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Napraforgóóóóóóóóóó!
6. oldal

Megalakult az Alba Regia
Műszaki Kar 2. oldal

Egy tó a kert gyönyörű éke
10. oldal

Különleges várkápolna Csókakőn 12. oldal

Gyulai Memorial: parádés
mezőny 13. oldal
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Képviselői
programok

Közszolgáltatás köztulajdonban
Stefkó krisztina

Január 17-én írta alá Székesfehérvár polgármestere a Fűtőerőmű Kft. vagyoni elemeinek megvételére vonatkozó szerződést.
A vételár kifizetésére áprilisban
került sor, július elseje nulla
órától pedig hivatalosan is Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzatának tulajdona a
Fűtőerőmű Kft.
A közszolgáltatásoknak köztulajdonban kell lenniük ahhoz,
hogy többé ne fordulhasson
elő, ami az elmúlt években
kétszer is, amikor mindössze
órákon múlott, hogy 20 ezer
székesfehérvári háztartásban

Megalakult az Alba Regia Műszaki Kar
Stefkó krisztina

Az új kar az Óbudai Egyetem Alba Regia
Egyetemi Központjának, valamint
a Nyugat-magyarországi Egyetem
Geoinformatikai Karának integrációja
révén jött létre.

Fotó: Simon Erika

Székesfehérvár polgármestere örömét fejezte ki az új kar
megalapítása kapcsán. Mint azt
Cser-Palkovics András elmondta,
stratégiai jelentőségű döntés ez,
hiszen a kormány ezzel kapcsolatos támogatása azt jelzi, hogy

elismeri Székesfehérvár gazdasági jelentőségét.
Az új kar megalapítása két szempontból is nagy jelentőséggel bír – tette
hozzá az Óbudai Egyetem rektora.
Egyrészt ki fogják tudni szolgálni a
régió iparát képzett szakemberekkel,
másrészt a GEO is tovább működhet
ebben a formában. Fodor János a
fehérvári gazdasági szereplők együttműködésére is számít.
Az új kar dékánja, Györök György
úgy fogalmazott: ez egy fontos
pillanat, amely nem a végét, hanem
a kezdetét jelenti valaminek.

Az Alba Regia Műszaki Kar szeptemberben kezdi meg működését

Fotó: Simon Erika

2014. július 8-án három helyszínen
tart fogadóórát a 9. számú választókerület önkormányzati képviselője.
12.30 és 14.30 között a Farkasvermi út 40. szám alatt, 14.30 és 16.30
között a Régi Csóri út 13. szám
alatt, valamint 16.30 és 17.30 között a Garzonház könyvtárában, a
Mészöly Géza út 1. szám alatt várja
a Feketehegy-Szárazréten, illetve a
Szedreskerten élőket.
Ugyancsak kedden, a Farkasvermi
út 40. szám alatt kihelyezett ügyfélfogadást tart 11 órától 12 óráig
a Fejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatala. Az
érdeklődők a közgyógyellátásra, az
ápolási díjra, az időskorúak járadékára és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításával kapcsolatban kérhetnek
tájékoztatást.

Birtokba vette Székesfehérvár önkormányzata a Fűtőerőművet. A 2 milliárd 750 milliós nettó vételárat már
áprilisban kifizette az önkormányzat,
az azóta eltelt időben az engedélyek
beszerzése zajlott. A Fűtőerőművet a
Széphő Zrt. fogja üzemeltetni.

Az itt dolgozók többségének munkahelyét, az ígéreteknek megfelelően, sikerült megőrizni

ne legyen fűtés és melegvíz –
hangsúlyozta Székesfehérvár
polgármestere. A Fűtőerőmű
Kft. vételára nettó 2 milliárd
750 millió forint volt, amelyből 2 milliárd forintot állami
támogatással fizetett ki a város.
A jövőben meg fogják vizsgálni
annak a lehetőségét, hogy egy

fejlesztéssel egybekötve, kevésbé
frekventált területre költözzön a
Fűtőerőmű – tette hozzá CserPalkovics András.
A Fűtőerőművet a Széphő Zrt.
üzemelteti a továbbiakban. Az
itt dolgozók többségének munkahelyét az ígéreteknek megfelelően sikerült megőrizni.

Mérföldkő a válság után
Bácskai Gergely

A Videoton vállalatcsoport a válság óta
minden évben rekord árbevételt ért el,
tavaly pedig a nettó árbevétele elérte a
113.5 milliárd forintot, ami 16 százalékkal haladja meg a 2012-es és 50 százalékkal a válság utáni 2009-es árbevételt.
Az utóbbi öt évben pedig nyolcszáz fővel
növelte a gyártó a cégekben dolgozó
foglalkoztatottak létszámát.

Míg a kétezres évek elején a
számítástechnika, addig ma az
autóipar és az ipari alkalmazások a
húzóágazat a vállalatcsoportnál. A
Videoton Autóelektronika Kft. az
idei évben 38 milliárdos előirány-

zott árbevétellel számol, a tavalyi
28 milliárd helyett. Ma nincs olyan
autógyártó Európában, ahova ne
szállítana a fehérvári cég LEDes autóvilágítást. Jelenleg ez a
legnépszerűbb gyártott termékük,
de egyre fontosabb a különböző
szenzorok gyártása is, ami az elmúlt években indult növekedésnek.
Az autóipar, a háztartási gépipar
és az ipari alkalmazások terén
komplett megoldásokat nyújtó
Videoton a cég sikerét a sok év
alatt összekovácsolódott stabil
felső és középvezetői gárdában, a
cég kiemelkedően stabil pénzügyi
helyzetében és az intenzív technológiai beruházásokban látja.

Fotó: Bácskai Gergely

Szedreskert – Feketehegy –
Szárazrét
Szigli István

A Videoton a legnagyobb magyar magántulajdonban lévő ipari cégcsoport,
75 éves múltra tekint vissza
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Vörös Zsuzsanna:

„Köszönöm Székesfehérvárnak
a lehetőséget!”
Vörös Zsuzsa Magyarország egyik legeredményesebb
női öttusázója, többszörös világ- és európabajnok.
Athénben, 2004-ben szerezte meg a sportág első
női olimpiai bajnoki címét, ezzel városunk egyedüli
olimpiai bajnoka lett. Székesfehérvár díszpolgára,
aki 2010-es visszavonulása után sem lett pályaelhagyó: ma az Alba Volán SC öttusa szakosztályának
igazgatója, edzője. Büszke fehérvári.
A Belváros csodálatosan megújult. Megszépült külseje elvarázsolja az ide érkezőket. Ha egy nyári napon,
estefelé betévedek a Fő utcára, akkor azt érzem, hogy
tele van élettel. Nyüzsög, él, színes és vidám minden.
Jó itt sétálni, vagy csak kiülni egy hangulatos teraszra
és meginni egy kávét és beszélgetni…
Székesfehérvár barátságos hely, ahol jó élni – soha
nem vágytam máshová. Nagyon sokat köszönhetek ennek a városnak. Mindenekelőtt köszönöm
Székesfehérvárnak a lehetőséget! A lehetőségét
annak, hogy olyan versenyzővé válhassak, aki aztán lettem. Ez támogatás, odafigyelés nélkül nem
sikerülhetett volna! Nagyon jó megtapasztalni azt,
hogy a város minden erejével támogatja a sportágat
és szakosztályunkat, és rajtunk keresztül azt a sport
iránt érdeklődő több száz gyermeket, akik már óvodás
koruktól kezdve hozzánk járnak.
Szerencsém van, mert a versenyeken sok mindent
megéltem, – jót és rosszat egyaránt – és ezt a felhalmozódott tapasztalatot most edzőként adhatom át.
Világéletemben versenyző típus voltam: edzéseken
soha nem tudtam olyan eredményeket hozni, mint
versenyszituációban, mert akkor 15-20 százalékkal

Vörös Zsuzsanna
„A megújult HALESZ park
mozgásra csábít!”

jobb eredményekre voltam képes. Furcsa ezt most
a másik oldalról megtapasztalni… Elképesztő, szinte
mindennapos dilemma, hogy miként értessem meg a
hozzám hasonló versenyzői típusú tanítvánnyal azt,
hogy muszáj emelni az edzésteljesítményt ahhoz,
hogy a versenyteljesítmény is emelkedjen. Nagyon tehetséges tanítványaink vannak. Van köztük olyan, aki
pontosan tudja, mit akar, és ezért tenni is hajlandó:
bajnok szeretne lenni. A szakosztályban azért dolgozunk, hogy igenis saját bőrükön tapasztalják meg, milyen győzni, és ha már megélték, akkor akarják is azt.
Ha megtapasztalták a siker ízét, akkor igazivá válik
a hajtóerő, és így – a megfelelő kereteken belül – a
sikerért mindent hajlandóak megtenni. És ez egy
olyan „magányos” sportban, mint az öttusa, halmozottan igaz. Számomra fontos a sportszerűség. A legnagyobb dolog fair játékkal, tisztán nyerni, mert arra
lehet igazán büszkének lenni!
Ahhoz, hogy valaki bajnok legyen, elengedhetetlen a
megfelelő hozzáállás. Hogy az ember mit lát? Félig
tele van a pohár vagy félig üres? Csak optimista
hozzáállással lehet győzni. Mindig túl kell jutni a
hullámvölgyeken és menni előre.
Az öttusa nagyon érdekes, izgalmas sport, mely egyfajta globális látásmódra nevel. A tanítványoknak
meg kell tanulniuk, hogy ha van egy szám, ami nem
sikerül annyira, még nem dől össze a világ! Hiszen ott
van mellette a másik négy, amivel ki lehet egyensúlyozni az összeredményt. És még akkor sincs vége a
napnak, ha már célba futottál, mert mindig történhet
valami csoda, ami felülírhatja mindazt, amit addig
gondoltál.
www.TeleElettel.hu
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szerkesztette:
Látrányi viktória

Programok
Micsoda útjaink
Július 9-én és 10-én 20.30 órakor
Cseh Tamás dalaiból fiatal színművészek előadásában zenés dokumentumfilm és élő koncert látható a
Pelikán Udvarban „Micsoda útjaink”
címmel. Fellépő vendégművészek:
Váradi Eszter Sára és Keller János.

Vox Mirabilis
Július 10-én 19 órakor az Ari
S. Kupsus Szalon Koncert Társaság hangversenyt rendez az
iszkaszentgyörgyi Amdé-BajzáthPappenheim kastélyban. A koncerten
fellép a székesfehérvári Vox Mirabilis
Kamarakórus, Zemlényi Katica
vezényletével.

KULTÚRA

Királyi Napok augusztusban
Tudományos konferencia, szertartásjáték,
néptánc fesztivál, fogadalmi mise és katonazene fesztivál is várja az érdeklődőket
augusztus 14. és 24. között, a Székesfehérvári Királyi Napok keretében. A programok
összeállításakor fő szempont volt, hogy
sok embert szólítson meg és lelki, szellemi
tartalma méltó legyen a városhoz.

Az augusztus 14-i fogadalmi szentmise napján az Árpád-házi Emléküléssel
indul a rendezvénysorozat. Ezen a
napon nyit majd ki az osszárium, ami
augusztus 20-ig lesz megtekinthető.
Augusztus 13-án a szertartásjáték
főpróbáját a Fő utcában élők ingyenesen tekinthetik meg. A Koronázási

Ünnepi Játékok középpontjában
ezúttal Szent László áll. A Nemzeti Emlékhelyen színpadra állított
szertartásjátékba nagyváradi szereplők
kapcsolódnak be. Augusztus 14-től a
Fény utcában László legendáriumai
elevenednek meg. Emellett lesz
Boban Markovic és Zséda koncert,
de nem marad el a Fricsay Richárd
Katonazenekari Fesztivál sem. A
rendezvénysorozat zárásaként kerül
sor a XIX. Királyi Napok Nemzetközi
Néptáncfesztiválra augusztus 20. és
24. között.
Részletes programok:
www.szekesfehervar.hu

Fehérvártól Washingtonig
Július 10-én 19.30 órakor kezdődik
a Harmonia Albensis koncertsorozat
második hangversenye. Boross Csilla
operaénekes és az Alba Regia Szimfonikus Zenekar közös koncertjén
oratorikus és világi művek csendülnek
fel a Szent István Bazilikában.

Vígh Andrea, Liszt Ferenc-díjas hárfaművész varázslatos estével ajándékozta meg a zeneszerető közönséget
a Szent István Bazilikában.

Civil Információs
Centrum

a PARTNERSÉG fejlesztéséért

FEJÉR MEGYEI
KÉZMŰVES- ÉS
ŐSTERMELŐ
VÁSÁRT
szervez a
Fejér Megyei Civil
Információs Centrum

a Fehérvári Civil Központ
előtti téren.
Várnak minden
érdeklődőt!
8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
Tel.: 22/504-201
www.fejercic.hu

Szabadtéri koncertre fel!

megszólaltatni különleges feladat
volt, méltó a Harmonia Albensis
nemes hagyományaihoz. A kettős
koncert második részében, a
talán legkülönösebb Haydn mű,
a Nelson mise hangzott fel, négy
kiváló pályakezdő szólistával.
Nász Renáta, Vincze Klára,
Dékán Jenő és Kiss András bizonyította, miért világhírű a magyar
énekművészet.
A Harmonia Albensisről készült televíziós
összeállítást a Paletta kulturális magazin
július 8-i adásában láthatják nézőink.

Leffelholcz Marietta

A székesfehérváriak körében is
egyre közkedveltebb Velencei-tó
megannyi kikapcsolódási lehetőséget
kínál idén nyáron is.

A víz szerelmesei tartalmas
programok közül válogathatnak,
és még a zenei élményekről
sem kell lemondaniuk. Ismét
megnyitotta kapuit ugyanis az
Agárdi Popstrand! Az elmúlt
37 évben sok tízezer fiatal és
fiatalos életvitelű család szerzett
itt felejthetetlen emlékeket

nyaranta a különleges hangulatú
koncerteken. Magyarország
legmagasabb állandó színpada
2014-ben is várja a szórakozni vágyókat. Minden zenei
stílus kedvelője megtalálja majd
számításait a Popstrandon.
Július12-én a Neoton együttes
és Janicsák Veca, 19-én az Irigy
Hónaljmirigy és a Keresztes
Ildikó Band, 26-án Demjén
Ferenc és Radics Gigi lép a színpadra. Augusztus 2-án az R-GO
és a By The Way gondoskodik
a felhőtlen kikapcsolódásról
Agárdon.

Fotó: Simon Erika

A templomi koncertsorozat
első előadásán, az Alba Regia
Szimfonikus Zenekarral együtt,
Drahos Béla karmester vezényletével szerzett örök élményt a
nézőknek, hallgatóknak.
Albrechtsberger, a hárfaművek
atyjának C-dúr hárfaversenyét

Fejér Megyei

július 17-én
16 órától

Gyepshow a tavalyi katonazenekari fesztiválon. Idén is lesznek ehhez
hasonló látványos elemek.

Húrok és hangok
vakler lajos

2014. július 7.
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Fotó: Simon Erika archív
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Vígh Andrea, hárfaművész és az Alba Regia Szimfonikus Zenekar koncertjével kezdődött meg a Harmonia Albensis koncertsorozat

Az R-GO együttes idén is fergeteges koncertre készül
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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 10-től a Bregyó Sportcentrum Bericap Felnőtt Női-Férfi Öttusa Európa-Bajnokságon.

Schéda Szilvia

Augusztus 5. és 7. között kerül
megrendezésre Székesfehérváron az
Alba Regia Feszt és Jazzverseny. A
háromnapos rendezvény alatt a Vörösmarty Színházban, a Hotel Magyar
Király előtti téren, a Zichy-ligetben és
a Múzeumkertben várják az igényes
zene szerelmeseit.

A fellépők között világhírű
külföldi és magyar művészek,
valamint ifjú tehetségek is szerepelnek. Biréli Lagrène francia
gitárművész idén első alkalommal lép fel hazánkban, augusztus
5-én 20 órakor a Vörösmarty
Színházban. „Új együttesemmel,
egy gitár – Hammond-orgona –
szaxofon – dob felállású formációval érkezem Székesfehérvárra.
A tőlem megszokottnál kicsit
modernebb zenét hallhat majd a
közönség. Most ez a kicsit jazz
és blues beütésű zenei világ áll
hozzám a legközelebb. Az a célom,
hogy több oldalamat, különböző

A 48 éves gitárművész első alkalommal koncertezik hazánkban

stílusaimat is megismerjék minél
többen” - mondta el a művész. A
gitárvirtuóz bízik abban, hogy a
fesztiválon összeállhat majd az
itt fellépő zenekarokkal is egy
kis közös örömzenélésre.

Koronázási szertartásjáték:
László
Főbb szerepekben:

Makranczi Zalán
(László)

Rendező: Szikora János
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Fotó: Biréli Lagrène archívum
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Blaskó Péter

(Koronázó érsek)

Mihályi Győző

(Szertartásmester)

helyszín:

Székesfehérvár, Koronázó tér: Nemzeti Emlékhely
Az előadások időpontja:

2014. augusztus 16. (szombat) 21.00 óra
2014. augusztus 17. (vasárnap) 21.00 óra
2014. augusztus 18. (hétfő) 21.00 óra
Esőnap: 2014. augusztus 19. (kedd) 21.00 óra
Jegyértékesítés: Vörösmarty Színház (8000 Székesfehérvár, Fő u. 8.)
Jegyértékesítő pavilon (a Városház téren)

www.koronazas.hu
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Napraforgóóóóóóóóóó! Felújítás a Felsővárosi Óvodában
A HETILAP

Csima Veronika

A szokásos csatakiáltással üdvözölték
a gyerekek az idei Napraforgó Városi
Napközis Tábort az ünnepi megnyitón. A szervezők színes programokkal
készültek, hat turnusban augusztus 8-ig
várják a gyerekeket.

Látrányi Viktória

Megkezdődött a Felsővárosi Óvoda
felújítása. A mintegy bruttó 25 millió
forintos beruházás a homlokzat-felújítás mellett fűtésrekonstrukciót, nyílászáró-cserét, a belső elektromos hálózat
felújítását is magában foglalja.

A Felsővárosi Óvoda Székesfehérvár legrégebbi óvodája. A
legutolsó nagyobb felújításra
1974-ben került sor az intézményben. Most bruttó 25 millió
forintos fejlesztés valósulhat meg.
Így a homlokzat-felújítás mellett

fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére és a belső elektromos
hálózat felújítására, továbbá
falfestésre is sor kerülhet. Földi
Zoltán a terület önkormányzati
képviselője pedig azt mondta, ez
a mostani beruházás reményeik
szerint az óvoda felújításának az
első üteme lesz, és a továbbiakban megvalósulhat a tetőszerkezet és a pince rekonstrukciója
is. A munkákkal a tervek szerint
augusztus 25-ig készülnek el a
szakemberek, így szeptembertől
már a megújult óvoda nyithatja
meg „kapuit” a gyerekek előtt.

A táborozóknak egy fő feladatuk lesz: érezzék jól magukat!

Fotó: nzp

Fotó:Simon
Erika
Fotó:
Simon Erika

Rekordszámú, több mint 460 Fehérváron tanuló kisdiákkal nyitotta
meg kapuit a Napraforgó Tábor.
Tartalmas programon vehetnek
részt a táborozók, többek között
sportolási lehetőségekkel, kézműves és ismeretterjesztő foglalkozásokkal és interaktív programokkal
készültek a szervezők. Szerdánként

zenés műsorok lesznek, az első
turnusban, július 2-án a Kákics
Együttes készült zenés népmesével. Rajtuk kívül még számtalan
szervezet ajánlotta fel segítségét,
például lesz rendőrségi, mentős
és tűzoltó bemutató is. A lurkók
mehetnek majd a városi strandra, a
Hetedhét Játékmúzeumba és a Városi Képtárba is. A tábor költsége
megegyezik a mindenkori napközis díjjal, de a nagycsaládosok
féláron, a szociálisan rászorulók
pedig akár térítésmentesen is táborozhatnak. Jelentkezni legalább
72 órával a táborozás megkezdése
előtt, személyesen a Bregyó-köz
portáján vagy e-mailben lehet.

Szeptembertől itt már megújult, modern környezet fogadja az óvodás gyerekeket

Forgalmi rend változás
Bácskai Gergely

Átalakult a Berényi út forgalmi rendje az
Olaj utca és a Vértanú utca közötti szakaszon. A változtatásra azért volt szükség,
mert így balra lekanyarodó sávokat
lehetett kialakítani, illetve a Berényi úti
gyermekorvosi rendelő melletti gyalogos
átkelőhely is sokkal biztonságosabb lett.
Az új forgalmi rend szerint több parkolóhely is van az úton: a Nefelecs utca és a
Berényi út sarkánál található gyógyszertár közelében és a Magyar Közút területi
igazgatósága előtt.

Fotó: Bácskai Gergely

A Csutora utca - Berényi út
kereszteződésénél középszige-

tes gyalogátkelőhelyet alakítottak ki burkolatjel festéssel,
továbbá balra kanyarodó sáv
van a Csutora utca felé. A
változtatással egyrészt egységesebb lett a forgalmi rend,
ami a már felújított szakaszon
is kialakult, másrészt pedig
jóval biztonságosabb az út a
lekanyarodó sávok és a középszigetes gyalogos átkelőhely
miatt. Székesfehérvár Városgondnoksága ezúton is felhívja
a figyelmét az autósoknak,
hogy körültekintően közlekedjenek a megváltozott forgalmi
rend szerint!

Biztonságosabb az út a lekanyarodó sávok és a középszigetes gyalogos átkelőhely miatt

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
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

Semmelweis-nap alkalmából
idén a „Székesfehérvár Egészségügyéért” díjat Dr. Kovács
Tibor kapta, aki 1972-től a Fejér
Megyei Szent György Kórházban dolgozott radiológusként,
majd Székesfehérvár városi
tisztifőorvosa volt nyugdíjba
vonulásáig. 1995-től pedig az
ultrahang-diagnosztikai szakrendelés főorvosaként végezte
munkáját. A Semmelweis-napi

ünnepségen köszöntötték az „Év
védőnője” díjat elnyert Sörös
Erika Zsuzsanna iskolavédőnőt,
valamint a megyéből egyedüli
fehérvári díjazottként „Kiváló
védőnő” díjat kapott Kemény
Zoltánné iskolavédőnőt. A
program végén a 40, illetve 25
éve közalkalmazottként dolgozó
egészségügyi szakemberek
munkájáért mondott köszönetet az önkormányzat a Humán
Szolgáltató Intézettel közösen.

Tipp

Dr. Kovács Tibor vehette át a „Székesfehérvár Egészségügyéért” díjat

Új allergiateszt
gyermekeknek
A tavaszi, kora nyári időszakban
gyermekeink gyakorta kellemetlen
légúti tünetekben szenvednek: tüs�szögnek, könnyeznek, folyik az orruk.
A tünetek allergia gyanúra adhatnak
okot, ezért fontos a gyermekek
kivizsgálása.

„Lássunk egy valóságos esetet: Sz.
Sz. 4 éves kislánynak március óta szemtünetei vannak,
ami könnyezésben, viszketésben
nyilvánult meg. Ehhez még
későbbiek folyamán hozzájárult
az orrfolyás és a tüsszögés is. A
gyermekorvos laboratóriumba
küldte vérvizsgálatra. A kislány
hangos sírással jelezte ellenállását
a vénázás illetve a karcolásos
bőrtesztet elvégzése ellen. Ezt
követően a legújabb diagnosztikai
teszt a FastCheckPOC segítségével
történt meg a vizsgálat. Ugyanis a

Az eseményen szűrésekkel, mérésekkel és mindenre kiterjedő orvosi tanácsadással várták a
Csalán élőket. „Az egészséges életmód terén jelentkező esélyegyenlőtlenségeket kezdtük el
kiküszöbölni ezekkel az egészségnapokkal. Akik messzebb laknak a város központjától, sokkal
nehezebben jutnak el a szűrésekre. ”– mondta Östör Annamária egészségügyi és sporttanácsnok.

Fotó: Simon Erika

Az egészségügyben dolgozókat
köszöntötték a város hagyományos,
Semmelweis-napi ünnepségén. A
hagyományokhoz hűen Semmelweis
Ignác Jókai utcai domborművénél
vette kezdetét az ünnepség. Ezt
követően a Hiemer-ház báltermében
Cser-Palkovics András polgármester az
összes fehérvári nevében méltatta az
egészségügyben dolgozók áldozatos
munkáját.
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Fotó:Samu Miklós

Az egészségügyben
dolgozók ünnepe
Látrányi Viktória
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kislány az ujját hagyta megszúrni és 30 perc múlva már kész is
volt az eredmény.” - mondta el
Szoboszlai Istvánné analitikus.
Ez a teszt kifejezetten alkalmas
azon páciensek vizsgálatára, akik
idegenkednek a vénás vérvételtől,
illetve a karcolásos bőrteszt sem
végezhető el náluk, mert allergiaellenes gyógyszert szednek. Az
eddig bevett gyakorlat szerint,
ha egy páciens antihisztamint
szed vagy szedett, akkor 5 napos
szünetet kellett tartani, míg a
prick-teszttel a laboratóriumi
vizsgálatot elvégezhették hitelt
érdemlően. Ezt a problémát oldja
meg a Németországban kifejlesztett új allergia teszt a FastCheck
Poc teszt. A teszt kifejezetten alkalmas kisgyermekek, kismamák,
idősek légúti- vagy táplálékallergia vizsgálatára.

ÚJ ALLERGIA VIZSGÁLATI MÓDSZER!!!
ÉLTELALLERGIA?
POLLENALLERGIA ?
KISGYERMEKEK! • KISMAMÁK! • IDŐSEK!
A MÓDSZER KIFEJEZETTEN ALKALMAS
GYERMEKEK,KISMAMÁK,
IDŐSEK KIVIZSGÁLÁSÁRA ÉS
AZON BETEGEK SZÁMÁRA,
AKIK ANTIHISZTAMIN
KEZELÉSBEN RÉSZESÜLNEK!!!
A vérminta rendelőben elvégezendő vizsgálatához 2-3
csepp ujjbegyvér elegendő. Új allergia teszt Németországból a FastCheckPoc diagnosztikai vizsgálat,
melynek eredménye 30 percen belül megkapható!
Bejelentkezés: 06/20/9708-600
Szoboszlai Istvánné
BSc. analitikus
Laborvezető

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
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Petőfi Sándor nyomában Erdélyben
Kirándulás a Széna Téri Általános Iskola hetedikeseivel
Huszár Zoltán

A Széna Téri Általános Iskola hetedik
évfolyamának harminckét tanulójával, öt tanárával és négy szülővel
szálltunk autóbuszra június 2-án, hogy
elutazzunk Erdélybe, egy hetet töltsünk ott, megismerkedjünk az erdélyi
emberekkkel, kultúrával és meglátogassuk Petőfi Sándor emlékhelyeit.

Várakozással teli napok után
reggel hat óra körül indultunk
el. Az út összesen ezernyolcszáz
kilométer volt, mely Budapest,
Nagybánya, Koltó, Beszterce,
Gyergyószentmiklós, Borszék,
Parajd, Korond, Fehéregyháza,
Marosvásárhely és Kolozsvár
városát érintette.
Koltón megtekintettük a Teleki
Sándor birtokán álló kastélyt, –

Nagybánya főterén a város
hatszögletű pecsétjének mintájára
készült szökőkút

Koszorúzás Koltón a Petőfi Sándor-Szendrey Júlia szobornál

ahol Petőfi Sándor töltötte „mézes heteit” feleségével Szendrey
Júliával – ami jelenleg múzeum.
A kastély kertjében áll Petőfi és Szendrey Júlia egyetlen
teljes alakos közös szobra, ami
egyedülálló a világon. A parkban
található az a somfa, amely alatt
lévő kőasztalnál írta Petőfi a verseit, köztük a magyar irodalom
egyik legszebb szerelmes versét, a
Szeptember végén címűt. Nagybányán átsétálva a Zazar folyó
hídján, a Főtérre érkeztünk,
innen ellátogattunk a skanzenbe.
Nyagybányáról indulva, érintve
Besztercét, megérkeztünk
Gyergyószentmiklósra. Az itt
eltöltött három nap eseményekben gazdagon telt. A gyergyó-

A gyergyószentmiklósi és a székesfehérvári gyerekek közös tánca
Horoszkóp
július 7. – július 13.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

szentmiklósi Fogarassy Mihály
általános iskola és a székesfehérvári Széna Téri általános iskola
testvériskola lett.
A gyergyói gyerekek türelmetlenül vártak már bennünket.
Népviseletbe öltözve mutattak be
táncokat, volt színi előadás, végül
az ajándékok kerültek átadásra.
Ezen három napban megkoszorúztuk a gyergyószentmiklósi
Petőfi szobrot, körbejártuk a Békás-tavat, ellátogattunk a Békásszoroshoz és a Gyilkos tóhoz.
Innen tovább a Sóvidékre
vezetett utunk, ami a Kis-

Kissné Dobos Krisztina tanárnő átadja a Széna téri iskola egyik ajándékát
a gyergyószentmiklósi iskola igazgatóhelyettesének, Lázár Nórának

Békás-tó madártávlatból, háttérben a duzzasztógát

Kos 03. 21. – 04. 20.

Ikrek 05. 21. – 06. 21.

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.

Bika 04. 21. – 05. 20.

Rák 06. 22. – 07. 22.

Szűz 08. 23. – 09. 22.

Verhetetlen a kommunikációban. Nincs olyan,
amit ne tudna eladni, illetve a saját érdekeit olyan
jól képviseli, hogy ezért a környezetében többen
sárgulhatnak az irigységtől.
Ha idényjellegű munkát végez, hatósági ellenőrzésre van kilátása. A szabályokat akkor is tartsa be, ha
úgy tűnik, a kihágásnak nem lehet következménye,
mert éppen ott vannak az ellenőrök, ahol nem
gondolná.

Nincs oka aggodalomra sem a saját gyermeke, sem más
gyermeke miatt, mert a csemete megfogadja a tanácsát,
és nem követ el hibát. Egy idősebb személy jót akar, ne
keressen a cselekedete mögött hátsó szándékot!
Mindent csak lassan, kimérten, odafigyelve végezzen, mert
a kapkodásnak sérülés lehet a vége! Kerülje el a kötözködő,
még a kákán is csomót kereső embereket, ellenkező esetben olyan helyzetbe kerül, amikor nem tudja megvédeni
a saját érdekeit!

Valami elromolhat a háztartásában, aminek megjavítása kisebb vagyont emészthet fel. A szerelmi életére a
féltékenység lehet a jellemző, míg ha tartós kapcsolatban él, a partnere ötlete idegessé, feszültté teheti.
Nem kell aggodalmaskodnia a pénz miatt, és talán
olyasmit is megengedhet magának, amiről korábban
úgy gondolta, ez csak a jómódúak kiváltsága. A
most induló szerelmi kapcsolata hosszan tartó
boldog viszonynak bizonyul.
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A korondi fazekas Páll család házának kerámiákkal díszített udvara

Obeliszk Petőfi Sándor és a segesvári csatában elesett névtelen hősök
emlékére Fehéregyházán

Békás-szoros helyenként függőleges
sziklafalakkal

A parajdi sóbánya hatalmas termeiben törpéknek tűnnek az emberek
Mérleg 09. 23. – 10. 22.

Megtörténhet, hogy az anyagi helyzete alapján hoz
döntéseket, ám ez nagy tévedésekhez vezet. Talán
épp olyasvalakit utasít el, aki nem enged bepillantást a pénzügyeibe, és Ön azt hiszi róla, nincs mit a
tejbe aprítania.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Kiváló ez az időszak állásváltoztatásra, illetve a
felettesére olyan pompás benyomást tehet, hogy
főnöke úgy érzi, nélkülözhetetlen. Hivatalos ügyek
intézéséhez higgadtságra van szüksége.

Szejkefürdői székelykapu „alagút”

Másnap reggel megcsodáltuk
Marosvásárhely virágos főterét.
Egy belvárosi séta után indultunk következő állomásunk-

hoz, a Tordai-hasadékhoz,
mely lélegzetelállító geológiai
képződmény, gazdag növény- és
lepkevilággal.

Fotók: Huszár Zoltán

Küküllő és a Korond-patak
völgyében található. Lenyűgöző
volt a parajdi sóbánya hatalmas
csarnokaiban sétálni. Délután
megérkeztünk a fazekasság
„fellegvárába” Korondra. Itt
megcsodáltuk a kézműves alkotásokat és szert tettünk egy-egy
ajándéktárgyra. Szejkefürdő,
Székelykeresztúr és Fehéregyháza érintésével estére értünk
Marosvásárhelyre.

Az utolsó napot Hunyadi Mátyás
és Bocskai István szülőhelyén,
Kolozsváron töltöttük. Az utolsó
csoportkép a főtéren készült,
Mátyás király szobra alatt.
Belekóstolva a magyar történelem e fejezetébe, új barátokat
szerezve, élményekben, ismeretekben gazdagon tértünk haza
Székesfehérvárra. A „Határtalanul” program elérte célját.

Fűggőhíd a tordai-hasadékban, alatta a Hesdát patak kanyarog

Csoportkép Mátyás király lovasszobránál Kolozsváron

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.

Bak 12. 21. – 01. 20.

Halak 02. 19. – 03. 20.

Mindennél fontosabb, hogy ne veszítse el a fejét,
mert sajnos hirtelen felindulásból olyan lépésre
szánhatja el magát, amit később megbánhat, és amit
nem lehet majd visszacsinálni!
A felettese annyira elégedett lehet Önnel, hogy talán
felemeli a fizetését, vagy olyan juttatásban lesz része,
amely miatt könnyebbnek érezheti az életét. Szerelmi
kapcsolatában Önnek kell többet tennie, hogy a
viszony úgy működjön, ahogyan azt szeretné.

A munkahelyén olyan elképesztő hírt hallhat, hogy
hirtelen azt sem tudja, ébren van-e vagy álmodik. A
lényeg az, bármi hangozzék is el, ne adja tovább, ne
pletykálkodjon!
Fegyelmeznie kell magát, ha pénzről van szó! Csak
arra adjon ki, amire nagyon muszáj! Egy baráti
kapcsolatot elronthat a pénz, ezért ne kérjen és ne
adjon kölcsönt senkinek.
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Egy tó a kert gyönyörű éke

Mikor Dombiné Soós Ildikóval,
a Koi Mánia szakemberével
találkoztam, első pillantásra az
volt az érzésem, hogy ő valóban a halak szerelmese. Nem
üzleti céllal tartja őket, hanem
mert valóban imádja ezeket az
állatokat, és mindezt úgy teszi,
hogy ért is hozzá. Persze nem
elég a halakhoz érteni, azt is
tudni kell, hogyan kell kialakítani
egy tavat ahhoz, hogy halaink jól
érezzék magukat. Először is ki
kell választani a megfelelő helyet,
ahol félárnyékban lehet majd
a tó. Aztán kell egy gödör, ami
minimum 80 cm mély, de inkább
mélyebb. Ez a mélység azért

Fotó: Csima Veroika

Korábban sosem gondoltam volna,
hogy háziállatként lehet gondolni
a halakra. Persze, sokszor láttam
már kerti tavakban aranyhalakat,
de nem hittem, hogy ezek a halak
akár kézből is esznek, és odaúsznak a part szélére, ha közeledik a
„gazdájuk”.

A halakat folyamatosan figyelni kell, hogy az esetleges megbetegedéseket
időben kezelhessük

kell, hogy a halak át tudjanak
telelni. Ha végeztünk az ásással,
el kell távolítani a nagy köveket,
az aljára homokágyat kell tenni,
befedni geotextíliával – vakondok
és egyéb tóba nem kívánatos dolgok ellen – majd a végére jöhet
a tófólia. Ezután következik a

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK, HOGY 20. ÉVESEK LETTÜNK,
ÓRIÁSI AKCIÓKKAL SZÜLINAPOZZ VELÜNK!

vízfeltöltés, ami csak és kizárólag
ellenőrzött vízzel történhet, de
ha van elegendő mennyiségű esővizünk, akkor az még szerencsésebb választás. Majd hagyni kell
a vizet felmelegedni és közben
be kell oltani jó baktériumokkal.
A tóban élő növényeknek nem

csupán esztétikai szerepük van,
hanem azok biztosítják a tó
természetes működését. A kis
halaknak menedéket nyújtanak,
egyfajta szűrőként működnek
és segítik a víz oxigénellátását is.
Persze kellenek szűrők, csobogók
ahhoz, hogy a tó minél tisztább
és oxigéndúsabb legyen. Aztán
jöhetnek a halak. A tó méretétől
függ, hogy milyen hal lehet a lakója, hiszen az aranyhalak kisebb
tóban is jól érzik magukat, a tok
halaknak mélyebb víz kell, mert
ők a hűvösben szeretnek lenni, a
koi pontyok pedig megnőhetnek
akár 70-80 centiméteresre is,
ezért nekik nagyobb élettérre van
szükségük.
A mesterséges tóban élő halak
táplálása fontos, mivel nem
természetes környezetükben
nőnek fel. A halak is meghálálják
a törődést és a gondozást, hiszen
egy idő után akár kézből is lehet
etetni őket, ráadásul még egy kis
simogatást is engednek.

Kerti-tavi halak , növények, haltápok nagy választékban.
Tótechnika egyedi igények szerint is.

A születésnapi akciók
helye: Festékáruház Székesfehérvár, Móri út 50. (Tel.: 22/506-132)
ideje: 2014. július 28. és augusztus 1. között

Részletek július 25-től a Fehérvár TV képújságján. Szülinapi akciónk csak a Móri úti üzletünkben érvényes.

MEGNYITOTTUNK!
• spíkócsövek és idomai 1250 mm-ig, készleten 400 mm-ig
• gépészeti szigetelôanyagok
• négyszög légcsatornák
• rögzítéstechnika
• klímák és kiegészítôi
Székesfehérvár, Tátra u. 30.
Telefon: 22/500-252
E-mail: legcsavar14@gmail.com

Székesfehérvár, Rába u. 20. • Tel.: +36 20/8020-100
www.koimania.hu • koimania@koimania.hu

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS SZAKÁRUHÁZ, FÜRDŐSZOBASZALON,
CSEMPE-ÉS ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS
A HIRDETÉS FELMUTATÓJA 20% KEDVEZMÉNYBEN
RÉSZESÜL automata öntöZő REndSZERÜnkbőL!

Székesfehérvár, Gyimesi u. 2.
(Balatoni út-Gyimesi u. sarok)
Telefon: 22/347-423

Az akció 2014. július 7-31-ig tart.
Részletek az üzletekben.

Szokásos termékeinkkel a többi üzletünkben is állunk vásárlóink rendelkezésére:
Festékcentrum Székesfehérvár, Deák F. u. 21. Tel.: 22/340-816
Festékbolt Polgárdi, Deák F. u. 7. Tel/fax: 22/576-118
www.albafess.hu, albafess@t-online.hu • Nyitva: h-p: 7.30-17.00, szo.: 7.30-12.00

Mór, Asztalos út 1.
(a volt orosz laktanya)
Tel.: 22/400-220

www.hollander .hu

FEHÉRVÁR
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A HETILAP

Divat az ablakban
Schéda Szilvia

Napjainkban már többszázféle különböző mintájú és anyagú függöny
közül választhatunk, melyekkel
lakásunkat szebbé, otthonosabbá
varázsolhatjuk. Korábban a fehér
színű, többnyire csipke anyagok
díszítették az ablakokat, de ma már
bármilyen színű és mintájú, megannyi anyagból készült függönnyel
találkozhatunk a boltok polcain.

„Mindig vannak újdonságok,
de a már évtizedek óta népszerű
darabok is előfordulnak, hiszen
a gyártók gondolnak azokra is,
akik a hagyományos irányzatokat
kedvelik. Most leginkább az ekrü
és színes, lenge anyagok divatosak, melyek áteresztik a fényt,
ugyanakkor ki és belátást is engednek a helyiségekbe.” – mondta
el Pretzné Horváth Erzsébet,
üzlettulajdonos. Az árnyékolás

terén is vannak újdonságok. A
dekor jellegű sötétítők leginkább a lakás csinosítására
szolgálnak. A legújabb kedvenccel, az úgynevezett blackout
függönnyel azonban a teljes
sötétséget el lehet érni. „Egy
fekete szál beszövésével készítik
el az anyagot, ami nem engedi be
a fényt, és a hőt is kizárja. Még
a fehér színű sötétítők is képesek betölteni ezt a funkciót, így

a lakásnak stílusosabb külsőt
kölcsönözhetünk.” – tette hozzá
a szakember. A bútorok,
szőnyegek színe és stílusa is
fontos szempont a választásnál, de érdemes felkeresni a
szaküzleteket, ahol szakszerű
tanácsokkal látják el a vásárlókat, legyen szó a megfelelő
anyagok kiválasztásáról, a
kiegészítőkről, vagy éppen az
egyéni igényekről.

L’ARA - TEX

FÜGGÖNY ÉS LAKÁSTEXTIL ÜZLET

Székesfehérvár, Balatoni út 21. (a Burger King-gel szemben)

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

www.larafuggony.hu

Ma már a felhasznált anyagok választékának csak a képzelet szabhat határt

Tudunk jobb helyet
pénze gyarapításához!

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

Szerelők,
kivitelezők
figyelem!

ahol a tetők életre kelnek

kiemelt kereskedő

Megnyitottuk
épületgépészeti szakboltunkat,
ahol mindent megvehetsz,
ami víz-gáz-fűtéshez kell!

Centrum

Homlokzati- és tetőszigetelések,
ETERNIT sík-és hullámpala,
, BALIO, Fakro ablakok,

Nyitási akciónk:

FIÓKKAMAT 0%

EHM: 7,25%

*

Akár kamatadóés ehomentesen**

Bocsi-Bolt Kft. - az igazi szaki üzlete
Székesfehérvár, Jancsár köz 2., Vadex telep

*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

AKCIÓ!!!

Székesfehérvár, Megyeház utca 3.
(22) 310-123 • www.mmf.hu
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Folyamatos akciókkal várjuk ügyfeleinket!
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Akció 2014.07.07-től visszavonásig, részletek az üzletben.

(A volt Gázmodul mögött, bejárat az Új Váralja sorról)

Nyitva: h-p.: 8.00-16.00
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Az akció 2014.06.23-tól 07.13-ig tart, részletek az üzletben.

Értékteremtő Megtakarítások

Ereszcsatornák, cserepes lemezek,
bitumenes lemezek

AKCIÓ!!!

BEFŐTTKAMAT 0%

minden vevőnknek hűsítővel
kedveskedünk és minden
300.000 forint feletti vásárlónk
esélyes a július 14-én kisorsolásra
kerülő LCD TV megnyerésére!

Auftragsnummer: 0000097970
AuftragsPosition: 2

AKCIÓ!!!

CIHAKAMAT 0%

termékek

Tetőfóliák, kiegészítők, Schiedel, EFFE2 kémények,

AKCIÓ!!!

Fotó: Simon Erika

Függönyt fel! Itt a nyár!

méret
Akci
Ak
ció
ónya4k0*
észl
és
zlet
et ere
rejé
jéiig, ill
llet
etve
ve
m0ax
ax.
. 6100
arab
abra
ra ért
rten
endõ
dõ..
Zártsz
Zárt
szel
elvé
vény
0*40
40*2
*2
2.99
2.
990
Ft/
t/6
fm dar
Va
sanyago
Síkh
Sí
khál
álóó 5000*
000*21
2150*
50*15
150*
0*15
1500 4 mm
3.12
3.
1255 Ft/
t/db
db
Eres
Er
eszzcs
csat
ator
orna
na hor
orga
gany
nyzo
zott
tt 33 4 fm 1.
1.99
9900 Ft/
t/db
db széles választ

Akci
Ak
ció
ó a kés
észl
zlet
et ere
rejé
jéiig, ill
llet
etve
ve max
ax.. 100 dar
arab
abra
ra ért
rten
endõ
dõ..Kengyelek

legyár

Kengyelek legyártása, méretre vágás, házhoz méretre
szállítás.
vágás, házhoz
Vasanyagok, bádogos termékek, fonatok
Va
sanyagok,
bádogos term
széles választékával várjuk kedves Vásárlóinkat!

széles választékával várjuk ke

Kengyelek legyártása,
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Különleges várkápolna Csókakőn

látrányi viktória

Tovább szépült Csókakő
vára, mely Fejér megye
egyetlen középkori eredetű,
a török időkben is használt
vára. Elkészült ugyanis a
várkápolna. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű, nemzeti vagyonnak minősülő műemlék felújításához szükséges
forrást a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. biztosította. „Néhány évtizeddel
ezelőtt itt romok és balesetveszélyes állapotok fogadták az

Fotó: Bácskai Gergely

Mintegy 35 millió forintból elkészült a Csókakői várkápolna és a
tervek között szerepel a kápolna
és kaputorony között elhelyezkedő
ágyúállás rekonstrukciója, a kápolna lépcsőjének a felújítása, illetve a
várban lévő feltételezett törökkori mecset területének régészeti
feltárása is.

A különleges kápolna mostantól már a nagyközönség számára is látogatható

Tudta-e?
A vár állapota annyira leromlott, hogy az 1990-es évekre végveszélybe
került. Felverte a gyom, falai, bástyái olyannyira balesetveszélyessé
váltak, hogy be kellett tiltani a látogatását. 1995-ben alakult meg a
Csókakői Várbarátok Társasága, amely társadalmi munkával, tagdíjak és
adakozások segítségével elkezdte megmenteni a várromot. Erőfeszítéseik révén a terület nagy részének régészeti feltárása megtörtént,
helyreállították a vár egy részét is.

idelátogatókat. Sokak munkájának az eredménye az,
hogy ma így néz ki a Csókakői
vár és környéke.” – mondta
el a település polgármestere
Fűrész György.
A csókakői vár rekonstrukciója azonban ezzel nem ér
véget. „A tervek között szerepel a kápolna és kaputorony
között elhelyezkedő ágyúállás
rekonstrukciója, a kápolna
lépcsőjének a felújítása illetve
a várban lévő feltételezett
török-kori mecset területének
régészeti feltárása is.” - nyilatkozta Marjay Gyula, az
MNV Zrt. főigazgatója.
Mindezeket a felújításokat
elsősorban az indokolja, hogy
a látványos vár jelentősen
növeli az idegenforgalmat,
ami megteremti a műemlék
önfenntartásának esélyét.
A tervek szerint a kápolna
Brindisi Szent Lőrinc nevét
viseli majd.

P
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Parkolási lehetőségek a Gyulai Memorial: parádés mezőny
sportesemények idején
A HETILAP

Nagyszámú, ingyenesen
használható parkolóban
tehetik le járművüket azok a
sportbarátok, akik kilátogatnak a Regionális Atlétikai
Központba a jövő heti sportesemények alatt.

Székesfehérvár két jelentős sporteseménynek
ad otthont a jövő héten,
július 8-án rendezik
meg a Gyulai István
Memorial - Atlétikai
Magyar Nagydíjat, majd
július 10-én kezdődik
a 2014 Bericap Felnőtt
Női Férfi Európa-bajnokság a Regionális
Atlétikai Központban.
Mivel a Bregyó-közi
Sportcentrum előtt kevés

a parkolóhely, így a rendezvények szervezőivel
egyeztetve a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. a terület mögött
található „kiserdőben”,
nagy területen alakított ki murvás felületű,
ingyenesen használható
parkolót. A versenyre
érkezők a Kereszttöltés utca felől, kijelölt
útvonalon közelíthetik
meg a helyet, ahonnan
az ideiglenesen kialakított beléptető kapun
mehetnek be a verseny
területére. A parkolókat
és a Központ „kiserdő”
felőli oldalán található
bejáratot kizárólag a két
sportesemény ideje alatt
használhatják a sportbarátok.

A rajtlisták alapján kijelenthető, hogy
minden nemzetközi számban a világ
legjobb atlétái mutatják be tudásukat
július 8-án a Bregyóban.

A Gyulai István Memorial szervezői folyamatosan ismertették
a világklasszisok egyre bővülő
névsorát, mostanra egyértelmű,
hogy a sportok királynője teljes
pompában vonul fel a fehérvári
versenyen, kedden délután. Itt lesz
napjaink egyik legnagyobb csillaga,
a tízpróbázó, de ezúttal 110 gáton
induló Ashton Eaton, a férfi 100
méter korábbi világbajnoka, Kim
Collins, vagy a női sprint szuperklasszisa, Carmelita Jeter éppúgy,
mint a kenyai hosszútávfutók, a
240 centit ugró magasugrók és
olimpiai bajnokunk, Pars Krisztián. „Magyarországon, egynapos
versenyen még soha, még az egykori
legendás Budapest Nagydíjakon sem
volt ilyen erős a mezőny” - jelentette
ki Deutsch Péter, a szervezőbizott-

Fotó: gyulaimemorial.hu

Csima Veronika

somos Zoltán

Ashton Eaton: olimpiai-, világbajnok, világcsúcstartó

ság elnöke. A „Te mennyit futsz
100-on?” program már délelőtt
kezdődik, a világsztárokat pedig
délután háromtól láthatják a nézők
– ezúttal tényleg testközelből.

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!

Egy módszer, három lány – harminckét nyelvvizsga!

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet tanulni,
ők sem gondolták, hogy ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka átlagos nyelvtanulónak tartotta
magát, 27 évesen
mindössze egy
nyelvből volt biz ony ít v ány u k .
Életük nagy felfedezésének érzik a módszerrel
való megismerkedést.
Azóta
ugyanis Virág kilenc, Blanka pedig tizenhárom
nyelvből szerzett
középfokú nyelvvizsgát. Zsófi pedig 18 éves „kreatív nyelvtanuló”,
negyedikes gimnazistaként már tíz nyelvből vizsgázott sikeresen, teljesítménye korosztályában
egyedülálló.
Könnyedén, három-négyhavonta tettek középfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a Kreatív Tananyagot használták. Figyelem, manapság
gyakori, hogy a középfokú nyelvvizsga hiánya
miatt a végzősök fele nem veheti át a diplomáját!

A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27 nyelvvizsgával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. Három dolog amiért érdemes ezzel a
tananyaggal tanulni:
1.A könyvben
szereplő 8000
kétnyelvű mondatrész, mondat
és a hanganyag
megtanít beszélni – tanári segítség nélkül.
2.A könyv tartalmazza a középfokú nyelvvizsga
nyelvi anyagát
– ezt a lányok
eredményei is
bizonyítják.
3.Kiváló módszer újrakezdésre, szinten tartásra,
sőt – újra elővéve – bármikor felfrissíthetjük vele
nyelvtudásunkat anélkül, hogy be kellene iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra.
További információ az alábbi honlapon található,
illetve az előadáson, ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet minden olyan emberből sikeres nyelvtanuló, aki valóban komolyan gondolja, hogy
elsajátít egy idegen nyelvet.

Hudi Tibor

(06-30/318-4953)

www.kreativnyelvtan.hu

Gaál Ottó nagysikerű tankönyvének
bemutatója Székesfehérváron!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!

Eredeti módszer,
különlegessége az
önálló beszédgyakorlás,
egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA,
SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG,
OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND,
ESZPERANTÓ, HORVÁT
tananyagok megtekinthetők és

21.990 Ft

egységáron megvásárolhatók:

Székesfehérváron

a Szabadművelődés Házában
(Fürdő sor 3. 104-es terem)
2014. július 9-én (szerda) és
július 16-án (szerda) 17-19 óráig.
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Az én világbajnokságom –
dr. Mezey György rovata

Brazília – Kolumbia 2-1
A brazil középhátvédek góljai, Neymar súlyos sérülése és
a „Hogyan tovább Brazília?”
kérdés tette emlékezetessé ezt a
meccset. Kolumbia csupa külföldön, főleg Európában légióskodó
játékosai alaposan megszorongatták a hazaiakat. Érdekes
kérdés marad, hogy ha megadják
Kolumbia gólját, és ezzel 1-1-re
alakul az állás, akkor hogyan
alakul az eredmény? Nem tudom
egyébként, miért nem adta meg
a játékvezető azt a gólt. Neymar
hiányával kapcsolatban nagyon sokan megszólaltak már,
szerintem nem is kell ezzel többet
foglalkozni, egyszerűen a braziloknak most már nélküle kell
megoldaniuk a feladatot.
Németország – Franciaország
1-0
A francia játékosok arca mindent elárult, ők egyszerűen nem
hittek abban, hogy búcsúztatni
tudják ezt a német együttest.
Nem szeretem az ilyen típusú
mutatókat, de mégis árulkodó
adat, hogy nem volt 10.000 métert elérő futómennyiség egyetlen
francia játékosnál sem. A németeknél Lahm újra szélső hátvédet
játszott, bekerült a csapatba
Klose és Khedira, úgy látom ezzel
helyére kerültek a dolgok Joachim
Löw együttesében.

Dr. Mezey György szerint Németország és Argentína játssza majd
a döntőt

Argentína – Belgium 1-0
Szimpatikus csapat a belga,
a kolumbiaiakhoz hasonlóan külföldön játszókra épül, azonban
az átütő erő hiányzott belőlük.
Egy érezhetően mélyponton
lévő argentin csapat ellen sem
tudtak fölénybe kerülni, ráadásul
átálltak egy centernek felívelgetős
stílusra, ami Argentína ellen
nem jöhet és nem is jött be.
Hollandia – Costa Rica 0-0,
büntetőkkel 4-3
Én a meccseken kiemelten
f igyelem az edzők tevékenységét,

Kaiser tamás

reakcióit. Minden leolvasható
volt Van Gaal arcáról, hiszen
ugyan a mennybe ment a kapuscserével, de a tizenegyesek alatt
a zabszem nem fért volna oda
arra a bizonyos helyre. Erőlködő
holland csapatot és egy hősiesen
küzdő Costa Ricát láttam ezen a
meccsen, utóbbi gárda közel járt
a meglepetéshez, nagyon közel.

Megtettünk egy utat, de nem úgy,
ahogy elterveztük – ezzel kezdte New
Yorkból való hazatérése után Fa Nándor, a Spirit of Hungary kapitánya az
értékelését. A többszörös földkerülő
vitorlázó versenyző még június elején
ért ki a New York Barcelona Atlanti
Óceánt átszelő verseny rajtjára, de
elstartolni már nem sikerült, egy
technikai probléma miatt.

Mit hozhat a folytatás?
Valami azt súgja, hogy a németek
tempóelőnyt szereztek, az elődöntőbe jutott együttesek közül övék
a legrendezettebb, legegységesebb
csapat. A brazilok kínos helyzetbe
kerülhetnek, mert a mostani német gárda szerintem az elődöntő
legerősebb válogatottja. A másik
ágon Hollandia és Argentína
játszik, az a teljesítmény, amit
az argentinok a belgák ellen
nyújtottak, az bizony kevés,
de úgy érzem, Messi és társai
felpörögnek és búcsúztatják az
önmagától picit eltelt holland
csapatot. Ezek alapján Németország – Argentína döntőt várok,
természetesen ez csak egy játékos
tipp, ami ellen bárkinek lehet
ellenvéleménye, ezt elfogadom és
tiszteletben tartom.

Egy technikai probléma miatt nem
tudtak indulni a versenyen

Fotó: Kaiser Tamás

Az egész világ futball-lázban ég, a
negyeddöntő meccseiről és az elődöntők lehetséges alakulásáról dr. Mezey
György, az eddigi utolsó, világbajnokságon szereplő magyar válogatott
szövetségi kapitánya, a Vidi 2011-es
bajnokcsapatának vezetőedzője
osztotta meg velünk gondolatait.

Fotó: Simon Erika

Németh Zoltán

Fa Nándor
nem adja fel

„Olyan hajót akartunk készíteni, amiből úgy tudjuk kihozni a
maximumot, hogy közben nem
vállalunk felesleges kockázatot –
így Fa Nándor. – A New Yorkba
tartó úton mi olyan hullámokat
kaptunk, hogy percenként kétszer
vágta oda a hajó alját, mi pedig
sokszor csak ültünk és vártuk,
mikor esik szét a hajó. A rajtot
megelőzően nem volt 24 óránk
arra, hogy felkészüljünk, de menni
akartunk. Aztán egyszer csak
odajött hozzám Goszleth Marcell,
hogy mutatni akar valamit a hajóban. Kiderült, hogy a hajó orrában
áll a víz, elöl, hosszanti irányban
kettévált az illesztések mentén a
test egy része. Ilyen körülmények
között pedig nem hogy versenyezni, de nyugodt körülmények között
hazahajózni sem lehet. A hibákat
kijavítjuk és felkészülünk a december 31-én rajtoló Barcelona World
Race földkerülő versenyre.”
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FINNO Innovációs Konferencia és Üzletember-találkozó
Csima Veronika

A A gazdaságélénkítési lehetőségekről tanácskoztak Székesfehérváron. A konferenciát egy
uniós program kapcsán létrejött
nemzetközi együttműködés
keretében szervezte meg a
Közép-Pannon Regionális
Fejlesztési Zrt.

Öt tusa, öt fehérvári –
kezdődik az Európa-bajnokság!
Somos zoltán

A csütörtökön kezdődő kontinensverseny előtt kihirdették a női és
férfi csapatot, valamint az egyéni
indulókat. Magyar éremesélyeseknek, köztük a duplán hazai
pályán szereplő fehérváriaknak
is szurkolhatunk a Bregyó-közi
sportcentrumban.

Még el sem ülnek az atlétikai versenyt kísérő zajok a
Bregyó-közben, már építik (s
persze előtte is) az öttusa-pályát, hiszen csütörtökön a női
selejtezővel indul az Európabajnokság. Amelyen, mint
kiderült az esemény sajtótájékoztatóján, nem lehet ott
egyéni Európa-bajnokunk,
Földházi Zsófia. Pedig tavaly
Fehérváron lett junior-világbajnok, és esélyesként indult
volna most is. Távollétében
egyértelműen a szintén
junior-világbajnok Kovács
Sarolta lesz női csapatunk
„élharcosa” – Pálvölgyi
Miklós szövetségi kapitány
azt mondta, Sacitól jó egyéni
eredményt vár. Ez a csapatnak is fontos lenne, amelyben

rajta kívül az Alba Öttusa SE „nagy visszatérője”,
Alekszejev Tamara is ott lesz,
két fehérvári klub is ad tehát
versenyzőt a válogatottnak. A
volános Slett Emese egyéni
indulóként kezdi a selejtezőt,
s reméljük, a szombati döntőt
is. A férfiaknál még úgy is
biztos éremesélyes a magyar
csapat, hogy legjobbunk, az
olimpiai bronzérmes Marosi
Ádám sérülés miatt nem indul. Kasza Róbert és Tibolya
Péter mellett Demeter Bence
tagja a triónak, Demeter
Gergely pedig egyéni induló
– jogos büszkeség feszítheti
a két fehérvári fiú édesapjának, Demeter Józsefnek a
mellkasát. Ő volt első felnőtt
Európa-bajnokunk, most a
fiúk egyik edzője, közben a
verseny lebonyolításáért is felel, bármelyik „minőségében”
ér el sikert, nagyon fogunk
örülni neki.
Csütörtökön női, pénteken
férfi selejtező, hétvégén
jönnek a döntők a Bregyóban,
a belépés ingyenes és szórakoztató kísérő programok is
várják a szurkolókat.

Fotó: Bácskai Gergely

A gazdasági szakpolitikát
megújító programban tizenegy ország tizenöt szervezete vett részt. A konferencián ismertették a három
és fél éves uniós program-

ban elért eredményeket.
A szakemberek az elmúlt
időszakban azon dolgoztak,
hogy kialakítsák a dél-kelet
európai régió közös innovációs stratégiáját.
A Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. ötven
hazai vállalkozás körében
készített egy felmérést,
melyből kiderül, hogy a
cégeknek a kutatás-fejlesztésre, iparjogvédelmi
megoldásokra és az üzleti
élet integrációjának támogatására van leginkább
szükségük.
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Vörös Zsuzsa és Martinek János (hátul) sikereit próbálják megismételni
Kovács Saciék
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

Kiemelt ajánlataink:
Július 8. 19:45 Paletta-kulturális magazin. Benne: Székesfehérvári Királyi Napok programjai
Július 12. 20:35 Öttusa EB női döntő közvetítése felvételről
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 13. 20:20 Öttusa EB férfi döntő közvetítése felvételről

A Fehérvár Televízió műsora 2014. július 7-től július 13-ig:
2014. 07. 07. HÉTFŐ

2014. 07. 08. KEDD

2014. 07. 09. SZERDA

2014. 07. 10. CSÜTÖRTÖK

2014. 07. 11. PÉNTEK

2014. 07. 12. SZOMBAT

2014. 07. 13. VASÁRNAP

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
07:55 Együtt - ismétlés
08:20 Képes hírek - benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
10:00 Trópusi hőség – Az
év modellje – 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 A polgármester –
kanadai sorozat
1-2. rész (12)
21:40 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:25 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 Banánhéj – francia
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 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 Gyulai Memorial
Atlétikai Nagydíj
összefoglaló
közvetítése felvételről
21:40 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:25 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 városaismétlés
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 Futball legendák:
Beckham és Owen
21:25 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:10 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!
– ismétlé
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 A polgármester –
kanadai sorozat
3-4. rész (12)
21:40 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
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 – A
halottak meséi –
am. sorozat (12)
20:15 Jó estét, Fehérvár! –
ismétlés
20:35 Öttusa EB női döntő
közvetítése felvételről
21:00 A polgármester –
kanadai sorozat
5-6. rész (12)
21:50 Jó estét, Fehérvár! –
ismétlés
22:10 Képes hírek - benne
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 A Fehérvár TV
archívumából
18:30 Kincsesláda
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 A Fehérvár TV
archívumából
20:20 Öttusa EB férfi döntő
közvetítése felvételről
20:45 A nagy alakítás –
angol film (12)
22:15 A hét hírei – ismétlés
22:35 Képes hírek - benne
egész órakor A hét
hírei ismétlése
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