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Lengyel mezőkön,
tábortűz mellett 4. oldal

Két keréken a rend őrei
11. oldal

Újra Simon Balázs lehet
az Alba vezére
13. oldal

Tanulók a nagyvilágból
8. oldal
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Képviselői
programok

Idén elindulhat a Várkörút felújítása
Szabó miklós bence

Észak-Öreghegy–Csala
Östör Annamária

Június 30-án, hétfőn 16 és
18 óra között is megtartja
szokásos heti fogadóóráját
a 12. számú választókörzet
önkormányzati képviselője. A fogadóórán Takács
Gábor körzeti megbízott
is jelen lesz. Helyszíne a
Kassai út 43. szám alatti
képviselői iroda.
Július 5-én, szombaton 8
órától 11 óráig egészségnapot rendeznek Csalán.
Szűrésekkel, mérésekkel és
orvosi tanácsadással várják
a városrészben élőket. Az
egészségnap helyszíne:
Csala, Picur büfé.

Köztisztviselők napja

Július 1-jén, kedden nem
lesz ügyfélfogadás a Székesfehérvári Polgármesteri
Hivatalban, valamint a
háziorvosi rendelések helyett az ügyeleten fogadják
a betegeket, mert ezen a
napon szünet van a közhivatalokban és az egészségügyben. Kedden nem nyit
ki a család- és nővédelmi
központ, a fogászati röntgen
és zárva tartanak a háziorvosi rendelők is. Kedden a
munkaszüneti napoknak
megfelelően tartanak ügyeletet az Orvosok Házában a
Seregélyesi út 17. szám alatt.
A fehérváriak megértését és
türelmét kérik!

Módosították a költségvetést, elindítottak több közbeszerzési eljárást,
és fejlesztésekről is döntést hoztak a
képviselők a legutóbbi közgyűlésen.
A testület huszonöt napirendi pontot
nyílt, hármat zárt ülésen tárgyalt.

A költségvetés módosításának
köszönhetően folytatódhatnak
a fejlesztések Székesfehérváron,
így például a Bregyó Sportcentrumban található kosárlabdapálya
megújítása is hamarosan megkezdődhet. A tervezett beruházás
összköltsége több mint 24 millió
forint, melyből 16 millió forintot
pályázaton nyert a város, a többit
az önkormányzat biztosítja.
Az Új Belváros – Várkörút rehabilitációja elnevezésű projekt keretében magasépítésre vonatkozó
közbeszerzési eljárásokat indított
meg a közgyűlés, így még az idén
elkezdődhet a Várkörút felújítása. A közgyűlés végén belvárosi
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Július 1-jén, kedden 10
órakor a 3. számú választókörzet önkormányzati
képviselője és Bozai István
városgondnok átadja a
Sarló utca 23. számú épület
melletti felújított játszóteret. Az átadást követően a Budai út 90. számú
épület melletti játszóteret is
birtokba vehetik a gyermekek, amely egy mászófallal
bővül.

Pályázat előkészítéséről és benyújtásáról is döntöttek a képviselők. Ha sikerül
nyerni, sor kerülhet a Rákóczi Úti Óvoda felújítására. A fűtés korszerűsítésén túl a nyílászárókat cserélnék ki, és a homlokzati hőszigetelést is
elvégeznék.

épületek homlokzat-felújításáról
is döntés született. Az Oskola
utcában, a Liszt Ferenc utcában és
a Juhász Gyula utcában lévő társasházak homlokzati rekonstruk-

Szent László emléke
szabó petra

Székesfehérváron immár többéves hagyomány, hogy Szent László előtt tisztelegve
koszorúzási ünnepséget tartanak.

Szent László igazságos volt. Az óriási termetű király a csatákban mutatott bátorsága és Istenbe vetett hite
miatt vált népszerűvé. Hagyomány
Székesfehérváron, hogy minden
évben koszorúzással emlékeznek az
uralkodóra, hadvezérre és lovagkirályra. A Prohászka ligetben található Szent László szobornál zajlott az
ünnepség, mely a történelmi zászlók

bevonulásával kezdődött, majd a
Székesfehérvári Honvéd Zenekar
eljátszotta a Himnuszt. A megemlékezésen Vargha Tamás honvédelmi államtitkár és Spányi Antal
megyés püspök méltatta a nagy
királyt. Lászlót a magyar katonaság
védőszentként tiszteli, ugyanis a mai
hadseregben is szükséges értékeket
testesítette meg.
Az ünnepség keretében több szervezet képviselője is koszorút helyezett
el Szent László szobránál, így
tisztelegve a történelem nagy alakja
és tettei előtt. A zenekar a Szózattal
zárta az eseményt.
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Víziváros
Horváth Miklósné

Szent Lászlót a magyar katonaság védőszentjeként tiszteli

cióját is támogatásáról biztosította
a testület. Továbbá közbeszerzést
indítottak a Saára Gyula útfelújítási programhoz kapcsolódó
vízvezeték-rekonstrukciókra is.

Buszjáratbővítések
Szombattól új helyi buszmenetrend
van érvényben.

Az utóbbi időben érkezett lakossági kérések alapján a város képviselő-testülete módosította a 13G,
a 13Y, a 15-ös, a 16-os, a 22-es, a
26G, az M26-os, a 29-es, a 32-es
és a 37-es buszjáratok menetrendjét. A módosítás lakossági
igénye mellett több munkáltató
is jelezte, hogy változtatásokra
lenne szükség. A testület döntése
alapján a változások június 28-án,
szombaton léptek életbe.
Az Alba Ipari Park jelentősen
bővült, ezért a buszok közlekedésével kapcsolatos átalakítások
itt váltak a leginkább szükségessé.
A változásokra többek között a
Palotaváros jobb kiszolgálása és a
megújult vasúti menetrend miatt
is szükség volt.
Bővebb információt a www.
szekesfehervar.hu oldalon olvashatnak.
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Tölgyesi Előd: „A fehérvári gyerekek

nagyon jó helyzetben vannak”

Tölgyesi Előd, az Alba Regia Atlétikai Klub (ARAK) szakosztály
vezetője szerint kivételes helyzetbe kerültek a székesfehérváriak
azzal, hogy nemrég átadták az ország jelenleg legmodernebb
atlétikai központját a Bregyóközben. A Regionális Atlétikai
Központ nem csak a versenysportot szolgálja majd, hanem a
szabadidősport előtt is nyitva áll, hiszen az épület körül mint
egy 600 méteres rekortán futópályát is kialakítottak. Előddel a
Regionális Atlétikai Centrumban beszélgettünk.
Székesfehérvár a szülővárosom, az otthonom – minden fontos
és meghatározó mérföldkő ide köt. Itt jártam általános iskolába,
középiskolába, itt töltöttem fiatalságom. Ma pedig már állandó
közegem lett a Bregyó-közi Regionális Atlétikai Centrum. Többet
vagyok itt, mint otthon (nevet). A mostani diákok sokkal jobb helyzetben vannak, mint amikor én voltam fiatal, hiszen több sportág közül
választhatnak és több sportlétesítmény is van a városban. Irigylésre
méltó körülmények között edzhetnek a fehérvári sportolók.
A nemzetközi versenyekre is alkalmas Regionális Atlétikai
Központ kivitelezése három ütemben zajlott, és összesen 950
millió forintba került. A versenyzőket és a szabadidejükben
sportolókat egyaránt kiszolgáló atlétikai központ építkezéshez
az Emberi Erőforrások Minisztériuma 740 millió forinttal,
Székesfehérvár város pedig további 210 millió forinttal járult
hozzá. A létesítmény központi épülete mintegy 4000 négyzet
méteres. A földszinten kapott helyet a 700 m2es gyakorló
csarnok, a konditerem és itt található a távolugró gödörrel
ellátott, 140 mes, 8 pályás, ultramodern futófolyosó is. Az
emeleten alakították ki a sportolók, a szakosztályvezetés és
a versenyrendezés helyiségeit, az öltözőket, a regenerálódást
szolgáló masszírozóhelyiségeket is. Az épület előtere alkal
mas éremátadók és különböző összejövetelek rendezésére.
Az épülethez a 800 fős lelátó kapcsolódik. A létesítmény
környezetében 4000 m2 terület parkosítását végezték el.

Sportágam az atlétika, ezen belül az ugrósportok állnak közel hozzám. Látványos, szép sport: magasugrás, rúdugrás, távolugrás.
Amikor az ember odaáll, hogy átugorjon egy lécet, akkor elindul

Tölgyesi Előd
„A megújult ARAK nyitva áll
mindenki előtt!”

benne egy automatizmus, amibe belesűrűsödik az elmúlt sok-sok
év felkészülése, a versenyek izgalma és a teljesítmény öröme.
Amikor átugrasz egy célként kitűzött magasságot, vagy megdöntesz egy új csúcsot, az utána következő felszabadult öröm,
euforikus boldogság az, amit senki és semmi nem kárpótolhat és
amit nem vehetnek el soha egy sportolótól. Ezt az örömöt, ezt a
csodát igyekszem átadni tanítványaimnak és megéreztetni egy
picit a sportot szerető civilekkel is.
Csupán egyetlen időszak alatt voltam távol Székesfehérvártól,
amíg az egyetemet végeztem Budapesten. Ahogy kezemben volt
a diplomám – bár még sportolhattam volna jó pár évig – máris
nyitottam a szakma felé. A magammal szemben támasztott igényesség miatt gondoltam úgy, minél előbb elkezdem átadni és
hasznosítani azt, amit tanultam, annál teljesebb lesz az a pályaív,
amit szeretnék befutni és annál több sikeres sportoló karrierjéért
tehetek.
Az ARAK negyedik éve kiemelt utánpótlásnevelő központként
működik, tavaly 360an vettek részt rendszeresen a klub edzé
sein (ebből 110 igazolt versenyző). A diákok körében évek óta
közkedvelt az ARAK AKTÍV tehetségkutató program, melynek
keretén belül 11 iskolával működnek együtt, hogy megmozgas
sák, nemes vetélkedésre késztessék a 612 éves korosztályt.
Idén 66 osztály és 660 gyermek vett részt Magyarország leg
nagyobb terematlétikai versenysorozatában.
A székesfehérvári gyerekek nagyon jó helyzetben vannak a
sportágválasztás és létesítmények tekintetében. Azonban a hétköznapok során hihetetlen sok ingernek vannak kitéve, ők pedig
kellő tudás és tapasztalat híján nehezen tudják eldönteni, melyik
irányba induljanak. Nekünk felnőtteknek az a legfontosabb szerepünk, hogy megmutassuk nekik, melyik a rövidtávon élményt
adó, és melyik a maradandó örömöt okozó elfoglaltság. A mi
városunkban számos példaértékű sportoló, elhivatott testnevelő
tanár, lelkes amatőr sportoló él és dolgozik, akik munkája hozzásegíti a fiatalokat egy egészségesebb és egy felelősségteljesebb
élethez, amelynek része a sport. És nem csak az élsportra gondolok. Ez nagyon nagy fegyvertény. Székesfehérvár ebben is
kiváló. A mai gyerekeknek is csak azt tudom kívánni, hogy legyen
a közelükben olyan szülő, pedagógus, edző akinek az értékrendjét
érdemes átvenniük.
www.TeleElettel.hu

FEHÉRVÁR
szerkesztette:
Látrányi viktória

Programok
Zenés nyári esték
Két előadás is várja az érdeklődőket
a Pelikán udvarban a Zenés nyári
esték sorozat keretében. Július 1-jén
20.30-kor kezdődik Csákányi Eszter
zenés estje. Július 3-án 20.30-kor
pedig Kulka János estje várja az
érdeklődőket.

Harmonia Albensis
Vigh Andrea hárfaművész és az Alba
Regia Szimfonikus Zenekar „Húrok és
Hangok” című hangversenyével indul a
Harmonia Albensis templomi koncertsorozat. A koncert július 3-án 19.30-kor
kezdődik a Szent István Bazilikában.

KultúrKorzó
Július 4-én a Nemzeti Emlékhelyen
20 órától Kátai Zoltán énekmondó
műsora kezdődik a KultúrKorzó
keretében. Július 5-én folytatódik a
sorozat. A Magyar Király Szálló előtti
téren 20 órától a Collaboration Trió
ad koncertet. Ezt követően 22.30-ig
dj várja az érdeklődőket.

2014. június 30.

Lengyel mezőkön, tábortűz mellett
vakler Lajos

Gyóni Gézára, a fájdalmasan korán elhunyt költőre emlékeztek a Szent István
Művelődési Ház udvarán, ahol Vargha
Tamás honvédelmi államtitkár mondott
beszédet.

Vargha Tamás kiemelte, hogy a
krisztusi korban, 33 esztendősen
elhunyt hős máig példakép. Az
első nagy világégés áldozatának
versei, írásai máig kísértenek
bennünket. Tűnődő, töprengő
gondolatai prózában és versben
is megmutatják, milyen lehetett a
lengyelországi Przemyśl városában
védeni a hazát. A tábortűz mellett
született verseket 1915 márciusában adta ki az Országos Hadsegélyező Bizottság. A fronton harcoló
magyar honvédek nevében Rákosi
Jenő így írt a kötetről: „Az északi
harctér ágyúdörgése közt, tüzében és
füstfelhőiben szállt fel egy relatív ismeretlenségből egyszerre Gyóni Géza
neve és költészete országos hírnévre.”

Fotó: Kiss László
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Tisztelet Gyóni Gézának és a hősöknek

Gyóni Géza őrangyalának ajánlotta legismertebb
versét, a „Csak egy éjszakára...” címűt.
... „Csak egy éjszakára küldjétek el őket;
Gerendatöréskor szálka-keresőket.
Csak egy éjszakára:
Mikor siketitőn bőgni kezd a gránát
S úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák,
Robbanó golyónak mikor fénye támad
S véres vize kicsap a vén Visztulának”

Sikeres a Returpack-rendszer
A Sörösök önkéntes innovatív rendszere
várhatóan jóval több mint 100 millió darab
aludobozt gyűjt vissza 2014-ben
Sikeres évet zárt az alumínium dobozok
visszagyűjtésére hazánkban elindított Returpack-rendszer, amelyet a Returpack Kft. és a
Sealorient Kft. a Magyar Sörgyártók Szövetségével összefogva fejlesztett ki.
A hazai söripar zászlóshajói a Borsodi, Dreher
és a Heineken hosszú évek óta kibocsátásuk
jelentős részét környezetvédelmileg előnyős
csomagolásban bocsátják piacra, gondoljunk
csak az önkéntes betétdíjas rendszerekben
működő újratölthető üvegekre és hordókra.
2010-től kezdve a hazánkban népszerű aludobozos sörökre is egyedülálló közös rendszer
kialakítása mellett döntöttek, ez lett a Returpack visszagyűjtési rendszer. A visszagyűjtési
rendszer védi a környezetet, s az alumínium
doboz előnyős tulajdonságainak köszönhetően
jelentős energia-megtakarítást és az érzékeny
alumínium-kohászati folyamatok teljes kiküszöbölését teszi lehetővé, miközben segítségével a
hazai söripar minden csomagolási formájának
jelentős részét újra tudja hasznosítani önkéntes
szisztémák keretében.
A rendszer részeként az élelmiszer-kereskedelmi láncoknál már országszerte közel
180 visszaváltó automata érhető el a lakosság
számára. Hazánkban többek között Tesco,
Spar, Auchan és CBA áruházakban működnek
automaták. Ennek köszönhetően egyre többen
ismerik fel a Returpack-rendszer előnyeit, az
újrahasznosított aludobozok mennyisége pedig
2012-ben már elérte, 2013-ban meghaladta 100

millió darabot éves szinten. 2014-re is hasonló
trend prognosztizálható. A lakosság közvetlen
anyagi ösztönző (visszaváltási díj) mellett,
környezettudatos és kényelmes módon tudja az
aludobozokat hasznosítani.
Az összetett üzleti és technológiai modell magyar szellemi termék. A rendszer tervezésekor
lényeges szempont volt a fogyasztók kényelme
és a teljes inverz-logisztikai lánc hatékonysága. Éppen ezért fogadják el az automaták az
összelapított dobozokat is, hiszen így az otthon
gyűjtött dobozok sem foglalnak sok helyet, az
automatáktól kapott visszaváltási díjjal pedig
a vásárlás költségei is csökkenthetők. A gépbe
kerülő dobozok – szabadalmaztatott módon –
további zsugorításon esnek át, ami a szállítási
hatékonyságot növeli, az ezzel összefüggő
környezetterhelést pedig a lehető legalacsonyabbra csökkenti.

A www.mindendoboz.hu és a www.facebook.com/mindendoboz oldalon bárki megnézheti, hogy lakóhelye közelében mely áruházakban működik Returpack visszaváltó
automata, így további információkat is találva a gépek használatáról.
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Szelfizz az óriásokkal!

Szent László koronázási szertartása elevenedik meg augusztusban a székesfehérvári Koronázási Ünnepi Játékokon. Újabb
óriásbábokkal gyarapodik a látványos történelmi 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.

Startolj rá, fotózz, töltsd fel, és nyerj!
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.

Hol keresd az óriásokat?
Július 8-án a Székesfehérvári Regionális Atlétikai
Központ – Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon.

augusztus 16-19.

FÉNY UTCA
Aug. 14-18-ig, 21-24 óráig

ÓRIÁSBÁBOK - a Belvárosban

www.koronazas.hu

SZERTARTÁSJÁTÉK - 21 óra
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági Szakbizottsága bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező alábbi helyiségeket:

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Székesfehérvári távhőellátás komplex
energiahatékonyság korszerűsítése”
2014. június 24.

Megvalósult a SZÉPHŐ Zrt. távhőhálózati rendszerének energiahatékonysági korszerűsítését célzó
projektje, mely az ÚSzT Zöldgazdaság-fejlesztési kitörési pontjához kapcsolódik, a Környezet és Energia
Operatív Program (KEOP) keretében meghirdetett
KEOP-2012-5.4.0. kódszámú, „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével korszerűsítése” tárgyú
pályázati forrásból 156.385.912 forint összegű vissza
nem térítendő támogatást nyert.
A pályázati konstrukció alapvető célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság, valamint ezzel
együtt a helyi és nemzetgazdasági szintű CO2 megtakarítás fokozása a távhőtermelés és –szolgáltatás
primeroldali infrastruktúrájának energetikai korszerűsítésével.
A beruházás keretében egyrészt a meglévő sugaras
rendszerű távhőhálózat bővült egy új távhő szigetüzemmel, másrészt a kapcsolt épületek szétválasztását
célzó program műszakilag megvalósult I. üteme válhatott teljes egészében támogatottá a pályázat harmadik szegmensét jelentő, 2011. évi primer oldali távvezeték korszerűsítési beavatkozásokkal együtt.
A SZÉPHŐ Zrt. komplex projektjének közvetlen céljai
egyrészt a hőveszteség csökkentése a kazánok korszerűsítésével, hatékonyságuk növelésével, valamint
a primer vezeték szigetelésével, másrészt az épületek
egyedi szabályozhatóságának megteremtése, illetve
az ebben rejlő energia-megtakarítási lehetőségek kiaknázása.
A beruházás teljes összege: 312.771.824, - Ft + Áfa
Támogatás összege: 156.385.912, - Ft + Áfa
A projekt megvalósításának kezdete: 2006. december 28
A projekt megvalósításának befejezése: 2014. június 30.
A projekt azonosítója: KEOP-5.4.0/12-2013-0036
A projektről bővebben a www.szepho.hu oldalon tájékozódhat.

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

Helyiség címe

Terület
(m2)

Megnevezés

Bérbeadás
Bérleti díj
időtartama Ft/m2/hó+ÁFA

GARÁZSOK
Havranek József utca 9. 4. j.

19

garázs

5 év

360,-

Havranek József utca 9. 6. j.

20

garázs

5 év

360,-

Havranek József utca 10. 1. j.

14

garázs

5 év

360,-

Havranek József utca 12. 8. j.

18

garázs

5 év

360,-

Havranek József utca 12. 20. j.

18

garázs

5 év

360,-

Kelemen Béla utca 24. 28. j.

14

garázs

5 év

400,-

Kígyó utca 6.

13

(csak kisebb méretű
autó, motorkerékpár,
kerékpár elhelyezésére
alkalmas)

5 év

400,-

Várkörút 3. 7. j.

14

garázs

5 év

500,-

Vörösmarty tér 10. 2. j.

17

garázs

5 év

400,-

garázs

ÜZLETEK/IRODÁK
Budai út 68/A 4. j.*

163

üzlet

5 év

1.000,-

Budai út 94. 2. j.

42

üzlet/iroda

5 év

1.000,-

Csanádi tér 5. 2. j.

32

üzlet/iroda

5 év

1.000,-

Jancsár utca 11. 3. j.

35

üzlet/iroda

5 év

1.000,-

Jancsár utca 13. 3. j.

35

üzlet/iroda

5 év

1.000,-

Jancsár utca 21. 6. j.

35

üzlet/iroda

5 év

1.000,-

Jancsár utca 45. 5. j.

35

üzlet/iroda

5 év

1.000,-

Kossuth utca 13.

72

üzlet/iroda

5 év

1.500,-

16+11

iroda

5 év

1.200,-

Sziget utca 33. 1. j.

35

üzlet/iroda

5 év

1.000,-

Prohászka Ottokár u. 16.**

149

üzlet

5 év

1.300,-

Tóvárosi ln. 44-46.

26

iroda

5 év

800,-

Kossuth utca 15. tetőtér 4. j.

RAKTÁR
Prohászka O. utca 46-48.

149

légópince/raktár

5 év

200,-

Prohászka O. utca 56.

70

légópince/raktár

5 év

200,-

**A Székesfehérvár, Prohászka Ottokár utca 16. szám alatti,
150 m2 alapterületű üzlethelyiség felújítása és a rendeltetésszerű állapot kialakítása a helyiség bérlőjének feladata, költsége a bérleti díj
50%-áig beszámítható.
A helyiség használatára vonatkozó egyéb kikötések:
- A belső átalakítási munkák kizárólag a tulajdonos engedélyével történhetnek.
- A bérleti jog megszűnése után kártalanítás nem igényelhető.
A pályázat beadásának határideje: 2014. július 14.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapján, a www.szekesfehervar.hu oldalon és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági Szakbizottsága
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Új városi drogellenes stratégia készülhet
látrányi viktória

Ülésezett a Székesfehérvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A tanácskozáson
mutatták be a város új drogellenes stratégiájának tervezetét. Hangsúlyt kapott
benne a drogmentes, egészséges életmód
fenntartása, a kábítószer-fogyasztók kezelése illetve a drogkínálat csökkentése.
Az új munkatervvel a 2003-ban elkészült
drogellenes stratégiát vizsgálták felül,
illetve aktualizálták a székesfehérvári
szakemberek.

Az elmúlt több mint tíz évben sok
változás történt a kábítószer-hasz-

nálat és a megelőzés, kezelés terén.
Mások lettek a fiatalok drogfogyasztási szokásai, új szerek jelentek meg a
kínálatban. A támogató intézményi
és szervezeti háttér is folyamatos
átalakuláson ment keresztül. Ezzel
párhuzamosan pedig új problémákkal
és kihívásokkal találkoztak a segítő
szakemberek. „Ezek a folyamatok
indokolták azt, hogy a 2003-as városi
drogellenes stratégiát felülvizsgáljuk.
A megvalósításhoz pedig az önkormányzat 450 ezer forint vissza nem
térítendő támogatást nyert minisztériumi forrásból.” - mondta el Östör
Annamária, a szervezet alelnöke.

A szakemberek megnézték, hogy a
korábban megfogalmazott feladatok
és célkitűzések mennyire valósultak meg, ezek fényében mit kell
változtatni a stratégia prioritásain és
irányain, valamint melyek azok az új
szempontok és megoldási lehetőségek, melyeknek szerepelniük kell az
új stratégiában. Hangsúlyt kapott a

tervezetben a drogmentes, egészséges
életmód fenntartása, a kábítószer-fogyasztók kezelése illetve a drogkínálat
csökkentése. Emellett a szakemberek figyelembe vették a 2013-ban
elfogadott új Nemzeti Drogellenes
Stratégiát is, amely a 2013 és 2020
közötti időszakra határoz meg stratégiai irányokat országos szinten.

Tipp

HCV-szűrőnap
A Vírusos Májbetegek Országos Egyesülete a HCV-világnap alkalmából július 24-én országszerte,
így Fehérváron is felvilágosító és szűrő rendezvényeket szervez. Az érdeklődők a Székesfehérvári
Kórház Molekuláris Diagnosztikai Laboratóriumában vehetnek részt az eseményen, ahol a szűrés
mellett információkat is kaphatnak a résztvevők a krónikus, vírus okozta májgyulladásról. A magas
rizikójú csoport első száz résztvevője ingyenes gyorsteszttel vehet részt a szűrővizsgálaton.

Kiemelt ajánlataink:
Július 1. 19:45 Paletta – kulturális magazin. Benne: Augusztusban ismét megrendezik a Székesfehérvári
Királyi Napokat
Július 3. 9:45 Együtt – családi magazin. Benne: Nyári veszélyek, programajánló, lakberendezési ötletek
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

Július 6. 17:15 Néptánc Gála a Vörösmarty Színházban

A Fehérvár Televízió műsora 2014. június 30-tól július 6-ig:
2014. 06. 30. HÉTFŐ

2014. 07. 01. KEDD

2014. 07. 02. SZERDA

2014. 07. 03. CSÜTÖRTÖK

2014. 07. 04. PÉNTEK

2014. 07. 05. SZOMBAT

2014. 07. 06. VASÁRNAP

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
tetovált lány – 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
7. rész (12)
21:20 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:05 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

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 46-47.
rész (12)
21:20 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:05 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

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 Ők is a fejükre estek
- dél-afrikai film (12)
21:50 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:35 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

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 Cook kapitány – angol
sorozat 8. rész (12)
21:20 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:05 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

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 48-49.
rész (12)
21:20 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
21:45 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:10 Köztér – ismétlés
17:45 Honvéd7 – ismétlés
18:00 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Trópusi hőség – Az
év modellje – am.
sorozat (12)
20:15 Jó estét, Fehérvár! –
ismétlés
20:35 A Selyemút –
japán film (12)
22:10 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:30 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:15 Néptánc Gála
a Vörösmarty
színházban –
ismétlés
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 A Fehérvár TV
archívumából
20:20 Agylegény – am.
film (12)
21:50 A hét hírei – ismétlés
22:10 Képes hírek - benne
egész órakor A hét
hírei ismétlése

m
leko
A Te

IP T

is!
ában
t
a
l
ná
V kí

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 •
A HETILAP

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

8

FEHÉRVÁR

OKTATÁS

2014. június 30.

A HETILAP

Az oldalpárt
szerkesztette:
Csima Veronika

Tanulók a nagyvilágból

látrányi viktória

Három nap alatt huszonkét diák dolgozott közösen egy alkotáson. Ennek
eredményét mostantól mindenki
megtekintheti a Vörösmarty Mihály
Ipari Szakképző Iskolában, ugyanis
a tornaterem falát díszítették a
fiatalok.

Hét ország diákjai, oktató és szakmai szervezetei képviseltették magukat a
fehérvári táborban

Fotók: Simon Erika

A hét ország diákjainak, tanárainak és szakmai szervezeteinek
részvételével zajló nemzetközi
festőtáborba a Fehérvár magazin
stábja is ellátogatott. Asztalok,
állványok, mész- és festékszag,
szorgoskodó fiatalok, kön�nyed hangulat. Ez a látvány
tárult elénk a Vörösmarty iskola

tornatermében. A nemzetközi
festőtáborban 22 fiatal vett részt,
akik összesen hét országból érkeztek. A régi technológiákat új
elemekkel ötvözhették a diákok,
s együtt sajátíthatták el alkotás
közben a különleges díszítőfestés alapjait.
A díszítőfestés ugyanis nemzetközi szinten is tananyag.
Albrecht Gyula igazgató azt is
elmondta, hogy a különleges
öregbítettmész-technológiát
újították fel a nemzetközi
festőtábor keretében a résztvevők. Ezzel készítettek márvány
alapot, amire régi raszterhálós,
kézi szerkesztéses módszerrel
festették fel a piktogramokat.

Az uniós partnerségi projekt keretében létrejött háromnapos nemzetközi
táborban a tornaterem falát dekorálták ki piktogramokkal a gyerekek

Különleges öregbítettmész-technikával készült a márvány alap, amire régi
raszterhálós módszerrel festették fel a piktogramokat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános
pályázatot hirdet a tulajdonát képező Székesfehérvár, Jókai
u. 12. szám alatti 229/B/3 hrsz-ú, 113 m² alapterületű helyiség értékesítésére, bruttó 3.645.000,- Ft induló áron.
A részletes pályázati kiírás átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján
(Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 62. irodában, tel: 22/537264) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.
A pályázat benyújtásának határideje:
2014. július 14. 15 óra
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

Horoszkóp
június 30. – július 6.

Kos 03. 21. – 04. 20.

Az idegeivel játszanak az emberek. Egy nap sem telik el
anélkül, hogy valaki ki ne hozná a sodrából. Nagy levegő
és sok türelem, ez kell a túléléshez. Bármennyire nehezére
esik az őszinteség, vegyen erőt magán, és az igazat, csakis
az igazat mondja!

Bika 04. 21. – 05. 20.
Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Kisebb sérülés éri a héten, de így is kellő figyelmet
kell fordítania rá. Bármi történjék, azonnal forduljon orvoshoz! Kiváló a hét vásárlásra, hivatalos
ügyek intézésére.

Ikrek 05. 21. – 06. 21.

Ideje kicsit többet törődnie magával! A jó megjelenés ráadásul nemcsak önbizalmát növeli, de felkeltheti vele kiszemeltje figyelmét is! Ezen a héten az
igazság olyan fájdalmas lehet, mint a késszúrás.

Rák 06. 22. – 07. 22.

Nézeteltérése lehet egy ismerősével, de ettől még
nem kell teljesen elfordulnia tőle! Üljön le vele és
beszéljék meg a dolgot! A megérzései az átlag fölött
működnek, amire hallgasson, mert így talán még
egy balesetet is elkerülhet!

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.

Nagyon megtetszik Önnek valamilyen kütyü, ám
nem biztos, hogy megengedheti magának. Viszont
elkezdhet gyűjteni, hogy később lecsaphasson rá!
A családban olyan esemény történhet, ami miatt
összeszorul a szíve.

Szűz 08. 23. – 09. 22.

Elképesztően döntésképtelen. Akárhogy is jár körül
egy problémát, egyszerűen nem tudja elhatározni
magát. Várjon néhány napot a komoly döntések
meghozatalával!

FEHÉRVÁR
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Vízivárosi Kölyök Juniális
Novák Rita

Kölyök juniálisra várták szombaton a
Vízivárosban élő családokat. Az egész
napos programot a Lakóközösségi
Információs és Szolgáltató Iroda
szervezte, a célja pedig a közösségépítés volt.

A legkisebbek az ugrálóváron
dolgozták le fölösleges energiáikat, de a nagyobb gyermekek is
jól érezték magukat a Vízivárosi Kölyök Juniálison. Az
esélyegyenlőség jegyében több
program várta az érdeklődőket.
A vállalkozó kedvű gyermekek
saját bőrükön tapasztalhatták
meg, milyen a mozgássérült
vagy a látássérült emberek élete,

Fotók: Samu Miklós

A fegyveres testületek világába is bepillanthattak a gyerekek

megtanulhatták, hogyan kell
közlekedni kerekes székkel.
Kipróbálhatták, kitalálnak-e egy
labirintusból bekötött szemmel.
A kölyök juniálison a kéklámpás szervezetek is képviseltették
magukat, a kicsiknek rendőrök,
tűzoltók és katonák mutatták
meg hivatásuk szépségét.
Az eseményt a terület önkormányzati képviselője is

támogatta: Horváth Miklósné
szerint ez egy kiváló lehetőség a közösségépítésre. A
Vörösmarty Rádió Panorama
Stúdiója egész nap a helyszínen
volt, műsorával végigkísérte a
nap eseményeit. Sasvári Csilla
műsorvezető elmondta, hogy
az ilyen kitelepülések azért jók,
mert élőben is találkozhatnak
hallgatóikkal.

Kölyök juniális most volt Fehérváron először, de a szervezők bíznak benne,
hogy jövőre is lesz hasonló rendezvény

„Pro patria” – hétvezéres barangolások
a felvidéken a Rákóczi család nyomában
A „Határtalanul” pályázat keretében a
Hétvezér Iskola negyven tanulója négy
pedagógus kíséretében megismerkedhetett a Rákóczi-szabadságharchoz közvetlenül kötődő felvidéki kulturális értékekkel. A négy napos kiránduláson látogatást
tettek Fülekre, ahol magyar iskolásokkal
találkoztak. Eljutottak Borsiba, II. Rákóczi Ferenc fejedelem szülőhelyére. Jártak
Kassán, Késmárkon, Lőcsén, Betléren az
Andrássy család kastélyában és Rozsnyón,
ahol a magyar iskolásokkal együtt ünnepelték a Nemzeti Összetartozás Napját.
Mérleg 09. 23. – 10. 22.

Csodálatosan érzi magát, és ez nagyon is látszik Önön!
Egy barát többet érezhet barátságnál, ami meglepheti,
és talán meg is ijed az ő erős érzéseitől. Ha egészségügyi
intézménybe kell látogatni, acélozza meg az idegeit!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Valamiért elment kissé a kedve az emberektől, és
több időt tölt egyedül. Sebaj, csak ne felejtse el
tudatni velük, hogy azért nem utálta meg örökre
őket! Párjának anyagi nehézségei adódhatnak,
segítsen neki!

Igazi közösségépítő programot szervezett a LISZI

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Igazán humoránál van, ritka jó hangulatban telik a
hete. Ne hagyjon ki másokat sem a mókából! Töltsön
annyi időt emberek között, amennyit csak lehet! A
szerelemben az idő Önnek dolgozik, ha nem sürgeti
a partnerét, később minden a kedve szerint alakul.

Bak 12. 21. – 01. 20.

Akármilyen lelkes is, semmi sem alakul olyan gördülékenyen, ahogy szeretné. De ne aggódjon, nincs
olyan kihívás, amit ne tudna megoldani. Csak türelem! Orvosi vizsgálatot most érdemes lebonyolítania.

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.

Egy barátja Önhöz fordul segítségért, ám jobb lenne,
ha saját ügyeit simítaná el, mielőtt valaki más gondjain
kezdene el gondolkodni. Tiszta fejjel jobb tanácsadó!
A szerencsejátékokat most ne hagyja ki, mert nyerhet!

Halak 02. 19. – 03. 20.

Kisebb pénzösszeg üti a markát, ám sajnos nem
annyi, amennyi épp boldoggá tenné. Jó lenne, ha
kissé rendszerezné a gondolatait pénzügyeivel
kapcsolatban! Az otthonában elromolhat valami,
ami miatt a kiadásai ismét nőnek.
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KEOP-6.2.0/B/11-2011-0022

A gazdaság zöldre vált
90 perc a jövőnkért? Megéri!
Hány évre elegendő tartalékkal rendelkezik a Nap? Mi a leghatásosabb védekezés a szoba túlzott nyári felmelegedése ellen? Érdeklik a válaszok? Vegyen részt a kamara „90 perc a jövőnkért”, vetélkedőkkel, vitákkal színesített programjain, a Gazdaság Házában.

A diákokat, a társasházakban élő közösségeket, lakosokat, és az intézményi döntéshozókat is interaktív, izgalmas programra várja a kamara.
A „90 perc a jövőnkért” fantázianevű csoportos
előadássorozat a Gazdaság Háza energetikai átalakítása során alkalmazott építészeti-gépészeti
beruházásokhoz kapcsolódik. „A Gazdaság Háza a
kommunikációs mintaprojektünk egyfajta eszköze, hiszen az épület átalakítása során megvalósuló
bemutató terek, látvány-beépítések és technológiai megoldások a pályázati cél elérését szolgálják.
Ehhez kapcsolódóan hívjuk foglalkozásokra, előadásokra az érintetteket, érdeklődőket.” – tájékoztatott Sipos Éva, FMKIK főtitkár, projektmenedzser.
Az előadásokon viták, kísérletek és vetélkedők
alkalmával nyílik lehetőségük a résztvevőknek
megismerni a hatékonyabb és tudatosabb energiafelhasználás lehetőségeit.
A foglalkozások öt különböző témakörben zajlanak majd. Az első témája a Nap, mint energiaforrás, majd az alternatív és megújuló energiaforrásokra fókuszálnak az érdeklődők. Sor kerül
még előadásokra a zöld gazdaság, a fenntartható
fejlődés és a hétköznapi energetika témájában
is.

Gazdaság Háza a fenntarthatóbb életmódért
mintaprojekt Fejér megyében
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
E.mail:keop@fmkik.hu
www.fmkik.hu • www.gazdasaghaza.hu

Az előadások végén mindenkit energia-totó vár,
amelyben a diákok, lakosok, döntéshozók is számot adhatnak a frissen tanult ismereteikről.
„Az egyén és a társadalom értékrendjének részéve
kívánjuk tenni a környezettudatosságot, a megújuló energiák iránti fogékonyságot. Ennek elérése érdekében indítjuk útjára a 90 perc a jövőnkért programot is. A programsorozat rendkívül interaktív
elem, a célcsoportok közvetlen részvételével a foglalkozásokon tanult ismeret átadásával kívánjuk
elérni a szemlélet-és pozitív irányú attitűdváltozást.” – számolt be Sipos Éva.
Az előadássorozat ősszel folytatódik, várjuk a jelentkezőket. A programon való részvétel ingyenes,
de előzetes regisztrációhoz kötött. Bővebb információ a www.gazdasaghaza.hu projekt honlapon,
vagy a Facebookon: www.facebook.com/gazdasaghaza. E-mail: keop@fmkik.hu, gazdasaghaza@
fmkik.hu. Telefon: 22-510-310.
A „Gazdaság Háza a fenntarthatóbb életmódért
– mintaprojekt Fejér megyében” megnevezésű
és KEOP-6.2.0/B/11-2011-0022 azonosítószámú
projekt az Új Széchenyi Terv keretein belül, az
Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul
meg.
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Két keréken a rend őrei
csima veronika, novák rita

A székesfehérvári lakosok
biztonságának növelése érdekében állt szolgálatba a három
biciklis járőr. Sokan firtatják
hatékonyságukat, és vannak,
akik nem veszik őket komolyan,
ennek ellenére rengeteg érv szól
a kerékpáros járőrök mellett.
Gyorsabbak, mint a gyalogos
kollégáik, sok helyet könnyebben
és gyorsabban tudnak megközelíteni, mint autóval.
Cser-Palkovics András polgármester elmondta: „A város
évente mintegy húszmillió
forintos általános támogatást ad
a rendőrségnek, ezért cserébe azt

Fotó: Simon Erika

Három biciklit vásárolt önkormányzati támogatásból a Székesfehérvári
Rendőrkapitányság. A biciklis járőrök
azonnal nyeregbe is pattantak, és
megkezdték szolgálatukat. Nemcsak a
belváros környékén, hanem a kertvárosokban is találkozhatunk velük.

A belvárosba ők sem hajthatnak be, csak akkor, ha gyanúsítottat üldöznek,
vagy ha valaki életveszélybe kerül

kérjük, hogy az utcai jelenlétük
növekedjen.” Azok a rendőrök,
akik a kerékpáros járőrszolgálatot látják el, a napi szolgálati
idejükön túl teljesítenek biciklis

szolgálatot az önkormányzat
éves támogatásának köszönhetően.
Juhász Károly rendőr őrnagytól,
a rendőrség megyei sajtóreferen-

sétől megtudtuk, hogy a kerékpárok a festésen kívül semmiben
sem különböznek a hagyományos bicikliktől, minden
kötelező felszerelés megtalálható
rajtuk. A járőrök felszerelése sem
tér el a gyalogosan vagy autóval
szolgálatot teljesítő egyenruhásokétól. A közlekedési szabályok
is ugyanúgy vonatkoznak a
kerékpáros rendőrökre, mint a
civilekre. A Belvárosban ők sem
ülhetnek fel a biciklire, csak
abban az esetben, ha üldöznek
egy gyanúsítottat, vagy ha valaki
életveszélybe kerül.
Hamarosan további két kerékpár érkezik a közterület-felügyelethez is, és ha a szakmai
igény úgy kívánja, a kerékpárok
számát növelni fogják. A két
keréken járőrözők nemcsak a
szűken vett belvárosban, hanem
a kertvárosokban is felbukkannak majd, ezzel is növelve
a közbiztonságot és a lakosok
biztonságérzetét.
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Hatvanéves az Országos Papi Otthon

Az egykori karmelita rendházat
1732 és 1735 között építették.
Szemináriumában, Székesfehérvár első felsőoktatási intézményében a papok képzése folyt.
Az egyházakkal való, háború
utáni leszámolás miatt a papi
oktatás megszűnt Fehérváron,
de Sztálin halálával, Rákosi első
bukásával némiképp enyhült a
fojtás. A papi otthon alapítása-

Takács Nándor, akit 1989. február
11-én szenteltek püspökké, 1991-től
2003-ig vezette a Székesfehérvári
Egyházmegyét

Fotók: nzp

Június 26-án, csütörtökön tartották
azt a konferenciát, amelyen megemlékeztek az 1954-ben alapított
Országos Papi Otthonról.

Ugyanaz a barát, Hauser Lőrinc készítette a konferenciának helyet adó refektórium (papi ebédlő) stukkódíszítését, aki a karmelita templombelsőket alakította ki

kor Takács Nándor éppen doktori vizsgáját tette le, miközben
a budapesti központi szemináriumban éneket tanított.
Hogyan alapítottak papi otthont
az ötvenes években?
A szerzetesrendek feloszlatásával sokan az utcára kerültek,
hiszen se otthonuk, se munkájuk nem volt. Szükségként
merült fel, hogy valahol ellátást

tudjanak nekik nyújtani. Ez a
kérdés a megmaradt papságban
is felvetődött, mert az öreg
papok már nem tudtak – mivel nem volt – családjuknál
elhelyezkedni. Ezért merült fel
egy olyan otthon elképzelése,
ahol a civilek nélkül helyezik el
a papságot.
Miért esett erre az épületre a
választás?

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Cím: Szent Vendel u. 17/a.Telefon: 06/22/513-480
Központi hibabejelentés:
(22) 500-984
hiba@varosgondnoksag.hu
Állattetemek begyűjtése közterületről
(0-24 óráig hívható zöldszám):
06/80/205-093
Városüzemeltetés – Szent Vendel u. 17/a.
Elérhetőség: 22/513-480
Ügyfélfogadás:
Hétfő : 13.00-15.00
Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-12.00
Parkolási csoport – Szent Vendel u. 17/a.
Elérhetőség: 22/513-481
Ügyfélfogadás:
Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.30
Szerda : 8.00-12.00 és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00
Temetőüzemeltetés: Béla út 1/b.
Elérhetőség: 22/301-449
Ügyfélfogadás:
Kedd: 8.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00
Temetőellenőrzés telefonszám: 22/301-339
Mobil: +36/70/6699-165

Az akkori államhatalom négy
hasonló szemináriumot szüntetett meg az országban, és ezt
találták alkalmasnak arra, hogy
idős papokat lássanak el benne.
Akkor ez nagy kényszer volt,
hiszen sokkal több pap élt a
háború előtti időkről életben
maradva, mint ma. A megfogyatkozott papság miatt ma már
a gondozottak több mint fele
civil ember.
Takács Nándor nyugalmazott
püspök is lakója és aktív lelkésze
az otthonnak, melynek évfordulójára szervezett konferenciát
Spányi Antal megyés püspök
nyitotta meg. Az ünnepi megemlékezésen Cser-Palkovics
András polgármester köszönetet
mondott a papságnak a szívós
kitartásért. A konferencián Mohos Gábor, a Magyar Püspöki
Kar titkára, Mózessy Gergely
levéltáros, püspöki gyűjteményigazgató és Soós Viktor Attila
történész tartott előadást.

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

Raktárak:
• Mura u. 2. szám alatti telephelyen
475 m 2-es új raktár, fűtött műhelyek,
fűtetlen raktárak, konténerek
• József Attila kollégiumnál (Hosszúsétatér
felől) 68 m 2-es használaton kívüli
hőközpont
Üzlethelyiség:
• Kelemen B. u. és a Kodolányi u. sarkán lévő
felújított 100 m 2-es ingatlan
• Mura u. 2. szám alatti telephelyen külső
bejárattal rendelkező 98 m 2-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:
e-mail:

22/541-307
info@szepho.hu;
Rumpler.Monika@szepho.hu
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Újra Simon Balázs lehet az Alba vezére
somos zoltán

Bár igazán profi módon a sajtótájékoztató asztalára nem tették
ki a legfontosabb résztvevő
névtábláját, a hatalmas meglepetés elmaradt, hiszen Simon
Balázs leigazolásáról már régóta
pletykáltak kosaras körökben.
Így aztán amikor a szponzorok,
a polgármester, a klubvezetők
mellé a korábbi csapatkapitány érkezett meg a Vodafone
Sportcentrum VIP-termébe,
nem a váratlan meglepetéstől
mosolygott mindenki. Sokkal inkább azért, mert a kevés
megszerezhető és jó magyar
játékos közül tényleg az egyik
legjobbat sikerült visszaigazolni
Fehérvárra.

Fotó: Simon Erika

Hetek óta ettől volt hangos a zuhanyhíradó, most aztán hivatalosan
is megerősítették: az Alba korábbi
csapatkapitánya visszatér Fehérvárra.
Simon Balázs két évre írt alá.

Fehérvári mosolyalbum: Simon Balázs (középen) visszatért

Simon öt szezonon át volt
vezére a csapatnak 2012-ig,
és nemcsak a pályán. Jellemző
adalék: a felnőttek közé berobbanó, de érthetően még kissé
megilletődött Hanga Ádámnak egyik legjobb barátja lett,
játékkapcsolatukon is látszott,
milyen kiválóan megértik egy-

Tudunk jobb helyet
pénze gyarapításához!

CIHAKAMAT 0%

BEFŐTTKAMAT 0%

FIÓKKAMAT 0%

EHM: 7,25%*
Akár kamatadóés ehomentesen**

Értékteremtő Megtakarítások
Székesfehérvár, Megyeház utca 3.
(22) 310-123 • www.mmf.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
engedélyezési 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 befektetési 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 dokumentumok megtekinthetőek a Kibocsátó és a Forgalmazó székhelyén és a forgalmazási 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.

www.quaestor.hu

mást. Ez is kellett a 2011-es,
emlékezetes bajnoki ezüsthöz.
De nyert az Alba Közép-európai Ligát is Simon vezetésével,
a szurkolók pedig mindig
értékelték harci szellemét,
persze kiváló játéka mellett.
Két éve Szolnokra igazolt,
ami már jobban megosztotta

a közönséget, de Simon bízik
benne, hogy visszailleszkedésével semmilyen értelemben nem
lesz gond. „Tudom, hogy vezérként számítanak rám, ez így volt
öt évig korábban is. Bizakodva
várom az újabb kihívást, fizikailag és mentálisan is csúcsformában érzem magam. Szeretném
meghálálni a bizalmat, bízom
benne, hogy a következő két
évben a bajnoki címért tudunk
küzdeni” – hangzott a második
fehérvári székfoglaló a régi-új
irányítótól. Aki talán még
nem az utolsó magyar igazolás
a nyáron, bár Halm Rolland
elmondása szerint a további
fejleményekre egyelőre várni
kell. Hogy Somogyi Gergely
visszatérhet-e, vagy lesz-e új
honosított játékos a keretben,
augusztus előtt nem derül ki, és
a légiósokat is akkorra választják ki, folyamatosan egyeztetve a vezetőedzővel, Marcel
Tenterrel.
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Az én világbajnokságom –
Mezey György rovata

vakler lajos

Futballünnep
Európa nélkül

németh zoltán

Akad néhány meglepetés ezen
a világbajnokságon, a negatív
oldalon a spanyolok, olaszok, angolok korai búcsújára
gondolok, de ezzel együtt is
szimpatikus, élvezetes vb-t
láthatunk. Kellemes élmény az
az önfeledt játék, amit például
a világbajnokságra friss erőként
berobbanó Costa Rica tudott
nyújtani, a menetelésüket akár
a görögök ellen is folytathatják
(a találkozót lapzártánk után
rendezték – a szerk.). A legjobb
nyolc közé jutásért érdekes párosítások alakultak ki, legalább
négy mérkőzésen kétesélyes a
párharc. Ilyen volt a Brazília–
Chile találkozó is, melyen végül
büntetőkkel jutottak tovább a
hazaiak. Itt tenném hozzá: most
tűnik a legbiztosabbnak a hazai
aranyérem! A 2012-es Eb-n a
spanyolok egy kritikus, nehéz
meccsen jutottak tovább büntetőkkel a portugálok kárára. Úgy
léptek akkor tovább a hispánok,
hogy Cristiano Ronaldo nem
is lőtt végül tizenegyest, most
Neymar járt majdnem hasonlóan. Most ezzel a küzdelmes
meccsel egy kritikus szakaszon túl vannak a brazilok, a
tapasztalatok azt mutatják,
hogy minden világbajnokságon minden győztes átesik egy
ilyen meccsen. Most úgy látom,
nagyon megnőtt a hazaiak esélye
a végső sikerre.
A brazilok mellett a nagy lendülettel menetelő kolumbiaiak
is biztosították helyüket a negyeddöntőben. Mezey György
szerint Kolumbia ellen senki
sem mehet biztosra.

Fotó: Simon Erika

Az egész világ futball-lázban ég,
lapunk olvasóival a brazíliai vb
alatt az eddigi utolsó, világbajnokságon szereplő magyar válogatott
szövetségi kapitánya, a Vidi 2011es bajnokcsapatának vezetőedzője,
Mezey György osztja meg gondolatait.

Mezey György: Costa Rica szervezettséggel párosuló tiszta, ösztönös futballja figyelemre méltó!

A pitbull-akció miatt eltiltott
Suarez hiánya túl nagy érvágás
volt Uruguay számra, Kolumbia
egészen magas szintre emelte
védekezését, ráadásul a gólokkal sem adós, minden csapat
számára hatalmas kihívás lesz
Kolumbia legyőzése.
Mezey György külön kiemelte
Costa Rica szereplését, a közép-amerikai zóna képviselője
ugyanis olyan futballal lepte
meg a világot, ami a sportág
jövőjére is hatással lehet.
A labdarúgás az eddigi jelek
alapján kezd visszatérni a
gyökereihez. Az úgynevezett
grundokon, utcákon nevelődött
csapatok nagyon nagy ellenfelei
a legmodernebb körülmények
között felkészült válogatottaknak. Erre a legjobb példa Costa
Rica, mely szervezettsége mellett
tiszta, ösztönös játékkal nyerte
meg csoportját, példát mutatva, hogy lehet eredményesnek
lenni több, favoritként kezelt
csapattal szemben is. Náluk
az eredményesség sem maradt
el. Az afrikai válogatottak is
hasonlóak, lásd Ghána kiváló játékát Németország ellen,
igaz, a továbbjutás itt nem
sikerült végül. Érdekes, hogy a
nyolcaddöntőbe bejutó Nigériát

látom a legsebezhetőbbnek az
afrikai csapatok közül, kíváncsian várom, mit hoz majd a
franciák elleni meccsük.

Fejér Megyei

Civil Információs
Centrum

Bemutatkozik a

MAGYAR KIRÁLYI
KARDFORGATÓK
RENDJE
a Fejér Megyei Civil
Információs Centrum
szervezésében

2014. július 4-én,
pénteken 17 órától
a Fehérvári Civil
Központ előtti téren.
A rend harci- és
fegyverbemutatót is tart az
érdeklődőknek.

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

A négy évente megrendezett futballünnepről számtalan egykori
labdarúgó pajtásom
fogalmazta meg elvárásait, egyben tuti tippeket
adtak önmaguknak. Az
első két hét után azonban kiderült, az ősöreg
közhely ma is igaz:
álmokat szőni egyszerű,
korántsem emberpróbáló
feladat, no de szövögetni végképpen fölösleges.
Mert mit is láttunk? Kiderült, hogy a kényelmes
jólét viszonylagos. Európai barátaink ugyanis
megtapasztalhatták,
hogy a wikipédiák,
mémek és a „nagytudású”
szakértői szajkózások
mit sem érnek. Példa
erre, ahogy a kontinens
nagyjai elhullottak. S
bár ettől még nem változott meg, hogy az olasz
meló megéri, a Big Ben
csodás, a barcelonai La
Rambla a világ legszebb
promenádja, hogy a
portugál borokról már ne
is beszéljünk.
A fent emlegetett mindentudók még hozzátették, hogy a délszláv
csoda folytatódik, horvát
és bosnyák barátaink mentalitásuknak
köszönhetően simán
továbbjuthatnak. Ezzel
szemben Anglia, Olaszország, Spanyolország,
Portugália, Oroszország
búcsúzott, miként Horvátország és BoszniaHercegovina is.
Európa becsületét a
racionális futballt játszó
Németország illetve a
kis nemzetek, Hollandia,
Belgium és Svájc menthetik meg. Bölcs taktika,
tehetség és jellem.
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A Bregyó, mint öttusaközpont
Somos zoltán

A Magyar Öttusa Szövetség
illetékesei a héten Székesfehérváron vizitáltak. Van mit
megbeszélni az Európa-bajnokság szervezőbizottságának
itt dolgozó tagjaival, hiszen
a nemzetközi szövetség nem
sokkal az Eb előtt kérte fel a
magyarokat a rendezésre. Így
aztán, bár versenyrendezési
rutinja hatalmas a MÖSZ-nek
és az Alba Volán vezetőinek
is, nincs könnyű dolguk, hogy
minden stimmeljen a jövő
héten kezdődő kontinens-bajnokság rajtjára. Simóka Bea, aki
öttusázóként világbajnok volt,
és számos fehérvári versenyen

Fotó: nzp

Javában zajlanak a július 10-én
kezdődő öttusa Európa-bajnokság
előkészületei. A Bregyó-közi atlétikai
centrumnak két nappal a Gyulai
Memorial után már egészen másféle
kihívásnak kell megfelelnie.

Július 10-től 15-ig az öttusázóké lesz a pálya

vett részt, ezúttal mint a hazai
szövetség megbízott főtitkára
felel a rendezésért. Most látom,
milyen nagy munka, hogy a versenyzőket tökéletes körülmények
fogadják egy ilyen eseményen –
mondta a Bregyóban. „Nagyon
nagy Európa-bajnokság előtt

állunk, huszonhárom országból
érkeznek majd sportolók. Nekem
rengeteg jó élményem van Fehérvárról, a 2000-es Eb a legkellemesebb. Remélem, akárcsak
nekünk, a mai magyar öttusázóknak is eljátszhatják majd itt a
Himnuszt.”

Program:
Július 10., csütörtök:
Július 11., péntek:
Július 12., szombat:
Július 13., vasárnap:
Július 14., hétfô:
Július 15., kedd:

Nôi selejetezô
Férfi selejtezô
Nôi egyéni és csapatdöntô
Férfi egyéni és csapatdöntô
Vegyesváltó
Hagyományos nôi, férfi váltó

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

A magyar szereplés mindig
meghatározó egy hazai világverseny hangulatát illetően, de a
szervezők sosem kapnak aranyérmet, pedig megérdemelnék…
Kármán Sándor versenyigazgató
olyan újdonságról is beszámolhatott, amire Magyarországon
még nem volt példa. A vívást a
Bregyó-közi kézilabda-pályára
felállított hatalmas, légkondicionált sátorban rendezik majd,
amelyben még egy lelátó is elfér.
Természetesen ezt nem lehet
egy nap alatt felhúzni, úgyhogy
már a Gyulai Memorial (július
8.) előtt és alatt is dolgoznak az
építők. A lovaglás az atlétikai
centrum hátsó részén, az Olimpiai Parkban lesz, az úszás a
városi uszodában, a lövészet-futás kombináció pedig a főlelátó
előtt a pályára épített lőállásban, valamint a külső futókör
rekortánján – szinte minden
pillanata szabad szemmel követhető lesz a versenynek!

ALBENSIS
Templomi koncertek
Székesfehérváron

Hangok és húrok

Szent István Bazilik a • 2014. július 3. • csütörtök • 19.30
közreműködők:
Vigh Andrea hárfaművész
Alba Regia Szimfonikus Zenekar • Szoprán – Nász Renáta • Alt – Vincze Klára
Tenor – Dékán Jenő • Basszus – Kiss András • Alba Regia Vegyeskar • Primavera Vegyeskar
Vezényel: Drahos Béla

Fehérvártól Washingtonig

Szent István Bazilik a • 2014. július 10. • csütörtök • 19.30
közreműködők:
Boross Csilla operaénekes • Alba Regia Szimfonikus Zenekar • Vezényel: Drahos Béla

Orgona príma

Szent Imre Templom • 2014. július 17. • csütörtök • 19.30
Tóka Ágoston orgonaművész koncertje

Barokk kalandok

Ciszterci Templom • 2014. július 24. • csütörtök • 19.30
közreműködők:
Savaria Barokk Zenekar
Kállay Katalin – blockflöte • Vitárius Piroska – hegedű • Kallai Nóra – viola da gamba
Győri István – lant • Művészeti vezető: Németh Pál – fuvola

SzékeSfehérvár

Megyei Jogú Város
Önkor m á n y z ata

A rendezvény támogatója:

székesfehérvár, koronázó tér

nemzeTI emlékhely

2014. auguSzTuS 15.
pénTek 21.00

Miklósa Erika
oper aénekesnő és vendégei

Dolhai Attila

Egyházmegyei Hivatal

Cserta Balázs – fúvós hangszerek • Szlama László – koboz • Tóth László – trombita
Quartett Escualo • Közreműködik az Alba Regia Szimfonikus Zenekar • Karmester: Drahos Béla

Az öt koncertet tartalmazó bérlet ára 5400 Ft. A templomi koncertekre 2100 Ft a belépő,
Miklósa Erika és sztárvendégei estjére 1700 és 3500 Ft között válthatók jegyek.
További információ és jegyrendelés:
Vörösmarty Színház Székesfehérvár, Fő u. 8.
Telefon: 22/503 503 | E-mail: jegyiroda@vorosmartyszinhaz.hu
www.vorosmartyszinhaz.hu

