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Képviselői programok

Ülésezett Székesfehérvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzata. A képviselő-

testület döntött több óvoda és egy 

bölcsőde intézményvezetőjének kine-

vezéséről, és a Ráchegy Szálló körüli 

problémák megoldása is szóba került.

Döntés született arról, hogy a 
Ráchegy Hajléktalanszálló ügyében 
módosító indítványt kezdeményez 
az önkormányzat a vonatkozó kor-
mányrendelethez annak érdekében, 
hogy a működéshez szükség legyen 
az önkormányzat hozzájárulására is.

Közgyűlési kérdések
Szabó MiklóS bence

Zelenák Adrienne-t a Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda, Kulbertné Virág Zsuzsannát 
a Hosszúsétatéri Óvoda, Fülöpné Varga Gabriellát a Ligetsori Óvoda, Csík Gabriellát 
a Rákóczi Utcai Óvoda, Vértes Mónikát pedig a Szárazréti Óvoda vezetőjévé nevezték 
ki, míg Pappné Horváth Renáta a Napraforgó Bölcsődét vezetheti.

Ugrics és Szabó Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 9. • Tel.: 06 22 510 060

 www.renaultfehervar.hu

A Ráchegy Szállót még 2010 előtt 
értékesítette az akkori közgyűlés. 
Jelenleg a Kéznyújtás a Rászo-
rultakért Közhasznú Alapítvány 
üzemelteti átmeneti szállóként, 
de nappali melegedőként, éjszakai 
menedékhelyként, népkony-
haként és hajléktalanok idősek 
otthonaként is hirdetik magukat. 
A közgyűlés akkoriban ugyan 
határozott arról, hogy milyen 
tevékenységet nem folytathat majd 
a jelenlegi tulajdonos, azonban az 
adásvételkor a szerződésbe nem 
került be a közgyűlési döntés által 
meghatározott feltétel.

Cser-Palkovics András
polgármester

Online közmeghallgatást 
tart facebookos profilján 
keresztül 2014. június 
17-én, kedden 18 és 22 óra 
között (www.facebook.com/
cserpalkovicsandras)
Ezen a napon reggel nyolc 
órától bárki megoszthatja, 
kiposztolhatja az oldalon 
kérdését, melyre délután há-
romkor kezdi a válaszadást 
a város polgármestere. Az 
online közmeghallgatáson a 
polgármesteri hivatal szak-
emberei is részt vesznek.

Szedreskert – Fekete-
hegy – Szárazrét
Szigli István

Június 17-én, kedden a 
Farkasvermi út 40. szám 
alatt fogadóórát tart. A 
9. számú választókerület 
önkormányzati képviselője 

12.30 és 14.30 között várja 
a lakókat.
Ugyancsak kedden, a Far-
kasvermi út 40. szám alatt 
kihelyezett ügyfélfogadást 
tart 11 órától 12 óráig a 
Fejér Megyei Kormányhi-
vatal Székesfehérvári Járási 
Hivatala. Az érdeklődők 
a közgyógyellátásról, az 
ápolási díjról, az időskorúak 
járadékáról és az egész-
ségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság megállapításá-
val kapcsolatban kérhetnek 
tájékoztatást.

Keleti városközpont
Kovács Zsolt

Június 19-én, csütörtökön 
17 órától képviselői fogadó-
órát tart a 4. számú válasz-
tókörzetben az Erzsébet 
utca 12. szám alatti kép-
viselői irodában. A foga-
dóórán jelen lesz a terület 
körzeti megbízottja is.
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Dávid Kornél
„A sporthoz és a szurkolókhoz

méltó helyen játszhatunk!”

Dávid Kornél:

„A sport, ami teljesen kikapcsol”
Dávid Kornél kosárlabdázóként olyan pályafutást tudhat magáé
nak, ami korábban egyetlen magyarnak sem sikerült: játszott az NBA 
bajnokcsapatánál, a Chicago Bulls-nál, Euroliga és spanyol bajnoki 
döntőt játszott a TAU Cerámica együttesében, eljutott a magyar 
válogatottal az 1999-es Eb-re és öt magyar bajnoki címet is nyert.

A kosárlabda kapcsán kerültem Székesfehérvárra, még a kilenc
ve nes évek elején, s azóta kisebbnagyobb megszakítással ugyan, 
de itt élek. Megszerettem a várost, nagyon sok szép emlék fűz ide. 
Amikor kül föl dön játszottam, akkor is hiányzott. Élhető város, van 
egy sajátos atmoszférája és egy csodás belvárosa, ami különösen 
megfogott. Mára már ez az otthonom, a gyerekeim is itt élnek, itt 
járnak iskolába.
Az életemben központi szerepe van a kosárlabdának. A sport, ami 
teljesen kikapcsol. Amikor játékosként beléptem a pályára, szinte min
den más megszűnt körülöttem, csak a játékra koncentráltam és élvez
tem minden percét. De ezt érzem akkor is, ha csak nézem a já té kot. 
Szerencsére itt, Fehérváron már kezdettől fogva nagyon jó csapatban 
játszhattam, kiváló körülmények között és ezeknek az élményeknek 
aztán szerepe volt abban, hogy később visszatértem ide.
A kilencvenes évek voltak számomra az „Arany Évek”. Egy nagyon 
izgalmas időszak: megélni, ahogy egyre jobbak lettünk, egyre 
feljebb küzdöttük magunkat és végül bajnokok lettünk. Emlé ke ze tes 
számomra a szurkolókkal való közös ünneplés. Felemelő volt látni, 
hogy mennyi ember drukkol nekünk, és milyen önfeledten örülnek 
velünk együtt. A Belvárosban, az Országalmánál ünne pel tünk, 
s volt, aki még a szökőkútba is beugrott. Fe lejt hetetlen! Sokat 
kaptam a szurkolóktól, az itt élőktől és a városvezetés is mindig 
a sport mellett állt. Külön öröm számomra, hogy ezt a hatalmas 
szeretetet és támogatást módomban áll visszaadni. Most, immár 
sportvezetőként, éppen azért dolgozounk, hogy a csapatunknak 
a lehető legjobb körülményeket teremtsük meg, mert jobbat 
nem kívánhatok a mostani játékosoknak, mint azt, hogy ilyen 
élményekben legyen részük nekik is. És ez sportszerető város, re
mek lehetőséget biztosít mindehhez. 
Az Albacomp után 1999-ben szerződött a Chicago Bulls-hoz, egy 
évvel később a Cleveland Cavalierst és – féléves Albacompos 
időszakot követően – 2000 augusztusától a Toronto Raptors-t erő-
sítette,  majd 2001 februárjától a Detroit Pistons következett. Dávid 
109 NBA-meccsen 11-szer volt kezdő és átlagban 5 pontot dobott. 

Az NBA-t követően a francia Strasbourgnál és a litván Zalgiris 
Kaunas-nál szerepelt, majd 2003-ban a spanyol Vitoriához igazolt, 
amellyel 2004-ben az Euroligában ezüstérmes lett. 
2005 decemberében egy szakmai zsűri és közönségszavazatok 
alapján beválasztották a magyar kosárlabdázás halhatatlan 
játékosai közé. 2006-tól 2008-as vissza vonulásáig a a Gran 
Canariánál játszott. 2010 októberében a Phoenix Suns csapa tá nál 
a nemzetközi játékos megfigyelői hálózat vezetőjévé nevezték ki. 
2013 januárjától az Alba Regia SC elnöke.
Jó volt Székesfehérvárra hazatérni. 2013ban lettem az Alba Regia 
SC elnöke, s azóta nap mint nap azon dolgozom, hogy a csapatot 
segítsem. Egy olyan elképesztő városban élünk, ahol több sikeres 
csapatsportág is van. Székesfehérváron a kosárlabda szerencsés 
helyzetben van, hiszen a lakosság mellett mindig érezhettük a város
vezetés szimpátiáját, segítségét. Törekszem arra, hogy a játékosok 
kiszolgálásában, felkészítésében a maximumot tudjuk nyújtani. Az 
országban kevés ilyen szép és sokoldalú csarnok van, mint Vodafone 
Sportcentrum, ahol mi edzhetünk. Ennek az összmunkának meg is 
lett az eredménye, hiszen az Alba Fehérvár SC 2013ban magyar baj
noki és kupagyőzelmet aratott és kijutottunk nemzetközi színtérre is, 
ahol méltóképpen képviseltük hazánkat és városunkat.

 www.TeleElettel.hu

A Vodafone Sportcsarnok építésétől (1978) kezdve az Alba 
Regia Sport Club otthona. Először 1985-ben bővítették a 
létesítményt. Ekkor az egyik legjobb talajú pályát építették 
meg a szakemberek, hiszen rugalmas és ennek eredmé nye
ként nincs térdsérülés. A ‘98-as felújításkor is külön figyeltek 
erre. A következő mérföldkő 2013-ban jött el a csarnok 
életében. A részben a sportban felhasználható tár sa ságiadó-
kedvezményből, részben városi hozzájárulásból létrejövő, 
nettó 700 milliós beruházás után  katlanszerű kosár pálya 
és minden igényt kielégítő kiszolgálóhelyiségek várják a 
vendégeket a Gáz utcában. A 650 m2-es küzdőtér a kézilabda 
kivételével bármilyen teremsport űzésére alkalmas.
4 sávos automata tekepálya, két kondicionálóterem áll a 
sportolni vágyók rendelkezésére. A sportcsarnokban 1400 
ülőhely van, de koncert, vagy más színpadot igénylő műsor 
esetén a küzdőtéren további 1000 néző helyezhető el.
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Nézze meg ön is, milyen egy ké-
ses műhely, látogasson el velünk 
egy asszonyműhelybe a www.
fehervartv.hu honlapon a maga-
zinműsorok videogalériájában!

Tipp

Programok 

az oldalpárt

SzerkeSztette:

látrányi viktória

Honszerző idők
Az Ünnepi Könyvhét programja-
ként mutatják be Káliz Sajtos József 
„Honszerző idők - Vereckétől a pozsonyi 
csatáig” című könyvét a Szent István 
Művelődési Házban. A szerzővel Balázs 
Miklós beszélget június 17-én 17 órakor.

Középpontban az irodalom
„Mindig” címmel irodalmi programnak 
ad otthont június 17-én 18 órától a 
Királykút Emlékház. Kulcsár Ferenc 
Balassi Bálint-emlékkard díjas íróval 
Bobory Zoltán beszélget.

Vár-Est
Június 18-án 19 órakor a Bory-vár ad 
otthont a Vár-Estnek. Ezzel az ese-
ménnyel ér véget a 85. Ünnepi Könyv-
hét székesfehérvári programsorozata.

Fehéredő múlt 3.
Június 21-én 21 órakor mutatják be 
Burján Zsigmond „Fehéredő múlt” 
című, Székesfehérvár történelméről 
szóló filmsorozatának harmadik részét. 
A díszbemutató helyszíne a Városháza 
udvara.

Június 20-án 18 órakor nyílik az „Ybl-

díjas építészek alkotásai Székesfehérvá-

ron” című kiállítás az Alba Plaza előtt. 

A Fejér Megyei Építészek Ka-
marájának tagjai fotókiállításon 
mutatják be azokat a székesfe-
hérvári épületeket, amelyekért 
tervezőiket Ybl-díjjal jutalmaz-
ták, és azokat is, amelyeket Ybl-
díjas építészek terveztek.
Ybl Miklós 1814. április 6-án 
született Székesfehérváron. 
Az építész tiszteletére január 
22-én, halálának évfordulóján 
kezdődött a „2014 Ybl Bicen-
tenárium – a Magyar Építészet 
Éve” országos rendezvénysoro-
zat. Ennek részeként szervezik 
meg a pénteki programot is. Az 
utcai megnyitón a muzsikát az 
építészkamara tagjai szolgáltat-
ják: Építő Zenészek - Zenélő 
Építészek. A kiállítást Vadász 
György Kossuth- és Ybl-díjas, 
Prima Primissima-díjas építész 
nyitja meg. 

Késesekkel, kovácsokkal, fegyverműve-

sekkel és mesteremberekkel népesül be 

a Rác utcai skanzen. Június 21-én immár 

tizenegyedik alkalommal szervezi meg a 

Fehérvári Kézművesek Egyesülete a Tűzzel-

Vassal Fesztivált. Idén számos újdonság 

színesíti a palettát. Kinyílnak a skan-

zenben az udvarok, ahol többek között 

asszonyműhely, kiállítás, íjászbemutató, 

gyermekfoglalkozások vagy éppen korabe-

li borbélyműhely várja a látogatókat.

„Mindenkit szeretettel várunk június 
21-én szombaton Székesfehérváron 
a Rác utcai skanzenban a családi 
napnak is tekinthető találkozóra, ahol 
nemcsak a késbarát férfiak, hanem az 

Hétvégi kavalkád „tűzzel-vassal”

A tavalyi fesztivál színes forgatagára számíthatunk az idén is

Az augusztusi Koronázási Ünnepi 

Játékok alkalmával újra óriások 

jelennek meg a belvárosban. A 

tavalyi sikereken felbuzdulva idén 

is óriásbábkészítő tábort szervezett 

a Vörösmarty Színház az Öreghegyi 

Közösségi Házban.

Több székesfehérvári iskolából is 
érkeztek csoportok a Vörösmarty 
Színház óriásbábkészítő táborá-
ba. A Ciszterci, a Tóparti, a Szé-
na téri, az Árpád valamint az I. 
István iskolák diákjai vettek részt 
a munkálatokban, hogy elkészül-

Óriások Fehérváron

A diákok Somogyi Győző Kossuth-díjas grafikus tervei alapján öltöztették a bábokat

Szabó petra

Fiatalok otthonteremtése lakáspályázat

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Szak-
bizottsága az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII.14.) számú önkormányza-
ti rendelet 1. melléklet 4.2. pontjában biztosított, átruházott hatáskörében eljárva az 
alábbi, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő lakások bérbeadására a vá-
ros területén élő fiatal házaspárok lakáshelyzete átmeneti megoldásának 
elősegítése 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 rendszere-
sített pályázati adatlapon lehet benyújtani, személyesen, zárt borítékban, „Fiatalok 
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. június 18. (szerda) 16:00 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,-

jenek a közel ötméteres óriások. 
A diákok azon tervek alapján 
öltöztették fel a bábokat és 
díszítették fel koronáikat, amiket 
Somogyi Győző Kossuth-díjas 
grafikus állított össze. A bábok 
kivitelezője Grosschmid Erik, 
aki nagy hangsúlyt fektetett a 
látványosságra. Az idén Szent 
László mellett Szent Piroska, 
Szent Salamon, I. Géza király 
és Rheinfeldi Adelheid alakja 
elevenedik meg Szent László 
király koronázásának ünnepsé-
gén a Nemzeti Emlékhelyen, de 
a tavalyi óriásokkal is lehet majd 
találkozni a városban.

asszonyok, mint leggyakoribb késhasz-
nálók és a gazdag programok miatt 
a gyermekek is tartalmasan tölthetik 
el idejüket.” – mondta el a Fehérvár 
magazinnak Szenczi Jánosné, a 
Fehérvári Kézművesek Egyesüle-
tének elnöke. A fesztivál 10 órakor 
kezdődik, és egészen 18 óráig várják 
színes programok a látogatókat.
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Mégis van remény: a könyv és az 

olvasás által közvetített élmények, 

értékek nem vesznek el, tovább 

élnek! Mindezt jelképezte a fehérvári 

könyvünnep. Öröm volt nézni a Város-

ház téren hömpölygő tömeget, akik 

lapozgattak, csemegéztek a könyves 

standoknál. A dedikálásokat, ahol 

tömött sorokban várták az emberek, 

hogy találkozzanak a szerzőkkel. 

Könyvünnep értékek mentén

A rendezvény díszvendége volt Sohonyai Edit Fejér Megyei Prima-díjas 
író, illetve Závada Pál József Attila- és Kossuth-díjas író. A megnyitónak a 
könyvtár olvasóterme adott otthont. Itt adták át a Vajda János-díjat is, amit 
az idén Szikra János költő vehetett át.

Az „Ikarus szárnyai: az Ikarus Székesfehérvári Gyárának mindennapjai” című 
könyv bemutatója igazi csemege volt. Egy régi Ikarus busz adott otthont a dedi-
kálásnak.  Képünkön épp a kiadványról beszélget a szerző, Szőnyegi Hajnalka, 
Cser-Palkovics András polgármester, Warvasovszky Tihamér korábbi városve-
zető, a gyár egykori dolgozója és Brájer Éva, Maroshegy képviselője.

Könyvünnep a belvárosban. Író-olvasó találkozókra, dedikálásokra, könyv-
újdonságok bemutatóira, koncertekre várták a könyvbarátokat.

Közhasznúsági jelentés 2013
(rövidített kivonat)

Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület
közhasznú szervezet

Cím: 8000 Székesfehérvár, Csanádi tér 1-2.
Telefonszám: 06-22-327-652,
                        06-20-253-2270
Adószám: 18487882-1-07

Tevékenysége:
Az alapszabály szerint az Egyesület célja, olyan fogyasztóvédelmi közhasznú 
társadalmi szervezet, amely szervezetként biztosítja tagjainak a fogyasztóvé-
delemmel kapcsolatos képviseletét és érdekvédelmét. Elősegíti a fogyasztók 
védelmére vonatkozó jogszabályok gyakorlati érvényesítését. Az Egyesület a 
Fejér Megyei Békéltető Testülettel és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal 
együttműködve ügyfélszolgálati irodát működtet a székhelyen napi 8 órában.

Gazdálkodása:
Tárgyévi bevétel: 1009 E Ft (közhasznú tevékenység) Tárgyévi kiadás 1170 E Ft

Bővebb információ az alábbi linken található:
http://szfve.hu/kozhasznusagi-jelentes-2013

Székesfehérvár, 2014. május 28.

Vidám hangulat, kötetlen be-
szélgetések, fergeteges koncertek 
és kedélyes gyermekelőadások. 
Igazán jól sikerült a könyvünnep 
az idei évben is! És még nem 
zárult le a programkavalkád, 
hiszen június 18-ig tartanak az 
irodalmi estek, író-olvasó talál-
kozók a rendezvény keretében.
A Városház téren huszonöt 

pavilonban hagyományosan az 
országos kiadók, a helyi köny-
vesboltok, a társintézmények és a 
Vörösmarty Társaság mutatkoztak 
be, s minden korosztály számára 
gazdag kínálattal készültek a 85. 
Ünnepi Könyvhét és 13. Gyer-
mekkönyvnapok székesfehérvári 
rendezvénysorozatára. A kortárs 

magyar irodalom jeles képviselő-
ivel, többek között Závada Pállal, 
Sohonyai Edittel, Erdős Virággal, 
Babiczky Tiborral, Telegdi Ág-
nessel, Háy Jánossal, Lőrincz L. 
Lászlóval, Nádasdy Ádámmal, Fá-
bián Jankával és Szendi Gáborral 
is találkozhatott a nagyközönség. 

Az Ünnepi Könyvhét Magyar-

ország egyedülálló kulturális 

rendezvénysorozata, amit Supka 

Géza javaslatára 1929-ben szer-

vezett meg először a Magyar 

Könyvkiadók és Könyvterjesztők 

Egyesülése. A nyolc évtizede 

töretlen népszerűségnek örven-

dő könyvfesztivál elsősorban 

a kortárs magyar irodalom 

ünnepe. A rendezvények célja, 

hogy minél többen vegyenek 

könyvet a kezükbe, és váljanak 

az olvasást szerető gyermekké, 

felnőtté.

Tudta-e? Ybl és Fehérvár
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A könyvhét keretében nyílt meg a 

Városház téren a „200 éve született 

Székesfehérváron Ybl Miklós” című 

szabadtéri kiállítás. A huszonöt 

tablóból álló tárlat a Városi Levéltár 

és Kutatóintézet rendezésében jött 

létre, s elsősorban a neves építész és 

családja székesfehérvári kapcso-

lataira, valamint Fejér megyében 

végzett munkáira fókuszál. Külön 

tabló tárgyalja az építészóriás 1879. 

évi székesfehérvári Országos Mű-, 

Ipar-, Termény- és Állatkiállításon való 

részvételét. A tablókiállítás augusztus 

31-ig tekinthető meg a Városház téren.
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Szabó MiklóS bence cSiMa veronika nagy zoltán péter 

Tárlatvezetésekkel, koncertekkel, előadásokkal várják 

a felnőtteket és a gyermekeket a Múzeumok Éjszakája 

székesfehérvári programjain, 2014. június 21-én.

A Múzeumok Éjszakája nagyszabású prog-
ramsorozatot 2003 óta rendezik meg Magyar-
országon, hagyományosan az év legrövidebb 
éjszakáján, Szent Iván éjjelén, vagy az ahhoz 
legközelebbi szombaton. Székesfehérvár idén 
hetedik alkalommal csatlakozik az országos 
kezdeményezéshez. Egy 200 forintért megvásá-
rolható karszalag segítségével lehet látogatni a 
múzeumokat, a szalag egyben ingyenes utazást 
is biztosít aznap a Volán-járatokon, valamint a 
helyszínek közt közlekedő oldtimer buszon is.  

A Közterület-felügyelet irodáinak felújítása befeje-

ződött, ahol korszerű térfigyelő kameraközpont is 

működik, de személyi állományában és technikai 

eszközeiben is bővült a szervezet.

Magyarországon egyedülálló a harminckét 
darabos, HD felbontású kamerával felszerelt 
közterület-felügyelő őrs, amely a fehérváriak 
biztonságát növeli. Az önkormányzat januárban 
hirdette meg a közbiztonságot erősítő prog-
ramját a lakosság biztonságérzetének javítása 
érdekében. Ennek a programnak keretében 
valósult meg a felújítás. A térfigyelőközpont 
felújítására harmincmillió, az eszközbeszerzésre 
nyolcmillió forintot fordítottak.

„Ma sem engedünk 
‚
48-ból, így nem engedhe-

tünk 
‚
56-ból sem!” – hangzott el egy boros-

tás fiatalembertől a budapesti Hősök terén 
huszonöt évvel ezelőtt, és csend ült a zsúfo-
lásig megtelt, hatalmas térre. Csak a szónok 
szavait visszhangozták a házak és legbelül a 
szívek. Féltek negyed évszázada azon a téren 
az emberek, mert csak a hallgatag félelem 
óvta meg az életben maradottakat. A szónok 
beszélt, s a remény lassan rügyet bontott a 
lelkekben.
„Valójában akkor, 1956-ban vette el tőlünk, 
mai fiataloktól jövőnket a Magyar Szocia-
lista Munkáspárt.” – csattant el a felismerés 
a tömegnyi szívekben, amit a rétor szavai 
visszhangoztak, majd jött a fojtogató igazság: 
„Ezért a hatodik koporsóban nem csupán egy 
legyilkolt fiatal, hanem a mi elkövetkezen-
dő húsz, vagy ki tudja, hány évünk is ott 
fekszik!”
Lehet, hogy sokaknak nem tetszik, de ott 
feküdt! 1989-ben a Hősök terén sem értették 
sokan, csak érezték, hogy valami elkezdődött, 
valaminek el kell kezdődnie. Huszonöt év telt 
el, és sok még a dolog, de ahogy 

‚
48-ból nem, 

úgy 
‚
56-ból sem engedünk!

Idén már 17 székesfehérvári és vidéki szervezet fogott össze, 
hogy 23 helyszínen, 75 önálló program keretében minőségi 
kulturális élményeket nyújtsanak a látogatóknak. A szerve-
zők idén a lovat, a lovas kultúrát állították a középpontba.

Az új rendszernek köszönhetően már javult a 
hatékonyság

Múzeumok éjszakája Új irodában A fordulat perce

Miklósa Erika 
operaénekesnő 
rendhagyó 
tárlatvezetése
2014. június 19. 
csütörtök, 18 órakor
a Németalföldtől Rómáig
című kiállításon 
a Csók István Képtárban

Jelentkezni az alábbi 
elérhetőségeken lehet 
(8-15 óra között): 
szikm@iif.hu
06 22 315 583

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
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A jógagyakorlatok a szervezet egészére hatnak

Tudta-e?

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. • 
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Foglakozások az 
Öreghegyi Közös-
ségi Házban
Hétfő: 18.30
Szerda: 18.30
Péntek: 17 óra - Gerincjóga

A  H E T I L A P

A jóga gyakorlati filozófiai rend-

szer, melynek középpontjában a 

test, a lélek és a szellem egész-

séget és teljességet adó egysége 

áll. A test egészségi állapota a 

különböző testtartások gyakor-

lásával javítható. A gyakorlatok 

a szervezet egészére hatnak: 

átmozgatják az izmokat, serkentik 

a vérkeringést és javítják az 

általános kondíciót.

A rendszeres testmozgás egészsé-

günk legjobb karbantartója, hiszen a 

mozgás az egész szervezetre kedvező 

hatással van. Többféle lehetőség 

közül választhatunk: vannak olyan 

mozgásformák is, amelyek segítenek 

a helyes tartás kialakításában. Egyik 

ilyen lehetőség a jóga, aminek nagy 

hagyománya van az Öreghegyi Közös-

ségi Házban. Egy ilyen foglalkozásra 

látogatott el a Fehérvár magazin.

A jóga célja az egészséges élet-
módra nevelés, az egészségmeg-
őrző módszerek megtanítása. Az 
Öreghegyi Közösségi Házban 
már nagy hagyománya van az 
ilyen foglalkozásoknak, amiket 
felkészült oktatók tartanak.
Hogy mitől egyre népszerűbb 
ez a speciális mozgásforma? A 
résztvevők közül többen úgy 

látrányi viktória

Jóga – középpontban a test és a lélek

Igazi sikersztori!
Nyereményjátékunk nyertese: Fazekas Krisztián, akinek ezúton is gratulálunk!
Mint kiderült, a nyertes hosszú évek óta törzsvásárlónk, saját elmondása szerint 
heti rendszerességgel vásárol a Királyvíz Mintaboltban.
Ő már régóta tudja, hogy Székesfehérváron Mátyás király ereje és igazságszere-
tete közismert, mint mondása: „Öntsünk tiszta vizet a pohárba!”
Királyvíz Mintabolt, Székesfehérvár, Kereszttöltés u. 2. , Tel. 22/506-481

Közszolgálati bérlakás pályázat

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Szak-
bizottsága az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII.14.) számú önkormányza-
ti rendelet 1. melléklet 4.2. pontjában biztosított, átruházott hatáskörében eljárva az 
alábbi, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő lakások bérbeadására a vá-
ros területén közfeladatot ellátó 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 telefonszámokon: 
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, „Közszolgá-
lati 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. június 18. (szerda) 16:00 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

Havranek J. utca 10. 1/1.

Köfém ltp. 16. 3/17.

Prohászka O. út 51. fsz./3.

Sziget utca 2. fsz./1.

Alapterület

77 m2

62 m2

35 m2

54 m2

Szobaszám

2

2,5

1

2

Komfortfokozat

komfortos

összkomfortos

komfortos

összkomfortos

Bérleti díj 
(Ft/hó)
51.975,-

41.850,-

28.000,-

36.450,-

vélik, hogy a légzőgyakorlatok, 
légzéstechnikák az egyén 
békéjét, a belső csendet terem-

tik meg, amire a mai rohanó 
világban egyre nagyobb szükség 
mutatkozik.
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A gerincjóga pozitív hatásai: megerősíti, nyújtja és ellazítja az izomzatot; 

javítja a tartást, oldja a stresszt; javítja a testtudatot. Jó hatással van az 

egész szervezetre.
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STÍLUS

az oldalt

SzerkeSztette:

cSiMa veronika

Horoszkóp
június 16. – június 22.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Kos 03. 21. – 04. 20.
Minden pénzzel kapcsolatos ügy fantasztikus ered-
ménnyel zárulhat, talán most még tartalékot is képez-
het. A párkapcsolatok akkor lesznek harmonikusak, ha 
képes lesz egy régi problémán felülemelkedni.

Ikrek 05. 21. – 06. 21.
Bírságveszélyes ez a hét, tartsa be a szabályokat, 
és fizessen be mindent időben! A szerelemben is 
kevesebb a szerencséje, talán egy korábbi probléma 
ismét terítékre kerül, és ha Ön lesz az okos, akkor 
enged, amivel hosszabb távon Ön nyerhet.

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.
A munkában minden gördülékenyen megy, még az is 
lehet, hogy a felettese dicséretben részesíti. Rendkívüli 
kreativitás jellemzi, amikor nincs olyan téma, amihez ne 
tudna hozzászólni, vagy olyan, amit ne tudna megoldani. 

Bika 04. 21. – 05. 20.
Ön áll a figyelem középpontjában, és az a személy, 
akit nem kedvel, most megpróbál hízelegni, hiszen 
látja, hogy ha elnyeri az Ön jóindulatát, könnyeb-
ben érvényesülhet. Ingatlanügylet vagy egy rokon 
miatt a kiadásai nőhetnek.

Rák 06. 22. – 07. 22.
Ha úgy érzi, hogy az állását nem fenyegeti veszély, 
hiszen a munkahelyén minden stabilnak látszik, 
ráadásul a felettese is kedveli Önt, akkor téved. A 
párkapcsolatban alkalmazkodnia kell a kedveséhez, 
főleg akkor, ha a szerelme nem független.

Szűz 08. 23. – 09. 22.
A héten az sem igaz, amit kérdeznek. De Ön sem 
áll a helyzet magaslatán, ha őszinteségről van szó. 
Az is lehet, hogy most derül ki, valakit nagyon 
félreismert, és a csalódottság érzésével nehezebben 
birkózik meg. 

Amint beköszönt a meleg, a szek-

rényből előkerülnek a miniszoknyák, 

sortok és pólók. A nagy forróságban 

arra törekednek az emberek, hogy 

minél vékonyabb ruhát vegyenek fel, 

azonban sokszor megfeledkeznek 

arról, hogy a melegben is be kell 

tartani pár szabályt. 

Emessey Brigitta, a Comma 
üzlet tulajdonosa elmondta, 
hogy igazából nyáron min-

Nyáron is maradjunk stílusosak!

A minőségi, finom anyagból készült ruhák jól szellőznek és strapabíróak

A lényeg, hogy érezzük jól magunkat, 
és ne rejtsük el saját egyéniségüket!

06-22/500-300
06-30/534-3121

20% kedvezmény 
laborvizsgálataink árából!

További részletek és bejelentkezés az alábbi telefonszámokon.

Az akció időtartama:
2014. június 16 - július 15.
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8. A Man at Work Kft.
székesfehérvári és móri  

partneréhez keres tapasztalattal 
rendelkező

gépkezelőket,
operátorokat,

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

vagy nehézgépkezelői vizsgával 
rendelkező kollégákat keres

darus, targoncás 
pozícióba.

Előny:
alapszintű számítógépes ismeret.

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

Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 2.
(Földhivatal és illetékhivatal utcája)

Telefon: 06-30-76-86-547
Nyitva: h-p.: 9.30-17.30, szo.: 9.00-12.00

ÓRIÁS BOLT
Extra nagy méretű 

férfi ruhák az extra igényekhez,
110-230 kg-ig, 2XL-9XL-ig.

Ballagásra, esküvőre:
• öltönyök,

szóló nadrágok,
zakók (56-86)

• rövid és
hosszú újjú ingek (46-60)

Szabadidőhöz:
• pólók (2xl-9xl)
• térd- és nyári,

hosszú nadrágok (58-86)

comma
nôi divatáru

Székesfehérvár, Fô utca 1.
Telefon: 22/305-985

Comma Székesfehérvár

Várjuk önt 
nyári kollekciónkkal!

den meleg. Teljesen mindegy, 
hogy egy vékony blúzban vagy 
bikiniben vagyunk, ha meleg 
van, akkor mindenben melegünk 
van. Ha jól átgondoljuk, teljesen 
igaza van, hiszen van az a meleg, 
amiben nincs olyan öltözet, ami 
segítene komfortérzetünkön.
A meleg időnek egyik legna-
gyobb előnye, hogy előkerülnek 
a színek. A téli szürkeség után 
vidám, színes ruhákat kezdenek 
hordani az emberek, ami jó, 
hiszen a vidám színekkel saját 
hangulatunkat is javíthatjuk. 
Vannak azonban olyanok, akik 
túlzásba esnek, vagy nem meg-
felelően válogatják össze a szí-
neket. A végeredmény kaotikus 
lehet, ez esetben is előléphet a 
kevesebb több szabály. Min-
denesetre a legfontosabb, hogy 
a testalkatunkhoz és az alka-
lomhoz illően, saját stílusunkat 
megtartva öltözzünk fel.
Hova mit vehetünk fel? Bár 
nyár van és meleg, nem szabad 
elfelejtkeznünk arról, hogy nem 
öltözhet fel az ember minden nap 
úgy, mintha a strandra menne. 
Minden ruhának megvan a maga 
alkalma, és ahogyan nem megy 
az ember estélyiben a piacra, 
ugyanúgy ne menjen áttetsző tu-
nikában a hivatalba vagy a boltba. 
Vannak olyan könnyű nyári 

ruhák, amelyekkel akár egész nap 
stílusosak és elegánsak lehetünk: 
napközben egy magassarkú cipő-
vel elegáns megjelenés érhető el, 
egy esti sétához csak a cipőt kell 
lecserélni szandálra vagy lapos 
talpú cipőre. Egy kendő pedig 
díszítheti a táska fülét, később 
pedig a vállra kerülhet, ha már 
lehűlt a levegő.
Színes vagy nem, szoknya vagy 
nadrág, ezek nem annyira lénye-

gesek. Az a fontos, hogy mindig 
maradjunk stílusosak, és érezzük 
jól magunkat abban, ami éppen 
rajtunk van.
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Sminktippek a nyárra

A púderes és krémes szemfestékek 

tartósságát maximalizálja és inten-

zívvé teszi a színeket, ha speciális 

alapot használunk, ami felszívja 

a bőrön lévő felesleges zsírt, és 

védőréteget képez a bőr és a smink 

között. Így megkönnyíti a szemfesték 

felvitelét és fixálja is azt. A finom 

szín eltünteti az apróbb bőrhibákat a 

szemhéjon, és kiemeli a szemet. Az 

innovatív formula speciális rizspúdert 

tartalmaz, ami puhává és selymessé 

teszi a bőrt, ezen kívül hyaluron sa-

vat, ami kisimítja az apróbb ráncokat. 

Biztosan sokan tapasztalták már, hogy sok spirál 

festéke egyszerűen „megfolyik” az izzadás hatá-

sára, és fekete foltokat hagy maga után a szemünk 

különböző részein. Ezt csakis a jó minőséggel 

tudjuk elkerülni. Váradi Eszter Sára sminkjéhez 

egy olyan terméket választott a szakember, mely 

azonnali göndörítő hatást biztosít. A hajlított ecset 

pedig professzionálisan újraformázza a pillákat.

Alapozás másképp

Mérleg 09. 23. – 10. 22.
Kevés jóra számíthat, ha a szerelemi kapcsolatot az 
anyagiak befolyásolják. A munkahelyén elégedettek 
lesznek Önnel, most érdemes új dolgokba belekezdeni, 
mert gyors, de tartós sikert érhet el.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.
Most érdemes állást változtatni, mert az új helyen 
megbecsülik, és olyan kollégákat ismerhet meg, akikkel 
nemcsak a munka kapcsolja Önöket össze. Olyan pénz 
állhat a házhoz, amiről talán már le is mondott.

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.
A munkahelyén olyan átszervezések veszik kezdetüket, 
amikor szinte semmi sem marad úgy, ahogy volt. Ezért 
mindennél fontosabb, hogy rugalmas legyen, alkalmaz-
kodjon az új helyzethez, és akkor nem veszélyezteti 
semmi az állását!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.
A házasságokban, üzlettársi kapcsolatokban 
a kezében tarthatja az irányítást, minden úgy 
történhet, ahogy Ön elképzelte. Előfordulhat, 
hogy kétszer fárad: egy feladatot duplán kell 
elvégeznie.

Bak 12. 21. – 01. 20.
A héten történő események illetve elhangzó 
mondatok a párkapcsolatát még stabilabbá, 
elszakíthatatlanná tehetik. A munkában olyan 
feladatot kell elvégeznie, amihez talán kevesebb 
kedvet érez.

Halak 02. 19. – 03. 20.
Egész héten állandó mozgásban van, kisebb utazások 
lehetnek erre az időszakra a jellemzők. Illetve olyan 
emberekkel való találkozás, akiknek a társaságában jól 
érzi magát. Baráti kapcsolatban is új fejezet kezdődhet.

Bátran nyúljunk a színekhez! 

Váradi Eszter Sára szín-
művész a kék és türkiz 
friss színeiben ragyog

Az idei év ismételten a színek világá-

nak kedvez, úgyhogy ezen a nyáron 

is bátran használhatjuk a színeket. 

Nemcsak a bronzos, fémes és csillogó 

árnyalatok a divatosak, hanem a 

színek kavalkádja a jellemző. Az idei 

évben színpompás rúzsok és szem-

héjfestékek közül válogathatunk. A 

Fehérvár magazin Szőllősi Izabella 

kiemelt referencia kozmetikustól kért 

tanácsokat a nyári sminktrendekről.

Fiatalos, hódító és dinamikus. 
Mindez jellemző az idei sze-
zonra, már ami a sminktrendet 

látrányi viktória

Elő a színekkel!

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!

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

JÚNIUS 1-TŐL FIZIKOTERÁPIÁS KEZELÉSEK!
Ultrahang terápia, mágnes terápia, lökéshullám terápia, elektroterápia, 

lézerterápia, gyógytorna és nyirokmasszázs!
Vadonatúj világszínvonalú berendezések!

KARAJA make up –
professzionális sminkek,

dekorkozmetikumok

„Ilcsi” kiemelt referencia kozmetika

„Hogyan sminkeljem magam?” – tanfolyam

A TERMÉSZETES VÁLASZTÁS

Városháza tér 5. • Tel.: 30/227-0013 (Püspöki palotánál, bejárat a Lakatos u. felől)

Problémamegoldó kezelések, természetes kozmetikumok!
ISABELLEKOZMETIKA

Isabelle Kozmetika

illeti. A hölgyek jó része kevésbé 
bátran használja a színeket, 
pedig igazán szép és harmoni-
kus hatást érhetünk el az üde és 
lüktető színek kombinálásával. 
„Tökéletes összhangot és látványos 
hatást eredményezhet az is, ha pél-
dául egy-egy színes kiegészítőnek, 
például a fülbevalónak, karkötőnek 
a színe megfigyelhető a sminkben 
is. Váradi Eszter Sára színmű-
vésznőnél is ezt vettem alapul, 
aki csodálatos türkiz árnyalatú 
ékszereket tett fel. Ez az árnyalat 
azért is áll nagyon jól Sárának, 
mert kiemeli a barna szemeit.” – 
mutatott rá Szőllősi Izabella.

Tipp

Csodálatosan fekete pillák

A sminkelésnél ezúttal fordított sorrendben alapozzunk! Tehát az alapozás a 

legutolsó fázisa a sminkelésnek. Így könnyebben eltüntethetjük a szemfes-

tés során bőrre hulló szemfestékszemcséket is. Tegyünk a bőrünk színével 

megegyező alapozót az egész arcra, egyenletesen eloszlatva alapozó ecsettel, 

felülről lefelé és belülről kifelé irányuló mozdulatokkal.  A smink legvégén 

halvány barack vagy rózsa árnyalatú pirosítással zárjuk a szépítkezésünket!

Tudjon meg többet a tökéletes nyári smink elké-

szítéséről! A Fehérvár Televízióban csütörtökön  

19 óra 45 perctől nézze meg az Együtt magazin-

ban, hogyan készült el Váradi Eszter Sára sminkje!
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Fennállásának 25-ik évfordulóját 
ünnepli idén a Magyar Politi-
kai Foglyok Szövetsége Fejér 
Megyei Szervezete. Nemcsak 
az 1956-os forradalmárokat 
fogja össze, hanem más politikai 
elítéltek is a tagjai - így például 
málenkij robotra hurcoltak, kite-
lepítettek, katonai munkaszolgá-

A Bányató partja közkedvelt kirán-

dulóhely, sokan beülnek a tónál lévő 

vendéglőbe, hiszen szép környezetben 

elmerülni a kulináris élvezetekben már 

halmozottan jó. A jóért viszont tenni 

kell, és ha valaki belerondít, akkor azt 

másvalakinek kell helyre hozni.

A Bányató Vendéglő tulajdonosa 
nemcsak a saját területét tartja 
rendben, hiszen érdekében áll, 
hogy az üzlet környezete tiszta 
legyen. Ezt sokan értékelték, reg-
gelente mégis sokszor kosz, sze-

Jubilál a POFOSZ Kapu a tónál

Huszonöt évvel ezelőtt alakult meg a Pofosz Fejér Megyei Szervezete. A 
jeles alkalomból ünnepséget tartottak a Hiemer-házban. A kapu reggel nyolctól este tízig nyitva, bárki lesétálhat a partra

leffelholcz Marietta cSiMa veronika

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Cím: Szent Vendel u. 17/a Telefon: 06/22/513-480

 

 

 

.
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
MŰSZAKI ELLENŐR
munkakörbe munkatársat keres.
ELVÁRÁSOK:
• Szakirányú felsőfokú végzettség: Közlekedésépítő (főiskolai/egyetemi) 

mérnöki diploma
• Érvényes Műszaki ellenőri jogosultság,
• Felhasználói szintű informatikai ismeretek, 
• B kategóriás jogosítvány,
• Jó kommunikációs készség, felelősségteljes munkavégzés,
• Terhelhetőség, jó problémamegoldó képesség

ELŐNYÖK:
• Műszaki ellenőri jogosultság közlekedési építmények szakterületen A vagy 

B kategóriában,
• 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
• Munkavégzéshez céges autó, laptop és mobiltelefon
• Választható Cafeteria elemek

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal, a human@varosgondnoksag.hu 
e-mail címen, tárgyban „Műszaki ellenőr - álláspályázat” feltüntetésével, 2014. 
június 22. napjáig lehet.

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.) számú önkormányzati rendelet 1. mel-
léklet 4.2. pontjában biztosított, átruházott hatáskörében eljárva az alábbi, az Önkormány-
zat kizárólagos tulajdonában lévő lakások bérbeadására a város területén élő, banki köl-
csöntartozás 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. június 18. (szerda) 16:00 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

Erzsébet utca 4. 2/1.

Gánts P. utca 5. 1/10.

Repülőtér 5. fsz./7.

Alapterület

54 m2

44 m2

68 m2

Szobaszám

2

2

2

Komfortfokozat

összkomfortos

összkomfortos

komfortos

Bérleti díj 
(Ft/hó)
29.700,-

24.200,-

37.400,-

latosok és az 
‚
56 előtti politikai 

elítéltek. Sinka Jenő 2007-től a 
szervezet Fejér megyei elnöke. 
Mint mondja, azért jöttek létre, 
hogy a múlt ne merüljön fele-
désbe, hogy közösen, együttes 
erővel maradhassanak szabadok. 
Az 1989-ben alakult szervezet 
Fejér megyében a korábbi 311 
helyett mára már csak 43 tagot 
számlál.
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mét és bűz terjengett a területen, 
amit a vendéglősök igyekeztek 
enyhíteni. Ennek a problémának 
a megoldására született egy meg-
állapodás, miszerint a vendéglő 
tulajdonosa saját költségén építtet 
egy kaput, és rendben tartja a te-
rületet.  A kapu este 22 és reggel 
8 óra között zárva lesz, ezáltal 
az éjszakai randalírozóknak nem 
lesz lehetőségük károkat okozni. 
Napközben bárki bemehet 
továbbra is, a Városgondnokság 
gondoskodik kerékpártárolóról és 
kutyatoalettről, a terület értékei 
pedig biztonságban lesznek.
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Régi feladatok új felosztásban

További információk a Continus 
Nova és a Depónia Kft.-ről a http://
deponia.hu/ weboldalon olvashatók.

A hulladéktörvény szabályozásának meg-

felelően a Depónia Kft. közszolgáltatási 

feladatkörében szállítja el a települési 

hulladékot, az újonnan megalakult  Con-

tinus Nova Kft. pedig az ipari vállalatok 

hulladékának kezelésére jogosult.

A székesfehérváriak tapasztal-
hatták, hogy a közelmúltban 
átszervezésre kerültek a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatói 
feladatok. Ennek értelmében a 
következő 5-10 évben a Depónia 
Kft. már hatvan település, azaz 
260.000 lakos hulladékáról 
gondoskodik.
Kevesen tudják, hogy a 2012-ben 
elfogadott új hulladéktörvény 
milyen jelentős változást hozott 
a hulladékszállítással foglalkozó 
cégek életében. A törvény többek 
között előírja, hogy települési 
hulladék szállítására csak közszol-
gáltató jogosult. Ez vonatkozik a 
lakosságnál és a gazdálkodó szer-
vezeteknél, valamint az intézmé-
nyeknél képződött hulladékokra 

is. A törvényben az is pontosí-
tásra került, hogy közszolgáltatás 
keretében a közszolgáltatónak 
milyen feladatai vannak, illetve 
az is, hogy a közszolgáltató a 
közszolgáltatási tevékenységen 
kívül más tevékenységet nem 
végezhet. Így 2013 év végén 
a Depónia Kft.-ből, kiválással 
történő átalakulással létrejött egy 
másik vállalkozás, amely jogosult 
elszállítani az ipari vállalatoknál 
keletkező fém, papír, műanyag, 
veszélyes és egyéb hulladékot, 
tehát hulladék kereskedelemmel 
foglalkozhat. Az új vállalat neve: 
Continus Nova Kft.
A város hulladékszállításával fog-
lalkozó cégeinek következő fel-
adata egy modern, az új európai 
keretirányelvvel összhangban lévő 
hulladékkezelés megvalósítására 
vonatkozó projekt kidolgozása.

1. Közszolgáltatási szerződés alapján 
végzett települési (kommunális) 
hulladékszállítás

2. Közszolgáltatás keretében végzett 
lomtalanítás

3. Közszolgáltatás keretében végzett 
zöldhulladék gyűjtés

4. Lakossági hulladékudvar üzemel-
tetése

5. A háztartásokban képződött, 
elkülönítetten gyűjtött hulladék 
összegyűjtése és elszállítása (be-
leértve a gyűjtőpontokon leadott 
hulladékot is)

www.deponia.hu

1. Termelési hulladék  gyűjtés, szállí-
tás, kereskedelem

2. Ipari hulladék kereskedelem 
(elkülönítetten gyűjtött fém, 
papír, műanyag, üveg illetve gumi 
hulladék, mely nem a lakosság 
körében képződött)

3. Veszélyes hulladék begyűjtése és 
szállítása

4. Elkülönítetten gyűjtött (szelektív) 
hulladékok bálázása és értékesítése

5. Komposztálás, zöldhulladék-feldol-
gozás

6. Konténeres hulladékszállítás

www.continusnova.hu

A Depónia Kft. és a  Continus Nova Kft. által végezhető feladatkörök
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További információ:
http://www.szepho.hu

Nyolc kisdiáknak gratulált Égi Tamás 
alpolgármester és Szauter Ákos megbízott 
vezérigazgató június 11-én, a Széphő Zrt. 
által szervezett rajzverseny eredményhir-
detésén.  A gyerekek kreatív rajzokban 
mesélték el, mit szeretnek a legjobban, 
illetve milyennek szeretnék látni a jövőben 
Székesfehérvárt. Az általános iskolások 
összesen 341 rajzot küldtek be a pályázatra. 

A város  fejlődése mindannyiunk ér-
deke, s a fejlesztésben a város lakosai 
kortól függetlenül részt vehetnek.  
Az elmúlt hónapokban az Integrált 
Település Fejlesztési Stratégia (ITS) 
és a Településfejlesztési Koncep-
ció (TFK) kapcsán lezárult egy 
sikeres lakossági felmérés, melynek 
részeként 2014. január 20-tól rajz-
pályázatot hirdetett Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és a Széphő Zrt. az általános iskolás 
tanulók számára. Az 1-4. osztályos 
diákok a„Mit szeretsz legjobban 
városodban? avagy mit jelent szá-
modra Székesfehérvár?”, míg az 5-8. 
osztályos fiatalok „Székesfehérvár 
2020 avagy milyennek képzeled a 
városod 2020-ban?” című témát dol-

A gyerekek rajzban meséltek Fehérvár jövőjéről

gozták fel rajzaikban. A rajzpályá-
zat fő célja volt, hogy  az általános 
iskolások ismerjék meg a projektet, 
s a rajzok segítségével ők is mondják 
el az ötleteiket, gondolataikat.
A pályázatnak nagy sikere volt, 
szép számmal érkeztek be pályamű-
vek. Az alsósoktól  229 rajz érkezett 
be, melynek témája legtöbbször az 
Országalma, a Virágóra, illetve a 
Bory-vár volt. Néhányan  meg-
jelenítették rajzaikon a Lépcső 
utcát, Mujkót vagy a kedvenc 
fagyizójukat. A felsős tanulók 112 

rajzot küldtek be. Az ő témájuk 
több kreativitást és képzelőerőt 
igényelt, mivel a „Székesfehérvár 
2020” cím valójában a jövő, az 
ITS időszakának Székesfehérvára. 
Többen gondolták úgy, hogy ekkor 
a közlekedés Fehérváron már olyan 
szinten megújul, hogy akár mo-
torcsónakokkal, gyorsvonatokkal 
vagy űrjárművekkel közlekedünk 
a városban, de volt olyan is, aki 
élményfürdőt illetve vadasparkot 
látna szívesen a város turisztikai 
kínálatában.

A rajzok értékelési szempontját el-
sősorban a tárgyhoz való illeszkedés 
és kreativitás, másodsorban pedig a 
kidolgozottság, a művészi technika 
és szemlélet jelentette.
Az alsó tagozatos kategóriában első 
helyen Máthé Barnabás (Munkácsy 
Mihály Általános Iskola, 3.a) végzett. 
A második díjazott Somogyi Adrienn 
Kinga (Munkácsy Mihály Általános 
Iskola, 3.a), míg a harmadik  Tenk 
Tívia (Hétvezér Általános Iskola, 
4.a) lett. A különdíjat ebben a kate-
góriában Pleck Dominikának (Csitáry 
Művészeti Műhely, 4.a) adták át.
A felső tagozatos alkotók közül 
az első helyezettnek járó díjat Kiss 
Katinka (Csitáry Művészeti Műhely, 
6. a) kapta. A zsűri értékelése alapján 
második helyen Szabó Antónia (Tó-
városi Általános Iskola, 6.a), harmadik 
helyen Faragó Beáta (Arany János 
Általános Iskola, 5.o) végzett. A 
közönségszavazatok alapján Rapai 
Ditmár (Tolnai Utcai Általános Isko-
la, 6.a) vehette át a különdíjat. 

Az iskolások mertek nagyot álmodni és lerajzolni az ötleteiket
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1944. június 14-én indultak el azok a 

szerelvények a székesfehérvári vasút-

állomásról, amelyek háromezer em-

bert (gyermekeket, nőket, férfiakat) 

szállítottak a megyeszékhelyről és a 

megyéből a lágerekbe. Mindössze tíz 

százalékuk térhetett haza.

A Székesfehérvári Zsidó Hit-
község szervezésében emlékeztek 
meg vasárnap délelőtt a város-
ból és környékéről hetven éve 
elhurcolt áldozatokról. A háború 
utolsó idejében 47 vagon állt be a 
fehérvári vasútállomásra, melyek-
be háromezer embert zsúfoltak, 
majd szállítottak táborokba – er-
ről emlékeztek meg először a vas-
útállomáson, ahol tíz évvel ezelőtt 
a Szent Evangéliumi Gyülekezet 
állított táblát az első vágánynál 
az áldozatok tiszteletére. Az 
egykori Szabó Téglagyár udvarán 
(a Takarodó út és a vasútállomás 
közötti terület) össze 1944 nyarán 
a zsidókat, hogy többségüket 
utolsó útjukra küldjék.

Csak minden tizedik tért vissza

A Mártírok Emlékcsarnokában a város vezetése is lerótta kegyeletét az áldozatok előtt

az oldalt

SzerkeSztette:

nagy zoltán péter

Képalá

2014. 06. 16. 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	–	Ne	
felejts el! – 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 
1. rész (12)

21:20 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

2014. 06. 17. 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 38-39. 
rész (12)

21:20 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

2014. 06. 18. 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 
2. rész (12)

21:20 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

2014. 06. 19. CSÜTÖRTÖK

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Bajnokok városa 
– ismétlés

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

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

17:35 Bajnokok városa-ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi magazin
20:15 Hírek
20:20 Néptánc	Gálaműsor.	

Az Alba Regia Alapfokú 
Művészeti	Oktatási	Intézet	
tíz éves jubileumi színházi 
néptánc	gálaműsora.

22:05 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

22:50 Képes hírek - benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 06. 20. PÉNTEK
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Együtt – 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 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 40-41. 
rész (12)

21:20 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

21:45 Képes hírek - benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

2014. 06. 21. SZOMBAT
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:10 Köztér – ismétlés
17:45 Honvéd7 – ismétlés
18:00	 Paletta	Extra	–	Indul	a	

szezon a Popstrandon 
Vendég: Turbók János

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

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

tökéletes 38-as – 
am. sorozat  (12)

20:15 Jó estét, Fehérvár! – 
ismétlés 

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

21:35 Jó estét, Fehérvár! – 
ismétlés 

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

2014. 06. 22. VASÁRNAP
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:15	 Néptánc	gála	
– ismétlés

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

archívumából
20:20 Az ütközet – 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 16-tól június 22-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 17. 19:45 Paletta – kulturális magazin. Benne: Tündérszó meseíró pályázat eredménye, Tűzzel-Vassal Fesztivál programajánló

Június 19. 19:45 Együtt – családi magazin. Benne: Tippek a nyárra, sminktrend 2014.

Június 19. 20:20 Néptánc Gálaműsor - Az Alba Regia Alapfokú Művészeti Oktatási Intézet tíz éves jubileumi színházi néptánc gálaműsora

Június 21. 18:00 Paletta extra - indul a szezon a Popstrandon. Vendég: Turbók János

A vasútállomásról az Óvoda 
utcai zsidó temetőhöz vonultak 
a megemlékezők, ahol az izraeli 
konzul, Mordechay Waller is 
megjelent. A konzul fontosnak 
tartja, hogy a valóságot minden-
ki megismerje. A toleranciával, 
egymás kultúrájának megismeré-
sével és befogadásával elérhetjük, 
hogy ilyen tragédia soha többé 
nem fordulhasson elő – mondta 
beszédében Mordechay Waller. 

A megemlékezésen Szénási 
Jonatán Sándor református 
lelkész, Darvas István rabbi és 
Venczel György kántor mondott 
megemlékező beszédet.
Hetven éve tesszük fel azt a 
kérdést, hogyan történhetett a XX. 
század Európájában az a minden 
józan ember képzeletét felülmúló 
népirtás, és azt miért hagyta a 
kulturált világ, a politikai nagy-
hatalmak? Miért kellett ártatlan 

embereket, gyermekeket egyetlen 
mozdulattal a halálba küldeni, 
pusztán azért, mert zsidónak 
születtek? – mondta emlékező 
beszédében Neubart István, a 
Székesfehérvári Zsidó Hitköz-
ség vezetője. Mivel a túlélők 
száma egyre csökken, ezért a 
második és harmadik nemze-
déknek is kötelessége őrizni a 
meggyilkoltak emlékét – zárta 
Neubart István.
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Számíthatnak a város segítségére a 
bajnokok

néMeth zoltán

Az én világbajnokságom 

Az egész világ futball-lázban ég. 

Lapunk olvasóival a brazíliai vb alatt 

az utolsó, világbajnokságon szereplő 

magyar válogatott szövetségi kapitá-

nya, a Vidi 2011-es bajnokcsapatának 

vezetőedzője, Mezey György osztja 

meg gondolatait.

A torna egy kiváló mérkőzéssel 
kezdődött, sajnos azonban nem 
emiatt marad emlékezetes a bra-
zil-horvát meccs. Sokkal inkább 
a japán játékvezető hibája miatt, 
ami egy döntetlen-közeli meccset 
billentett a hazaiak javára. Ez 
a meccs nem érdemelt volna ilyen 
tizenegyest. A FIFA úgy gon-
dolkodik, hogy modernizáljunk, 
jó kiállású, daliás játékvezetőket 

Mezey György: A spanyoloknak 
óriási szerencséjük van, hogy ilyen 
nagy zakót kaptak!

Közülük kell kinőniük a jövő 
kedvenceinek

Fiatalok, sportolnak, sikeresek
SoMoS zoltán

A Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia 

évzáróján elhangzott, hogy csaknem 

háromszáz igazolt gyerek edz és ját-

szik rendszeresen Székesfehérváron. 

Az alapok szélesek, mert a legkisebb 

korosztályokban kifejezetten sokan 

vannak a gyerekek, vagyis van re-

mény, hogy erős kosárlabda épülhet 

az akadémiai képzésre.

A számok nyelvén: 18 csoport-
ban csaknem 300 kosaras palán-
ta vett részt a heti 75 edzésen 
az elmúlt idényben a DKKA 
színeiben. Több mint 350 
bajnoki mérkőzést, mintegy 40 
nemzetközi találkozót játszottak 
az akadémia csapatai, vagyis 
újabb fontos versenytapasztala-
tokat szereztek a gyerekek, akik 
a korosztályos bajnokságokban 
helyenként eljutottak a végjá-

Nemzetközi szinten bizonyítottak az 

elmúlt hetekben azok a fehérvári 

sportolók, akik múlt pénteken a 

Városházán kötetlen beszélgetésen 

vettek részt. Cser-Palkovics András 

polgármester felajánlotta az önkor-

mányzat segítségét a további kihívá-

sok előtt álló fiatal klasszisoknak.

„Mindannyian tudjuk, hogy eze-
ket az eredményeket nem adják 

SoMoS zoltán

Kosárlabda, akadémiai szinten

Eötvös Cirkusz – A Nagy kaland!
A manézs örök csodája minden nemzedéknek!

Műsoruk igazi szenzációja: az „Alaszkai farkasokkal” bemutatott egyedülálló produkció!
SZÉKESFEHÉRVÁR a VÁSÁRTÉREN

jún. 19.-től-jún. 22.-ig

CSALÁDBARÁT KEDVEZMÉNY:
Csütörtökön:

KETTŐT FIZET- NÉGYET KAP
KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL!                      

infóvonal: 06/304019507
www.eotvoscirkusz.com

Facebook: Eötvös cirkusz
Cirkuszpénztár nyitva: 10-18 óráig

Mezey György rovata

hívjunk a vb-re, egy brazil-
horvát nyitómeccsre például egy 
japán bírót. A játékvezető ismeri 
a szakmát, mindent megtanult, 
amit meg lehet tanulni, nem is 
tette rosszul a dolgát, kivéve azt 
a pillanatot, amikor egy futball-
gyökerekkel rendelkező és ilyen 

közegből származó embernek 
felelősen döntenie kell. A japán 
labdarúgás gyökerei rövidek, 
hiányzott a futballkultúrából 
fakadó plusz a játékvezetőből, ami 
ebben az éles szituációban a helyes 
ítélethez elengedhetetlen.
Nagy meglepetést jelentett a 
címvédő Spanyolország 5-1-es 
veresége a hollandok ellen. 
Mezey György szerint azon-
ban a kiütés még jól is jöhet a 
hispánoknak.
A legkomolyabb szakmai meggyő-
ződéssel mondom: a spanyoloknak 
óriási szerencséjük van, hogy ilyen 
nagy zakót kaptak! Miért? Mert 
ez a csapat ezzel a vereséggel kö-
telezve lett a megújulásra. Vicente 
del Bosque szövetségi kapitány 
lépéskényszerbe került. Van esélye a 

megújulásra, kérdés, van-e mersze 
és etikai tartása a játékosokkal 
szemben, hogy ezt a megújulást 
végigcsinálja. A csapatjátékon is 
alakítani kell, mert az ellenfelek 
már kiismerték a spanyolokat. 
De alapvetően a csapat tagjaihoz 
kellene hozzányúlni a megújulás 
érdekében. Diego Costa nem illik 
ebbe a csapatba, egész más stílust 
képvisel, mint a többi játékos, 
vele nem lehet folytatni. Xavi, 
Busquets, Iker Casillas játéká-
ban már nincs több, cserélni kell, 
Pedro és társai ott ülnek a padon 
bevetésre készen! Ha del Bosque 
képes ezeket a változtatásokat 
meghúzni, akkor én a spanyo-
loknak ugyanannyi esélyt adok a 
világbajnoki címre, mint az őket 
legyőző hollandoknak!
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ingyen, kemény és hosszú időn 
át tartó munka van mögöttük. 
Ehhez a komoly teljesítmény-
hez nemcsak a versenyzőknek, 
hanem az őket segítő edzőknek, 
sportkluboknak és családok-
nak is gratulálok” – mondta 
Cser-Palkovics András, aki két 
ifjú sakkozónak és egy karate 
Európa-bajnoknak gratulálha-
tott. Utóbbi, Kardos-Kovács 
Mónika, akinek formagyakor-
lata legjobb lett a kontinensen, 
ugyanúgy az Alba Regia SC 
versenyzője, mint a 21 évvel 
ezelőtt Eb-aranyat szerző elődje, 
Németh Katalin. A sakkozó ifjak 
közül Szabó Krisztián immár a 
felnőtt válogatott tagjaként nyert 
rangos közép-európai versenyt, 
míg egyik tanítványa, a 13 éves 
Havasi Gergő már másodszor 
teljesítette a nemzetközi mesteri 
normát. 
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tékig vagy a döntők küszöbéig. 
Salamon Endre szakmai vezető 
elmondta, hogy a 8 kenguru-
csapat, a 12 éves kor alatti 150 
gyerek biztosítja, hogy széles 
alapokra épüljön a fehérvári 
kosárlabda-felépítmény.
Információink szerint a fiú 
szakág élére visszatér az akadé-
mia korábbi szakmai felelőse, 
Peresztegi-Nagy Ákos.
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Gyolcsos Ferenc tanítványai, a Fehérvár Rugby Club női csapata megvédte 
bajnoki címét

Grosics Gyula, a Nemzet 
Sportolója (1926-2014)

Dupláztak a rögbis lányok

Megvédte bajnoki címét a Fehérvár 

Rugby Club női csapata, a 2012/2013-

as idény után ismét Gyolcsos 

Ferenc tanítványai nyakába került 

a pontvadászat aranyérme. Az FRC 

lányai a Dinnyésen rendezett utolsó 

játéknapon két győzelmet arattak, 

így a Battai Buldogok elleni vereség 

sem veszélyeztette elsőségüket.

Az FRC a bajnokság dinnyési 
zárónapján két magabiztos 
sikerrel verte vissza a trón-
fosztásra készülő riválisokat, 
a Vác ellen 41-7-re, az Agárd 
ellen pedig 31-10-re nyertek 
Pap Helgáék. A pontvadászat 
2013/2014-es szezonjának 
utolsó meccsén a Battai Bul-
dogok ugyan „belerondítottak” 
a bajnokavatásba, a 17-12-es 
vereség azonban már nem 
veszélyeztette a fehérvári 
aranyérmet. Gyolcsos Ferenc 
tanítványai (Sándor Sára, 

Grosics Gyula 

emlékére

Aki nem ismeri a nevét, sem-
mit sem tud. Aki csak sóhajt 
egyet, mondván mindenkinek 
ez a sorsa, semmit sem tud. 
Aki nem figyelt kellően a 
labdarúgás történetére, örökre 
lemaradt róla. Vagyis semmit 
sem tud.
Ha léteznek égi hálóőrök 
a fönti kékség kapujában, 
bizonnyal tiszteletre méltó 
gyengédséggel és elismeréssel 
fogadják Grosics Gyulát.
Azt az embert, aki a Nemzet 
Sportolója, olimpiai bajnok 
és az Aranycsapat legendája. 
Ő volt az, aki a legnehezebb 
időszakokban is mert magyar 
lenni. Példaadásával megmu-
tatta, hogy érdemes embernek 
maradni.
Amikor megérkezett a rideg 
parancs a léttől, számunkra a 
lélekromboló, de szenvedélyek-
kel teljes élet jut eszünkbe.
Hálálkodunk lehajtott fejjel 
majd, miközben a Fekete 
Párduc jut eszünkbe, aki míg 
világ lesz a világ, járja a maga 
sajátos útját és piros-fehér-zöld 
színekben védi kapunkat.
Nyolcvanhat válogatott mér-
kőzés, ötvenkilenc győzelem, 
tizennégy döntetlen szerepel 
mérlegén, mindössze tizenhá-
rom vesztes mérkőzésen védett.

vakler lajoS

néMeth zoltán

AZ
NONPROFIT
NETWORK
TAGJA

8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
Telefon: 22/502-276 • www.echoinn.hu

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00178-2013
Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL-2938

Álláskereső?
Érdekli a rendezvényszervezés?

Az Echo Network Oktatási Központ 

és az Ybl Miklós Pénzügyi és 

Számviteli Szakközépiskola  

térítésmentes 240 órás  kulturális 

rendezvényszervező képzést 

hirdet álláskereső fehérvári 

lakosoknak idén nyáron. Sikeres 

vizsga estén szeptembertől állást 

is biztosítunk a legjobb hallgatóknak. 

Érdeklődni az info@echomail.hu 

címen lehet.
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Jakab Zsuzsanna, Pap Eszter, 
Compó Dorina, Kiss Fanni, 
Dura Diána, Bartos Alexandra, 
Takács Katalin, Huszti Kata-
lin, Pap Helga, Zólyomi Edit, 
Garamszegi-Geringer Nikolett, 
Sólyom Beatrix, Gyolcsos Má-
ria) megvédték tavalyi elsősé-
güket. Az egyéni statisztikák is 
jól mutatják az FRC fölényét: 

a bajnokság legjobb pontszer-
zője Huszti Katalin lett 180 
ponttal, de a második helyen is 
egy fehérvári hölgy, Kiss Fanni 
végzett 172-vel. E két játékos 
a bevitt célokat tekintve is a 
magyar mezőny legjobbjának 
bizonyult, előbbi 36, utóbbi 28 
alkalommal zárta sikeresen a 
fehérvári akciókat.
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A bajnok párost, Herczig Norbertet és Bacigál Igort köszöntötte Fehérvár

A murván még magabiztosan vezettek Krózserék az N kategóriás autóval
Székesfehérvár ismét nagyszerű 
rendezője egy szárnyaló sportnak

nagy zoltán péter

Herczigék a fehérvári bajnokok

Hét év pihenő után ismét Székesfehér-

váron rendezték meg az autósportok 

királynőjének tartott versenyt. A 

Székesfehérvár Rallye abszolút győztese 

a Herczig Norbert–Bacigál Igor páros lett, 

Škoda Fabia S2000 versenyautóval.

Fehérváron utoljára 2007-ben ren-
deztek raliversenyt, aztán valahogy 
eltűntek a versenyautók még a város 
környékéről is. Az utóbbi időkben 
Matók Ádám jóvoltából ismét 
fel-felébredt az erdei utak nagy 
technikai küzdelme. Idén a város 
vezetése úgy döntött, a királyok vá-
rosa megérdemli, hogy az autóspor-
tok királynőjének adjon otthont. 
Matók Ádám most nem az autójá-
val küzdött, hanem a szervezéssel, 
hiszen a pályák jelentős részét ő 
próbálta, tesztelte le. Az egykor 
nagyon népszerű fehérvári viadalt 
szeretik az autóversenyzők, mert itt 
soha nem a megszokott pályákat 
kell róni. Az idei Székesfehérvár 
Rally már abban is speciális futam 
volt, hogy a magyar bajnokságban 
csak itt rendeztek vegyes pályán 
versenyt. Szombaton a csóri és vár-
palotai lőtér környezetében verték 

a port az erőgépek, valamint egy 
teljesen új, ismeretlen pálya izgatta 
a kedélyeket, az Aranybulla gyorsa-
sági. Az első versenynapon nem kis 
meglepetésre Krózser Menyhért és 
Papp György kettőse tört az élre, 
amit nagyszerű autózással tartott 
is egész nap. Krózserék teljesít-
ménye azért is volt meglepő, mert 
olyan ászok vágtak neki a murvás 
pályáknak, mint Kazárék a Ford 
Fiestával vagy Turán Frigyesék 
az új Peugeot 208-cal, de maguk 
mögé utasították Herczigéket is. 
Krózseréknek jól ment a második 
napi aszfaltos verseny is, és az első 
kör után már a többség úgy vélte, 
ők lesznek a fehérvári bajnokok. 
Ám a második kör végén, az utolsó 

gyorson tönkrement a váltójuk, és 
sokszor ötösben voltak kénytelenek 
cammogni az úton. Herczig Norbiék 
már akkor is gyorsabban mentek, 
amikor még nem hibásodott meg a 
váltónk, de evés közben megjött az 
étvágyunk. Ezért sajnálom egy kicsit 

az elvesztett abszolút első helyet, bár 
a kezdéskor simán kiegyeztem volna 
vele – mondta Krózser Menyhért.
Én mindig is szerettem a fehérvá-
ri versenyeket, annak idején úgy 
éreztem, hazajövök ide, ez most sem 
változott meg. A szervezés, a pályák 
nagyszerűek voltak. Mi lépcsőzetesen 
fokoztuk a tempónkat, és az aszfaltos 
negyedik gyorson már úgy mentünk, 
amivel győzni tudtunk – fogalma-
zott Herczig Norbert.
A fehérvári viadal fővédnöke Cser-
Palkovics András polgármester 
mellett Vargha Tamás honvédelmi 
államtitkár volt, akinek közremű-
ködésével az első napi gyorsasági 
szakaszok hosszának kilencven 
százalékát a honvédség biztosította. 
A győztes csapatnak járó serleget 
az államtitkár adta át. Mi nagyon 
szeretjük Székesfehérvárt és az általuk 
rendezett versenyeket, ezért engedjék 
meg, hogy ezt a kupát itt hagyjuk a 
városnak, amelyik sokat tett a mostani 
viadalért! – mondta a sportszerű-
ségéről ismert Herczig Norbert, 
fehérvári bajnok.
A magyar bajnokság élén Kazárék 
állnak 39 ponttal, utánuk Herczigék a 
másodikok 34 ponttal. Következik jú-
lius 11-én a Veszprém Rallye futama.

Fo
tó

k:
 n

zp



színház, 
ami összehoz

nAGYszínPAD

3:1 a szeReLem JaVÁRa
ŐFeLsÉGe KomÉDiÁsa
a PaDLÁs
hamLeT
GULaG
amaDeUs

KOzáK AnDRás sTÚDIÓ

a FÉLKeGYeLmŰ
TizeNKÉT DÜhös emBeR

PELIKán KAMARAszínház

eDiTh És maRLeNe
momo
a hÁRom KismaLaC
VeRseNGŐ zeNeBÓNia

Borda anita
közgazdász

Hirtling istván
színész

w w w.vorosmartyszinhaz .Hu

2014-2015-ÖS ÉVAD  
BÉRLETES BEMUTATÓI


