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A Bregyó Sportközpontban, Boda János-

féle szarvaspörkölttel, jó hangulatban 

ünnepelte fennállásának huszadik évfor-

dulóját a Fehérvári Polgárok Egyesülete. 

Az 1994-ben alakult szervezet olyan fontos 

ügyekben hallatta a hangját tevékenysége 

során, mint a Nemzeti Emlékhely kérdése, 

a belvárosi forgalmi rend vagy akár a 

piac működése az Alba Pláza építésekor. 

Manapság pedig olyan ünnepek szervezé-

sében vesznek részt, mint a Katalin vagy 

Márton nap, és idén először rendezték 

meg a kolbásztöltő fesztivált Fehérváron.

„Az általános feladata, hogy a pol-
gárok öntudatra ébredését generálja, 
hogy a dolgok ne csak úgy megtör-
ténjenek velük, hanem azok részesei, 
katalizátorai legyenek.” – írja 
magáról az egyesület. A pénteki 
születésnapon Gulyás Oldal Ta-
más, az egyesület elnöke köszön-
tötte a megjelent tagokat, majd 
Kocsis György, a szervezet korábbi 
elnöke is méltatta az elmúlt évek 

A Magyar Királyi 17-es Honvéd 

Gyalogezred tiszteletére szerveztek 

megemlékezést a Zichy-ligetben. 

A ünnepségen Zelei József, az első 

világháború centenáriumi békenagy-

követe zászlószalagot adományozott 

a Magyar Honvédség Összhaderőnemi 

Parancsnoksága számára. A 17-es 

Magyar Királyi Honvéd Gyalogezred 

megjárta a Kárpátokat, majd 1915-től 

az olasz fronton, főként a Doberdó 

környékén vívott állóháborúban 

töltött be meghatározó szerepet.

„Olyan helyen vagyunk, ahol 
emlékeznünk kell egy évforduló-
ra! Emlékeznünk kell azokra a 
hősökre, akik száz évvel ezelőtt 
lelkesen, a nehéz körülményeket 
vállalva, testi épségüket veszélyez-
tetve, életüket áldozva útra keltek 
a hazáért, a nemzetért!” - emelte 
ki köszöntőjében dr. Cser-Pal-
kovics András, Székesfehérvár 
polgármestere, aki hangsúlyozta, 

Húszéves egyesület

Emlékezés a 17-es gyalogezredre

bácskai gergely

bácskai gergely

Gulyás Oldal Tamás, az egyesület elnöke és Boda János többször ellenőrizték 
együtt a tarhonyát és a szarvaspörköltet, hogy szokásukhoz híven pompás 
ételt alkossanak

Zelei József, a ”Két keréken a Nagyvilágban” békemisszió kerékpárosa az I. 
világháború századik évfordulója emlékére zászlószalagot adományozott az 
Összhaderőnemi Parancsnokság részére

közös tevékenységét. Székesfe-
hérvár Önkormányzata nevében 
pedig Mészáros Attila tanácsnok 
köszöntötte a város egyik régi civil 
szervezetét, aki a város polgármes-
terének üdvözlő szavait is elhozta 
a születésnapi rendezvényre. Át-
adta azt az emléklapot is, mellyel 
Székesfehérvár polgármestere 
köszöntötte a húsz éves Fehérvári 
Polgárok Egyesületét.

hogy a Zichy-ligetben található 
műemlék igazi emlékhellyé vált 
az évek során. Beszédében kö-
szönetet mondott a lokálpatrióta 

Márton Roland 
az MSZP egyik 
alelnöke

A hétvégén tartotta tisztújító kongresz-

szusát a Magyar Szocialista Párt. Az új 

vezetésnek fehérvári tagja is van: Már-

ton Rolandot alelnökké választották.

A szombati kongresszuson sok egyéb 
személyi kérdés mellett a három 
alelnöki tisztség betöltéséről is dön-
tött az MSZP kongresszusa. Lukács 
Zoltán és Ujhelyi István mellett a 
párt fehérvári elnöke és önkormány-
zati képviselője, Márton Roland is 
bizalmat kapott, így a szintén most 
megválasztott Tóbiás József elnök és 
Gőgös Zoltán elnökhelyettes mellett 
alelnökként vehet részt az ellenzéki 
párt megújításában.
A további kilenc elnökségi tag közé 
a kongresszus két Fejér megyei 
szocialistát is beválasztott Magyar 
András dunaújvárosi és Beke Károly 
szabadbattyáni elnökök személyében.

hagymásy andrás

Az Egyesület a mindenkori 
városvezetést segítve sokat tett 
azért, hogy szerethetőbbé váljon 
Székesfehérvár. A lelkes csapat 
összetartó, és nagy népszerűség-
nek örvendő rendezvényekkel van 
jelen Fehérvár kulturális és közé-
letében. A Katalin nap, a Márton 
nap vagy akár az idén év elején 
rendezett kolbásztöltő fesztivál 
sok embert mozgatott meg.
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Simon Lászlónak, aki családjával 
együtt sokat tett azért, hogy a 
17-esek emlékműve több legyen, 
mint „ligeti szobor”, és aki elké-

szíttette az ezredzászló pontos 
mását. 
„Három csapatzászló eszmeisége, 
múltunk, jelenünk és jövőnk forr 
egységbe a mai emléknapon. A 
17-esek harcokat megélt és kőbe 
vésett csapatzászlaja a múlt örök 
mementója. Az ezred emlékének 
megőrzését hirdető zászlómásolat 
tisztelgést jelent a múlt előtt, és 
összefogást jelképez a jelen és jövő 
emberének.” - mondta ünnepi 
beszédében Fucsku Sándor ve-
zérőrnagy, az Összhaderőnemi 
Parancsnokság parancsnoka. 
Emlékeztetett, hogy a 17-es 
gyalogezred főként Fejér, Tolna 
és Somogy megyei katonákból 
állt, akik közül az Isonzó-Do-
berdói fronton közel négyezer 
honvéd vesztette életét. A 
vezérőrnagy kiemelte, hogy 
az első világháború kitörésé-
nek századik évfordulóján a 
legfontosabb üzenet az, hogy a 
béke és a biztonság mindennél 
fontosabb a világban.
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A Szent Vendel utcából a Berényi út 15. alá költözött Székesfehérvár Városgond-

nokságának parkfenntartási csoportja és a belvízrendezési feladatokat ellátó 

szakemberek is. A parkokkal, zöldterületekkel kapcsolatos lakossági ügyintézés és 

ügyfélfogadás is a Berényi úti telephelyen történik, továbbá a közterületi munka-

végzéshez szükséges szakfelügyeleti megrendelésekkel kapcsolatos ügyintézés is 

ezen a helyen lehetséges. A telefonszámok és az e-mail címek változatlanok!

bácskai gergely

A Berényi útra költözött 
a parkfenntartás

A költözésre azért volt szük-
ség, hogy a városüzemeltetési 
feladatokat ellátó szakemberek 
egy telephelyen dolgozzanak, 
de az ügyfelek számára is 
könnyebben megközelíthető 
a Berényi úti telephely. Záká-
nyi Tamás városüzemeltetési 

A Koronás Park használata ingyenes, fizetős szolgáltatás csak az épületen 
belül lesz

Pénteken délután négy órakor ünne-

pélyes keretek között birtokba ve-

hetik a Koronás Parkot a családok. A 

gyermekek számára igazi paradicsom 

lesz a park, ahol az egyedi játékokat 

használva a város történelmével is 

megismerkedhetnek, és mindenki 

király lehet. 

Pénteken délután sok szeretettel 
várják a családokat, kicsiket és 
nagyokat az elkészült Koronás 
Park megnyitójára. A bejárat 
előtt óriásbábok és az Ifjúsági 
Fúvószenekar fogadja az érdek-
lődőket, lesz gyerekkoncert, a 
Szabad Színház előadásában 
a város legendáival ismerked-
hetnek meg az érdeklődők, és 
kipróbálhatják a Középkori 
Kaszinót, ahol középkori táblás, 
kártya- és kockajátékokkal lehet 
ismerkedni.
A cél az volt, hogy a terület re-
habilitációja szolgálja a gyerekek 

csima Veronika

Királyi gyerekparadicsom

Szelfizz az óriásokkal!
Szent László koronázási szertartása elevenedik meg augusztusban a székesfehérvári 
Koronázási Ünnepi Játékokon. Újabb óriásbábokkal gyarapodik a látványos történel-
mi forgatag, s a már meglévő hat báb mellé idén elkészül Szent László és felesége, 
Adelheid, lányuk, Piroska mása, valamint a szent király bátyja, Géza és unokatestvére, 
Salamon bábja.

A Fehérvár magazin facebook-felületén – facebook.com/fehervarmagazin – játékot 
hirdet. Júliusban keressék a városi rendezvényeken az óriásbábokat, készítsenek velük 
közös fotót, töltsék fel a facebook-felületünkre! Annak, aki a legtöbb szavazatot kapja, 
két főre szóló belépőt biztosítanak a szervezők a Koronázási Szertartásjátékra.

A képek feltöltési határideje: augusztus 8.

Startolj rá, fotózz, töltsd fel, és nyerj!

Hol keresd az óriásokat?
Székesfehérvár – Koronás Park, július 25.

igazgató elmondta, hogy a 
Berényi útról indulnak minden 
nap korán reggel a parkokban, 
városi közterületeken dolgozó 
munkások, és ezen a telephe-
lyen tárolják a Városgondnok-
ság parkfenntartásban használa-
tos munkagépeit is. 
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érdekeit, a fiatalokat – mondta a 
város polgármestere, Cser-Pal-
kovics András a csütörtöki bejá-
rás után. „Fontosnak tartom, hogy 
még a vakáció alatt át tudjuk adni 
a parkot a gyerekeknek, illetve 
nagyon fontos, hogy a játékokat a 
parkban nemcsak a megnyitó nap-
ján, hanem minden nap ingyen le-

het használni. A Koronás Parkban 
található épületben lesznek olyan 
szolgáltatások, amik megfizethető 
áron vehetők igénybe, de maga a 
park és a játszóeszközök ingyene-
sen lesznek használhatók mindenki 
számára. Bízom benne, hogy va-
lóban egy olyan új attrakciója lesz 
a városnak, ami a fehérváriakat 

is szolgálni fogja, és örömüket lelik 
majd a parkban. És persze abban 
is reménykedünk, hogy turisztikai 
attrakció lesz a Koronás Park. A 
játszóeszközök használata közben 
pedig a történelmünket is meg-
tanítjuk egy kicsit a gyerekeknek, 
hiszen minden a koronáról és a 
város történelméről szól.”
A parkban több mint ötven fa 
játékeszköz van, összesen hét 
játéktéren, köztük a játszófalu-
ban, a fűszerek labirintusában, a 
várban vagy a koronázó dombon. 
A történelmi játszóparkban az 
egykori koronázóváros múltjába is 
bepillanthatunk, hiszen a parkon 
interaktív feladatok vezetnek végig.
A beruházás uniós támoga-
tásból megvalósuló fejlesztés, 
amire 350 millió forintot nyert 
pályázaton az önkormányzat, 
azonban a környezet kialakítá-
sához százmillió forintot kellett 
városi forrásból is biztosítani. A 
munkát a környéken a Rózsa-li-
get rendbetételével folytatják.
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Programok 

az oldalt

szerkesztette:

látrányi Viktória

Nyisztor Ilona és tanít-
ványai
Július 23-án 17 órakor a csángó 
magyarokért mondanak szentmisét 
a Ciszterci templomban. 18 órától 
Nyisztor Ilona Magyar Örökség-
díjas csángó népdalénekes lép fel 
tanítványaival együtt a Városháza 
Dísztermében. A moldvai Pusz-
tinából érkező Nyisztor Ilona és 
tanítványai harmadik alkalommal 
táboroznak Velencén, a Székes-
fehérvári Gyermek és Ifjúsági 
Táborban. A hagyományoknak 
megfelelően vakációjukat közös 
fellépéssel zárják Székesfehérváron.

KultúrKorzó
A héten is folytatódik a 
KultúrKorzó programsorozata. Jú-
lius 25-én 20 órakor a Musicolore 
énekegyüttes ad koncertet a Nem-
zeti Emlékhelyen. Július 26-án 20 
órakor a Szalay Gábor Trió zenél 
a Városház téren. Kilenc órától 
DJ-program kezdődik a Magyar 
Király Szálló előtt.

A 2013-as Szent István 
Emlékév alaposan elkényez-
tette az irodalomkedvelőket. A 
Vörösmarty Társaság jóvoltából 
tucatnyi olyan kiadvány jelent 
meg, amely emelte az emlékév 
fényét, és feladta a leckét a hu-
szonöt éves évforduló kapcsán a 
tollforgatóknak is. Megállapít-
hatjuk, hogy az elmúlt esztendő 
kiemelkedő és egyben elgon-
dolkodtató volt. Sikerkötetként 
a 63 antológia - Német J. Attila, 
László Zsolt és Heiter Tamás 
kötete - említhető az irodalom-
ban járatos olvasók számára. 
Meglátogatott bennünket 
Kabdebó Tamás, a Magyar 
Odüsszeusz, akit úgy jellemez 
az irodalomtörténet, hogy ő az 
ősi emberből lévő ember, aki 
mindig velünk volt és velünk 
marad. Az idei esztendő első 
féléve lecsengett ugyan, de 
tudjuk, hogy a negyedszázados 

Negyedszázad margójára

Bobory Zoltán író, költő, a Vörösmarty Társaság elnöke

Vakler lajos

2014. 07. 21. 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	
maffia	szeretője	–	
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 Marco Polo – am. 

sorozat 1. rész (12)
21:20 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:05 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 07. 22. 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 Gyulai Memorial 

Atlétikai	Nagydíj	
- az összefoglaló 
ismétlése   

21:20 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

2014. 07. 23. 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 Marco Polo – am. 

sorozat 2. rész (12)
21:40 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:25 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 07. 24. 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 extra - 

orvosportré:  
Dr.	Horváth	Lajos	

20:35 Hírek
20:40 Az ütközet – am. 

film	(12)
22:10 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:55 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 07. 25. PÉNTEK
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Együtt extra – ism.
08:35 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

17:10 Együtt extra – ism.
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 Marco Polo – am. 

sorozat 3. rész (12)
21:40 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:05 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 07. 26. SZOMBAT
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:10 Fehérvár KC – Érd 
kézilabda	mérkőzés	
közvetítése	felvételről

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

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

Menjünk	a	kutyába	
– am. sorozat (12)

20:15 Jó estét, Fehérvár! – 
ismétlés 

20:35 Ólomkatona – 
am.	film	(12)

22:05 Jó estét, Fehérvár! – 
ismétlés 

22:25 Képes hírek - benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 07. 27. 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 Videoton FC – Pápa 

labdarúgó	mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:00 A hét hírei – ismétlés 
22:20 Képes hírek - benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

A Telekom IPTV kínálatában is!

A Fehérvár Televízió műsora 2014. július 21-től július 27-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:
Július 22. 19:45 Paletta – kulturális magazin. Benne: a csókakői várkápolna felújítása

Július 24. 19:45 Együtt extra - családi magazin. Orvosportré: Dr. Horváth Lajos

Július 26. 17:10 Fehérvár KC-Érd kézilabda mérkőzés közvetítése felvételről

Vörösmarty Társaság nem ül 
és nem ülhet a babérjain soha. 
Szerencsére pennaforgatók 
hada gondoskodik arról, hogy 
továbbra is méltósággal és fele-
lősséggel kiadott vers- és esszé-
kötetek kerüljenek napvilágra. 
Ez évben már találkozhattunk 
Serfőző Simon versei, Bakonyi 
István monográfiái mellett Ká-

liz Sajtos József és Saitos Lajos 
legújabb kötetével, ahogy meg-
ismerkedhettünk az irodalom új 
évezredének Székesfehérvárhoz 
kötődő verseivel és novelláival 
egyaránt. A Lánczos-Szekfű 
Alapítványnak köszönhetően 
a következő félévben is új, kü-
lönleges alkotásokat vehetünk a 
kezünkbe.
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Fiatalok otthonteremtése lakáspályázat

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Szakbi-
zottsága az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló he-
lyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010 (XII.14.) önkormányzati rendelet 
1. melléklet 4.2. pontjában biztosított, átruházott hatáskörében eljárva az alábbi, az 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő lakások bérbeadására a város terüle-
tén élő fiatal házaspárok lakáshelyzete átmeneti megoldásának elősegíté-
se érdekében nyílt pályázatot ír ki:

A pályázati eljárásról telefonon a Polgármesteri Hivatal munkatársai, So-
mogyi Zsuzsanna, illetőleg Darócziné dr. Nagy Éva ad felvilágosítást mun-
kaidőben, az alábbi telefonszámon: 22/537-611, 537-149.

A pályázatok benyújtásának helye, ideje: Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.), 
ügyfélfogadási időben

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag az erre rendszeresí-
tett pályázati adatlapon lehet benyújtani, személyesen, zárt borítékban, „Fiatal há-
zaspárok otthonteremtése lakáspályázat” felirat feltüntetésével. 

Pályázati adatlap Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vehető át, vagy letölthető az 
Önkormányzat honlapjáról: www.szekesfehervar.hu . 

A pályázatok benyújtásának határideje:
2014. augusztus 15. (péntek) 12:00 óra

A további pályázati feltételeket és a szükséges dokumentumokat a város 
honlapján (www.szekesfehervar.hu/önkormányzat/pályázatok), valamint az Ügyfél-
szolgálati Irodán (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) megtekinthető részletes pá-
lyázati felhívás tartalmazza.

Cím

Repülőtér 10. fsz./4.

Repülőtér 10. fsz./8.

Repülőtér 10. 2/28.

Alapterület

42 m2

42 m2

42 m2

Szobaszám

1

1

1

Komfortfokozat

komfortos

komfortos

komfortos

Bérleti díj 
(Ft/hó)
23.100,-

23.100,-

23.100,-
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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Cím 
(Székesfehérvár)

Szent István tér 11.
fsz./2.

Szent István tér 11.
fsz./3.

Zichy liget 6. 
fsz. 2.

Zichy liget 6. 
fsz. 4.

Zichy liget 6. 
fsz.

Zichy liget 6. 
fsz.

Zichy liget 6. 
I/1.*

Zichy liget 6. 
I/2.*

Zichy liget 6. 
I/4.*

Zichy liget 6. 
I/6.*

Zichy liget 6. 
I/7. *

Hrsz.

327/A/2

327/A/3

30/B/2

30/B/3

30/B/4

30/B/5

30/B/6

30/B/7

30/B/9

30/B/11

30/B/12

Funkció -  
komfortfokozat

Lakás - komfortos

Lakás - komfortos

Lakás – komfort nélküli

Lakás – komfortos 
(77 m2 alapterületű albetét 27/77-
ed része, műszakilag megosztott, 
önálló 27 m2-es lakás, amelyre az 
azonos helyrajzi számon lévő má-
sik lakás tulajdonosa elővásárlási 

joggal rendelkezik)

Tároló

Tároló

Lakás – komfortos

Lakás – komfort nélküli

Lakás – komfort nélküli

Lakás – komfort nélküli 
(szükséglakás) 

Lakás – komfort nélküli

Alap- 
terület

48 m2

45 m2

37 m2

27 m2

17 m2

23 m2

75 m2

36 m2

34 m2

34 m2

44 m2

Forgalmi érték 
(Minimális 

eladási ár-Ft)
7.800.000,-

7.200.000,-

4.600.000,-

4.800.000,- 

690.000,-

920.000,-

16.000.000,-

4.900.000,-

4.000.000,-

3.600.000,-

4.700.000,-

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, 
Városház tér 1.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás cél-
jára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII. 14.) 
önkormányzati rendelet alapján, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyűlésének 484/2014. (VI.27.) Kgy. számú határozata értelmé-
ben, nyilvános pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában álló, székesfehérvári 
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítésére:

*A tulajdonos a Zichy liget 6. szám alatti épületben található ingatlanok ese-
tében a műemléki épület eredeti térszerkezetének esetleges jövőbeni visz-
szaállításának lehetőségét magában foglaló értékesítést előnyben részesíti.

A pályázatokat egy példányban, zárt borítékban, „Pályázat a Székesfe-
hérvár, …………….. szám alatti ingatlan megvásárlására” jeligével 
ellátva, az ingatlanokat kezelő Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú 
Nonprofit Kft.-hez (8000 Székesfehérvár, Piac tér 4. I. emelet) kell postai 
úton vagy személyesen benyújtani. Ügyintéző: Dr. Takács Dénes Bálint, te-
lefon: 22/511-323, 70/66-99-337. 

A pályázatok beadási határideje:
2014. szeptember 5. 9:00 óra

A pályázati felhívással kapcsolatban Székesfehérvári Városfejlesztési Köz-
hasznú Nonprofit Kft. (dr. Takács Dénes Bálint) ad információt, munka-
időben, személyesen (8000 Székesfehérvár, Piac tér 4. I. emelet), telefonon 
(22/511-323, 70/66-99-337,) vagy e-mailben (takacs.denes@proalbaregia.
hu). Az ingatlanok megtekintése előzetes időpont egyeztetés mel-
lett lehetséges. Az ingatlanokat a lakások kezelője, a Székesfe-
hérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. képviselője 
mutatja meg.

A további pályázati feltételeket és a szükséges dokumentumok listáját a vá-
ros honlapján (www.szekesfehervar.hu/önkormányzat/pályázatok) megje-
lent részletes pályázati felhívás tartalmazza.

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

Székesfehérvár, Királysor 60.
www.vitalclub.hu

FUTÁS, VÍZI SPORT, TÚRA, GÖRKORCSOLYA

Minden, ami futás...Minden, ami futás...

Egészségre nevelő kiállítás az ALBA Plázában 2014.07.23-ig.Egészségre nevelő kiállítás az ALBA Plázában 2014.07.23-ig.

Az egészséget bármely életkorbAn visszA lehet állítAni!

NUGA BEST

boldog lesz 
holnap, ha már 
ma gondoskodik 
egészségéről.

meghívJUk  
bemUtAtÓ- 
termÜnkbe!

A meghívó
felmutatójának
ajándékkal
kedveskedünk!

Ünnepélyes megnyitÓ:  
JúliUs 23. (szerdA) 13.00

telefon: +36702439322
http://nugabest.ucoz.hu

kégl györgy u. 34
nugaway@gmail.com

próbálja ki  
masszázságyainkat!



7EGÉSZSÉG FEHÉRVÁRközéleti hetilap
A  H E T I L A P

• 1992 előtt kapott vérátömlesztés vagy vérkészítmény adása során
• Intravénás drog használatakor, közös tűhasználat következtében
• Testékszerek behelyezésekor, tetováláskor
• Közös borotva, fogkefe használatakor
• Szexuális úton
• Anyáról gyermekére a szülés és szoptatás alkalmával 1-2 százalék eséllyel
• Az esetek 40 százalékában a fertőződés oka nem deríthető ki

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

Szűrőakció 
a héten

Hogyan lehet megfertőződni 
hepatitis C-vírussal?

A Szent György Egyetemi 
Oktató Kórházban a bel-
gyógyászat C épületében, a 
molekuláris diagnosztikai la-
boratóriumban várják a 18 és 
65 év közötti érdeklődőket. 
Július 21-e és 26-a között 
mindennap 7 órától egészen 
18 óráig fogadják a szűrésre 
jelentkezőket. 

A  H E T I L A P

Július 26-án a hepatitisz vi-

lágnapja alkalmából a Vírusos 

Májbetegek Országos Egyesülete 

országos felvilágosító és szűrő-

kampányt szervez. A rendezvény 

célja a lakosság felvilágosítása, a 

tévhitek eloszlatása és a fertőzött 

betegek felkutatása. Az akcióban 

részt vesznek a betegszervezetek 

és a Hepatológiai Centrumok. 

Székesfehérváron egy egész hetes 

szűrőakcióval csatlakoztak a prog-

ramhoz. Július 21-e és 26-a között 

várják ingyenes HCV-szűrésre 

az érdeklődőket a kórházban 

működő molekuláris diagnosztikai 

laboratóriumban.

A hepatitis C vírusos fertő-
zés, amit a hepatitis C-vírus 
(HCV) okoz. A kórkép 
elsősorban a májat érinti, de 
a máj sokrétű funkcióinak 
károsításával az egész szerve-
zet súlyos állapotba kerül. „A 
magyar lakosság nyolc ezreléke 

látrányi Viktória

Hepatitisz világnap és szűrőkampány

Színvonalas ellátást szeretne hosszú várakozás nélkül, elérhető áron?
Válassza a LIFE Egészségcentrumot!

 Korszerűen felszerelt szakrendelőkkel, egyedülállóan széleskörű egészségügyi szolgáltatásokkal, 
kiválóan képzett szakorvosokkal és a város egyetlen magán egynapos sebészeti műtőjével várjuk Önt! 

Szemészeti beavatkozások: szürkehályog műtét műlencse beültetéssel – várólista nélkül!

KIVIZSGÁLÁS, GYÓGYÍTÁS, 
GONDOZÁS, SZŰRÉS EGY HELYEN!

Keresse a LIFE Egészségcentrumot Székesfehérváron, a Huszár utca 2 szám alatt!
Információ/Bejelentkezés: 22/340-048, 20/561-6501 • www.lifecentrum.hu

ÚJDONSÁG: FIZIKOTERÁPIÁS KEZELÉSEK!
Ultrahang terápia, mágnes terápia, lökéshullám terápia, elektroterápia, 

lézerterápia, gépi nyirokmasszázs és gyógytorna!
Vadonatúj világszínvonalú berendezések!

Dr. Gervain Judit elmondta, hogy a vizsgálat ingyenes, nincs szükség 
beutalóra sem. Pozitív eredmény esetén kiértesítik az érintettet, és megkezdik 
a kezelést. 

fertőzött. Nagyon fontos a 
rendszeres szűrővizsgálatok 
elvégzése, mert a legtöbben nem 

is tudnak betegségükről. A kór-
okozó a máj sejtjeit alattomo-
san pusztítja, az első tünetek 
olykor csak 20-30 év múlva 
jelentkeznek. A betegség korai 
felismerésével sikeresen kezel-
hető a hepatitis C.” - mondta 
el lapunknak Dr. Gervain 
Judit főorvos. 
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STÍLUS

Horoszkóp
július 21. – július 27.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Kos 03. 21. – 04. 20.
Párjával egészen apró dolgokon veszhetnek össze, és 
hajlamossá válhatnak a túlzásokra. A munkában jó 
lehetősége adódik, amivel a bevételeit növelni tudja, 
és ami igazán jó ebben, az az, hogy a feladat végzése 
élvezetes lesz.

Ikrek 05. 21. – 06. 21.
A párkapcsolatokra próbatétel vár, és ha az e heti vitás 
kérdésekben nem jutnak megoldásra, akkor ez a viszony 
lassú halálát indítja el. A munkában jó lehetősége adódik, 
illetve a felettese jóindulatára, támogatására számíthat.

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.
Próbáljon meg magán erőt venni, és kezdeményez-
zen beszélgetést egy olyan rokonnal, hozzátartozóval 
vagy nagyon közeli ismerőssel, akivel a kapcsolata a 
legnagyobb jóindulattal sem nevezhető jónak!

Bika 04. 21. – 05. 20.
A pénzügyek kerülnek a fókuszába, és sokat tesz azért, 
hogy a bevételeit növelje, a megtakarítása gyarapodjon. 
Még mindig meg tud lepődni azon, hogy a munkahe-
lyén egyesek mire képesek az érvényesülésért.

Rák 06. 22. – 07. 22.
Családi problémák alakulhatnak ki a héten, amikor 
kompromisszumot kellene kötnie, így állítható 
helyre a béke és a nyugalom. Kiváló ez a hét nya-
ralásra, külföldi utazásra, illetve egy régóta húzódó 
ügynek a végére most pontot tehet.

Szűz 08. 23. – 09. 22.
Egy rokonnal szemben határozottnak kell lennie, 
ami nem azt jelenti, hogy parancsolgasson neki! 
Amennyiben szabadságon van, vagy éppen nyaral, 
akkor minden adott lesz ahhoz, hogy ezt az időt 
hasznosan töltse el.

Élvezzük a napsugarakat, amikor 

csak lehet, töltjük a szervezetünket D 

vitaminnal, és arra törekszünk, hogy 

a lehető legbarnább színt szedjük 

össze. A napfürdőzés közben azonban 

nem szabad megfeledkezni a kelle-

metlen mellékhatásokról sem!

A leégés a leggyakoribb mellék-
hatása a napozásnak, de emellett 
még érhet bennünket jó pár kel-
lemetlenség. A bőrünket mindig 
óvni kell megfelelő mennyiségű 
és minőségű naptejjel, ami védi 
bőrünket az UV-B sugárzás 
ellen. Már tavasszal előkerülnek 
a napszemüvegek is, amik ma 
már fontos divatkellékek. De a 
divatosság mellett úgy válasz-

Nem elég, hogy divatos legyen a napszemüveg, szűrnie kell az UV sugarakat is!

az oldalt

szerkesztette:

csima Veronika

szunk napszemüveget, hogy az 
UV-szűrős legyen, így valóban 
meg lehet óvni a szemet a káros 
sugaraktól. Gondoskodni kell 

A napozásból baj is lehet
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Székesfehérvár, Fő utca 
(Vörösmarty Cukrászda mellett, a Virágórával szemben)

Nyitva tartás: H-P.: 8.30-17.30, Szo.: 8.30- 12.30, V.: Zárva
Egy belvárosi üzlet külvárosi árakkal! 

Júliusi ajánlatunk!
Folyamatos akciókkal várjuk kedves, régi és új vásárlóinkat!

Akciós áraink 2014.07.21-31-ig, 
illetve a készlet erejéig érvényesek!

Részletek az üzletben!
Kiszolgálás csak háztartási mennyiségben! 

Az árak magyar forintban értendők!

Befőttes üveg + tető 720 ml Coca cola termékek 2 l
Kréker keksz DR Gerard 

110 g mix

Aquafresh fogkrém
75 ml

Étolaj 1 l
Tej UHT 1 l

Tálca 35x25 cm

Szemeteszsák önzáró 70 l

Perwoll folyékony mosószer 1 l

Tango légfrissítő ut. 
250 ml

készülékben is használhatóMax Power mosópor 5 kg 
40 mosás

Trisó 500 g

290 Ft/3db 96,7 Ft/db 

270 Ft/3db 90 Ft/db
390 Ft/1db 390 Ft//l 

290 Ft/1db 290 Ft//l

225 Ft/1db 225 Ft//l 

170 Ft/1db 170 Ft//l
390 Ft/1db 195 Ft/l

350 Ft/1db 175 Ft/l

290 Ft/2db 1318,2 Ft/kg

290 Ft/3db 879 Ft/kg

350 Ft/1db 4666,6 Ft/l

250 Ft/1db 3333,3 Ft/l

350 Ft/1db  290 Ft/1db

10db/roll 350 Ft/1cs 35 Ft/1 db

270 Ft/1cs 27 Ft/1db

650 Ft/1db 650 Ft/l

580 Ft/1db 580 Ft/l

390 Ft/1db 1560 Ft/l

290 Ft/1db 1160 Ft/l

750 Ft/1db 150 Ft/kg

580 Ft/1db 116 Ft/kg

290 Ft/1db  580 Ft/kg

230 Ft/1db 460 Ft/kg

• Meridián Diagnosztika
• Masszázstanfolyamok 

Fehérvár környékieknek
• Fogyasztó program 

akupresszúrával

SZÉP kártya elfogadóhely!
Székesfehérvár, Szömörce u. 10.

(Alba Ház mögött)
Bejelentkezés: 06-70/774-3089

Hildesheim Marika
www.egeszsegstudio.co.hu

fejfedőről és hűsítő italokról 
is, hiszen nyáron sokkal több 
folyadékra van szüksége a szer-
vezetnek. Ezekre a kellékekre 

ne csak akkor gondoljunk, ha 
strandra megyünk, hiszen egy 
városi séta alatt is éri bőrünket a 
napsugár!
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Programajánló
A rendezvény politikai-közéleti jelentőségén túl évről-évre 

nagyon igényes zenei kínálattal jelentkezik. Megfordul itt a 

magyar zenei életből mindenki, aki számít. Az idén is komoly 

nevekkel találkozhatunk, ha a fellépők listáját böngésszük:

Július 22. kedd: Role, Heaven Street Seven, Kiscsillag, Four 

People One Pack, Stereogám

Július 23. szerda: Edda, Quimby, Loyal Apples’ Club, 

Transylvania Rock Band

Július 24. csütörtök: Vad Fruttik, Tankcsapda, Orpheusz, 

Transylmania

Július 25. péntek: Pannonia Allstars Ska Orchestra, Rúzsa 

Magdi, Longerstep, Még 5 perc

Július 26. szombat: Fölszállott a páva gálaműsor, Baricz 

Gergő, 30Y, Intim Torna Illegál, DJ Goranga, Face Today, 

Bagossy Brothers Company

Mérleg 09. 23. – 10. 22.
Most érdemes állást változtatnia, vagy ha nincs mun-
kája, olyan lehetőségre mondhat igent, amely végre-
valahára stabilnak mondható. A biztos jövedelem 
mellett jelentős összegű juttatásokat is kaphat.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.
Hajlandó lesz nemcsak magáért kiállni, hanem 
olyasvalakiért is, akivel korábban nem voltak egy 
hullámhosszon. De az igazságérzete most rendkívül 
erős, így aztán nincs semmi, senki, aki megállíthatná.

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.
Ha nincs munkája, el kell vállalnia azt, ami talán 
nem tűnik olyan jónak, mert később ezen a helyen 
olyan átalakulások történnek, amelyek végül elége-
detté tehetik. A párkapcsolatokban a hullámhegyet 
most hullámvölgy válthatja.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.
Olyan beszélgetésre kerülhet sor, amelyben az 
Ön jövőjéről is szó eshet. Mivel nagyon jól tudja 
képviselni most a saját érdekeit, érdemes lenne 
előhozakodnia egy olyan ötlettel, amelynek hatá-
sára a szakmai ranglétrán feljebb léphet.

Bak 12. 21. – 01. 20.
Ha nem akar összeveszni sem a felettesével, sem 
munkatársával, akkor szó nélkül végezze el, amivel 
megbízták! A párkapcsolatokra az egyetértés lehet 
a jellemző, talán még olyan romantikus pillanatokat 
is átélhetnek, amelyek felejthetetlenek lesznek.

Halak 02. 19. – 03. 20.
Romantikus rajongás lesz a jellemző Önre. Rajongását 
a partnere viszonozza, így a hétköznapjaira az elége-
dettség és a boldogság lehet a jellemző. Amire már egy 
ideje várakozik, az ezen a héten beteljesülhet.

A medve nem játék!

Tavaly a Magna Cum Laude koncertje alatt zsúfolásig megtelt a rendezvénynek helyet adó focipálya

Tőkés László és Orbán Viktor látogatására az idén is számíthatnak a táborozók

A komoly és tartalmas nappalokat a legnevesebb zenekarok fellépései követik a 
történelmi Magyarország területéről. A koncertek után indul a buli a Csűrben, ami 
általában csak reggel hat körül kezd kifulladni.

Évek óta központi téma Tusványos kapcsán a medveveszély. Volt, hogy a táborban is ólálkodott a mézevő, a városban 
pedig többfelé is károkat okoztak az állatok. Az idén már sikerült egy anyamedvét és bocsait befogni, továbbá vadőr és 
medveriasztó spray is segíti a jószágok távol tartását, azért jobb szem előtt tartani: a medve nem játék! Tudják ezt a 
helyiek is, akik a képen látható utcanév-választással a székely humor legszebb momentumait elevenítették fel…

Huszonötödik alkalommal kerül 

megrendezésre július 22. és 27. között 

a Bálványosi Nyári Szabadegyetem 

és Diáktábor. Az 1990-ben az erdélyi 

Bálványoson induló, majd 1996-

ban Tusnádfürdőre költöző – azóta 

Tusványosként emlegetett – rendez-

vény évről-évre a magyar nemzetpoli-

tikai kérdések megvitatásának legfon-

tosabb helyszíne, határon inneni és 

túli közéleti szereplők részvételével. 

De Tusványos ennél jóval több.

Átmenet a diktatúrából a 
demokráciába – ezzel a címmel 

hagymásy andrás
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indult útjára huszonöt évvel 
ezelőtt a Kovászna megyei 
Bálványosfürdőn a mára töme-

geket megmozgató szabadegye-
tem és diáktábor. A politikai-
közéleti tematikán – és az apró 

település határain – hamar 
túlnőtt a rendezvény, a határon 
innen és túl élő magyarság közös 

sorskérdései mellett jól megfért 
a diáktábor jelleg, Olt-parti 
sátorozással, sörrel, miccsel, 
koncertekkel, reggelig tartó bu-
likkal és beszélgetésekkel. Azon 
túl, hogy Tusványos a Kárpát-
medencei fiatalság tömegeinek 

nyújt tartalmas és igényes nyári 
szórakozást immár negyedszáza-
da, komoly politikai események 
helyszíne is: évről-évre meg-
fordulnak itt a vezető román és 
magyar politikusok, utóbbiak a 
határ mindkét oldaláról.

A rendezvény teljes programja a http://tusvanyos.ro/ oldalon olvasható.
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Hitelkárosultak - bérlakás pályázat

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Szakbizott-
sága az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010 (XII.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 
4.2. pontjában biztosított, átruházott hatáskörében eljárva az alábbi, az Önkormányzat kizá-
rólagos tulajdonában lévő lakások bérbeadására a város területén élő, banki kölcsön-
tartozás miatt otthonukat elvesztett személyek részére nyílt pályázatot ír ki:

A pályázati eljárásról telefonon Székesfehérvár Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatal munkatársai, Somogyi Zsuzsanna, illetőleg Darócziné 
dr. Nagy Éva adnak felvilágosítást munkaidőben, az alábbi telefonszámo-
kon: 22/537-611, 537-149.

A pályázatok benyújtásának helye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.), ügy-
félfogadási időben.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag az erre rendszeresí-
tett pályázati adatlapon lehet benyújtani, személyesen, zárt borítékban, „Hitelkáro-
sultak - bérlakás pályázat” felirat feltüntetésével.

Pályázati adatlap Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vehető át, vagy letölthető az 
Önkormányzat honlapjáról: www.szekesfehervar.hu.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2014. augusztus 15. (péntek) 12:00 óra

A további pályázati feltételeket és a szükséges dokumentumokat a város honlap-
ján (www.szekesfehervar.hu/önkormányzat/pályázatok), valamint az Ügyfélszolgálati Irodán 
(8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) megtekinthető részletes pályázati felhívás tartalmazza.

Cím

Erzsébet utca 4. 1/3.

Gánts P. utca 5. 1/10.

Repülőtér 5. fsz./7.

Alapterület

55 m2

44 m2

68 m2

Szobaszám

2+1

2

2

Komfortfokozat

összkomfortos

összkomfortos

komfortos

Bérleti díj 
(Ft/hó)
30.250,-

24.200,-

37.400,-

További információ:
http://www.szepho.hu

A Széphő Zrt. ezúton tájékoz-
tatja a lakosságot a melegvíz 
szolgáltatás átmeneti 
szüneteltetéséről. Karbantar-
tási munkálatok miatt lesz a 
leállás, a kellemetlenségekért 
a lakosság szíves elnézését 
kérik!

Az elmúlt évekhez hasonlóan 
idén is elvégzik a szokásos 
éves karbantartási munká-
latokat, amihez a melegvíz 
elzárása szükségeltetik. 
A melegvíz szolgáltatás 
átmenetileg fog szünetelni, 
kizárólag a karbantartás ideje 
alatt. 

A leállás tervezett 
időpontja
A leállás tervezett időpontja 
július 27. 23 órától július 
29. 20 óráig tart, de termé-
szetesen abban az esetben,  
ha hamarabb elvégzik a 
munkálatokat, előbb vissza-
állítják a szolgáltatást. 

Melegvíz átmeneti szüneteltetése
Az érintett város-
részek
 
Székesfehérvár egészét érinti 
a leállás, kivéve azokat a terü-
leteket, ahol a melegvíz szol-
gáltatást más módon próbálja 
a Széphő Zrt. fenntartani. 
Ezek a területek a KÖFÉM 
lakótelep, Tóvárosi lakóne-
gyed, Palotaváros, Szedres-
kert és Székesfehérvár északi 
része (Szekfű Gy., Berényi 
úttól északra)
A Széphő Zrt. a szolgáltatás 
kimaradásról a lakóépületekre 
kihelyezett tájékoztatókkal is 
értesíti a lakosságot. Ezúton 
kérik a lakókat, hogy a tájé-
koztatókat ne távolítsák el az 
épületekről, annak érdekében, 
hogy mindenkihez eljuthasson 
a pontos információ.

A burkolattal elkészült már a kivitelező, az út műszaki átadása hamarosan megtörténik

A Nefelejcs utca burkolatának állapo-

ta az utóbbi években annyira meg-

romlott, hogy nem lehetett tovább 

várni semmilyen pályázati támoga-

tásra, fel kellett újítani a burkolatot. 

Mindezt, mint megannyi fehérvári 

utca felújítását, az önkormányzat 

által elindított Saára Gyula Útfelújítási 

Program finanszírozta.

Május végén kezdődött a 
munka, melynek keretén belül 
felmarták a régi, még megma-
radt burkolatot, és több helyen 

bácskai gergely

Nem várhatott a felújítás
javították a szegélyeket, azonban 
ahol nem volt szükség a cserére, 
ott meghagyták a korábbi 
szegélyköveket. Amennyire csak 
lehetett, az aknafedlapokat és a 
víznyelőket is javították, illetve 
több helyen újraaszfaltozták 
az utcában a járdát. Ezt ott 
végezték el, ahol a legrosszabb 
állapotban volt a burkolat. Az 
útfelújítások közül a 11. számú 
választókörzetben az idei évben 
a Karinthy utca mellett ez az 
egyik legfontosabb beruházás - 
mondta Deák Lajosné, a körzet 
önkormányzati képviselője.
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Fezen – szerethető, megfizethető, minőségi fesztivál

Kovács Antaltól megtudtuk, hogy a fesztiválon lesz véradósátor, és sok civil szervezettel is megismerkedhetnek a 
látogatók

Július 30-án kezdődik immár 

tizennyolcadik alkalommal a FEZEN 

Fesztivál, melynek ismét a MÁV-

pálya ad otthont. Idén is igen nívós 

programmal készültek a szervezők, 

rengeteg hazai és külföldi sztárfel-

lépővel.

Július 30. és augusztus 2. között 
rendezik meg a FEZEN Feszti-
vált, ahol évről évre világsztárok 
gondoskodnak arról, hogy átél-
hessük az igazi fesztiválhangu-
latot. Kovács Antallal, a fesztivál 
főszerezőjével beszélgettünk 
arról, hogy mire is számíthatunk 
idén, azon kívül, hogy megint 
hatalmas buli lesz.
Hogy álltok a szervezéssel?
Jól állunk, köszönjük, már 
megjelentek az első konténerek, 
épülnek a sátrak, úgyhogy aki 
a MÁV-pálya felé jár, láthatja, 
hogy valami lesz.
A Mártírok útja felújítása menyire 
érint titeket?
Nagyon. A munkálatok 
miatt a városiak beengedése 
bonyolultabbá válik. Mindenkit 
igyekszünk hátra vinni feszti-
válbuszokkal, ugyanis a Mártí-
rok útján gyakorlatilag gyalog 
sem lehet közlekedni a Zrínyi 
utcáig. Nyilván lesznek kasszák 
a Mártírok útján is, de nagyon 
szeretnénk, ha a legtöbben 
elmennének az Új Váralja sorra, 
ahol több kasszát kialakítottunk 
a könnyebb és gyorsabb haladás 
érdekében.
Azok, akik gépkocsival érkeznek, 
hátul tudnak parkolni?
Hátul van egy ezer férőhelyes, 
fizetős parkoló. Akik autóval 
érkeznek, nyugodtan választhat-
ják a hátsó bejáratot.
A kempingezők számíthatnak 
újdonságra?
A kemping területe kikerült a 
fesztiválterületről, a MÁV-pálya 
csak magának a rendezvénynek 
ad otthont. Az Új Váralja soron 
a nagy zöld önkormányzati terü-
letre került a kemping, ami egy 
elkerített, külön őrzött terület.
Nézzük a fellépőket! Milyen lesz a 
felhozatal?

csima Veronika

Idén is erősnek tartom a me-
zőnyt. Persze kapunk vádakat, 
hogy a tavalyi Deep Purple után 
idén nincs ekkora név. Én nem 
látom ezt akkora problémának, 
hiszen nem lehet egy fesztivált 
minden évben csúcsra járatni. 
Nem beszélve arról, hogy a 
Deep Purple után olyan kaliberű 
fellépők jönnének, akiket a 
MÁV-pálya jelen állapotában 
nem tudna befogadni.
Ki az idei év húzóneve?
Az igazi nagy klasszikus név 
a svéd rocklegenda, a Europe. 
Sokan azt mondják róluk, hogy 
egyslágeres zenekar, pedig nem 
így van. Érdemes utánanézni a 
munkásságuknak és megismerni 
a számaikat, múltjukat.
 A Europe mellett kik jönnek még?

Hogy tartsuk a magas színvona-
lat, több külföldi előadót is meg-
hívtunk. Aki számomra nagy 
kuriózum, a finn énekesnő, Tarja 
Turunen, aki lehet, hogy kife-
jezetten rétegzenét képvisel, de 
nagyon sokan szeretik. Akiktől 
még nagyon sokat várok, a texasi 
Hellyeah banda. Ők egyfajta 
déli „parasztmetált” játszanak, és 
a nulladik napon lépnek fel.
Kiket szólít meg a fesztivál?
Maga a fesztivál ötven százalék-
ban rock és ötven százalékban 
alter stílusú. Olyan zenei produk-
ciókat és fellépőket hívtunk el, 
akik minden réteget megmozgat-
nak. Szeretnénk, ha a környékbeli 
lokálpatrióták is nagy számban 
kijönnének. Ahhoz, hogy a lehető 
legnagyobb látogatói létszámot 

elérjük, a zenei stílusok palettáján 
is bővítenünk kellett.
Lezárult a FEZENRE VELED 
válogatás. Kik lettek a győztesek?
Idén az enyingi Prey zenekar 
játszhat a nagyszínpadon profi 
körülmények között. Nemcsak 
a fellépési időt, a profi technikát 
biztosítjuk a nyertes bandának, 
hanem az útiköltségüket is 
mi álljuk, mindezt azért, hogy 
semmi ne állhasson a bemutat-
kozásuk útjába.
Ha valaki pontos és részletes 
tájékoztatást szeretne kapni, 
látogasson el a Fezen hivatalos 
honlapjára. Ott megtalálható a 
fellépők listája, a fesztivál térké-
pe, a fesztiválbusz menetrendje 
és minden információ, ami a 
FEZEN-nel kapcsolatos. 
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Bachtól Bachig

A lélek hangjai szólaltak meg a Szent Imre templomban

Tovább romlott a 
Bazilika állapota

az oldalt

szerkesztette:

nagy zoltán péter

Vakler lajos

látrányi Viktória

A Harmonia Albensis tizenegyedik 

évfolyamában Tóka Ágoston orgona-

koncertjén lehettünk tanúi annak, 

mit jelentett az orgonaművészet Bach 

idejében Európában.

A templomi koncertsorozat 
vendége egy olyan fiatalember 
volt, aki talán már születésekor ezt 
a különleges hangszert választot-
ta. Édesapja Tóka Szabolcs, aki 
mindent megtett azért, hogy az 
orgonamuzsika teret nyerhessen 
Székesfehérváron.
Amikor gyorsan szétszéled a gon-
dolat a hétköznapokon, ne tétováz-
zunk, tiszteljünk meg egy mindig 
csendes templomot. Imádkozzunk 
szeretteinkért, a semmiség elutasí-
tásáért, kopott életünket fenntartó 
mindennapi csodákért! Tegyük ezt 
felemelt fővel, töprengve, tűnődve, 
merengve.
A Harmonia Albensis erről (is) szól. 
A templomi koncertsorozat olyan 

egyedülálló csoda, amit csak akkor 
élhetünk meg, ha elsőként és először 
odaadjuk magunkat a csendnek, 
hogy aztán boldogságimát rebegjünk 
lehajtott fővel, némán.
Tóka Ágoston a Junior Príma díjas 
művész sokat tett, hogy mindezt 

 

augusztus 16-19.

www.koronazas.hu

SZERTARTÁSJÁTÉK  - aug. 16-17-18., 21 óra

11 ÓRIÁSBÁB - 4 eseményszigeten

FÉNY UTCA - aug. 14-18-ig, 21-24 óráig

KÖZÉPKORI PIAC és VÁSÁRI FORGATAG

megértsük. Ő orgonaművész, aki 
tudja, hogy ezt a hangszert választani 
egyszerre kihívás és kiváltság. Szem-
besülni azzal, hogy arcodat jószerivel 
soha nem látják, csak a billentyűk 
soraiban bízhatsz. Tóka Ágostonnál 
Bachtól Bachig terjed a szépség. 
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A Szent István Bazilika állapota súlyosabb, 

mint ahogy az kívülről látható. Ahogy arról 

korábban beszámoltunk, két hete omlott le 

a templom egyik fő homlokzatai eleme. Ez 

szükségessé tette az azonnali intézkedéseket, 

azonban továbbra is hullanak vakolatdarabok 

a templom főfalairól. A baj nagyobb, mint 

gondolták, mert a jelenlegi állapotok miatt 

például a bazilika belső tere is veszélyben van.

A székesfehérvári egyházmegye tájé-
koztatójából az is kiderül, hogy soron 
kívül, saját erőforrásból előtetővel, elte-
relő korlátokkal biztosítják a terepet a 
baleset- és életveszély elhárítása végett. 
Ideiglenes megoldásokkal stabilizálják 
a kritikus helyzetet. Csány Zoltán egy-
házmegyei főépítész szerint a kitűzendő 
cél nem lehet kevesebb, mint a Bazilika 
eredeti erőjátékának és a templom 
leszakadt, tönkrement szerkezeteinek, 
bádogozásának, homlokzatának korrekt 
helyreállítása. Ez azonban meghaladja 
az egyházmegye lehetőségeit.

nzp megérkezett!
Vasárnap délután megérkezett Csíkszeredára Nagy Zoltán Péter, a 

FehérVár Magazin főszerkesztője, aki gyalogosan vágott neki július 

elsején a több mint 800 kilométeres túrának Székesfehérvárról. Amikor 

indult azt mondta, hogy nem lesz gond a napi negyven kilométerrel. Nem 

is volt, bár útja kalandosra sikeredett. Lapunk jövő heti számában részle-

tesen beszámolunk útjáról és viszontagságairól.                                   B.G.
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Ügyfelekre hangolva
csima Veronika

A PannonDiák Iskolaszövetkezet a 

PannonJob Kft-vel közösen megnyi-

totta új irodáját Székesfehérvár bel-

városában. A gyalogosan is könnyen 

megközelíthető iroda a Budai úton hét-

főtől péntekig várja az érdeklődőket. 

A PannonDiák Iskolaszövet-
kezet 2012-ben alakult, majd 
a PannonJob Kft-vel szoros 
megállapodást kötve nyitotta 
meg irodáit országszerte. Az 
újonnan megnyílt belvárosi 
irodában számos álláslehetőség 
közül válogathatnak diákok és 
felnőttek egyaránt, legyen szó 

Érdekel a számítástechnika?
Aktívan beszélsz angolul?

Lediplomáztál?
Akkor Téged keresünk!

Piacvezető informatikai 
vállalat, IT területre mun-
katársakat keres székesfe-
hérvári munkavégzésre!

Versenyképes jövedelem
Szakmai kihívások, Képzések
Utazási, Sportolási, Költözési 

támogatás

PÁLYAKEZDŐK, 
JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

Jelentkezés:
Kérjük, küldd el angol nyelvű 
önéletrajzodat, az ivett.vitos@

pannonjob.hu
e-mail címre.

További információ:  
22/554-184 , vagy 

www.pannonjob.hu / Infor-
matikai munkatárs 

(Refszám: 3011)
(Nyilvántartási szám: 4376-4/2003)

Közszolgálati bérlakás pályázat

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Szakbi-
zottsága az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló he-
lyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010 (XII.14.) önkormányzati rendelet 
1. melléklet 4.2. pontjában biztosított, átruházott hatáskörében eljárva az alábbi, az 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő lakások bérbeadására a város terüle-
tén közfeladatot ellátó személyek részére nyílt pályázatot ír ki:

A pályázati eljárásról telefonon Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
munkatársai, Somogyi Zsuzsanna, illetőleg Darócziné dr. Nagy Éva adnak felvilágosítást 
munkaidőben, az alábbi telefonszámokon: 22/537-611, 537-149
A pályázatok benyújtásának helye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tal Ügyfélszolgálati Irodája (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.), ügyfélfogadási időben.
A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati 
adatlapon lehet benyújtani, személyesen, zárt borítékban, „Közszolgálati bérlakás pá-
lyázat” felirat feltüntetésével. 
Pályázati adatlap Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgá-
lati Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vehető át, vagy letölthető az Önkor-
mányzat honlapjáról: www.szekesfehervar.hu . 
A lakások a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által előzetesen 
meghatározott időpontokban tekinthetők meg. A lakások megtekintésének időpontjáról 
Kappel Imre csoportvezető ad felvilágosítást a 06/70-33-73-920 vagy a 22/511-326 számú 
telefonszámon, vagy a kappel.imre@proalbaregia.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2014. augusztus 15. (péntek) 12:00 óra

A további pályázati feltételeket és a szükséges dokumentumokat a város honlapján (www.
szekesfehervar.hu/önkormányzat/pályázatok), valamint az Ügyfélszolgálati Irodán (8000 
Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) megtekinthető részletes pályázati felhívás tartalmazza.

Cím

Havranek J. utca 10. 1/1.

Köfém ltp. 16. 3/17.

Horvát István u. 2. 1/1.

Alapterület

77 m2

62 m2

31 m2

Szobaszám

2

2,5

1

Komfortfokozat

komfortos

összkomfortos

komfortos

Bérleti díj 
(Ft/hó)
51.975,-

41.850,-

17.050,-

www.quaestor.hu

*A kedvezményes hozam csak a 2014.03.03. napjától a QUAESTOR FINANCIAL 
HRURIRA Kft. által kibocsátott QFF180207C13 Kötvény vonatkozásában 
érvényes,  amennyiben a kötvényt lejáratig megtartja. A Kötvényprogram PSZÁF 
engedélye zési száma: H-KE-III-681/2013. A Kibocsátó felhívja a befektetők 
figyelmét, hogy a kötvény forgalomba hozatala a szokásostól eltérő kockázatú. 
Jelen reklámcélú tájékoztatás nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befekteté-
si tanácsadásnak, és nem helyettesíti a Kibocsátásról és a Kötvényprogramról szóló 
Alaptájékoztató és Végleges Feltételek, a részletes terméktájékoztatók, továbbá az 
ügyfelek általános MiFID tájékoztatását biztosító dokumentumok együttes  megismerését.
A doku mentumok megtekinthetőek a Kibocsátó és a Forgalmazó székhelyén és a for-
galmazási helyeken,  valamint a www.quaestor.hu oldalon a MiFID ügyféltájékoztatók és a 
közzétételek között.
**A kamatadó- és ehomentesség - jelen esetben - csak TBSz számlán elhelyezett
kötvény vonatkozásában értelmezendő. Kérjük, ezért figyelmesen tanulmányozza át a 
mindenkor hatályos Szja törvényt és az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi 
LXVI. törvényt.

Értékteremtő Megtakarítások

Akár kamatadó-
és ehomentesen**

7,25%*EHM:

Tudunk jobb helyet 
pénze gyarapításához!

CIHAKAMAT 0% BEFŐTTKAMAT 0% FIÓKKAMAT 0%

Székesfehérvár, Megyeház utca 3.
 (22) 310-123 • www.mmf.hu

KAPTÁR
Ifjúsági Információs
és Prevenciós Iroda

A KAPTÁR Iroda elérhetőségei:
Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

E-mail: kaptarifjiroda@gmail.com 
Tel.: 06-30/492-6871

www.facebook.com/kaptarpont

KERÉKPÁRTÚRÁT
szervez a Kaptár Ifjúsági

és Prevenciós Iroda
az agárdi szabadstrandra.

Az egészségnappal
egybekötött biciklitúrára 
2014. júlIuS 24-én, 

csütörtökön kerül sor. 
GyülEKEző 9 óRAKoR

a Fehérvári Civil Központ
(Rákóczi utca 25.)

bejárata előtt.
A túrára július 23-ig lehet

jelentkezni a Kaptár Ifjúsági 
Irodában személyesen,

telefonon vagy levélben.

szezonális munkáról, gyakornoki 
programról vagy a megyében 
jelenlévő kis- és nagyvállalatok 
álláskínálatáról. A közel húsz-
éves szakmai múlt, a kiterjedt 
irodahálózat, a számos munka-
ügyi, bérszámfejtési, toborzás-
kiválasztási tapasztalat jelenti a 
garanciát ügyfeleik számára.
A Pannonjob jelenleg a 
legnagyobb hazai tulajdonban 
lévő, komplex humán tanács-
adási szolgáltatást biztosító cég 
Magyarországon. Az új irodában 
készséggel állnak rendelkezésre 
a cég tanácsadói, segítségükkel a 
dolgozni vágyók könnyen meg-
találják saját elképzelésüket.
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Most is Nikolicsra maradt a góllövés

Demeter Bence (7) zsúfolt lelátók 
előtt futott a csapataranyért

Döntetlen a főpróbán

Elfogadható eredmények, tökéletes rendezés

Egy súlyos védelmi megingás után hát-

rányba került, majd a hajrában egyen-

lített a Videoton FC az Újpest elleni, a 

bajnokság főpróbájának is beillő felké-

szülési mérkőzésen. A Sóstóra kilátogató 

szurkolók nem lehettek maradéktalanul 

elégedettek, akadnak még javításra váró 

hibák a piros-kékek játékában.

Joan Carrillo vezetőedző a 
kezdőcsapatban számított a 
frissen igazolt Simon Ádámra, 
de lehetőséget kapott az évekig 
kölcsönben más csapatoknál sze-
replő Fejes András is. A jó iramú, 
ám kevés helyzetet hozó meccsen 
a friss Szuperkupa-győztes 
Újpest szerezte meg a vezetést, 
ehhez azonban kellett Brachi 
szarvashibája is: a Vidi spanyol 
védője addig-addig toporgott a 
labdával, míg Simon odapiszkált, 
a játékszerre startoló Balogh 
pedig a hazai kapuba vágta a lilák 
vezető találatát. Az egyenlítésre 

Öttusa világversenyt talán sehol nem 

tudnak olyan magas színvonalon 

rendezni, mint Magyarországon. 

A fehérvári Európa-bajnokság is 

igazolta ezt a tételt, a helyszínnel és 

a rendezéssel mindenki tökéletesen 

elégedett volt.

A versenyt természetesen illik az 
eredmények felől megközelíteni, 
ezeket viszont a körülményekhez 
képest kell értékelni. Néhány 
nappal az Eb előtt derült ki, 
hogy a nőknél és a férfiaknál sem 
lehet teljes a magyar válogatott, 
Földházi Zsófia és Marosi Ádám 
betegség és sérülés miatt nem 
indulhatott. Azért mindketten 
látogatást tettek a Bregyó közi 
sportcentrumban, szurkolói 
minőségben is meggyőződhettek 
róla, hogy kiváló hangulat és 
fantasztikus körülmények jellem-
zik a versenyt. Ha indulhatnak, 
talán több magyar érem születik, 

németh zoltán

somos zoltán

Új világ

Amikor én még kissrác 
voltam... Ugye ismerős a 
dallam?
Nos, akkoriban a sóstói 
centerpálya mögött egyet-
len vörös salakkal borított 
edzőpálya létezett, s László 
Miki, a szertáros csónakkal 
hozta ki a labdát a Sóstóból, 
ha eltévedt a játékszer.
Amikor én még kissrác 
voltam, a Jákyban játszott 
a Vidi kosárlabda csapata. 
Horváth, Sajni, Tóth Attila 
és a nem különben fontos 
csapattársak.
Amikor én még kissrác 
voltam, egy csendes kicsi 
csarnok volt az Építők ott-
hona. A Balsay fivérekkel, 
Kistelekivel, és sorolhatnám 
napestig.
Amikor én még kissrác vol-
tam, Hegedűs Nórát, Major 
Magdát és Bauer Terit 
csodáltuk ugyanott.
Amikor én még kissrác vol-
tam, a Bregyó közi pálya, 
az ősgyepes, körülölelve 
a tóval és az ütött-kopott 
beton ülőkékkel, hitelesnek 
minősült.
Amikor én még kissrác 
voltam, láttam a félhomá-
lyos Volán-hokipályán talán 
ezredmagammal a Palla-
Kovalcsik-Ocskay triót is.
Csaknem negyven év 
múltán stadion épült-épül 
Sóstón, megszépült és eu-
rópai szintű lett az egykori 
ARÉV csarnok és a jégpá-
lya. Valóságos otthonra lelt 
az atlétika a Bregyóban.
A semmivel sem vetélkedő 
ütött-kopott helyszínek 
helyett igazi szurkolói bázist 
fogadhat méltó módon Szé-
kesfehérvár.
Demeter Vilmos, Csukás 
Andor, Vetési Imre, Bogár 
Pál és ifj. Ocskay Gábor 
nyugodt szívvel tekinthet 
le ránk.
Az álom valóra vált, uno-
káink is látni fogják!

Vakler lajos

bár öttusában egyetlen verseny 
előtt sem lehet tuti esélyesekről 
beszélni. És ne vegyük el azok 
érdemeit, akik Marosiék hiányá-
ban előre léptek a sorban: Kasza 
Róbert ötödik, Kovács Sarolta 
pedig hatodik lett. Utóbbi, mint 
már megírtuk, egy fatális esetnek, 
a lovaspálya mellett „megszólaló” 
kutyának (is) köszönhette, hogy 
nem végzett még előrébb. A mix 
váltóban, Demeter Bencével az 
oldalán már kissé fáradtabban 
versenyzett, a két volános öttu-

sázó végül hetedik lett a sportág 
legújabb fejleményének tekint-
hető vegyes páros műfajban. A 
selejtezővel együtt mindketten 
három napon is pályán voltak, a 
magyar csapat legfoglalkoztatot-
tabb tagjaiként. Bence csapatban 
Európa-bajnok lett, szóval nincs 
oka túlzott elégedetlenkedés-
re. Az Eb-záró hagyományos 
váltóban aztán a Réti Kamilla, 
Alekszejev Tamara páros is 
versenyzett egy jót, a negyedik 
helyre befutva, a fiúknál ellen-
ben még kicsit sok volt a felnőtt 
mezőny Demeter Gergelynek 
és Harangozó Bencének. Végül 
tehát egyetlen aranyérmet szerez-
tek a magyarok a versenypályán – 
a virtuális arany pedig a rende-
zésért, a nagyszerű Bregyó közi 
helyszínért és lebonyolításért jár. 
Több korábbi olimpiai bajnok is 
eljött, közülük Martinek János, 
a szövetség jelenlegi főtitkára 
elmondta: ez a rendezés nemzet-
közi csúcskategória volt.
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a 89. percig kellett várni, akkor 
Nikolics kapott remek kiugratást, 
a fehérváriak gólvágója tíz méter-
ről nem is hibázott, kialakította 
az 1-1-es végeredményt.
Jó meccset vívtunk egy erős ellenfél-
lel szemben. Voltak hibáink, de azt 
gondolom, jó, hogy most jöttek ezek 
ki, és a Pápa elleni szezonnyitóig 
még tudunk javítani a dolgokon. 
Ebből a szempontból jól szolgálta a 

felkészülésünket ez az összecsapás. – 
értékelt a lefújás után a vidi.hu-n 
Joan Carrillo vezetőedző.
A Videoton FC július 26-án 
hazai környezetben kezdi a 
2014/2015-ös pontvadászatot, 
18:30-tól a Lombard Pápa 
látogat Székesfehérvárra. A 
meccs másnap este 20:20-tól a 
Fehérvár Televízióban felvételről 
lesz látható.
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Gól, öröm: ez biztos lesz ősztől is, bárki legyen az edző

Bakó Botond kemény kézzel mutatja a helyes irányt

kaiser tamás

somos zoltán

A Fehérvár KC két hete készül együtt a 

nyáron kinevezett vezetőedzővel, Bakó 

Botonddal. A Békéscsabáról érkező 

szakember nagyon elégedett az eddig lá-

tottakkal, az újak hozzáállásával, és mint 

mondja, a kerete csaknem kész, már csak 

egy játékos érkezésére lehet számítani.

Jók a benyomásaim, a lányok 
kőkeményen dolgoznak, ami 
nem egyszerű, hiszen a csarnok-
ban nagyon meleg van, ez pedig 
semmiképpen sem könnyíti a 
munkát. – kezdte Bakó Botond, 
az FKC vezetőedzője. – Min-
dent összevetve jó úton járunk, 
jó munkát végez a csapat. 
Jelenleg a fizikai felkészítésen 
van a hangsúly, de persze azért 
labdával is edzünk, foglalkozunk 
a taktikával, gyakoroljuk az indí-
tásokat, lerohanásokat is.
Mennyire elégedett az eddigi iga-
zolásokkal, illetve számíthatunk-e 
még érkezőkre?

Alakul a második Ryan-ügy, legalább-

is ha hinni lehet a híreknek. Még 

kérdés, hogy a végkifejlet hasonló 

lesz-e ahhoz, amikor a fehérvári ho-

kisok amerikai légiósát csábította egy 

rivális. Most az edző van soron.

Derek Ryan kedvencből egy 
csapásra közellenség lett a 
Volán-szurkolók szemében, 
amikor két éve hátat fordí-
tott a csapatnak, amelyhez 
szerződés kötötte. Erős volt a 
csábítás, anyagilag alighanem 
jóval kedvezőbb kondíciók 
várták Villachban, a mene-
dzsere is fűtötte a kazánt, így 
az értelmetlen izmozás helyett 
elengedte őt a fehérvári vezetés. 
Persze kompenzáció fejében… 
Jó játékosoknál megesik az 
ilyesmi. Ocskay Gáborék 
tudomásul vették a realitást, 
ami azt mondja: a gazdagabb 
olykor nem túl sportszerűen, de 

Bakó Botond: jó úton járunk

Nem csak mi szeretünk, Raymond?
mindig érvényesíti erőfölényét. 
A csatár távozása hamar lejárt 
lemez lett, jöttek új kedven-
cek, az előző idényben pedig 
új vezetőedző is. Irányításával 
várakozáson felül szerepelt a 
Sapa Fehérvár. A 2+1 évre szer-
ződött Marty Raymondtól a jó 

idény után további csapatépítést 
várnak Ocskayék, akik érthető-
en szeretnék mély vízben látni 
a tehetséges fiatalokat is. Erre 
vonatkozóan volt is kérés a 
vezetőedző felé, de feszültségről 
azért nem beszélhetünk. Az 
sem ok a kenyértörésre, hogy 

Raymond élő szerződését nem 
akarja idő előtt meghosszabbí-
tani a menedzsment.
Decemberben térnének rá erre 
a kérdésre – most azonban 
úgy tűnik, előfordulhat, akkor 
már rég messze jár a mester. 
Olaszországból csábítja ugyanis 
a bajnok. Menedzsere (isme-
rős, ugye?) szívesen tornázná 
feljebb kliense fizetését, de 
Fehérváron, ahol sosem volt 
kolbászból a kerítés, biztosan 
nem fognak licitbe kezdeni. 
Úgy tudni, van forgatókönyv 
Raymond távozásának esetére 
is, Rob Pallin és Sille Tamás 
kettőse zökkenőmentesen 
vihetné tovább a csapatot, de 
az az elsődleges opció, hogy a 
nyáron megerősített kerettel 
a régi mester dolgozzon. Egy 
biztos: mint egykori csatárát, 
jelenlegi edzőjét sem fogja 
ingyen elengedni a Volán. S 
mivel július van, egyelőre az idő 
sem sürgeti a fehérváriakat.
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Egy poszton még minden-
képpen szeretnénk erősíteni, 
de csak akkor, ha valóban 
olyan megoldást találunk, ami 
megfelelő nekünk. A keret 98 
százalékosan összeállt, az újak 
szerintem elég jól illeszkednek 
a már meglévő maghoz, a régiek 
nagyon sokat segítenek ebben a 
folyamatban. Olyan játékosokat 
sikerült igazolnunk, akik nagyon 
gyorsan felvették a ritmust, jól és 
alázatosan dolgoznak, mindent 
megtesznek azért, hogy zök-
kenőmentes legyen a csapatba 
épülésük.
Csáki Viktóriát hellyel-közzel 
ismerjük, de mit kell tudni a két 
japán játékosról?
Ők ismeretlenek a magyar me-
zőnyben, bízom benne, hogy ezt 
majd sokszor ki tudjuk használ-
ni. Nem szeretnék semmit sem 
elkiabálni, de úgy tűnik, nagy 
erősítést jelentenek számunkra. 
Két teljesen profi játékosról van 
szó, minden feladatot elsőre 

szinte tökéletesen végrehajtanak, 
ami azért is érdekes, mert ango-
lul nagyon keveset tudnak, ma-
gyarul meg érthető módon még 
semmit. De annyira figyelnek, 
koncentrálnak, hogy bármit is 
kell csinálni, ellesik a többiektől, 
mi a feladat, és azonnal végre 
tudják hajtani. Játékban nagyon 

erősek, tipikus ázsiai kézilabdá-
zók. Nagyon jó a lábmunkájuk, 
gyorsak, kiválóak az egy-egy el-
leni játékban és a páros kapcso-
latokban is. Mayuko, az irányító 
nagyon okos, hasznos játékos, 
most az a cél, hogy a csapat 
tagjaival minél tökéletesebben 
megértsék egymást.
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Buda Márton
„A fesztiválok egyre

színesebbek Fehérváron”

Buda Márton:

 „Ha a városra gondolok,
gondtalan gyerek vagyok megint”
Buda Márton újságíró az MTVA Petőfi Rádió reggeli műsorának, 
a „Talpra magyar!”-nak, valamint a DUE Médiahálózatának a 
munkatársa. Népszerű műsorvezető a tévében és a rádióban 
egyaránt. 

Mit jelent nekem Székesfehérvár? A játszóteret és két fa között a 
kaput. A biciklizést, az első szerelmet, az első csókot a Varkocs-
szobornál. A barátaimmal rengeteget bandáztunk a Belvárosban. 
Szeretem a Romkertet és a belvárosi kávézókat. Mosolyogni kezdek 
csak a gondolatra, ahogy felidéződnek bennem ezek az emlékek: a 
barátaim, amint együtt lógunk vagy randit beszélünk meg, aztán 
várjuk a csajokat az Országalmánál… Ezer szállal kötődöm és ha a 
városra gondolok, gondtalan gyerek vagyok megint. 
És persze ez a város a sportot is jelenti, hiszen kissrácként itt 
kezdtem focizni a Videotonban, majd a Gázszer Fc-ben. Jól isme rem 
a Sóstói Stadiont… 8 évesen beláthatatlan végtelenség volt számom-
ra: remegett a lábam a gondolatra, hogy neki kell indul nom a 
labdával. Aztán tizen-huszonévesen, amikor az ember tele van 
életerővel, egyre szűkül ez a tér: nem nagy ügy befutni a pályát vagy 
megküldeni a labdát. Most már, hogy nem vagyok aktív sportoló, és 
fogyóban az energiám, nyolcévesként nézem a pálya végtelenségét 
megint. De maradandó élmény volt kis labdaszedőként figyelni a 
nagyokat, és 12000 emberrel együtt ünnepelni a csapatot.

Ha azt mondom, „Tele élettel” akkor felidéződik bennem a bel-
városi forgatag, nyüzsgés, és a fabódékban álldogáló árusok. 
Vagy számomra a legkedvesebb, a Lecsófesztivál. Ott voltam Sipos 
József mellett az irodában, amikor megszületett benne az ötlet, 
skiccszerűen felvázolta a tervet, s aztán telefonálgatni kezdett, 
hogy kinek lenne kedve eljönni, és főzni egy ilyen rendezvényen. 
Az öreg szívét-lelkét beletette ebbe a Fehérvári Lecsófőző Vigas-
ságba: jó volt együtt örülni vele és látni, hogy amit megálmodott, 
az beteljesült. 

És csodálatra méltó a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál, 
amikor színes ruhákban, hangszerekkel felvonulnak az utcán a 
különböző országokból érkező táncosok és népzenészek. 

 

Nem hagyhatom ki a felsorolásból a Fehérvári Zenei Napokat, 
vagyis a FEZEN-t sem. Fantasztikus, hogy ennyi együttes meg-
mutathatja magát! Idén is jó lesz a felhozatal, mert itt lesz – a 
teljesség igénye nélkül – a Skid Row, HELLYEAH TARJA TURUNEN, 
az Ignite és még a Europe is! Azt hiszem, sokféle műfaj kedvelői 
tudnak majd csemegézni.
A székesfehérvári diákélet – csupa jó élmény. Ezer szállal kötődöm 
ide, és ha a városra gondolok, gondtalan gyerek vagyok megint.

www.TeleElettel.hu

A Sóstói Stadion Fejér megye legnagyobb labdarúgópályája. 
Jelenleg a Videoton csapata játssza itt hazai mérkőzéseit, de 
rövid ideig ez volt a Gázszer Fc otthona is. A stadiont 1967-ben 
nyitották meg, majd a ‘80-as évekig fokozatosan építették 
az egyre újabb létesítményeket. Nézőcsúcsa az UEFA-kupa 
1985-ös döntőjének első mérkőzéséhez fűződik, amikor 
a Real Madrid vendégszereplését 40 ezer szurkoló látta. A 
Sóstói Stadion újabb fejlesztését a kormány finanszírozza, 
a 2014-es költségvetésből 4,5 milliárd forintot, a 2015-ös 
költségvetésből pedig a fennmaradó részt különítik majd el. 
Így Székesfehérvár városa lesz alkalmas arra, hogy az UEFA 
4-es stadionban nemzetközi mérkőzéseket is rendezhessen.

1996 óta minden évben augusztus 20–24 között kerül 
megren de zésre a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál 
annak emlékére, hogy Szent István király rendelkezésére 
ebben az időszakban hazánk elöljárói királylátó napok 
okán összegyűltek. A szervezők a fesztiválra a világ minden 
országából hívnak vendég együtteseket, hogy bemutat-
hassák hazájuk kulturális örökségét, egyedülálló néptáncait 
és gasztro nómiáját. A fesztivál állandó házigazdája az 
„Európa-díj a népművészetért” elismeréssel kitüntetett 
Alba Regia Néptáncegyüttes. A fesztivál központja a Malom 
utcai Táncház épülete. 


