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Dr. Simon László az új kormánymegbízott 2. oldal

„KultúrKorzózzunk” együtt!
4. oldal

Időutazás veteránok volánjánál
8. oldal

Egy eb az EB negatív hőse, de a
férfiak bearanyozták a hétvégét
15. oldal

„Köszönöm Fehérvár!”

Sztárok és rekordok a Gyulai Emlékversenyen
13. oldal
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Dr. Simon László az új kormánymegbízott

Képviselői
programok

látrányi viktória

Július 14-én, hétfőn képviselői fogadóórát
tart Deák Lajosné. A 11. számú választókerület önkormányzati képviselője 17 és 19
között várja a körzetben élőket a Királykút
Emlékházban, a Mikszáth Kálmán utca 25.
szám alatt. A fogadóórán jelen lesz a körzeti
megbízott, Botos László főtörzsőrmester is.

Döntések a rendkívüli ülésen
Pénteken a rendkívüli közgyűlésen
tárgyaltak a Tudás - Park pályázat
előkészítéséről. Lehetőség nyílhat arra,
hogy Székesfehérvár önkormányzata
az Óbudai egyetemmel konzorciumi
formában előkészüljön a 2014-2020as időszakra. A pályázat keretében
400-650 millió forint lehívására van
lehetőség Zárt ülésen értékelték
a képviselők az Ifj. Ocskay Gábor
Jégcsarnok kivitelezési munkálataira
vonatkozó közbeszerzési eljárást.

Kinevezte Orbán Viktor miniszterelnök
a kormánymegbízottakat. Az új Fejér
megyei kormánymegbízott Dr. Simon
László, aki eddig a Fejér Megyei
Kormányhivatal főigazgatójaként dolgozott. A törvény szerint a kormánymegbízottak vezetik a fővárosi és
megyei kormányhivatalokat.

– Milyen célkitűzései vannak?
– Nagyon szeretném munkatársaimmal tovább javítani a
közigazgatási ellátórendszert.
Az integrált ügyfélfogadási
pontjaink, amiből egyébként
van három, nagyon jó tapasztalatokkal működnek. Ezekből
még tizenkettőt szeretnénk
nyitni. Elsők között Székesfehérváron szeretnénk folytatni
ezt a programot, hiszen itt van a
legnagyobb ügyfélforgalom.
– A százezredik ügyfelet köszöntötték pénteken, mit mutathat ez
a szám?

Fotó: Kiss László

11.számú választókerület
Deák Lajosné

Dr. Simon László az új kormánymegbízott Fejér megyében

– Egyre népszerűbbek a kormányablakok, de nem vagyok
elégedett, mert még mindig nem
tudják Fejér megyében az emberek, hogy mintegy 260 ügyben tudunk rendelkezésre állni. Van mit
javítani a szolgáltatás színvonalán.
A Koch László utcában működik
a megye legnagyobb okmányirodája, itt szeretnénk a várossal
összefogva egy jelentős felújítást megvalósítani. Egyébként

Fehérváron a kapacitás, több mint
duplájára fog emelkedni, ha ez a
projekt elkészül, hiszen a József
Attila utcában lévő Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság ügyfélszolgálatában is fogunk kormányablak
funkciókat kialakítani.
Nézze meg az új kormánymegbízottal készült riportunkat a
www.fehervartv.hu oldalon, a
magazin műsorok rovatban!

66

www.renaultfehervar.hu
AZ ÖN HIVATALOS MÁRKAKERESKEDŐJE:

Ugrics és Szabó Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 9. Tel.: 06 22 510 060
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Cserhalmi György: „Itt állt a középkori

Magyarország legfontosabb temploma”
Cserhalmi György Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar színművész több mint kétszáz filmben játszott. Korunk egyik legjelentősebb férfiszínésze, modern hőstípus. Számos
Oscar-díjrajelöltfilmszereplője.SzabóIstvánMephistocíműművemegiskaptaadíjat.WimWendersrendezőavilág10legjobb
színészeközéválasztotta.2013-tólaszékesfehérváriVörösmarty
Színháztársulatánaktagja.
A gyermekkori történelemkönyvem lapjai jutnak eszembe: Székesfehérvár, a régi koronázási város. Államalapítás és az Árpádház… Fehérvár egy igazi szakrális székhely, hiszen itt történt az
első koronázás: István királyé. S itt állt a középkori Magyarország
legfontosabb temploma, a Szűz Mária-templom is.
A mai Romkert ennek a templomnak a maradványait őrzi. A Szűz
Mária-templom alapítója maga Szent István volt, kinek szarkofágja
most is látható a tiszteletére épített mauzóleumban. A magyar
szokásjog már az Árpád-kortól csak az államalapító sírját őrző székesfehérvári Szűz Mária-templomban történt koronázást tekintette
érvényesnek. A sírhely, a szentté avatott uralkodó testereklyéi, az
általa készíttetett és koronázási palásttá alakított miseruha képezték
azt a látható és kézzelfogható Szent István-i örökséget, amelyben a
középkor a szent király oltalmazó és segítő erejének megtestesítőit
látta. 43 magyar királyt koronáztak itt, közülük 15 végső nyughelyéül
is választotta az óriási – 76 méter hosszú és 38 méter széles – templomot. A Bazilika állami feladatokat is ellátott; itt állt a királyi trón, itt
őrizték a koronázási ékszereket, a kincstárat, majd később az ország
levéltárát, itt volt a sókamara és a pénzverőkamara is. A királyi kincstárban őrizték többek között a királyi mértékegységek etalonjait.

Meg kell említenem a Fő utcát, amely nagyon sokat megőrzött
a reformkori Magyarország hangulatából. Építészeti emlékeiben
széles spektrumot ölel fel: a Püspöki Palota empire és copf stílusú
épületétől az Árpád fürdő szecessziójáig. És ha végigérünk a
sétálóutcán, akkor eljutunk a Pollack Mihály tervezte Magyar
Király Szállóig, ami egy klasszicista remeklés. Ráadásul a belvárosi
felújítások során szem előtt tartották a régi korok színvilágát,
mint például a ciszterci templom esetében is.

Cserhalmi György
„Gyönyörű lett a belváros!”

A székesfehérvári ciszterci templom felújítása több lépcsőben zajlott.
Először a fából faragott, XVIII. századi sekrestyét restaurálták, majd
sor került a homlokzatra is. „Magam is meglepődtem, amikor Lángi
József restaurátor arról tájékoztatott, hogy a templom építtetői, a
jezsuiták több mint kétszázhatvan éve fekete-fehérre színezték az
épületet” – nyilatkozta Dékány Árpád Sixtus ciszterci főapát. Nagy
volt a dilemma, hogy vállalják-e ezt a markáns kontrasztot a mai
színes környezetben, végül a műemlékvédelmi hatóság a sötétszürke
árnyalat mellett állt ki. Így született ez az egyedi épületszín a jelenlegi
belvárosi – jellemzően sárgás – barokk környezetben. 2014. június
6-án Spányi Antal megyés püspök és Dékány Árpád Sixtus zirci főapát
szentelte fel a megújult épületet, és ugyanekkor szentelték fel a
három új harangot, melyek a hat évtizede néma tornyokba költöztek.

Szemlélem a környékbeli dombokat és eszembe jut, hogy ebben
a térségben zajlott a II. világháború idején Magyarország egyik
legjelentősebb tankcsatája. (A másik Debrecennél.) Töprengek:
vajon melyik domb vagy lanka lehetett alkalmas egy ilyen
nagy léptékű csata lebonyolítására?... Közel négy hónapig tartott, melynek során Székesfehérvár többször gazdát cserélt, az
épületek majd fele romba dőlt és szinte mindegyike megsérült.
Nagyon nehéz lehetett az embereknek átélni, megszenvedni ezt
a pusztítást…
30 évvel ezelőtt autóval öt perc alatt áthaladtam Székesfehérváron, mára azonban az ipari parkok és zöldmezős beruházások
révén egy nagyobb vérkeringésre csatlakozott rá, és – magyar
léptékben mérve – igazi nagyvárossá vált.
Abban a korban vagyok, amikor már pontosan tisztában van az
ember a külsőségekkel, és igazi értéknek azt tartom, hogy nap
mint nap megállítanak, és szívesen beszélgetnek velem az emberek egészségről, gyerekekről, unokákról.
Itt, Székesfehérváron a régi épületeken látni lehet, hogy nem
spekulációs céllal építették őket, hanem a jövő számára. „Tele
élettel” – ezt pedig minden korban kiköveteli magának a fiatalság.
www.TeleElettel.hu

FEHÉRVÁR
Az oldalpárt
szerkesztette:
Látrányi viktória

Programok
Asszonyműhely
Július 14-én 9 órakor indul az „As�szonyműhely” a Fehérvári Kézművesek
Egyesületének szervezésében. A július
18-ig tartó alkotóhét során a résztvevők megismerhetik azokat a természetes alapanyagokat és technikákat,
amikkel környezetüket szebbé tehetik.
A táborhoz bármikor lehet csatlakozni
a Rác utcai Kézművesek Házában.

Fehérvári 17-esek
„Fehérvári 17‐esek – Művésztelep
2014‐2018” címmel az első világháborúra emlékező festménykiállítás
nyílik július 18-án 15 órakor a Tiszti
klubban. A tárlatot Fucsku Sándor
vezérőrnagy, az ÖHP parancsnoka
és Stencinger Róbert hadtörténész
nyitja meg.

Emlékparki Nyár
Folytatódik a programsorozat a Pákozdi Katonai Emlékparkban. Július
18-án 19 órakor a Kaposvár Helyőrségi Zenekar Major András százados
vezényletével ad koncertet.

KULTÚRA
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„KultúrKorzózzunk” együtt!
Komolyzenei, akusztikus jazz és világzenei koncertekkel, valamint látványos fényfestéssel, DJ programokkal
várják a nyári estéken a belvárosban
sétálókat Székesfehérváron. Péntek
és szombat esténként elmerülhetünk a kultúrában. Feltöltődhetünk,
szórakozhatunk, kikapcsolódhatunk,
egyszóval „KultúrKorzózhatunk”.

„Élettel és zenével tölti meg a
Belvárost a KultúrKorzó, amelyet
hagyományteremtő szándékkal
szerveztünk meg az idei évben.”
– fogalmazott Brájer Éva a
program tájékoztatóján. Az
alpolgármester azt is kiemelte: részben a tavalyi évben
felújított Fő utca, részben az
augusztusi programok miatt jelentősen nőtt a látogatók száma
Székesfehérváron, és szeretnék,
ha ez így maradna. A nyáresti koncerteknek helyszínül
szolgál a Hiemer-ház Gesztenyés udvara, a Városház tér, a
Magyar Király Szálló előtti tér,

Fotó: Kiss László
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Szombat este élettel töltötte meg a teret Shodeinde Dorka és Csóka Péter duója

a Nemzeti Emlékhely, illetve a
Szent István Király Múzeum
Országzászló téri épületének
belső udvara.
A koncerteknek három fő
irányzata van: komolyzenei-régizenei, akusztikus
formációk, azaz dzsessz és
világzene, valamint épületek
fényfestésével színesített DJprogramok.

Kultúrkorzó
Július 18-án a Nemzeti Emlékhelyen 20 órakor a Hermann
László Zeneiskola énekmondó
együttese lép fel.
Július 19-én 20 órakor a
Copacabana Bossanova Trió
koncertezik a Városház téren.
Majd 21.00 órától Dj program
kezdődik a Magyar Király Szálló
előtti téren.

FEHÉRVÁR
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Fehérvártól Washingtonig

A HETILAP

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.

vakler lajos

A nemzetközi színpadokon is sikeres
Boross Csilla Székesfehérváron született,
és itt is kezdte zenei tanulmányait. A
szoprán operaénekesnő a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem magánének szakán
szerzett diplomát. Legutóbb a templomi
hangversenysorozat, a Harmonia Albensis
keretében lépett fel városunkban.

operaházak- Róma, Sanghaj, Lyon,
Genf, Melbourne és Budapest ünnepelt csillaga ajándék volt a
zeneszerető közönségnek. Az Alba
Regia Szimfonikus Zenekarral közös koncerten oratorikus és világi
művek csendültek fel.

Már a koncert címe is Boross Csilla életpályáját mutatja: Fehérvártól
Washingtonig. A köztes állomások
is emlékeztetnek a szoprán énekesnő varázslatos hangjának megbecsülésére a világban. A vezető

Hol keresd az óriásokat?

Július 17-én a Szent Imre templomban folytatódik a hangversenysorozat. A templom orgonáját a székesfehérvári születésű
Junior Prima-díjas orgonaművész,
Tóka Ágoston szólaltatja meg.

Fotó: Simon Erika

VeszprémFest – Veszprém július 15 és 20 között.

Orgona príma

Boross Csilla hazatért Székesfehérvárra

Koronázási szertartásjáték:
László
Rendező: Szikora János
Főbb szerepekben:

Makranczi Zalán
(László)

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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NATO parancsnok Székesfehérváron
A Honvédelmi Minisztérium költözéséről

Stefkó Krisztina

Hodges tábornok látogatásának
egyik fontos célja volt, hogy
lássa, a NATO által kidolgozott
elveket követik-e a kiképzés
során, illetve hogy hol tart a katonák felkészültsége. A NATO
Szövetséges Szárazföldi Erők
Parancsnokságának parancsnoka
jelenleg is több magyar tiszttel
dolgozik együtt a törökországi Izmírben. Frederick Ben
Hodges elismeréssel szólt a
magyar katonák szaktudásáról és
a NATO-ban nyújtott tevékenységükről. Az amerikai tábornok
az aktuális fenyegetettséggel

Fotó: Kiss László

A Magyar Honvédség Összhaderőnemi
Parancsnokságának meghívására két
napos látogatást tett hazánkban a
NATO Szövetséges Szárazföldi Erők
Parancsnokságának Parancsnoka.
Frederick Ben Hodges altábornagy
Székesfehérváron az ÖHP vezetőivel
folytatott megbeszélést.

Frederick Ben Hodges szerint a legfontosabb, hogy a NATO 28 tagállama
együttesen, közös álláspontot képviselve lépjen fel a fenyegetettség ellen

kapcsolatban – mint például
az orosz-ukrán helyzet – elmondta: a legfontosabb, hogy a
NATO 28 tagállama együttesen,
közös álláspontot képviselve
lépjen fel a fenyegetettség ellen.

Fucsku Sándor vezérőrnagy, az
Összhaderőnemi Parancsnokság
parancsnoka úgy véli, fontos és
pozitív jelzés volt a magyar honvédség számára az altábornagy
látogatása.

A tábornok látogatását követően
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a következő sajtóközleményt adta ki: Az MH Összhaderőnemi
Parancsnokságának meghívására
Magyarországra látogatott Frederick
Ben Hodges altábornagy, a NATO
Szövetséges Szárazföldi Erők Parancsnokságának parancsnoka. Szerdai sajtótájékoztatóján a Fejér Megyei Hírlap
újságírója arról is megkérdezte, létezik-e a NATO-nak bármiféle szabálya,
ellenvetése azzal kapcsolatban, hogy
– miként azt tervezik – egy helyen,
Székesfehérváron legyen a Honvédelmi Minisztérium és az Összhaderőnemi
Parancsnokság? „A NATO ezt magyar
belügynek tekinti és sem elvárások,
sem pedig olyan szabályok nincsenek,
amelyek ezt a döntést befolyásolnák
a szövetség részéről, azaz lényegében
a NATO szerint nincs akadálya a költözésnek.” - áll a Fejér Megyei Hírlap
kérdésére adott válaszban.

Kettős funkciójú park Szárazréten Szervezetfejlesztés a törvényszéken
Új szabadidőparkot avattak Szárazréten.
Az óvoda és a szociális otthon közé eső
területen kialakított kettős funkciójú
park, közel 40 millió forintba került.

Fotó: Kiss László

A „Szociális város-rehabilitáció
Szárazréten” című projekt keretében újabb fejlesztés fejeződött be a
városrészben. Szerdán egy korszerű,
biztonságos és zárható játszó- és
szabadidőparkot vehettek birtokba
a területen élők. A beruházás fél
év alatt készült el és a kivitelező a

STRABAG Általános Építő Kft.
volt. A területen egy nagy- és nyolc
kisebb játszóelem, támlás padok,
egy esőbeálló, szemetesek és egy toalett is kialakításra került. A parkot
reggel kilenc órától hét óráig lehet
látogatni. Éjjelre a parkot bezárják,
sötétedéskor pedig megvilágítják. A
játszó-és pihenőpark kettős funkciót tölt be: míg a gyermekek biztonságos körülmények közt tölthetik
el szabadidejüket a parkban, addig
az idősebb korosztály számára kulturált találkozási pontot, pihenési
lehetőséget nyújt a szabadidőpark.

Elkészült a szabadidő park az óvoda és a szociális otthont között

novák rita

Befejeződött a Székesfehérvári Törvényszéken az a program, amelyet a
szervezet fejlesztéséért indítottak. Az
uniós finanszírozású pályázat célja a
belső hatékonyság növelése volt.

Egy több mint ötszáz oldalas
kötet tartalmazza a fehérvári
törvényszék elmúlt fél éves
munkájának eredményeit. A
program keretében feltérképezték a bíróság jelenlegi
helyzetét és ez alapján jelölték
ki a fejlődés lehetséges útjait. A
szervezet elnöke Gerber Tamás
azt mondta, azért indultak a pályázaton, mert az önértékelésre
a törvényszéknek idáig nem volt
lehetősége, és a fejlesztés e nélkül elképzelhetetlen. A megyei
bíróság elnökhelyettese Müllerné Hradszky Erzsébet hozzátette, számos gyakorlati haszna
volt a programnak, hiszen több
teljesítménynövelő intézkedést
is bevezettek. Ilyen volt például

Fotó: Bácskai Gergely archív

Szabó Petra

A szervezetfejlesztésre pályázati
úton nyílt lehetősége a törvényszéknek

a végzésminták kidolgozása és a
belső internetes rendszer megújítása, de nélkülözhetetlen hozadéka lett az ügyfél-elégedettségmérésnek is. A pályázatban
célként a törvényszék időszerű,
hatékony és magas színvonalú
ítélkezését, a szolgáltató-jellegű
igazságszolgáltatást valamint a
költséghatékonyságot jelölték
meg. A program kidolgozásában csak a bíróság munkatársai
vettek részt.
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Jótékonysági futás a Down-szindrómás gyerekekért
A jótékonysági akció célja:

látrányi viktória

Hétfőn reggel Lajkó Csaba, barátaival együtt nekivágott a Székesfehérvár-Budapest útvonalnak, hogy
teljesítse jótékony vállalását. A
székesfehérvári ultramaraton futó
7 nap alatt, 38 várost érintve, 530
km-t tesz meg barátaival. A kezdeményezés célja, hogy Magyarországon minél többen megismerjék a
Down-szindrómával élő embereket
és felhívják a figyelmet a fogyatékkal élő gyermekek korai fejlesztésének fontosságára.

Lajkó Csaba csaknem egy
évtizede fut. Négy évvel ezelőtt
pedig az ultrafutók táborához
is csatlakozott. Azonban nem
elégedett meg a kilométerek és
a trófeák gyűjtésével, ezért is
szervez jótékonysági futásokat.
„Futhatunk versenyeket, hogy

A Down Egyesület a nyíregyházi
Csodavár Korai Fejlesztő Centrumban szeretné élménnyé varázsolni a
kötelező terápiákat és az intézményben eltöltött időt a gyermekek
és a szülők számára. „A CsodaKert
nevű projekt egy olyan élményés fejlesztőközpont kialakítását
jelenti, amely ötvözi a hagyományos játszóházi labirintusokat és a

teljesítsük az általunk kitűzött
célt, megvalósíthassuk álmainkat.
Futhatunk egy jó célért, hogy segíthessünk másokon, mi sportolók
a magunk módján.” – vallja Lajkó Csaba, aki a Down-szindrómás gyerekek támogatásáért
már kétszer is húzott futócipőt,
2011-ben, majd 2012-ben is.
Székesfehérvár is örömmel
állt a nemes kezdeményezés

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

német Kükelhaus által kifejlesztett,
szenzoros érzeteken alapuló kertet
, így kiválóan kiegészíti majd a
Csodavár jelenlegi, speciális, korai
fejlesztésre használt eszközeit. A
beruházás befejezéséhez még 3 millió forintot szeretnénk összegyűjteni, a jótékonysági futás hírverését
is kihasználva.” –mondta el Kisari
Károly, az egyesület elnöke.

mellé. „A jótékonysági futás
több célt is szolgál, hiszen
amellett, hogy felhívja a

figyelmet a sportolásra, az egészséges életmódra, generálja az
újabb, és erősíti a már meglévő
helyi közösségeket is. A város
Egészségfejlesztési Tervében a
stratégiai célok között szerepel az egészségben jelentkező
esélyegyenlőtlenségek leküzdése.
Ez a jótékonysági futás is erősíti
az esélyegyenlőséget.” – fogalmazott Östör Annamária
egészségügyi és sporttanácsnok. Lajkó Csaba futásával
egy időben Nyíregyházán a
Down Egyesület szimpátia
futást szervez.

Orvosportré a Fehérvár Televízióban
Az Együtt családi magazinban csütörtökön 19 óra 45 perctől Dr. Baráth
Károllyal láthatnak beszélgetést. Szereti az embereket és a velük való
törődést. Mindezt most is csillogó tekintettel meséli Dr. Baráth Károly, aki
több mint fél évszázadon át gyógyított a Szent György Kórházban. Évek
óta nyugdíjas, de ma is érdeklődik a radiológia szakterületének fejlődése
iránt. Kalandos élete volt, már-már regénybe illő.

HŰSÍTŐ
HALLÁSMENTŐ
NAPOK
DÍJMENTES
HALLÁSSZŰRÉSSEL
ÉS HALLÓKÉSZÜLÉKPRÓBAHORDÁSSAL!
Hozza magával hirdetésünket, és
ajándékba kap egy hűtőtáskát!*

Hűsítő
meglepetés!

A JÁ
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TÁ S
K

A

Victofon Belvárosi Hallásvizsgáló
Székesfehérvár, Várkörút 56.
Telefon: 06-22/500-053 • 06-30/557-1731
Szakorvosi hátterünk:
dr. Osváth Györgyi fül-orr-gége főorvos
dr. Vincz István fül-orr-gége adjunktus, audiológus szakorvos
* Az akció 2014. augusztus 15-ig vagy a készlet erejéig tart.
Az akció részleteiről érdeklődjön audiológusánál. A kép csak
illusztráció. Az ajándék készpénzre nem váltható.
www.victofon.hu

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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Időutazás veteránok volánjánál

szerkesztette:
Csima Veronika

tökéletesek és úgy csillognak,
mintha most gördültek volna le
a gyártósorról. Autósok és motorosok együtt mutatták meg
büszkeségeiket. Egy veterán
jármű nem csupán egy egyszerű
közlekedési eszköz, hanem egy
igazi életérzés, amit csak azok
ismernek, akiknek birtokában
van egy ilyen csoda.

Fotó: Kiss László

Fotó: Kiss László

Fotó: Csima Veronika

A Pázmándi Nosztalgia Jármű
Egyesület immár ötödik
alkalommal szervezte meg
a Velencei-tó kerülő túrát a
veterán autósok, motorosok
számára. Emberek sokasága
állt meg tátott szájjal, mikor
elhaladt mellettük a veterán
menet. A járművek korukat tekintve veteránok, de műszakilag

Tengeren túli roadster is képviseltette magát a felvonuláson

Fotó: Kiss László

Fotó: Kiss László

Régi nemzeti büszkeségünk a
Pannónia. Korát megelőző technikai tudással rendelkezett mikor
kiadták, a világon sokan irigyelték
a mi „Pancsinkat”. A mai napig sok
férfi szívet megdobogtat a puszta
látványa is.

VESPA robogókon tette meg a túrát
egy kisebb baráti társaság. A kétkerekű járgányokat a mai napig gyártják
a klasszikus formában, a fiatalok körében mindig is közkedveltek voltak
ezek a kultikus járművek.
Fotó: Csima Veronika

Fotó: Kiss László

Karmann Ghia a felső tízezer
sportkocsija volt

Ikarus 620 – a gördülő legenda is megérkezett a Piac térre. Nosztalgia
jeggyel a veterán járművek menetét az érdeklődők egy ilyen Ikarus busszal
kísérhették végig. A régi járgányt sokak megcsodálták, tömegeket vonzott,
igazi látványosság volt a belváros közelében. Kevesen tudják, de az Ikarus
620-as busz 1959 és 1970 között a főváros legfontosabb típusa volt. Ös�szesen 940 darab működött, amelyek közül kettő csuklós buszt és egy pótkocsit
készített a FAÜ.

Tiszekker József járműve
eredetileg nem rendőrautónak készült,
hanem egy sima kék
Moszkvics volt, a Made in Hungária
film stábja matricázta fel rendőrségi autónak
Horoszkóp
július 14. – július 20.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Bognár Renátó és családja a veterán túrához öltözött. Büszkén meséli a fehérvári tulajdonos rajongása tárgyának történetét: „Nem is tudtam, hogy létezett
ilyen formájú Oktávia, amikor először megláttam akkor lett szerelem első látásra. 2007-ben vásároltam. A fényezés, ami rajta van, az egy 30 éves fényezés.
Újra lett krómozva, illetve műszakilag lett rendbe rakva és azóta is gondtalanul teszi a dolgát. Ez az utolsó orrmotoros Skoda, annyi érdekességet érdemes
róla tudni, hogy ez a magyar piacra készült, korábban egy pesti orvosé volt.”

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.

Ha dühös, számoljon legalább tízig, mielőtt
megszólal. Így elkerülheti a későbbi megbánást,
bocsánatkérést és feszültséget. A szerelmi élete
szerencsére rendben van, de ez egyelőre átmeneti.
Hogy jobban felhívja magára a másik nem figyelmét, szerezzen be néhány divatosabb holmit! A
kiszemeltje egész héten figyeli majd és le sem fogja
venni Önről a szemét, talán még meg is történik az,
amire régóta vár.

Az egyik rokonának a segítségére lesz szüksége. Ne
tagadja meg tőle a támogatást, még akkor se, ha
nem a kedvence és régen nem látta! Ön is kerülhet
még ilyen helyzetbe!
Óriási élménnyel ajándékozhatja meg egy külföldi utazás ehetősége. Szerencsére ezt nem egyedül
élheti át. Útitársával itt kerülhetnek igazán
közel egymáshoz és a jövőt is együtt tervezhetik
ezután.

Ne csak a lelkével foglalkozzon, hanem a testével
is! Jót fog tenni Önnek egy kis mozgás, mert az
utóbbi időben ellustult és nem bírja már úgy a
tempót!
Tartsa magát távol a pletykás emberektől, és ne
adjon tovább semmilyen hírt, ami nem megbízható
forrásból származik! Ne keverje magát kellemetlen
helyzetbe, mert sok időbe telik majd mire kimossa
magát belőle!
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Különleges Árpád-kori leletek a város határában
látrányi viktória

Hat hete zajlik a régészeti feltárás
Székesfehérvár határában, a nyugati
elkerülő út harmadik szakaszában tervezett nyomvonal mentén. A három
és fél hektáros területen folyamatosan dolgoznak a Szent István Király
Múzeum régészei. Ekkora nagyságban
még nem sikerült, ilyen kora Árpádkori településrészletet feltárni. Az
ásatáson a régészek egy olyan épület
maradványaira is rátaláltak, amely
a korszakra eddig sehol sem volt
jellemző.

Fehérvár város területén belül
a királyi várost leszámítva, ez a
második ilyen kora Árpád-kori
településnyom. „Mintegy harminc
darab félig földbe mélyített kora
Árpád-kori épület maradványait
tártuk fel a kollégákkal. Feltártunk egy tizenegy és fél méterszer

A korszakban teljesen egyedülállónak mondható és méretében teljesen kirívó
Árpád-kori épület maradványai kerültek elő

négy és fél méter hosszú, félig
földbe mélyített épületet. Ez a
korszakban teljesen egyedülállónak
mondható és méretében teljesen
kirí a többi épület maradványai
közül. ” – mondta el kérdésünkre
Savanyú Bálint régész, az ásatás
vezetője. A házból előkerült egy

4 év körüli gyermek csontváza,
fejjel nyugat illetve lábbal kelet

a 10. században éltek ezen a területen. Valószínűleg egy 10-11
században - Szent István illetve
még Géza fejedelem idején itt élt kis közösség települését
tárták fel a régészek. Az itt élők
feltehetőleg a királyi településre
hordták be a portékáikat, és a
királyi városnak voltak valamilyen formában a kiszolgálói. „Az
itt élő emberek valószínűleg látták
azt, amikor – mai kifejezéssel
élve – a királyi koronázó templom
alapkövét letették és elkezdték
építeni, sőt talán még dolgoztak
is ott. Látták Szent Imre illetve
Szent István király temetését és
a hasonlóan fontos eseményeknek

Fotók: Kiss László

„Ebben a sarokban volt egy kő tüzelőhely. A tűz feltehetőleg nem kemencében égett,
hanem nyílt tüzelőtérben, amit kővel vettek körül, hogy a hamu és a parázs ne csapódjon ki az égés során.”– mutatta stábunknak az ásatás vezetője, Savanyú József.

A feltárás közben minden aprólékosan dokumentálásra kerül. A régészek
úgy dolgoznak, mintha rendőrségi nyombiztosítók lennének. Minden értéket
megmentenek. Aztán a dokumentációkból tudnak következtetni, az egykori
életre. A múzeumban restaurálják a lelet anyagot, tudományosan feldolgozzák, aztán később valamikor egy kiállításon is bemutatják.

Tipp
Tudjon meg többet az ásatás részleteiről, nézze a Fehérvár Televíziót!
A témával részletesen foglalkozik a kedden 19 óra 45 perckor kezdődő
Paletta kulturális magazin.
Mérleg 09. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 01. 20.

Ne adjon kölcsön senkinek semmit, mert biztos
lehet benne, hogy nem kapja vissza! Még akkor
se, ha jó barátja kér kölcsön. Néha jobb, ha nemet
mond, még akkor is, ha emiatt valaki rosszul néz
Önre.
Ha a héten állásinterjúra vagy fontos megbeszélésre készül, akkor a csillagok a kezére játszanak.
Jól esik majd Önnek az esti ünneplés, de ne igyon
előre a medve bőrére!

felé volt fektetve. A padlótól
mintegy 15 centiméter magasságban, valószínűleg már a ház
elhagyása után temették el a
házba. Az előkerült leletanyag
előzetes vizsgálata alapján már

nyílván részesei voltak, hiszen
légvonalban 5 kilométerre van
a királyi koronázó templom ettől
a helytől.”- emelte ki Kulcsár
Mihály, a múzeum igazgató-helyettese.

A településről
Az írott források alapján Bial faluval azonosítható a feltárt terület.
Ez egy hosszabb életű falu volt, aminek a legkorábbi (10-12. századi)
periódusát találták meg a régészek. A terület más részein megtalálhatóak a későbbi időszakból származó emlékei is ennek a településnek. „Egy 1193-as oklevélben is feltűnt már a település, ez az első
említése egyébként a falunak, abból megtudjuk azt is, hogy ez a falu
a fehérvári keresztesek birtoka volt. Egy 1249-ből származó határjárás szerint, Fehérvár szomszédosa volt, tehát közvetlenül a királyi
székváros melletti településről van szó.” – mondta el Kulcsár Mihály, a
múzeum igazgató-helyettese.

Most érdemes állást változtatnia, és megragadnia minden kínálkozó lehetőséget! A szerencse
kereke Önnek kedvez majd, de ezért tennie is
kell, csak úgy magától nem hullik az ölébe a
lehetőség.
A héten a szokásosnál is többet költ, élvezi az életet,
és ettől jobban érzi magát. Az utóbbi időben sokat
spórolt, hogy egy kicsit úgy éljen, ahogy azok az
emberek, akiket irigyelt már egy jó ideje.

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.

Előfordulhat, hogy olyan pénzhez jut, amelyért
nem kell keményen megdolgoznia. Emiatt irigyek
lehetnek Önre az emberek, de ne érezze magát
rosszul, hiszen ez tényleg a szerencsén múlt.

Halak 02. 19. – 03. 20.

Ne bánkódjon, ha megszakad a kapcsolata egy
számára régóta fontos emberrel vagy közösséggel.
Az élet akarta így, és ezt vegye tudomásul! Nem Ön
miatt hiúsult meg ez az egész.
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Az oldalt
szerkesztette:
Csima Veronika

Mikor Zimmermann Istvánnéval, az IBUSZ iroda igazgatójával beszélgettem elsődlegesen
arra voltam kíváncsi, hogy
mennyire töltik tartalmasan
szabadságukat az emberek. Mint
kiderült általában azért mennek
be egy utazási irodába az utazni
készülők, hogy lefoglalják külföldi szálláshelyeiket, kössenek
utasbiztosítást, de más szolgáltatást nem vesznek igénybe. Mostanában a legkedveltebb utazási
célpontok a vízpart közeli helyek. Az utazások módját általában az anyagi korlátok szabják
meg, hiszen sokkal kedvezőbb
áron utazhat ki Görögországba
egy négytagú család autóbusszal,
mint repülőgéppel. Igen ám,
de ha egy hetet tölt az ember a
tengerparton koktélt szürcsölve,
szinte teljesen mindegy, hogy
hová utazik, a lényeg a vízpart.
Úgy gondolom, hogy ha már
lehetőség van az utazásra,
mindenképpen érdemes a helyi
turisztikai látványosságokkal
megismerkedi. Egy utazási
irodában - természetesen figyelembe véve a nyaralók életkorát

Fotó: Kiss László

Nyaralások idején sokan vágynak
vízpart közelébe. Egyfajta vágy
keríti hatalmába az emberek, ami
arra készteti őket, hogy bárhová is
menjenek, legyen lehetőség úszásra,
napozásra. Persze ez érthető, hiszen
nyaraláskor elsődlegesen pihenésre vágyik az ember, de ha már
alkalmunk van bármerre is utazni,
érdemes megismerkedni az adott
hely jellegzetességeivel, az adott
ország kultúrájával.

Érdemes szakemberekhez fordulni, hiszen olyan információkat és szolgáltatásokat nyújtanak, ami internetről nem érhető el.

és érdeklődési körét - tájékoztatást kapnak az ügyfelek a helyi
látványosságokról és kulturális
értékekről. Persze sokszor lehet
hallani, hogy érdemes bizonyos
múzeumokat, kilátókat felkeresni. Azonban fel kell készülni
arra, hogy sokat kell sorban
állni, fizetős parkolók vannak a
környéken és még az sem biztos,
hogy másfél órás várakozás alatt
árnyékot találunk a környéken.
Ezekre a problémákra is van
megoldás, már az indulás előtt.
Az utazási irodában nem csak
tájékozódni lehet a látványosságokról, hanem akár a belépőjegyeket is be lehet szerezni előre.
Valószínűleg egy picit drágább
lesz a belépő, mint kint a helyszínen, de nem kell másfél-két
órát sorban állni, nem kell arra
az időre parkolójegyet venni.
Persze ezek a lehetőségek nem
csak a külföldi nyaralásokra
szólnak. Magyarországi múzeu-

Utazni szeretne? - jó helyen jár!

Az ABC Travel Önre vár!
• Török riviéra, Tunézia, Egyiptom,
Bulgária, Görög-szigetek, Spanyolország
és minden más népszerű tengerpart
• autóbuszos üdülések
• apartmanok a közeli tengerpartokon
• körutazások, városlátogatások
• egynapos kirándulások
• szállás-, és repülőjegyfoglalás,
utasbiztosítás

Hivatkozzon hirdetésünkre és
1 fő utasbiztosítását ajándékba adjuk!

Eng.sz.: U-001248

ABC TRAVEL Utazási Iroda
Székesfehérvár, Várkörút 7.
Telefon: 22/333-641, 70/334-0855
abctravel@abctravel.hu • www.abctravel.hu

10 napos, autóbuszos
„Last minute” nyaralások
székesfehérvári felszállással:
Korfu
Kefalonia
Zakinthos
Chalkidiki
Olympic Beach
Napospart

júl.24.
júl.26.
júl.26.
aug.22.
aug.8.
aug.8.

54.900,-Ft
49.900,-Ft
59.900,-Ft
60.900,-Ft
57.900,-Ft
64.900,-Ft

IBUSZ Utazási Iroda

Székesfehérvár,Táncsics u.5.
Tel.: 22-329-393 • www.ibusz.hu
Hétfő-Péntek: 9-17., Szombat.: 8-12.

OIH eng.: R0967/94/1997

LAST MINUTE AKCIÓK

mokba, koncertekre, fesztiválokra is lehet jegyet venni, akár egy
teljes hazai körutat is segítenek
megszervezni a szakemberek.
Érdekes hogy inkább idősebb
korban kíváncsiak a turisták a
hazai tájakra. Sokan fiatalon
megismerkednek tengerparti
strandokkal, külföldi szállodák-

kal, de nem tudják hová elhelyezni az Őrséget a térképen,
vagy csak képről, televízióból
láttak még szürkemarhát. Kár.
Gyönyörű országunk van. És ha
nincs is tengerpartunk, rengeteg
gyógyvizünk van és rengeteg
lehetőség arra, hogy tartalmasan
teljen a nyaralás.

A Jobbik Országos Elnöksége két héttel
ezelőtt feloszlatta a Jobbik Székesfehérvári alapszervezetét, személyes ellentétekre hivatkozva. A szervezet elnöke
eddig Mező Balázs, alelnöke Fazakas
Attila és Köböl András volt.

Az elmúlt héten Árgyelán Jánost, a
Jobbik Fejér megyei elnökét bízták
meg azzal, hogy szervezze újjá a Jobbik Székesfehérvári alapszervezetét.
Árgyelán János szavai szerint a belső
konfliktus Mező Balázs az eddigi elnök és Fazakas Attila alelnök között
bontakozott ki, ezért van szükség a
megújulásra. Árgyelán János kiemelte, hogy ő fogja megnevezni, mely
tagokkal mehet tovább az alapszervezet és a leendő tagok választják
majd meg várhatóan ezen a héten az
új elnököt. Árgyelán János személyi
kérdésekről még nem kívánt nyilatkozni, de azt kiemelte, hogy július
végére már meg tudják nevezni,

Fejér Megyei

Civil Információs
Centrum

a PARTNERSÉG fejlesztéséért

FEJÉR MEGYEI
KÉZMŰVES- ÉS
ŐSTERMELŐ
VÁSÁRT

kik indulnak a Jobbik színeiben az
önkormányzati választásokon. A
Jobbik szabályzata szerint egyébként
taggyűlésen döntik majd el maguk
a tagok, hogy kit választanak maguk
közül a fehérvári alapszervezet elnökének. Árgyelán János hozzátette:
mindeközben dolgozni kell, hiszen
készülnek az önkormányzati választásokra, jelölteket kell megnevezni
és már megvoltak az első meghallgatások is a megyében. A Fehérvár
Médiacentrum megkereste az üggyel
kapcsolatban Mező Balázst is, aki
kérdésünkre elmondta, hogy várja
a hivatalos határozatot a döntés
indoklásával. Ennek a kézhezvétele
után kíván nyilatkozni a részletekről.
Mező Balázs elmondta, hogy az
önkormányzati képviselői pozícióját
a döntés nem érinti, a városi elnöki
tisztsége szűnik meg az átalakuláskor, de kiemelte, hogy ismerve a
feloszlatáskori álláspontot bízik benne, hogy folytatni tudja megkezdett
munkáját.

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

Novák Rita

Mindenkinek kötelező a személyi
igazolvány. Kevesen tudnak róla, hogy
a 14 év alattiaknak is el kell készíttetni ezt az okmányt. Az igazolvány
a gyermekek számára ingyenesen
igényelhető, ráadásul útlevél helyett is
használható. Az ügyintézés az okmányirodákban és a kormányablakokban is
elindítható.

Osztotics Mária, az okmányiroda
vezetője arra hívta fel a figyelmet,
hogy a személyi a legtöbb helyen
útlevél helyett is használható.
A szakember szerint, ezért is
ajánlott az igazolványt megcsináltatni. A személyi a 14 év alattiak
számára ingyenes, csak akkor
kell fizetni érte, ha az eredeti
elveszett. Személyi igazolványt
a gyermeknek csak a törvényes
képviselő jelenlétében lehet
csináltatni. Az igényléshez szükség van a születési anyakönyvi
kivonatra.Igazolványt a kormányablakokban is lehet igényelni. A

A legkisebbeket plüssfigurákkal igyekeznek rávenni arra, hogy egyedül
is jól érezzék magukat a fotóssarokban, bár a teli mosoly, nekik sem
engedélyezett

személyi húsz napon belül készül
el. A hivatalban az igénylés után
ideiglenes igazolványt állítanak
ki. Elméletileg ezt is elfogadják
útlevél helyett a határokon, az
osztályvezető azonban azt tanácsolja, utazás előtt érdeklődjenek
erről, az adott országban.

Csima Veronika

FELHÍVÁS
A Széphő Zrt. ezúton tájékoztatja a lakosságot a
melegvíz szolgáltatás átmeneti szüneteltetéséről:
Leállás tervezett időpontja:
Július 27. 23 óra – Július 29. 20 óra
Érintett területek:
Székesfehérvár egésze

szervez a
Fejér Megyei Civil
Információs Centrum

július 17-én
16 órától

Személyi igazolvány gyerekeknek

Határtalanul
A Vasvári Pál Gimnázium hetedikes osztálya a Határtalanul pályázaton támogatást
nyert a Felvidék történelmi és kulturális
emlékeinek és természeti szépségeinek
megtekintéséhez.

Az első célpont Kassa volt, majd Rimaszombatra látogattak el. Másnap
a Magas Tátra és a Szepesség területére kirándultak. Ótátrafürednél
megcsodálták az égbe nyúló
ormokat, majd a szepesi várat járták
be. Később Lőcsén az irodalomból
ismerős „Fekete várost” fedezték
fel. Harmadnap Rozsnyón, majd a
Málna pataknál kirándultak. Végül
Besztercebányán, Körmöcbányán és
Selmecbányán jártak.
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Fotó: Kiss László

Feloszlatták a Jobbik
helyi szervezetét

A HETILAP

Heiter Dávid Tamás

FEHÉRVÁR

KÖZÉLET

közéleti hetilap

Kivétel: KÖFÉM lakótelep, Tóvárosi lakónegyed,
Palotaváros, Szedreskert, Székesfehérvár északi része
(Szekfű Gy., Berényi úttól északra)
A szolgáltatáskimaradással érintett terület lakóit külön
is értesíteni fogjuk a lakóépületekre kihelyezett tájékoztató útján.
A kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük!
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FEHÉRVÁR
Az oldalt
szerkesztette:
nagy zoltán péter
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A HETILAP

Leomlott a Bazilika homlokzata
végezték el rajta. A szakember szerint
éppen az egymásra rakodott javítási
rétegek okozták az omlást. A Bazilika
lehulló homlokzati elemei másfél évvel
ezelőtt összetörtek egy autót. A múlt
heti és a mostani omlás során senkinek
és semminek sem esett baja. A javítást a
jövő héten kezdik meg a szakemberek,
de ez továbbra is csak ideiglenes megoldás lesz. Azt, hogy mikor újulhat meg
a Szent István Székesegyház, egyelőre
senki sem tudja.

Novák Rita

Ismételten leomlott a Szent István Székesegyház homlokzati elemének több része,
hogy ne essen senkinek baja, a belvárosiak a
tűzoltóktól kértek segítséget. A templom külső
részét omlásveszély miatt elzárták a forgalom
elől. Legutóbb alig több mint egy hete történt
hasonló eset.

Zavartalanok
a szentmisék

Fotó: Kiss László

A Bazilika egyik fő homlokzati eleme
szakadt le a tetőszerkezetről. A tűzoltók
az omlás után az emelőkosaras jármű
segítségével a még fennmaradt, de nem
stabil anyagokat szedték le a székesegyház tetőszerkezetéről. A templom
homlokzata másfél évvel ezelőtt kezdett el omlani. A katasztrófavédelem
egyenruhásai lezárták a balesetveszélyes
területet, hogy ne essen senkinek se
baja. Az egyházmegyei főépítész, Csány
Zoltán azt mondta, hogy a székesegyház
kívül és belül is felújításra szorulna, de a
milliárdos költségvetésű rekonstrukcióra
nincs pénz. Legutóbb 27 éve korszerűsítették a Bazilika tetőszerkezetét, azóta
pedig csak a legszükségesebb javításokat

Leomlott a Szent István Székesegyház homlokzati elemének több része

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

A Székesfehérvári Egyházmegye sajtóirodájának tájékoztatása szerint a bazilika homlokzati elemeinek műszaki állapota szükségessé
tette, hogy a templom közvetlen, külső 2-3
méteres körzete lezárásra kerüljön. Az elzárt
területen belül tartózkodni baleset - és életveszélyes. Az egyházmegye minden fontos
biztonsági intézkedést megtesz, hogy a szentmisék és a liturgikus események zavartalanul
tovább folyhassanak.

FEHÉRVÁR

SPORT

közéleti hetilap
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Micsoda premier - sztárok és rekordok a Gyulai Emlékversenyen
A HETILAP

Somos Zoltán

Fotók: Simon Erika

A világ idei legjobbja kalapácsvetésben, magyarországi rekord magasugrásban, és
rengeteg klasszis, jó hangulat jellemezte a Bregyó-közi atlétikai centrumban megrendezett nemzetközi versenyt. „Köszönöm, Fehérvár” - mondta Pars Krisztián olimpiai
bajnok, aki alighanem jövőre is szívesen tér vissza a Bregyóba, sokakkal együtt.

Kim Collins (balra) 38 éves és villámgyors: megvédte címét 100 méteren

Pars Krisztián 82.49 méterrel élete legjobbját dobta a Bregyó-közben

Nem kell mentegetőzni: Bohdan Bondarenko olyan magasra ugrott (238
cm), mint Magyarországon még senki

A nap zárásaként 110 gáton Baji Balázs (sárgában) második lett

A bajnokságban is így menjen! Válogatott erősítések
Egy félidő után még vezetett a Videoton
FC a sztárjai közül néhány játékost bevető francia bajnok Paris Saint-Germain
ellen. Végül azonban Laurent Blanc
együttese nyerte 4-3-ra a felkészülési
mérkőzést.

somos zoltán

Bakó Botond személyében új
vezetőedzővel és egyelőre három új
játékossal kezdte meg a felkészülést
a következő szezonra a Fehérvár KC. A
fiatal szakember reméli, az erősítések
után versenyben lehetnek az első
négy helyért.

Hat távozó mellet érkezési oldalon egyelőre három játékos található. Ishitate Mayuko és Tanabe
Yuki leigazolása igazi kuriózum,
hiszen az ázsiai országból eddig
még nem játszott senki a magyar
bajnokságban. Mindketten
alapemberei a japán nemzeti

együttesnek. Csáki Viktória is
volt már válogatott, 12-szer szerepelt magyar címeres mezben.
„Minden sportolónak vannak
elvárásai magával szemben. Úgy
látom, Fehérváron olyan csapat
lesz, amellyel elérhetem a magam elé
kitűzött célokat” - mondta Csáki.
Bakó Botond vázolta, milyen
együttest szeretne: „A csapataimra
mindig az egység, a jó közösség,
megfelelő harci szellem volt jellemző, ez az alap, amelyre fel lehet
építeni egy erős védekezést és az
abból kiinduló támadójátékot.” Az
FKC július 25-én az Érd ellen
játssza első felkészülési meccsét a
Köfém-csarnokban.

Fotó: vidi.hu

Joan Carrillo együttese a két kapásgólt jegyző Nikolics Nemanja és a
fejesből eredményes Juhász Roland
révén háromszor is vezetett a PSG
ellen. A Zlatan Ibrahimovic játékát
marketing fellépés miatt nélkülöző
franciák azonban végül Camara,
Chantome, Pastore és Bahebeck
találataival 4-3-ra nyerték a felkészülési mérkőzést.

„Annak ellenére, hogy végül a párizsi
sztárcsapat nyert, egy nagyon jó
meccset játszottunk. A legfontosabb,
hogy meglett az eredménye a fiúk
számára annak a munkának, amit az
elmúlt hetekben végeztünk. Egyértelműen érezhető volt együttesünkön az
összetartás, kisegítették egymást a játékosok, igazi csapatként funkcionáltak” – értékelt a vidi.hu-n a meccs
után Joan Carrillo vezetőedző.
Szintén a klubhoz kapcsolódó hír,
hogy a csapat az idei év végéig
játszik a Sóstói Stadionban, melynek
felújítása, bővítése várhatóan 2015
elején indul meg. A Vidi 2016-ban
veheti birtokba a megújult otthonát,
addig várhatóan a felcsúti Pancho
Arénában játssza hazai meccseit.

Fotó: Somos Zoltán

németh zoltán

Nikolics kétszer mutathatta be gólörömét a PSG ellen, végül mégis a franciák nyertek

Bakó, Csáki, Ishitate, Tanabe - már fehérváriak

14

FEHÉRVÁR

SPORT

2014. július 14.

A HETILAP

Az én világbajnokságom –
dr. Mezey György rovata
Németh Zoltán

Az egész világ futball-lázban ég, a német válogatott sikerét hozó fináléról
dr. Mezey György, az eddigi utolsó,
világbajnokságon szereplő magyar
válogatott szövetségi kapitánya,
a Vidi 2011-es bajnokcsapatának
vezetőedzője osztotta meg velünk
gondolatait.

A kutyafáját!

ben küldött pályára, frissességével
a hosszabbításban rengeteget
nyert Németország. Ehhez a
gólhoz pont erre a frissességre volt
szükség. Az argentinok technikailag, játékügyességben érzésem
szerint egy kicsit jobbak voltak, de
Németország ezt a tökéletes szervezettségével és a nagyon precíz
csapatmunkával ellensúlyozta,
majd egy remek momentummal
meg is nyerte a világbajnokságot,
szerintem teljesen reálisan és
megérdemelten. Érzésem szerint

Fotó: Simon Erika

A brazíliai labdarúgó világbajnokság az érmekért rendezett
meccsekkel zárult a mögöttünk

hogy egy gól nélküli 90 perc is lehet
egy remek kis mérkőzés. Nem feltétlenül kell sok találatot látnunk,
hogy élvezhessünk egy meccset.
Ez egy remek összecsapás volt.
Tulajdonképpen két német csapat
futballozott ebben a döntőben,
mert az argentinok Dél-Amerika
azon képviselői, akiket nyugodtan
tekinthetünk a német labdarúgás követőinek. 15-20 éve még a
játékrendszerük is teljesen megegyezett a németekével és az ebből
fakadó pozitív tulajdonságok is

németh zoltán

dr. Mezey György: „A két legjobb csapat játszotta a világbajnokság döntőjét, ez ritkaságnak számít a torna történetét
végigtekintve”

hagyott hétvégén. A bronzérmet Hollandia szerezte meg,
mely 3-0-ra nyert az utolsó két
meccsén összesen tíz gólt kapó
házigazda brazilok ellen, míg
a finálé Németország sikerét
hozta, a Nationalelf csereként
pályára küldött Mario Götze
közeli találatával 1-0-ra nyert
hosszabbítás után Argentína
ellen.
„A két legjobb csapat játszotta a
világbajnokság döntőjét, ez ritkaságnak számít a torna történetét
végigtekintve. Bebizonyosodott,

jellemezték őket. Most két remekül
felkészített, kiegyensúlyozott válogatottat láthattunk a pályán.”
Állandó szakértőnk, dr. Mezey
György a kiváló cseréket emelte
ki a lefújás után az immár
négyszeres világbajnok németek
kapcsán.
„Nagyon nehéz megmondani,
minek köszönhetik sikerüket a
németek. Talán Joachim Löw
jó megérzésének, mellyel remekül eltalálta a gólszerző Götze
beállítását. Egy finom, pengés
játékosról van szó, akit jó ütem-

nem lehet kérdés, a németeké
volt a legkiegyensúlyozottabb
csapat a tornán. Az elődöntőben
a brazilok elleni kiütéses, 7-1-es
győzelem ellenére sem lehetett
abszolút esélyesnek kikiáltani a
német válogatottat, mert ebben a
döntőben az argentinok ugyanúgy
nyerhettek volna. Most azonban a
németek voltak azok, akik be tudták lőni azt a bizonyos mindent
eldöntő gólt, mondom még egyszer,
az egész tornát tekintve megérdemelt Joachim Löw együttesének
végső sikere!”

Ismét bebizonyosodott, nem lehet
mindenre felkészülni. A fehérvári
öttusa Európa-bajnokság női
döntőjében az éremesélyeshez méltóan versenyző Kovács Sarolta lovaglását egy, a felelőtlen gazdája
által a lovak közelébe vitt kutya
ugatása zavarta meg. Szó szerint, hiszen Saci lova megijedt,
megtorpant. Ez pedig súlyos pontokba és másodpercekbe került. Ki
tudja, hogy alakul a verseny, ha a
pásztorkutya nem jár arra, illetve
egész pontosan a gazdája veszi a
fáradságot és elgondolkodik azon,
vajon jó ötlet-e, a más állatok
terelését a génjeiben hordozó ebet
lovak közé vinni.
Hát, nem volt jó ötlet. Nagyon
nem. Kovács Sacinak három jó
ugrás hiányzott ahhoz, hogy a
záró szám előtt átvegye a vezetést. A csaholás azonban a hetedik
helyre vetette vissza. Fehérváriként, Fehérváron versenyezve
elúszott az éremszerzés lehetősége.
Saci hatalmas tartásról tanúbizonyságot téve megpróbálta a
lehetetlent, az akarat azonban
most „csak” a hatodik helyre volt
elegendő a kombinált után.
Nagyon szépen kérem a kutyatulajdonosokat, a jövőben kedvenceik nélkül látogassák a fehérvári
sportlétesítményeket! Nem, nem
azért kérem, mert bajom van az
ebekkel.
Egyszerűen csak azért, mert
semmi, de semmi keresnivalójuk
nincs a sportrendezvényeken!
INGYENES OKJ
KÉPZÉS INDUL
JÚLIUS 25-ÉN
SZÉKESFEHÉRVÁRON

CSALÁDELLÁTÓ
JELENTKEZÉS:
18 ÉV,
ÉRETTSÉGI
NEM SZÜKSÉGES.
INFORMÁCIÓ:
Székesfehérvár, Várkörút 9.
Tel.: 22/348-095, 348-103
E-mail: oktoplusz@datatrans.hu
Felnőttképz.eng.szám: E-000261/2014
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Egy eb az EB negatív hőse, de a férfiak
bearanyozták a hétvégét
Somos zoltán

Mindenre még a jó versenyzők sem
lehetnek felkészülve… Az öttusa-lovaglásánál elfogadott dolog, hogy sok
múlik a négylábúakon, de hogy ne a
ló legyen az a négylábú, arra kevesen
számítottak. Kovács Saci és a kutya
groteszk töténete után felüdülés volt
a férfi válogatott aranyérme.

Demeter Bence kiegyensúlyozott teljesítménye is kellett a csapataranyhoz

az aranyért futhat és lőhet majd.
De az öttusa éppen kiszámíthatatlansága miatt az egyik
legösszetettebb és legszebb
sport. Más kérdés, hogy az
olyan meglepetések, amilyen
Sacit érte, nem tartoznak a
mindennaposak közé. Sőt, inkább végzetszerűen abszurdnak
mondanánk. Mert a fehérvári
pályán éppen a fehérvári, addig
hibátlan lovasnál vakkantotta
el magát egy, valamiért pont
akkor levegőzni vitt kutya a
tizedik akadály közelében.
Talán csak a vér szava volt, hiszen az biztos, hogy Saci lova,
Cornelius úgy reagált, ahogy
ilyenkor természetes: megijedt,
megtorpant, és a hibátlan lo-

vaglásból időtúllépés, verőhiba,
ellenszegülés miatt 47 hibapont
lett. Épp elég hozzá, hogy az
élen haladó versenyző a hetedik
helyre csússzon vissza, ahonnan
jó kombinációval felfutott a
hatodikra – szép eredmény, de

Fotók: Kiss László

Az öttusaverseny nem a
lovaglással kezdődik, ahhoz,
hogy egyáltalán komoly tétje
legyen az akadálypályának, jól
kell teljesíteni előbb a páston,
majd a medencében. A Bericap
Öttusa Európa-bajnokság női
döntőjében nem lehetett panasz
a Volán Fehérvár kiválóságára,
Kovács Saroltára, aki nem véletlenül hangsúlyozta korábban,
hogy a hazai környezet számára
sok pluszt ad. Adott is tusokat szép számmal a vívásban,
mosolyogva kezdte a napot és
alig lehetett eltalálni. Bőven
pozitív mérleggel (23 győzelem,
12 vereség) tudta le a vívást,
ez pedig már garancia volt a
jó folytatásra, mert úszásban
kiszámíthatóan a legjobbak
közé tartozik. Így aztán a 36 fős
mezőnyben második helyen állt
a lovaglás előtt, s mivel a lovas
pályán is ritkán éri kellemetlen
meglepetés, úgy tűnt, a fehérvári közönség előtt éremért, akár

A férfiak versenyében is láthattunk drámát a lovaspályán,
de ebből mi jöttünk ki jól.
A Kasza Róbert, Demeter
Bence és Tibolya Péter alkotta
magyar trió tagjai nem zártak
rosszul vívásban és úszásban,
de a szenzációsan teljesítő
oroszok fölényesen vezettek
a csapatversenyben. Egészen
addig, míg lovaglásban junior
világbajnokuk, Pucskarevszkij
az egyik akadálynál fel nem
bukott. Ha visszaül a lóra és
teljesíti a pályát, így is megőrizték volna első helyüket,
de a paci, Kaszinó sérülése
miatt ezt nem engedte a
versenybíróság. Így az orosz
arany ugrott, mert a ló nem
ugorhatott – a magyarok
pedig éltek a lehetőséggel.
Egyéniben a félelmetesen erős
Leszun, Frolov orosz duót
ugyan megközelíteni sem

Kasza Róbert és a teltház, egy remek hét méltó befejezése

Itt már nem zavarta kutya: Kovács Saci előzött a futópályán

mi lett volna, ha nem ugatnak
bele a versenybe…? A kutyára nem, gazdájára ellenben
joggal haragudhatott Saci, a
szurkolók még nála is dühösebbek voltak. A másik magyar
döntős, Alekszejev Tamara első
felnőtt Európa-bajnokságát a
25. helyen zárta. Az aranyérem
a német Schöneborné lett,
Peking olimpiai bajnoka végig
magabiztos volt.

lehetett, de az 5. helyre befutó
Kasza, a 8. Demeter és a 16.
Tibolya együttes eredménye a
csapatversenyben sima magyar
sikert eredményezett. (Demeter Gergely egyéni indulóként
31. lett.) Felhangozhatott hát
a Himnusz, méltó zárásaként
a Bregyó szenzációs hetének.
Hétfőn és kedden a mix-váltóval és a hagyományos stafétával zárul az Európa-bajnokság.

Kiemelt ajánlataink:
Július 15. 19:45 Paletta – kulturális magazin. Benne: Egy ásatás részletei – egyedülálló Árpád-kori leletek
Július 17. 19:45 Együtt extra – családi magazin. Orvosportré: Dr. Baráth Károly
Július 19. 18:30 Öttusa EB női döntő – ismétlés
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 20. 18:30 Öttusa EB férfi döntő – ismétlés

A Fehérvár Televízió műsora 2014. július 14-től július 20-ig:
2014. 07. 14. HÉTFŐ

2014. 07. 15. KEDD

2014. 07. 16. SZERDA

2014. 07. 17. CSÜTÖRTÖK

2014. 07. 18. PÉNTEK

2014. 07. 19. SZOMBAT

2014. 07. 20. 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 – A
halottak meséi –
am. sorozat (12)
10:55 Képes hírek -benne
minden 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
7-8. rész (12)
21:40 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:25 Képes hírek - benne
minden 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 Szerelem a
kémcsőben –
spanyol film (12)
21:40 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:25 Képes hírek - benne
miden 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 A polgármester –
kanadai sorozat
9-10. rész (12)
21:40 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:25 Képes hírek - benne
ninden 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! – ism.
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 extra –
családi magazin
Orvosportré:
Dr. Baráth Károly
20:35 Hírek
20:40 Nostradamus
– dok. film
21:45 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:30 Képes hírek - benne
minden 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
08:35 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:10 Együtt – 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
11-12-13. rész (12)
22:20 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:45 Képes hírek - benne
niden 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 Öttusa EB női
döntő – ismétlés
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Trópusi hőség –
A maffia szeretője
– am. sorozat (12)
20:15 Jó estét, Fehérvár! –
ismétlés
20:35 Gyilkos reflex –
am. film (12)
22:05 Jó estét, Fehérvár! –
ismétlés
22:25 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 A Fehérvár TV
archívumából
18:30 Öttusa EB férfi
döntő – ismétlés
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 A Fehérvár TV
archívumából
20:20 Enron botrány –
am. film (12)
21:55 A hét hírei – ismétlés
22:15 Képes hírek - benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése

m
leko
A Te

IP T

is!
ban
á
t
a
nál
V kí

