrend egy 
része, ami a 29-es járatot is érinti. 
Így munkanapokon 6.55, 7.15, 
12.45, 14.45 mellett 10.00 órakor és 
16 óra 5 perckor is közlekedik majd 
a járat.
A Vidi-szurkolók facebookos olda-
láról a Sóstói Stadion felújításával 
kapcsolatban érkezett kérdés, de a 
Sóstó mederkotrása is szóba került, 
melynek vízutánpótlási problémáit 

Online polgármesteri fogadóóra
Bácskai GerGely

Vargha Tamáson és Cser Palkovics Andráson kívül Bóka Viktor jegyző, Róth Péter alpolgár-
mester, Bozai István városgondnok és Hagymásy András, a Fehérvár Médiacentrum ügy-
vezető igazgatója is ott volt a fórumon, de a Polgármesteri Hivatal szakirodáinak vezetőit is 
többször hívták telefonon, hogy a lehető legpontosabb válaszokat kaphassák a kérdezők

A Mártírok útja felújításával az ütem-

tervnél gyorsabban halad a kivitelező, 

így remény van arra, hogy a busz-

közlekedést július végén vissza lehet 

engedni az útra. 

A Zrínyi utcánál a csapadékcsator-
na utolsó darabját emelték be a múlt 
héten, ezzel befejeződött a monolit 
vasbetonfödémes szakasz építése. A 
kivitelező Székesfehérvár, Mártírok 
Konzorcium másik vállalkozója 
ezen a héten végez az 1400 mm át-
mérőjű csatornaszakasz kivitelezésé-
vel, hogy mihamarabb elkezdődhes-
sen az útépítés. A Mártírok útjának 

Jól haladnak a munkával
Bácskai GerGely

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Cím: Szent Vendel u. 17/a Telefon: 06/22/513-480
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Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
MŰSZAKI ELLENŐR
munkakörbe munkatársat keres.

ELVÁRÁSOK:
•	Szakirányú	felsőfokú	végzettség:	Közlekedésépítő	(főiskolai/egyetemi)	
mérnöki	diploma

•	Felhasználói	szintű	informatikai	ismeretek,
•	B	kategóriás	jogosítvány,
•	Jó	kommunikációs	készség,	felelősségteljes	munkavégzés,
•	Terhelhetőség,	jó	problémamegoldó	képesség.
	
ELŐNYÖK:
•	Műszaki	ellenőri	jogosultság	közlekedési	építmények	szakterületen,
•	3	év	kivitelezői	és/vagy	műszaki	ellenőri	gyakorlat,
•	Útépítési	beruházások	bonyolításában,	útépítési	munkák	kivitelezésében,	
illetve	műszaki	ellenőrzésben	szerzett	tapasztalat,

•	E-építési	napló	vezetési	ismeret,
•	EU-támogatással	épülő	projekten	szerzett	tapasztalat
•	Székesfehérvári	lakcím
	
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
•	Székesfehérvár

AMIT KÍNÁLUNK:
•	Fiatalos,	dinamikus	csapat
•	Választható	Cafeteria	elemek

JELENTKEZÉS MÓDJA:
•	Jelentkezni	fényképes	szakmai	önéletrajzzal,	a	human@varosgondnoksag.hu	
e-mail	címen,	tárgyban	„Műszaki	ellenőr	-	álláspályázat”	feltüntetésével,	
2014.	június	27.	12:00-ig	lehet.

szeretnék a stadion felújításával 
párhuzamosan megoldani. Az 
Őrhalmi szőlők városrészből 
kérdezett rá egy anyuka arra, hogy 
terveznek-e játszóteret építeni 
a környéken. A polgármester 
válaszában arról tájékoztatta, hogy 
bár a kereszt közelében szeret-
nének játszóteret kialakítani, de 
ahhoz telket kell vásárolnia az 
önkormányzatnak, mert ott nincs 
ingatlan tulajdona.

Az egyik hozzászóló a Fehérvár 
Televízió Híradójából hiányolta a jel-
tolmácsolást. Augusztustól azonban 
a Fehérvár Televízió vasárnaponként 
adásba kerülő heti hírösszefoglalója 
(A hét hírei) jeltolmáccsal lesz látha-
tó, és a médiacentrum szeretnéha a 
hétfőtől szombatig minden este hét-
kor jelentkező Híradót is jeltolmá-
csolással tudná sugározni. Ha sikerül 
megteremteni a pénzügyi fedezetet, 
akkor erre már az ősszel sor kerülhet.
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1290 méter hosszú szakasza újul 
meg először, átlagosan 13,5 méteres 
burkolatszélességben. A Madách 
utca és a Seregélyesi út közötti 
hétszáz méteres szakaszon pedig 
a város útfelújítási programjának 
keretén belül újul meg a burkolat. A 
Búrtelep utcáinak Mártírok út felőli 
kereszteződéseiben balra felálló 
sávok, valamint befogadó sávok is 
épülnek a biztonságos közlekedés 
érdekében. A buszmegállók köze-
lében, valamint a csomópontoknál 
középszigetes gyalogos-átkelőhelye-
ket építenek és a kerékpárosoknak is 
biztonságos közlekedési lehetőséget 
alakítanak ki az új úton.
Jó esély van arra, hogy iskolakez-
désre már vissza lehet engedni az 
autós forgalmat is az útra, hiszen 
a kisebb utómunkák elvégzéséhez 
nem lesz már szükség lezárásra. 
A július 30-án kezdődő FE-
ZEN alatt a tervek szerint újra 
a Mártírok útján közlekednek 
majd a buszok. Addig a felújítás 
miatti kellemetlenségekért a lakók 
türelmét és megértését kérik!

Fo
tó

: B
ác

sk
ai

 G
er

ge
ly



3KÖZÉLETközéleti hetilap FEHÉRVÁR
A  H E T I L A P

Palkovics Krisztián
„A jégkorong az örök szerelmem”

Palkovics Krisztián:

„A jégkorong az örök szerelmem”
Palkovics Krisztián, a Sapa Fehérvár AV19 és minden idők egyik 
legjobb magyar jégkorongozója, az Alba Volán történetének 
legjobb góllövője, a klubhűség mintaképe, hiszen egész 
pályafutása Székesfehérvárhoz kötődik. „Palkovics Krisztián 
meghatározó szerepet játszott mindazon sikerekben, amelye
ket a klubunk és a válogatott az elmúlt évtizedekben elért.  
Örökre a Sapa Fehérvár AV19 családjának tagja marad” – 
nyilatkozta róla Ocskay Gábor szakosztályigazgató. Csapata a 
2012–2013as EBEL szezon legelső hazai mérkőzésén ünnepé
lyes keretek között visszavonultatta Palkovics Krisztián 24es 
mezét. A sportoló visszavonulása után sem távolodott el a 
jégkorongtól, szakmai tanácsadóként segíti a klubot. 

Székesfehérvári vagyok 38 éve. Itt születtem, itt élek és nagyon szere-
tem. Számomra fontos, hogy egy kitűnő adottságú városban élhetek, 
hiszen közel van mindenhez: Budapesthez és a Balatonhoz egyaránt. 
Az is pozitívum, hogy ebben a városban központi téma a sport: mindig 
van valami izgalmas sportesemény. Megújult külsejével nagyon szép 
lett a Belváros is, igazán meghitt és otthonos. Már nagyon kellett ez a 
felújítás, hogy végre igazi kis ékszerdobozként tündökölhessen.
A jégkorong az örök szerelmem. Imádom a játékot, hiszen 
rengeteg jó élményem fűződik hozzá: sikerek, a gól öröme, a 
csapattal és a szurkolókkal közösen megélt pillanatok. Mindig 
ambiciózus voltam, így nekem fontos a tudat, hogy ebben a játék-
ban a kitűzött célokat el lehet elérni és megtérül a befektetett 
munka. Boldog ember vagyok, hiszen a hobbim a munkám. 30 
évet játszottam és örülök, hogy ezt a sportot választottam.
A jégpálya a szívemhez nőtt. Jóformán itt nőttem fel.  Ismerem 
a pálya minden milliméterét, a lelátót, ami körülöleli a pályát, és 
talán épp ez a titka: a szurkolók közelségétől olyan jó atmoszférájú, 
barátságos ez a hely. A csapatban nemcsak fehérváriak, hanem 
más városból érkezők és idegenlégiósok is vannak. Ők is nagyon 
szeretik Székesfehérvárt. Ebben óriási szerepe van az itt élőknek: 
hogy kedvesek, befogadók és nyitottak. Hozzám még  mindig, 
szinte naponta  odajönnek az emberek,  megállítanak, megkérdezik, 
mi újság a csapattal, vagy milyen eredményt várok. Hivatalok-
ban, boltban, mindenütt vannak szurkolóink, így sok a mosolygó 
arc. Olyan, mintha egy nagy baráti közösség lenne az egész város.

Maradandó élmény az első felnőtt bajnoki cím megszerzése, mert 
nagyon sokat vártunk rá és sokat küzdöttünk. 3-4 ezer ember 
örült velünk a Belvárosban, az Országalmánál, hihetetlen volt, ez 
az érzés mindannyiónkba beleégett.  
A jégkorongban – és minden csapatsportban – fontos az, hogy 
mennyire érezzük a társakat a pályán, mennyire tudunk 
ráhangolódni a másik gondolataira, vagy kiszámítani a mozgását. 
Mi kezdetben az alacsony költségvetésből dolgozó, gyenge 
csapatok közé tartoztunk, így számunkra a nagyobb csapatokat 
(nagyobb költségvetésből fenntartott csapatokat) mindig kihívás 
volt legyőzni. Jó volt megtapasztalni azt, hogy felül lehet kereked-
ni egy nagy együttesen úgy, hogyha mi csapatként, összjátékban, 
egymásra figyelve jobbak vagyunk. Az évek során mindig volt egy 
erős „helyi” mag, csak a légiósok cserélődtek. Ez a mag volt az 
alapja a magyar válogatottnak is. Belém ivódott a tapasztalat, 
hogyha ott a szív és teljes erőből meg van az akarás és mellet-
tünk állnak a szurkolóink, akkor győzni tudunk, akármit is mond a 
papírforma. Szeretem a kihívásokat. A sport ezen tulajdonságomat 
csak megerősítette, s ezt használom a munkában ma is, a csapat 
elkötelezett segítőjeként.  

www.TeleElettel.hu

A Székesfehérvári Jégcsarnok az Alba Volán jégkorong
csapatának hivatalos edzés és mérkőzéshelyszíne. A 
létesítmény a közösségi élet színtere: legyen szó hivatásos 
sportolókról, a jövő jégkorongozóiról, műkorcsolyázóiról 
vagy kikapcsolódni vágyó polgárokról.
A tervezés alapelve volt, hogy az épület magas színvonalon 
szolgálja az edzéseket, az oktatónevelő munkát, a fiata
lok képzését és a szurkolók ezreinek szórakozást biztosító 
mérkőzéseket. Az utóbbi évek folyamatos fejlesztései és 
átalakításai nyomán a koronázó város egy színvonalas 
komplexumban várja a látogatókat – ezt bizo nyítja, hogy a 
csarnok világbajnokságnak, kontinentális kupadöntőnek és 
osztrák bajnoki mérkőzéseknek egyaránt házigazdája volt 
már.
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A Múzeumok Éjszakája 
programsorozatot 2003 óta 
rendezik meg Magyarorszá-
gon. Hagyományosan az év 
legrövidebb éjszakájához, Szent 
Iván éjjeléhez legközelebb eső 
szombaton zajlik a rendezvény. 
Székesfehérvár idén hete-
dik alkalommal, intézményi 
összefogással csatlakozott az 
országos kezdeményezéshez.

Tudta-e?

Programok 

az oldalpárt

szerkesztette:

látrányi viktória

Ünnepi megemlékezés
A Szent István Művelődési Ház 
díszudvarán június 25-én 17 órakor 
az I. Világháború kitörésének közelgő 
100. évfordulójáról emlékeznek meg, 
majd koszorúzás kezdődik Gyóni 
Géza születésének 130., halálának 97. 
évfordulóján. Ünnepi köszöntőt mond 
Vargha Tamás honvédelmi államtitkár. 
A megemlékezést követően 18 órától 
az Ars Musica Zenebarátok Egyesü-
letének ünnepi koncertje kezdődik.

Gyűjteményes tárlat
A Szabadművelődés Házában 
nyílik június 28-án 10 óra 50 perckor 
Bencze Tamás és Haraszti Zsig-
mond gyűjteményes kiállítása. A 
gyűjtemény az 1914-es év magyar 
vonatkozású eseményeit mutatja be, 
eredeti képek és iratok és különböző 
tárgyak, fegyverek segítségével. Az 
időpont nem véletlen. 1914. június 
28-án, pontban 10 óra 50 perckor 
durrant el a két pisztolylövés, amely 
végzett Ferenc Ferdinánd főherceggel 
és hitvesével.

Tizenhét székesfehérvári és vidéki 

szervezet fogott össze, hogy hu-

szonhárom helyszínen, hetvenöt 

önálló program keretében várják egy 

varázslatos éjszakára a látogatókat az 

idei esztendőben.

A Múzeumok Éjszakájának hi-
vatalos megnyitója Székesfehér-
váron pénteken este hat órakor a 
helyőrségi zenekar koncertjével 
kezdődött. A szervezők idén a 
lovat és a lovas kultúrát állítot-

Varázslatos éjszaka a múzeumokban

A Múzeumok Éjszakájának egyik üde színfoltja volt az óriás hintaló, 
amelyre egyszerre akár hetvenen is felfértek és hintázhattak. A Fő utca és a 
Zichy liget közti úton felnőttek és gyerekek sokasága tekinthette meg a hatal-
mas alkotást, és rengetegen próbálták ki a közös hintázást.

Sok család látogatott el a programokra, hogy részesei legyenek az év legna-
gyobb múzeumi élményének

A megújulás jegyében szervezik meg idén a Harmonia Albensist 

Tizenegyedik alkalommal rendezik meg a 

Harmonia Albensis templomi koncertso-

rozatot városunkban. Idén új helyszínnel 

gazdagodik a rendezvény, hiszen ezúttal a 

hangversenysorozatnak fehérvári templomok 

mellett a Nemzeti Emlékhely is otthont ad. 

A Harmonia Albensis július 3-án, 
csütörtökön a „Hangok és húrok” 
koncerttel kezdődik a Szent István 
Bazilikában. A sorozat zárókoncertje 
rendhagyó helyszínen, a Nemzeti 
Emlékhelyen lesz Miklósa Erikával.
A hangversenysorozat első négy 
koncertjének a Szent István Bazilika, a 

Megújul a Harmonia Albensis

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

Szent Imre, valamint a Ciszterci temp-
lom ad otthont. A megújulás részeként 
Miklósa Erika idén a Nemzeti Emlék-
helyen felépített hatalmas szabadtéri 
színpadon lép fel. Így a Musica Sacra – 
Mária dalok című koncert a Harmonia 
Albensis záróakkordja, és egyben a 
Koronázási Ünnepi Játékok nyitá-
nya lesz augusztus 15-én. A koncert 
három részből áll, amelyben Miklósa 
Erika pályafutásának klasszikus zenei 
irányain kívül egy, az utazásaira is utaló, 
Amerika-Argentína, valamint egy népi 
énekekkel, népdalokkal, Ave Maria-
feldolgozásokkal tarkított blokk is lesz. 

Részletes program: www.szekesfehervar.hu
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Várostörténeti filmbemutató
A Fehéredő múlt című várostörténeti trilógia harmadik, befejező epizódját láthatták 

az érdeklődők a városháza dísztermében a Múzeumok Éjszakáján. A film nemcsak is-

meretlen vagy kevéssé ismert történelmi tényeket közvetít a városról, hanem annak 

mélyebb lelki életébe, folyamatos leromboltatásába és újjáépülésébe is betekintést 

enged Burján Zsigmond rendező-operatőr különleges képi világának köszönhetően.

A harmadik, Áttörő fény című fejezet a kiegyezéstől napjainkig dolgozza fel a város 

történetét, magába foglalva a dualizmus korát, az első világháborút, a két háború 

közötti időszakot, a székesfehérvári zsidóság történetét, a holokausztot, a második 

világháborút és az ötvenes-hatvanas évektől a rendszerváltásig tartó folyamatot. Az 

alkotás mentora Siklósi Gyula régészprofesszor, rendezője és operatőre Burján Zsig-

mond, gyártásvezetőként Haufe Andor, vágóként Szentmiklósi Dávid működött közre. 

Véget ért az ünnepi könyvhét. Hat 

napon át csaknem száz rendezvényen 

találkozhattak az olvasók kedvence-

ikkel. 

A szél kihívásaira a fa gyökere-
ivel válaszol. A fa mi vagyunk, 
csaknem erdőnyien. A 85. 
Ünnepi Könyvhéten és a 13. 
Gyermekkönyvnapokon járó 
emberfia – legyen az unoka, 
kisgyermek, édesanya, édesapa, 
nagymama, nagypapa – köny-
nyed szívvel közelíthette meg 
a Gutenberg- galaxist. Min-
denki megtalálhatta a leírt szó 
számára fontos gondolatát. 
Csaknem harminc helyszínen 

Ünnepi könyvhét Székesfehérváron

Varázslatos éjszaka a múzeumokban

Középpontban a ló és a lovas kultúra állt. Az idei lovas tematikájú kép-
zőművészeti kiállítások mellett különös aktualitást ad, hogy Szent László 
király koronázása elevenedik meg az egykori Nagyboldogasszony prépostsági 
templom romjai felett.

Kicsik és nagyok is örömmel alkottak a varázslatos éjszakán, s próbálták ki a 
legkülönfélébb kézműves fortélyokat

Az írók, költők társaságában, a Bory-vár csendjében záródott a könyvhét

• 2-4 fős csapatok jelentkezését várjuk 
június 26-ig: erika1.andrasi@gmail.com. 
Tel: 22 315 583 (8–15 óra között)

• Főnyeremény: négyszemélyes vacsora a 
Szárcsa Csárdában. 

• www.szikm.hu

TeríTéken
Csendéletépítő verseny a 
Németalföldtől Rómáig című kiállításon. 

2014. június 28. szombat, 15–18 óráig

vakler laJos

ták a rendezvény középpontjába. 
Tárlatvezetésekkel, koncertekkel, 
előadásokkal, kreatív kézműves 

foglalkozásokkal és számos 
egyéb érdekességgel várták a 
felnőtteket és a gyermekeket.
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íróinak alkotásaival. Talál-
kozhattak a szerzőkkel, szót 
válthattak kedvenceikkel: Erdős 
Virággal, Sándor Anikóval, 
Szőnyegi Hajnalkával vagy 
éppenséggel László Zsolttal, 
Závada Pállal, Vujity Tvrtkoval. 
A 21. század legnépszerűbb 
költőinek és íróinak szerzői tel-
jesítmény-értékelése mellett jó 
volt látni a Vörösmarty Színház 
és a Szabad Színház előadásait. 
A záró esemény stílszerűen a 
Bory-várban zajlott, ahol a Vár 
című folyóirat ünnepi számának 
bemutatásán Bobory Zoltán, 
a Vörösmarty Társaság elnöke 
nem véletlenül hangsúlyozta: a 
leírt szó tisztelete kötelez, mert 
olvasni jó!

kelt életre a csoda, és régen 
látott mosolyok bizonyították: 
olvasni jó. Az érdeklődők újra 

megismerkedhettek a Shakes-
peare korától napjainkig ívelő 
irodalommal, a jelenkor ismert 
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naGy zoltán péter naGy zoltán péter

Rendhagyónak tűnő Csaba-napot 

tartottak szombaton a Zöldtanyán, 

amely egyben előkészítője volt egy 

ötnapos tábornak.

A fényekre és árnyakra érzékeny foto-

gráfus kiállítása nyílt szombaton a 

Bory-várban, a zászlós toronyban.

A fények és árnyak képesek 
megrajzolni azt a geometriát, 
amiben hétköznapjainkat éljük, 
csak éppen nem mindig vesszük 
észre. Fogalmazhatunk úgy is: a 
színek elvakítanak. Molnár Ar-
túr – aki nem is oly régen még 
ebben az újságban láttatta, amit 
látott – feketéből és fehérből 
szedte össze kiállítását. Színes 
tárlat ez, mert a fehér is és a fekete 
is szín – mondta megnyitóján 
Bakonyi István, aki egykor ma-
gyartanára volt a fotográfusnak.
Molnár Artúr feketéi és fehérei 
felkiáltójelként választják el a 
tereket – árnyak, élek és ho-
mályba vesző fények játszanak 
komisz alakításokat, miközben 
a velünk élő tereket elevenítik 
meg. Az esetlenül, szerkesztet-
lenül felrakott képek egy torony 

A hársfából maguknak készített 
fakanál lesz az evőeszköze a tábo-
rozóknak, amivel jobban esik majd 
a gyökettel ízesített áldos, az ősi 
magyar leves

Az élet minden eleme bennünk rej-
tőzik feketében és fehérben – mondta 
Molnár Artúr fotográfus

Utolsó Csaba-nap Feketén, fehéren

Megszűnnek az Atilla-, 
Koppány- és Csaba-napok a 
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Zöldtanyán, mert a szerve-
zők a következő esztendőben 
napfordulós rendezvényeket 
tartanak, amelyek már nem 
kötődnek nevekhez. Már 
szombaton is azért ren-
dezték meg a meghirdetett 
Csaba-napot – a szokástól 
eltérően két héttel korábban 
– mert a június 21-i Napfor-
dulóra tervezték a rendez-
vényt, amikor a leghosszabb 
a nappal és legrövidebb az 
éjszaka.
Huszonegy gyermek ötna-
pos táborozását készítet-
tük elő szombaton, akik a 
jurtasátrakban hétfőtől bent-, 
illetve kintlakásos táborban 
vesznek részt. A programok 
között lesz rovásírás-tanulás, 
rovásírás-számháború, kézmű-
ves- és harcművészet-oktatás, 
valamint tábortűz minden este, 
mesével, legendákkal, zenével 
és tánccal – mondta Adorján 
Viktor, a Gárdonyi Géza Mű-
velődési Ház igazgatója.

felső szintjén bújnak meg, ahol 
a teret ívek és falak határolják 
fehéren.
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Tipp

Tipp

A Vakációnyitó időpontja: június 
27. 13 óra. Helyszín a Sziget 
Utcai Iskola udvara, SZAKIK Klub 
(Tolnai u. 16/1.)

Ügyeljünk arra, hogy útipatikánk 

minél szárazabb, hűvösebb, fény-

től védett helyen, gyermekektől 

jól elzárva legyen. Ne hanyagoljuk 

el a betegség- és baleset-biztosí-

tást sem, ami komoly segítséget 

nyújthat a bajban.

Az év védőnői Fejér megyében:
Sörös Erika Zsuzsanna székesfehérvári iskolai védőnő és Pölöskeyné 
Máté Valéria, a kajászói terület védőnője

A  H E T I L A P

Kemény Zoltánné – Székesfehérvár

Kállainé Németh Margit – Pátka

Sziliné Presszer Anita – Előszállás

Ha valaki kisebb-nagyobb utazásra 

készül, érdemes szem előtt tartani, hogy 

egy jól összeállított útipatika aranyat ér 

baj esetén. Különösen igaz ez akkor, ha 

külföldre utazunk. Trópusi országokban 

tervezett kikapcsolódás estén a védőoltás 

is kötelező lehet, érdemes alaposan 

utánajárni az esetleges veszélyeknek 

és tudnivalóknak. Nem árt tehát időben 

megkezdeni a felkészülést, érdemes 

listát írnunk utazás előtt. 

„Az egészségügyi csomag összeállítá-
sakor fontos figyelembe venni, hogy 
az adott országban milyen veszélyek 
leselkedhetnek ránk, vagy utazik-e 
velünk gyermek. Baleset esetén jó 
hasznát vehetik a kötszernek, ragta-
pasznak, fertőtlenítőszernek. Égésre a 
spray vagy kenőcs formában beszerez-
hető készítményeknek, de jól jöhet az 
elasztikus pólya, a csipesz, az olló is.” 

A védőnők napját ünnepelték június 

19-én Székesfehérváron. A fennállásának 

századik évfordulóját jövőre ünneplő vé-

dőnői szolgálat kötelékében kétszáz Fejér 

megyei védőnő dolgozik. 

Harmadik alkalommal szervezték 
meg Fejér megyében az ünnepséget. 
Müller Cecília megyei tiszti főorvos 
méltatta a védőnői tevékenység 
szépségeit, nehézségeit és egyedül-
álló jelentőségét. A megyei tiszti 
főorvos azt is kiemelte, hogy sokrétű 
a védőnők munkája, hagyományos 
feladataik az elmúlt időszakban új 
elemekkel bővültek. Az elméleti 

látrányi viktória

látrányi viktória

Útipatika – aranyat érhet 

Elismerés a védőnőknek Ifjúsági klub indul
képzettségen kívül sok emberi 
tulajdonság is szükséges ahhoz, hogy 
jó védőnő váljon valakiből.
A védőnői szolgálat az egészségügyi 
alapellátás részeként a családok 
egészségének megőrzésére, segítésére 
irányuló megelőző tevékenységet, 
valamint a betegség kialakulásá-
nak, az egészségromlás megelőzése 
érdekében egészségfejlesztést végez. 
Az ünnepségen Östör Annamária 
egészségügyi és sporttanácsnok 
köszöntötte a résztvevőket és felhívta 
a figyelmet arra is, hogy a Védőnői 
Szolgálat elsők között támogatta a 
város egészségfejlesztési tervének 
megvalósítását. A köszöntő után 
díjakat és elismeréseket adtak át. 

Zsigmond Lászlóné – Csákvár

Szigeti Szilvia – Dunaújváros

A Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszol-

gáltatási Központ immár öt éve rendezi meg 

vakációnyitó gyermekprogramját. A cél, hogy 

a szünidőben a fiatalok számára hasznos és 

szórakoztató szabadidős elfoglaltságot bizto-

sítanak, és alternatívát kínáljanak számukra a 

csellengés helyett.

Az utcai és lakótelepi szociális munka 
célja, hogy felkutassa és elérje a veszé-
lyeztetett gyermekeket, fiatalokat, és 
számukra alternatívát kínáljon szabad-
idejük hasznos eltöltésére, valamint 
helyet biztosítson kortársaikkal vagy 

éppen más korosztályokkal való talál-
kozásokra. Így csökkenhet a gyermekek 
veszélyeztetettsége. Az ifjúsági klub a 
Tolnai u. 16/1. szám alatt működik. A 
nyári nyitva tartás alatt heti három alka-
lommal, hétfőn, szerdán és csütörtökön 
délelőtt 9-től 12 óráig, délután 14-től 
17 óráig várják a fiatalokat.            L. V.

kor a különböző probiotikus ké-
szítmények is. Kerüljön a csomagba 
kalcium pezsgőtabletta az allergiás 
rohamok ellen és antihisztaminos 
készítmények. Készüljünk napvédő 
krémmel is.
A szakember azt is kiemelte, hogy 
ha egzotikus országba utazunk, 
mindenképpen tájékozódjunk a 
kötelező oltásokról. Időben oltassuk 
be magunkat, ugyanis előfordulhat, 
hogy több hétbe telik a védettség 
kialakulása. Az oltási bizonyítványt 
vigyük magunkkal az útra. 

– mondta Patik Ferenc háziorvos. 
Megfázás esetén szükség lehet 
lázmérőre, lázcsillapítóra, C-vita-
minra, torokfertőtlenítő pasztillára, 
gyógyteára, orrcseppre, köptetőre, 
köhögéscsillapítóra, gyulladás-

csökkentő tartalmú készítményre, 
antibiotikumra. Fájdalomcsillapí-
tóként olyan gyógyszert érdemes 
vinni, amely többféle problémára is 
jó. Gondoskodjunk hasmenés elleni 
szerekről, illetve ajánlatosak ilyen-
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az oldalpárt

szerkesztette:

csima veronika

Horoszkóp
június 23. – június 29.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Kos 03. 21. – 04. 20.
Felütheti fejét a féltékenység, illetve az anyagiak miatt is 
összekaphat a partnerével. Ha nyugalmat szeretne, akkor 
a pénz ne legyen téma Önök között, és ne meséljen el egy 
felháborító helyzetet, amely a munkahelyén esett meg!

Ikrek 05. 21. – 06. 21.
Azonnal tudja minden kérdésre a választ, és ha tanul, 
akkor könnyedén elsajátíthatja még a korábban 
lehetetlennek tartott feladatokat is. Párkapcsolatára a 
feszültség lehet a jellemző, ennek oka a partnere, aki-
nek viselkedése miatt bizonytalannak érezheti magát.

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.
Mértékletesnek és higgadtnak kell maradnia, tör-
ténjen bármi. Ha nem veszíti el a nyugalmát, akkor 
elkerülheti azokat a helyzeteket, amelyek csúnya 
veszekedésbe torkollhatnak.

Bika 04. 21. – 05. 20.
Ha képes lesz lakatot tenni a szájára, akkor elkerül-
heti, hogy a megjegyzéseivel saját maga alatt vágja 
a fát. Törődjön többet magával, szakítson időt a 
pihenésre! Szerelmi kapcsolatát az anyagiak sajnos 
annyira megmérgezhetik, hogy akár szakíthatnak is.

Rák 06. 22. – 07. 22.
Egészen egyértelművé válhat, hogy ki a barátja és ki az 
ellensége. Sajnos megtörténhet, hogy akiről szépet és jót 
feltételezett, arról kiderülhet, hogy kígyót-békát kiált Önre. 
A munkában a legkisebb hiba is megbosszulja magát.

Szűz 08. 23. – 09. 22.
Amennyiben szülő, a gyermeke gondoskodik arról, 
hogy egyetlen percig se unatkozzon. Minden 
erejére és némi rafinériára van szüksége, hogy hatást 
gyakorolhasson a csemetéjére, aki azt teszi majd, 
amit jónak tart. 

A csendes Rác utca szombaton 

zajossá, élettel telivé vált a tizen-

egyedik alkalommal megrendezett 

Tűzzel-Vassal Fesztivál résztvevői-

től és látogatóitól.

Mondhatjuk azt, hogy a Fe-
hérvári Kézművesek Egyesü-
lete által szervezett fesztivál 
az első jelentősebb nyári vá-
rosi program, ahova az ország 
más tájairól, sőt, a jelenlegi 
határokon túlról is érkez-
tek mesterek, kirakodók és 
nézelődők. Az őrségi fegyver-
kovácstól az alföldi bőrösön át 
az erdélyi késesig mindenféle 
férfinép és persze asszony is 
sürgött a Palotaváros tövében 
levő skanzenben. Utóbbiak 
között nemcsak az asszony-
mesterségek kiválóságai, 
hanem a Diana Vadászhölgy 
Klub tagjai is képviseltették 

A duplájának a felét kérem!

A fesztiválon tévés stábunk is forgatott, keddi Paletta című műsorunkban 
bővebb beszámolót láthatnak a Fehérvár Tv nézői

Tűzben érik a vas dísszé, fegyverré – hagyományos kovácsműhelyt állítottak 
fel az egyik udvarban

A Szent Imre Iskolaház gyerme-
kei is kaptak standot, portékáikon 
ez állt: Savanyúság – szedte és 
készítette Szilvi néni, Erzsi néni és 
a gyerekek

A főszerep a késeké volt

Bár a mosoly másra enged kö-
vetkeztetni, de kézműves szörp 
ágaskodik a hosszú üvegekben

A rendezvény két védnöke Brájer 
Éva alpolgármester és Viza Attila, a 
skanzen önkormányzati képviselője

naGy zoltán péter

magukat. A mesterek maguk 
árulták portékáikat, ahol az 
alkunak helye volt. De ha a 

vevő túllőtt a célon, akkor ka-
nyarodott vissza a kiindulásra 
az értékesítő: a duplájának a 
felét kérem!
A Tűzzel-Vassal Fesztivál 
ingyenes programja városunk-
nak – fővédnöke Cser-Pal-
kovics András polgármester 
–, így nehezen állapítható 
meg, mennyi vendége volt, 
de több ezer ember látogatta 
meg a Rác utcai forgatagot, 
a nyitott ortodox templomot. 
Este díjakat osztottak ki a 
mesterségek legjobbjai között, 
miközben énekkel, tánccal, 
sőt, tűzugrással búcsúztak a 
résztvevők, látogatók a XI. 
Tűzzel-Vassal Fesztiváltól.
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Mérleg 09. 23. – 10. 22.
Most érdemes pályázni, olyan ügyeket bonyolítani, 
amelyhez hatóság közreműködésére van szükség. A 
párkapcsolatban régi téma kerülhet terítékre, és ha nem 
képes engedni, akkor ez a viszony végét jelentheti.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.
Anyagi ügyek miatt feszültebb lehet, különösen 
akkor, ha akár Önnek van adóssága, akár valaki 
tartozik Önnek. A párkapcsolatában most a tabuté-
mák is megbeszélhetők.

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.
A szerelemben szerencsésnek mondhatja magát. 
Ha nincs párkapcsolata, akkor most összehozhatja 
a sors egy olyan személlyel, akivel kölcsönösen úgy 
érezhetik, hogy lelki társak.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.
A saját jól felfogott érdekében változtasson a vé-
leményén, és igazodjon, pontosabban ne mondjon 
ellent annak a személynek, akinek a véleménye 
befolyással van a jövőjére! Ha képes alkalmazkod-
ni, akkor sok minden a vágyai szerint alakul.

Bak 12. 21. – 01. 20.
Ha nem lépi át a határokat, akkor a kapcsolata ki-
állja a nehéz próbát. A héten olyasmire akarhatják 
rábeszélni, ami egyenlő lesz a pénzkidobással és 
az erőpazarlással.

Halak 02. 19. – 03. 20.
Kedvez a hét ingatlannal kapcsolatos ügyek bonyo-
lításához. Valaki olyan dolgokról beszél, amelyektől 
összeszorul a szíve, és talán néhány könnycsepp 
is végigfolyik az arcán. Ne adja fel a reményt, ami 
késik, nem múlik!

Akár az életbennmaradás, újjászületés jelképre is lehetne, nem csonkítás, 
hanem öregbítés az eljárás neve

Kecskeméti Zoltán precízen, speciális eszközökkel neveli a növényeket

Lombhullató és örökzöld növényből 
is nevelhető bonsai, a háromszög 
forma az, ami kötött

Kiserdő is nevelhető, de itt is fellel-
hető a háromszög forma

A Kínából származó bonsai kultúrát Japán 

közvetítette Európa felé. Legtöbben any-

nyit tudnak ezekről a növényekről, hogy 

mini fák, amiket folyamatosan vagdosnak 

és igazgatnak. Rengeteg munka és folya-

matos tanulás kell hozzá, és persze sokkal 

több, mint amit a neve jelent: edényben 

nevelt fa (bon=edény, sai=növény).

A bonsai a törzs, az ágak, a levelek 
és a tál összhangját célozza meg, a 
természet egy részét szimbolizálja. A 
kínai szimbolika szerint a növény a 
mozgás jelképe, míg a kompozíciók-
ban gyakran használt kő a nyugalo-
mé. A bonsai fák nevelése rendszeres 
odafigyelést igényel, és nem szabad 
elfelejteni, hogy a bonsai nem 
szobanövény. Falak közt nem érzi 
jól magát, ott nem éri a természetes 
napfény, és nem éli át a növény a 

természet és az időjárás viszontagsá-
gait. Megvannak a nevelés technikái, 
szabályai, a formák és az edények 
kiválasztása sem mindegy.
Kecskeméti Zoltán nemzetközi bonsai 
mester a Magyar Bonsai Szövetség 
tagja. Első pillanatban teljesen bizo-

nyossá vált számomra, hogy számára 
a bonsainevelés nem csupán egyszerű 
hobbi. Nagyon komolyan foglalkozik 
a növényekkel, tanulmányozza őket, és 
nevelésükkel kapcsolatos ismereteit fo-
lyamatosan bővíti. Igazi szakértőként 
mutatta be kertjét és növényeit. Azon 
kevés emberek közé tartozik, akik 
részt vehettek a májusban megrende-
zett Európai Bonsai Kongresszuson. 
Minden tagország tíz kiállítási egy-
séggel vehetett részt a lengyelországi 
rendezvényen, Kecskeméti Zoltán 
méltón képviselte hazánkat.
A bonsainak háromszögben kell 
csúcsosodnia, egyik oldala inkább 
hosszabb legyen. A kívánt formát 
drótozással és folyamatos metszéssel, 
igazítással érik el. Ahogyan Kecs-

dolgozik együtt a növényekkel, 
tisztelettel bánik velük, ápolja 
és gondozza őket, és ami még 
nagyon fontos: türelmes velük. 
Bármilyen növényből lehet bonsait 
nevelni, legyen az lombhullató 
vagy örökzöld. Elmesélte, hogy 
kirándulásaik alkalmával mindig 
a hátizsákjában van egy kis ásó és 
egyéb szerszámok. Mindig nyitott 
szemmel jár, és rendszerint egy 
újabb növénnyel tér haza. Gyűj-
teményében van olyan példány, 
amit magról nevelt, van, amit egy 
ausztriai kirándulásról vitt haza 
magával.
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Több mint egy edényben nevelt fa

keméti úr fogalmazott: ez egy élő 
művészet.
Elnézve a növényeit, teljesen igaza 
van. Hosszú éveken keresztül 

Zoltán büszke növényeire, és lehet 
is, hiszen nem mindennap látni ilyen 
gyönyörű növényeket. A büszkesége 
mégsem csak a saját növényeinek szól. 
Ő a magyar bonsai sikerekre is büsz-
ke. A Magyar Bonsai Szövetség egy 
igazán összetartó társaság, akiknek 
fontos, hogy tagjaik valóban sikereket 
érjenek el. Tanácsokkal segítik 
egymást, közösen szeretik és nevelik 
növényeiket. Munkájuknak gyümöl-
cse beért, hiszen Lengyelországban 
kihirdették: 2016-ban Magyarország 
rendezheti meg a Bonsai Kongresz-
szust. Ez nagy elismerést jelent, hiszen 
hazánk csak 2011 óta tagja az Európai 
Bonsai Szövetségnek. 
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SZÓRAKOZÁS

A ghánai szurkolók nemcsak a HD minőség miatt lehetnek büszkék és boldogok

2014. 06. 23. HÉTFŐ 
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése 

07:55 Együtt – ismétlés
08:20 Képes hírek - benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

10:00	 Trópusi	hőség	–	A	
tökéletes 38-as – 
am. sorozat  (12)

10:55 Képes hírek - benne 
minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

17:35 Hitünk és életünk 
– ismétlés

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

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek
20:20 Cook kapitány 

– angol sorozat 
4. rész (12)

21:20 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

2014. 06. 24. KEDD

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Agrárinfó - ismétlés
08:20 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

minden egész órakor 
a Híradó 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 42-43. 
rész (12)

21:20 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

2014. 06. 25. 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 Cook kapitány 

– angol sorozat 
5. rész (12)

21:20 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

2014. 06. 26. CSÜTÖRTÖK

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Bajnokok városa 
– ismétlés

08:00 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 Kaliforniai legenda 

–	am.	film	(12)	
21:50 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:35 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 06. 27. PÉNTEK
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek
08:20	 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 

44-45. rész (12)
21:20 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
21:45 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

2014. 06. 28. SZOMBAT
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:00 Hermann 100 
koncert I. rész 

18:00 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

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

tetovált lány – am. 
sorozat (12) 

20:15 Jó estét, Fehérvár! – 
ismétlés 

20:35 Cook kapitány 
– angol sorozat 
6. rész (12)

21:35 Jó estét, Fehérvár! - 
ismétlés 

21:55 Képes hírek - benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

2014. 06. 29. VASÁRNAP
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:10 Hermann 100 
koncert II. rész

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

archívumából
20:20 A vadon szava – 

am.	film	(12)	
21:50 A hét hírei – ismétlés 
22:10 Képes hírek - benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

A Telekom IPTV kínálatában is!

A Fehérvár Televízió műsora 2014. június 23-tól június 29-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 24 19:45 Paletta – kulturális magazin. Benne: Megújul a Harmonia Albensis koncertsorozat, 

összefoglaló a Tűzzel-Vassal Fesztiválról

június 27. 08:00 Élő közvetítés Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűléséről

június 28. 17:00 Hermann 100 koncert I. rész

Sokan vagyunk, akik úgy véljük, hogy 

nagyon elmaradtunk a televíziózás 

technikai fejlődésétől, és ahhoz, hogy 

ismét ott lehessünk a csúcson, horror 

összegeket kellene áldoznunk. Azért 

ebben ne legyünk annyira biztosak!

A digitális televíziózás ott fekszik 
a lábainknál, csak észre kell 
vennünk! Tévedés azt hinni, hogy 
hagyományos televízióinkat, nagy-
anyáink padlás felett porosodó 
antennáját feltétlenül ki kell dob-
nunk, vagy valamelyik színesfém-
gyűjtő ismerősnek átadnunk.
Magyarországon is megtörtént az 
átállás a digitális televíziózásra, 
itthon a DVB-T európai szabvá-
nyú jeleket használhatjuk a legin-
kább. A DVB-T az angol Digital 
Video Broadcasting – Terrestrial 
szavakból áll össze, amelynek 
jelentése a digitális földfelszíni 
videó adás. Az egykori, analóg 
adásokhoz alkalmas antennák 

naGy zoltán péter

Közszolgálati full HD a vb alatt is

többségével képesek lehetünk a 
DVB-T jelek vételére is, és nem 
muszáj feltétlenül valamilyen 
csomagvásárlással egy sor nézhe-
tetlen csatornát vásárolni, mert 
a közszolgálati műsorok vétele 
ingyenes.
Minimális beruházással még a 
mostani futball világbajnokságot 
is HD minőségben élvezhetjük, 
hiszen az MTV sugározza ország-
szerte a mérkőzéseket. Számtalan 
kérdés vetődik fel, milyen techno-
lógiára álljunk át, de a legolcsóbb 

megoldást a szakemberek tudják 
megmondani. Mert nem mindegy, 
hogy monitoron (számítógépen) 
keresztül szeretnénk-e tévézni 
vagy televízióval. Fontos, hogy 
hol, milyen földrajzi viszonyok 
között tévézünk. El kell dönte-
nünk, hogy éves (kártyás) vagy 
havidíjas előfizetésben gondolko-
zunk, földfelszíni, műholdas vagy 
szolgáltatón keresztüli vételre 
adjuk a fejünket.
Nemcsak a hirdetést utánozva mon-
dom, de az emberek valóban rengeteg 

pénzt dobnak ki, és kötik le magu-
kat évekre szolgáltatókhoz, pedig 
számtalan technikai lehetőség akad 
arra, hogy például a világbajnokságot 
nagyszerű minőségben láthassuk – 
hívta fel a figyelmünket Németh 
Attila, a székesfehérvári BestByte 
Plusz vezetője. Az üzletvezető 
elmondta, inkább kérdezzük meg 
őket vágyainkról, mielőtt olyan 
üzletet kötnénk, amiből aztán két 
évig nincs kiút.

Fo
tó

: w
or

dp
re

ss
.c

om



11KÖZÉLETközéleti hetilap FEHÉRVÁR
A  H E T I L A P

Szombaton hivatalosan is átadták 

a Mura utcai lakónegyed melletti 

játszóteret. A korszerű eszközökkel 

felszerelt tér közel huszonkétmillió 

forintból, a Szociális város-rehabili-

táció Szárazréten elnevezésű projekt 

keretében épült  meg.

A város polgármestere, Cser-
Palkovics András a sajtótá-
jékoztatón kiemelte, hogy 
Székesfehérvár minden területén 
egyformán fontos a biztonságos 
és jól használható közösségi te-
rek kialakítása. Joggal várjuk el a 
társadalmi együttélés szabályainak 
betartását mindenkitől, és ehhez 
a lehetőségeket az önkormányzat 
biztosítja, ez alkalommal ennek a 
játszóparknak a kialakításával.
A lakónegyed és a vasúti sínek 
közti területre épült játszópark 
nagyon sok környéken élő 
kisgyereknek ad lehetőséget a 
szabadidő eltöltésére.

csaBai dorina

Játszópark épült Szárazréten

naGy zoltán péter csima veronika

Ismét Cser-Palkovics Andrást indítja 

polgármester-jelöltként a Fidesz városi 

szervezete – döntésüket egyöntetűen 

hozták meg.

A párt valamennyi székesfe-
hérvári testülete és döntéshozó 
fóruma Cser-Palkovics András 
személyét tartja alkalmasnak 
arra, hogy a következő önkor-
mányzati ciklusban is tovább 
vezesse Székesfehérvárt – írták 
a Fidesz által vasárnap közzé 
tett sajtóközleményében. Négy 
éve sikerült egységbe kovácsol-
ni Székesfehérvár polgárait, 
ezt szeretné folytatni a város 
vezetése a következő években is. 
Cser-Palkovics András vezetésé-
vel Székesfehérvár visszanyerte 
méltó helyét a magyar városok 
sorában – áll Róth Péter, a 
Fidesz fehérvári szervezete 
elnökének közleményében
Cser-Palkovics András lapunk 
megkeresésére elmondta, hogy 

A nyárnak szinte mindenki örül, főleg 

a gyerekek, mert az iskola bezár. 

A szülők munkahelye viszont nem. 

Sok családnál problémát jelenthet a 

gyermekek elhelyezése.

Nem mindig tudnak besegíteni a 
nagyszülők, így mást kell kitalál-
niuk az ősöknek. A városi táborok 
megoldást nyújtanak ezekre a 
problémákra, hiszen a nebulók 
biztonságban, élményekben 
gazdag nyarat tölthetnek el. Az 
általános iskolásokat idén is színes 
programokkal várják a Napra-
forgó Városi Napközis Táborban. 
Változatos sportolási lehetőségek, 
kézműves programok, a Városi 
Képtár és a Hetedhét Játékmú-
zeum interaktív programjai közül 
válogathatnak a táborozók. Nagy 
meleg idején a városi strand nyújt 
enyhülést, amit mindig nagyon 
élveznek a gyerekek.
A Székesfehérvári Ifjúsági 
Táborban három ötéjszakás 

Hamarosan egy újabb játszóparknak is örülhetnek majd a gyerekek a városrészben

Fontos, hogy a gyerekek tartalmasan 
töltsék a nyarat, és ne a gép előtt üljenek!

A fehérvári Fidesz nem változtat Városi táborok 

Fejér Megyei
Civil Információs

Centrum
a PARTNERSÉG fejlesztéséért

8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
Tel.: 22/504-201
www.fejercic.hu

Figyelem!
HAGYOMÁNYŐRZŐ 

TEMATIKUS FÓRUMOT 
szervez a Fejér Megyei 

Civil Információs
Centrum

2014. június 25-én, 
szerdán 14 órától a 
Mezővári József Sport-
pályán (Maroshegy).

Hagyományőrző
játékokkal várják a

gyerekeket és a
fiatalokat.

megtisztelő számára az ismé-
telt felkérés a Fidesz részéről. 
Köszönöm szépen a jelölést! 
Nagyon megtisztelő szolgálat 
Székesfehérvár polgármeste-
rének lenni. Az elmúlt négy 
esztendőben végzett közös-
ségépítő munka folytatásához 
kérem majd ősszel a fehérvári 
emberek bizalmát – mondta a 
FehérVár újságnak Cser-Pal-
kovics András. A polgármes-
ter hozzátette: az őszi válasz-
tásig még nagyon sok feladat 
van, a kampány megkezdéséig 
arra kell f igyelnünk, hogy azt 
tisztességgel elvégezzük!

turnusban várják a táborozókat. 
Az első turnus Indián tábor lesz, 
ahová bátor, varázslóktól nem 
meghátráló kis indiánokat vár-
nak. A második turnus alatt A 
három testőr nyomában kalan-
dos alkotó tábort tartanak, ahová 
az ifjú művészlelkeket és kaland-
vágyókat várják. A harmadik 
turnusban összebarátkozhatnak 
a fehérvári gyerekek határon túli 
kortársaikkal, kézműves foglal-
kozások keretében. Bármelyiket 
is választják, biztosak lehetnek 
benne, hogy a gyermekek biz-
tonságban, kacagva és mókázva 
töltik nyári napjaikat.

Molnár Tamás, a Közép-Dunán-
túli Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség ügyvezetője elmondta, 
hogy az 1,2 milliárd forintos pro-
jekt keretében megújításra kerül 
Szárazréten az általános iskola, 
az óvoda, játszóterek, közösségi 
terek épülnek, s ahol szükséges, 
felújítják az utak burkolatát is.
Szigli István területi képviselő 

szerint a közelmúltban épült szo-
ciális bérlakásokban élők számára 
a most átadott tér megteremti  a 
kulturált időtöltés feltételét.
A parkban a fából készített nagy 
hajó és rugós játékok mellett 
helyet kapott egy labdajátékokra 
alkalmas dühöngő is. A nappali 
órákban nyitva tartó térre fákat 
és bokrokat is telepítettek.
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Évzáró szentmise a Bazilikában

Hálaadással zárták a tanévet a Szent Imre Iskola diákjai

az oldalt

szerkesztette:

naGy zoltán péter

Székesfehérvár MJV Önkormányzata
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
www.szekesfehervar.hu
www.fehervarbelvaros.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY

TÁRSADALMI EGYEZTETÉS ALATT AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2014.06.18.

Az Európai Unió 2014-2020 közötti költségvetési ciklusához igazodva Székesfehérvár Megyei Jogú Város számára 
kidolgozásra került a Településfejlesztési Koncepció (TFK) és az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS).

A közel egy éve tartó tervezési munkában a Széphő Zrt. koordinálásában három 15-20 fős tematikus munkacsoport vett részt, melyek 
tagjai a város életében jelentős szerepet betöltő szervezetek szakemberei. A tervezés célja, hogy a helyi igényekhez igazodó és reálisan 
megvalósítható program kerüljön kialakításra úgy, hogy a rendelkezésre álló fejlesztési források a lehető legnagyobb mértékben szolgál-
ják majd Székesfehérvár növekedési, versenyképességi céljait, fejlesztési igényeit.
A tervezés során fontos szerepet kaptak a vállalkozások, a különböző szakmai és civil szervezetek, kamarák és hatóságok képviselői is, 
mivel ez a dokumentum területi alapon hangolja össze a különböző szakpolitikai megközelítéseket, összefogja és összehangolja az érin-
tett partnerek céljait, elvárásait.  
Így a bevonásra került közel száz szervezettől kapott információkat is alapul véve készült el a koncepció és a stratégia jelenlegi, társa-
dalmi egyeztetésre szánt verziója, melyet 2014. május 30-án bocsátott széles nyilvánosság elé a Közgyűlés. A dokumentumok megtalál-
hatóak a www.szekesfehervar.hu és a www.szepho.hu honlapokon. 2014. június 27.-ig még lehetőség van a stratégia véleményezésére, 
javaslatok megtételére a honlapokon megadott formában. Az így beérkezett észrevételekre feldolgozásuk után e-mailen válaszolnak a 
tervezők, majd elfogadásuk esetén beépülnek a dokumentumokba. 

A projektről bővebben a www.szekesfehervar.hu-n és www.szepho.hu oldalakon tájékozódhat.

Szentmisével zárta az idei tanévet 

a Szent Imre Iskola. A hálaadáskor 

arra kérte Ugrits Tamás iskolabiztos a 

gyermekeket, hogy a szünidőben se 

felejtsék el, amit iskolájukban tanultak: 

válasszák el a jót a rossztól, a hasznosat 

a haszontalantól!
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A Szent István Székesegyházban 
Spányi Antal megyés püspök 
köszönt el a gyerekektől. Adjatok 
hálát Istennek a tanulmányokért, 
szüleitekért, tanáraitokért! Hívjon 
az ő szeretete imádságra benneteket a 
szünidőben is! – mondta a főpásztor 

beszédében. A gyerekeknek 
felhívta a figyelmét, hogy legyenek 
büszkék arra, hogy szentimrések, 
a végzősök pedig, hogy idejártak, 
mert a Szent Imre kiemelke-
dik az ország egyházi iskolái 
és a város iskolái közül is. A Te 

Deum eléneklése után Csák Lajos 
iskolaigazgató értékelte az elmúlt 
tanévet. Fáradtan, de elégedetten 
zárjuk a tanévet. Elégedettségünk 
fő oka, hogy végzőseink olyan helyre 
juthattak, ami vágyaikkal meg-
egyező. Hálát adunk azért is, mert 
a következő évben hatvan kisdiákot 
tudunk beiskolázni, két harminc fős 
osztályban.

Nyári napközis táborokat szerveznek 

a Székesfehérvári Egyházmegyei 

Múzeumban és a megújult Barátok 

udvarában.

Kishősök tábora

Június 30. – július 4.

Rejtélyes utcák

Július 7. – 11.

Jó vagy! – az apró tettek tábora

Július 14. – 18.

Bogozd ki! – logikai játéktábor

Július 21. – 25.

Logikai bukfenc! – logikai játéktábor

Augusztus 4. – 8.

Bővebb információ a www.szfvar.

katolikus.hu oldalon található.
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Idén nyáron a debreceni ob-n és Nankingban, az Ifjúsági Olimpián lesz 
jelenése Sebestyén Dalmának

somos zoltán

Két keréken, földön, levegőben

Repülő ember, repülő biciklin… 
Jó esetben a kettő együtt ér föl-
det, de ha mégsem, a taps akkor 

Fókuszban az ifi olimpia
németh zoltán

Augusztus 16. és 28. között Kínában, 

Nankingban rendezik az Ifjúsági Olimpiát. 

A magyar küldöttségben biztos helye van 

a Hullám 91 úszójának, Sebestyén Dalmá-

nak, aki öt számban is rajthoz áll.

A 204 ország mintegy 3600 ifjú 
sportolóját felvonultató játékon Se-
bestyén Dalma 50, 100 és 200 mel-
len, 200 pillangón és 200 vegyesen 
ugrik medencébe. A fiatal fehérvári 
úszó reményei egyelőre egyéni 
csúcsokat tekintve fogalmazódtak 
meg, főleg pillangón és vegyesen 
vár magától kiváló eredményeket.

is jár: a negyedik Don’t Stop 
Jam BMX- és Rollerverseny 
közönsége ugyanis a bátorsá-
got és a látványt is értékelte, 
kivitelezéstől függetlenül. A 

zsűri persze szigorúbban pon-
tozott, a trükkök nehézségét, a 
pályakihasználtságot és a stílust 
vette figyelembe a BMX- és 
rollerversenyzőknél egyaránt. 

Miután nemcsak az ország távoli 
szegleteiből, hanem Szlovákiából 
is érkeztek indulók, nemzetkö-
zi volt a verseny szombaton a 
Bregyó-közben.Fo
tó
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Általában több számban is rajthoz állok 
a nemzetközi versenyeken, így nem okoz 
gondot, hogy ezúttal öt versenyem lesz. 
A 200 vegyes és a 200 pillangó az a két 
szám, ami erősségemnek számít, ezeken 
nyertem érmeket az Ifjúsági Európa-
bajnokságon is. Természetesen szeretnék 
mellen is jól úszni, de a fő számaimban 
érhetek el komoly sikereket. Helyezések-
ben nem gondolkodom, szeretnék egyéni 
csúcsokat úszni, ha ez sikerül, akkor 
majd meglátjuk, hogy mire elég.
Sebestyén Dalma számára az Ifjúsági 
Olimpiáig sem telik unalmasan a 
nyár, klubtársaival már a júliusi, 
Debrecenben rendezendő országos 
bajnokságra készül.
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Mezey György: a futball alapvető rendje megváltozott, és ez nagyon elgon-
dolkodtató a jövőre nézve

Az én világbajnokságom – 
Mezey György rovata

Az egész világ futball-lázban 

ég, lapunk olvasóival a brazíliai 

vb alatt az eddigi utolsó, világ-

bajnokságon szereplő magyar 

válogatott szövetségi kapitánya, 

a Vidi 2011-es bajnokcsapatának 

vezetőedzője, Mezey György osztja 

meg gondolatait.

Az első és legfontosabb, 
hogy az a benyomásom, hogy 
a futball alapvető rendje 
megváltozott, és ez nagyon 
elgondolkodtató a jövőre 
nézve. Kiestek olyan csapatok, 
melyeknek ott lett volna a 
helyük az elődöntőben, de mi-
nimum a legjobb nyolc között. 
Itt elsősorban a spanyolokra 
gondolok, másodsorban az an-
golokra, de ebbe a vonulatba 
tartozik az olaszok veresége 
Costa Rica ellen vagy épp 
Ghána játéka, amely ellen a 
portugálokat kiütő németek 
csak szerencsével hozták dön-
tetlenre a meccset. Érdekes az 
összkép: úgy látom, a futball-
ban óriási változások előtt 
állunk, mert amikor egy világ-
bajnokot egy ötössel küldenek 
haza, ott érdekes átrendező-
désekre számíthatunk.
A spanyolok és az angolok 
játékát biztosan nem nevez-
hetjük átütőnek. Mely csapatok 
teljesítményében látja a sikerhez 
vezető lendületet?
Eddig három csapat volt meg-
győző: az egyik Hollandia, a 
másik Costa Rica, a harmadik 
Franciaország. Mögöttük jön 
Németország, Brazília, Argen-
tína, akiknél még nem lehet 
pontosan tudni, mire lesznek 
képesek. Az a tény, hogy 
Costa Rica két kör után, hat 
ponttal már nyolcaddöntős, 
elképesztő meglepetés. 
Nincsenek különbségek a 
csapatok között, nincsenek 
lenyűgöző játékok. A németek 
például nagyon simán verték 
Portugáliát, de nem vagyok 

Az őrület hava

Egy chilei pornósztár férfiak 
tömeges kielégítését ígérte, ha 
az ország büszkesége, a fut-
ballcsapat győz első vb-mecs-
csén. Győzött, kezdődhetett 
az önfeledt orgia. De bírta 
a hölgy, a következő meccsre 
még rálicitált – gondolom, 
azóta sorszámokat kell tépni a 
celebritás házánál sorban álló 
uraknak. Mario Balotelli csak 
egy puszit kért – igaz, nem 
holmi ötperces hírnévre vágyó 
hölgyikétől, hanem az angol 
királynőtől, arra az esetre, ha 
Olaszország „megmenti” Ang-
liát a csoportban, azaz legyőzi 
Costa Ricát. Nem tudom, II. 
Erzsébet meghozta volna-e 
az áldozatot népe válogatott-
jáért, de az olaszok csatára 
mintha maga is megijedt 
volna kérése merészségétől, 
gondosan kihagyta minden 
helyzetét, és Itália kikapott! 
Anglia hazakullog, Costa 
Ricában meg még tanítási 
szünetet is elrendeltek a hősök 
ünneplésére. Most mond-
ják meg: fentebbi őrültségek 
mikor máskor történhetnének 
meg, ha nem egy futball vb 
alkalmával? Nincs a föld-
nek még egy ilyen ünnepe, 
amibe kicsit tényleg mindenki 
belebolondul, bódult örömmel, 
túlzásba vitt érzelmekkel. 
Új hősök, évtizedekre szóló 
példaképek születnek – a világ 
azon boldog országaiban, 
amelyek csapatot delegálnak a 
Nagy Seregszemlére. Nálunk 
marad a szurkolás idegen 
válogatottakért – viszont 
közben megjelent a Torghelle 
Sándorról szóló könyv. Végül 
is, ahogy mondtam: megőrül a 
világ focivébé idején.

somos zoltán

németh zoltán

Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!
Székesfehérvári telephely: Móri út 154.
Tel.: 22/310-615, 06-70/203-5943
www.pilkingtonagr.hu • emilia.gulyas@nsg.com

„Az ön régi autóüvegese új háttérrel!”

ISO 9001

biztos abban, hogy ez nem 
a portugálok harmatgyenge 
teljesítménye miatt alakult így, 
hiszen a németek később csak 
tötyögős futballal, küszködve 
hozták döntetlenre a Ghána 
elleni meccset.
Csapatszinten láthattunk né-
hány kiemelkedő meccset, ám a 
tartós egyéni csúcsteljesítmények 
mintha hiánycikknek számíta-
nának a világbajnokságon.
A labdarúgás fejlődési trendje 
– melyre állandóan hivatkoz-
nak a nemzetközi futballszer-
vezetek szakértői – azon mú-
lik, hogy van egy-két briliáns 
egyéni megmozdulás, melyek 
emelik a játék színvonalát. 
Nos, ezek kicsit hiányoznak, 
Messi kivételével, aki kétszer 
villant eddig és mindkétszer 

győzelemhez segítette Ar-
gentínát. Itt vannak a gond-
jaim, mert nem érzek egyik 
csapatnál sem igazi átütőerőt, 
amelyre azt mondhatnánk, 
hogy biztos döntősök lesznek. 
Még a brazilokból is hiányzik 
ez, pedig otthon játszanak, 
és látok olyan jeleket, hogy 
nem biztos, hogy ez a brazil 
válogatott ott lehet a finálé-
ban. Az a kérdés, hogy akkor 
ki lesz ott? Amikor egy Irán 
azonos szinten tud játszani 
Argentínával, vagy Ghána 
jobban játszik Németország-
nál, akkor ez nagyon nehéz 
és egyben nagyon érdekes 
kérdés. Kíváncsian várom a 
folytatást, mert egyelőre nincs 
komfortérzésem az eddig 
látottak után!

Fo
tó

: S
im

on
 E

rik
a



15SPORT FEHÉRVÁRközéleti hetilap
A  H E T I L A P

Futás a zöldben – ez csak a bemelegítés Megérdemelték a város ajándékát

Tatai hangolódás Piros-kék bajnokcsapat
somos zoltán somos zoltán

A magyar sport fellegvára, a tatai 

edzőtábor az öttusázóknak is második 

otthona. Most épp a fehérvári Európa-

bajnokságra készülnek ott.

Kevés ideálisabb hely van egy 
kellemes kirándulásra Tatánál, 
de lehet, hogy a sportolók más-
hogy látják. A kis tó körülfutása 
laza két és fél kilométer. Ez csak 
a bemelegítés, és bár tényleg 
festői a környezet, tudják, 
hogy meg fognak szenvedni a 
következő hetekben. Mert a 
tornateremben, az atlétikapályán 
vagy a kis uszodában már jóval 

Nem várt sikert értek el a Video-

ton 21 éven aluli játékosai: a nagy 

akadémiák csapatait is megelőzve 

megnyerték a bajnokságot. 

A hagyománynak megfelelően a 
bajnokok a városházán vizitál-
hattak ahol igazán érdeklődő 
házigazdák fogadták őket. A 
kötetlen beszélgetés során a 
polgármester, a jegyző és az if-
júsági tanácsnok is megtudhatta, 
mi lehet egy olyan csapat titka, 
amelynek tagjai az akadémiai 
kiválasztón nem mentek át a 
rostán…

Program:
Július 10., csütörtök: Nôi selejetezô
Július 11., péntek: Férfi selejtezô
Július 12., szombat: Nôi egyéni és csapatdöntô
Július 13., vasárnap: Férfi egyéni és csapatdöntô
Július 14., hétfô: Vegyesváltó
Július 15., kedd: Hagyományos nôi, férfi váltó

A verseny helyszínei:
Bregyó Sportcentrum (Bregyó köz 1.)
Csitáry G. Emil Uszoda (Székesfehérvár, Mészöly G. u.4.)

ingerszegényebb a környezet. 
„Évente összességében több hónapot 
is Tatán töltünk. Nem biztos, 
hogy mindig örömmel jönnek a 
versenyzők, de még mindig ez 
az egyik legideálisabb helyszín a 
felkészülésre” – mondja Demeter 
József, a Volán szakosztály-ve-
zetője. A hazai Eb-re készülő 
Kovács Sarolta, Slett Emese, 
Demeter Bence, Alekszejev 
Tamara, Demeter Gergely és 
Harangozó Bence két hétig 
edz Tatán, többek között a vívó 
válogatottal is együtt készülnek. 
Ennek remélhetőleg hozama 
lesz majd a július 10-én kezdődő 
Európa-bajnokságon.
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„Két éve dolgozunk ezzel a kor-
osztállyal, főleg a csapategységnek 
köszönhető, hogy ilyen nagyszerű 
eredményt értek el a srácok. És 
azért a játéktudás is megfelelő 
volt…” – mondta a vezetőedző, 
Csucsánszky Zoltán, hozzátéve, 
ez a korosztály átmenet az után-
pótlás és a felnőtt futball között, 
van remény, hogy a srácok közül 
többen majd a nagycsapatban is 
bemutatkozhatnak. Márpedig, 
ahogy Cser-Palkovics András fo-
galmazott, a helyi kötődésű játé-
kosok mindig nagyon fontosak a 
szurkolók számára, igazi fehérvári 
identitást adnak az együttesnek. 
Ha lehetőséget kapnak…
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