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Merényi Zoltán lett a
HVB elnöke
2. oldal

Lenyűgözőek és valóban
óriások
9. oldal

Sötét, csíkos, magos,
sárga
10-11. oldal

Zsiga Mónika aranyérmes, az
ARAK jó rendező volt 28. oldal

Fesztiválok hétvégéje
12. és 14-15. oldal
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Képviselői
programok

Elengedhetetlen a felújítás
Bácskai Gergely

Sóstói szomszédolót rendeznek
augusztus 9-én a 10. Alsóvárosi
napon 13 órától 18 óráig, a Szárcsa
utca végén levő játszótér mellett.
A gulyásfőzés eredménye, hogy a
készlet erejéig mindenki vendég egy
tányér gulyásra. Az ízes falatok mellett kóstolhatják Gede László zenei
műsorát, Hajni táncbemutatóját. A
Vöröskereszt szűrést és tanácsadást tart, a kézművesség vendége
Magyar Imréné Erzsike virágkötő
lesz. Hozott mintákból ásott és fúrt
kutak vizének ammónium-, nitrátés nitritértékét mérik. A rendezvény
vendége a Gaja Környezetvédelmi
Egyesület lesz.
A gyermekek a játszótéren és a felállított ugrálóvárban múlathatják az
időt. A terület képviselője mellett a
város önkormányzata is támogatja a
rendezvényt. Szervező az Alsóvárosi
Közhasznú Kulturális Egyesület.

A Hosszúsétatéren élőket és a
vasúti vágányhálózat felújítása
kapcsán érintett utcák lakóit hívta
utcafórumra Mészáros Attila, az
5. számú választókörzet önkormányzati képviselője. A fehérvári
vasútállomás és vágányhálózat
felújítása a NIF Zrt. beruházásában,
uniós támogatással zajlik.

A beruházáshoz kapcsolódóan
egy ideiglenes depóterületet jelöltek ki az Eötvös utca mögött, egy
MÁV-tulajdonban lévő területen.
A megnövekedett forgalom, valamint por- és zajhatás érthetően
zavarja a környező utcákban
élőket, ezért az önkormányzat egy
saját tulajdonú területet keresett
és ajánlott fel, amelyen a lakosság zavarása nélkül folytatható a
bontott anyagok osztályozása és
zúzása. Ezt a kivitelező elfogadta,
így augusztus 4-től birtokba vehettek az Új Váralja soron egy erre

Fotó: Bácskai Gergely

Alsóváros – Tóváros
Mészáros Attila

Mészáros Attila adott tájékoztatást a környéken élőknek

alkalmas területet.. A kivitelező
képviselője megerősítette, hogy
az Eötvös utca mögötti területre
hordott anyagokat elszállítják,
utána csak vasúti aljak és sínek
ideiglenes tárolása történik ott.
A fejlesztés nemcsak a vasúton
közlekedőket, hanem az állomás, valamint a Széchenyi úti és
Hosszúsétatéri aluljáró környékén
élőket is szolgálja. Az aluljáróknál
a Széchenyi úton a munkálatok
ideje alatt egy-egy sáv mindig
használható lesz, a Hosszúsétatéri

aluljárónál a felújítás ideje alatt
lezárások lesznek. A kivitelezés
idejére mindenki türelmét kérik,
hiszen a munkálatok zajjal és
porral járnak.
Augusztus 5-e és 11-e között
éjszakai munkavégzésre kerül
sor a Hosszúsétatéri aluljáró környékén, ugyanis csak vágányzár
idején tudják az úgynevezett
szádlemezek leverését elvégezni.
A munkálatok idejére a környező
utcákban élők türelmét kérik!

Merényi Zoltán lett a Helyi Választási Bizottság elnöke
heiter dávid tamás

A Székesfehérvár Közgyűlése
által megválasztott bizottsági
tagok Róth Péter alpolgármester előtt tették le esküjüket
múlt héten kedden a városháza
dísztermében. A testület tagjai
Merényi Zoltán, Boros László és Pinke László lettek. A
bizottság póttagjai: Képli Mária
és György László. Az eskütétel
után elnöknek Merényi Zoltánt,
elnökhelyettesnek pedig Boros
Lászlót választották meg. Laczi
Zoltán, a Helyi Választási Iroda
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A tagok letették esküjüket, és ezzel
megalakult a Helyi Választási Bizottság múlt héten kedden Székesfehérváron. Merényi Zoltánt választották
a bizottság elnökének. A Helyi
Választási Bizottság munkája ettől a
pillanattól kezdve a választás végéig
folyamatos lesz. Az önkormányzati
választást október 12-ére írta ki Áder
János köztársasági elnök.

Megalakult a Helyi Választási Bizottág

helyettes vezetőjének tájékoztatása szerint az egyik legfontosabb feladatot augusztus 25. és
szeptember 8. között kell ellátni,
az ajánlási időszakban. A bizottság fő teendői közé tartozik például az ajánlóívek ellenőrzése,
a jelöltek nyilvántartásba vétele,
de a szavazólapon szereplő
jelöltek sorrendjét is megállapítják, sorsolás útján. A választási

irodánál jelenleg a technikai
előkészítés zajlik. A képviselőjelöltek és a polgármesterjelöltek
szeptember 8-án 16 óráig adhatják le ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásaikat. A hivatalos
kampány a választást megelőző
ötvenedik napon, augusztus
23-án kezdődik, és a szavazás
napján 19 óráig tart. A névjegyzékbe való felvételről szóló

értesítést augusztus 15. után
kell kézhez kapnia a magyarországi lakóhellyel rendelkező
választásra jogosultaknak. Aki a
szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, és Magyarország
egy másik településén kíván élni
választójogával, október 10-éig
kérheti átjelentkezését a lakcím
szerinti választási irodától egy
másik településre.
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Závodszky Noémi:

„Szeretek székesfehérvári lenni”
Závodszky Noémi 1995 óta tagja a székesfehérvári
Vörösmarty Színháznak, vagyis 2015-ben ünnepli
tagságának 20 éves jubileumát. Hogy milyen számára
fehérvári színésznek lenni, mi sem mutatja jobban,
mint hogy érdemei elismeréseként a város 2000ben főtanácsosi címmel tüntette ki, és az összes helyi
alapítású szakmai és közönségdíjat magáénak tudhatja.
Rengeteg sikeres főszerep áll a háta mögött, a Szomszédok című telenovella révén az egész ország ismeri a
nevét, gyakran szinkronizál, és – ha színházi elfoglaltságával össze tudja egyeztetni – szívesen filmezik is.
Szeretem a múltat… ami nem azt jelenti, hogy a múltban
élek. Valószínű konzervatív neveltetésem is szerepet játszik
abban, hogy a századforduló utáni, vagy a két világháború
közötti időszak nagyon imponál nekem. A tisztelet, udvariasság, az adott szó jelentősége – számomra mind-mind
fontos érték. A székesfehérvári Belvárosban minden apró
kőben, házban jelen van a történelem, és ha itt sétálok, az
egy valóságos időutazás.
Székesfehérvár – az otthon. Amikor pesti lányként először itt
jártam, azt éreztem, hogy a helyemre kerültem. Beléptem
a színházba és megfogott valami… Egyfajta hangulat,
kisugárzás, az is lehet, hogy azoknak a színészeknek a lelke,
akik már nincsenek közöttünk. Régi, fekete-fehér képek
voltak a falon, még most is előttem van Mensáros László
és Tolnai Klári alakja, amint egymás mellett állnak.
Felújítás után újjászületett az épület: tágasak, szépek lettek
a belső terek, és az öltözők. Telnek az évek, és ez a megújult
színház is elkezdett feldúsulni, megtöltődni színekkel, szellemmel – és különleges eseményekkel. Egyszerre három
helyszínen is tudunk játszani: a Nagyszínpadon, a Kozák

Závodszky Noémi
„Varázslatos élmények
helyszíne a Belváros!”

András stúdióban, mely a színház emeletén található 80-90
férőhelyes, intim hangulatú terem, valamint a Pelikán Kamaraszínházban. Megjelent a színházi életben a pezsgés,
hiszen az érdeklődők így egy este akár több előadás közül
is tudnak választani. Ráadásként ott a színház kávézója,
ahol középen van egy kis porondszerű tér. Kiváló helyszín
koncertek, önálló estek számára.
Tavaly indult útjára a Koronázási Ünnepi Játékok, mely olyan
nagyléptékű látványosság, ami országos szinten vonzza
városunkba a közönséget. Több ezer emberhez hasonlóan férjemmel együtt én is megnéztem az óriásbábokat
valamint Szent István megkoronázását. Csodálatos, aréna
jellegű építményen foglalhattunk helyet, szabadtéren, a
romokon. Elképesztő tömeget mozgatott meg ez az ünnepi
játék. És most nemcsak a közreműködő színészekre, táncosokra, szereplőkre gondolok, hanem az emberekre is,
akik eljöttek, és átélték ezt a varázslatos élményt.
Sok eseményen vesz részt a Társulatunk is. A Vörösmarty
Színház egyre inkább nyit a fiatalok felé: nemcsak az
előadásokba vonjuk be őket, hanem támogatjuk az iskolaszínházak létrehozását is. Igyekszünk egy élő és aktív
kapcsolatot fenntartani a várossal. Egy színháznak ez is
küldetése, és én nagyon élvezem az effajta kihívást.
Nagyon jól érzem magam Székesfehérváron. Rengeteg
szeretetet kapok. Rámosolygok az utcán az emberekre, és
visszamosolyognak – ez egy oda-vissza játék közöttünk.
Megállunk, beszélgetünk és nemcsak az ismerősökkel. A
kedves ismeretlenekkel is szóba elegyedünk míg vásárolunk, várunk a postán, vagy csak úgy séta közben. Az
emberléptékű városoknak ez jellegzetes tulajdonsága.
Ezért is szeretek székesfehérvári lenni.
www.TeleElettel.hu
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A világ egyik legtermészetesebb és
legszebb élménye a szoptatás. Ez
a kijelentés még akkor is nehezen
kérdőjelezhető meg, ha nagyon sok
nő számára a szoptatás nem megy
olyan könnyedén, mint ahogy szeretné. Erről is szó esett számos téma
mellett A Szabadművelődés Házában
augusztus 1-jén, az anyatejes táplálás
világnapján.

„A szoptatás pozitív hatása
hosszútávon is kimutatható, és túlmutat a táplálkozás folyamatán.
Megalapozza és erősíti az anya és
gyermek közötti kötődést. Erősíti a
baba immunrendszerét, csökkenti
a felnőttkori túlsúly, cukorbetegség, rákos megbetegedés kockázatát.” – emelte ki Varga Márta,
a Humán Szolgáltató Intézet
igazgatója. A város önkormányzatával, civil szervezetekkel
karöltve immár negyedik alkalommal hívták fel a figyelmet az
anyatejes táplálás fontosságára
Székesfehérváron.
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Ami jó a babának
Szoptatást Támogató Csoport

Fotó: Kiss László
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Sinka Anett a védőnő tanácsára, a szülés utáni időszakra vonatkozó praktikus tanácsok miatt
látogatott el a programra. A kismama első gyermekét várja. Megnézte a babamasszázs rejtelmeit, de a hordozókendőkkel is megismerkedett, sőt fel is próbálta azokat. A várandós kismama
szerint is fontos az anyatejes táplálás, szoptatni szeretné gyermekét, ameddig csak lehet.

„Vannak édesanyák és babák,
akiknek a szoptatás a kezdetektől könnyen megy, másoknak pedig nehézségekkel kell
megküzdeniük. A sok kérdés,
aggódás és probléma ellenére a
szoptatás a gyakorlattal egyre
könnyebbé válik. Az általános
nehézségek elkerülhetők, ha tudjuk, mire számíthatunk. Ebben
kívánunk segíteni a szoptatást
támogató csoportunkkal, ahol
laktációs szaktanácsadó várja az
anyukákat.” – mondta el lapunknak Lippai Kitti, a nemrégiben
egyesületté alakult Székesfehérvári Babahordozó Klub elnöke.
A Szoptatást Támogató Csoport
minden hónap utolsó csütörtökén
A Szabadművelődés Házában
tart találkozót. Részletek a
hordozottbaba.hu oldalon találhatóak.
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Ybl-díjas építészek alkotásai Fehérváron

Az augusztus 12-ig látogatható kiállításnak az Alba Plaza
adott otthont. A fotókiállítást
az Ybl Bicentenárium alkalmából rendezték, megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alap
is támogatta. „Székesfehérvár
nemcsak egész alakos Ybl-szobor avatásával, hanem azzal
is hozzájárul a bicentenárium
sikeréhez, hogy rámutat a megye
és Székesfehérvár építészeti
értékeire.” – hangsúlyozta L.
Simon László, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára megnyitó beszédében. A
mostani kiállítás nem titkolt
célja, hogy felhívja a közönség
figyelmét a magyar építészet

Fotó: Kiss László

A Fejér Megyei Építészek Kamarája
fotókiállításon mutatja be azokat a
fehérvári épületeket, létesítményeket, amelyekért tervezőiket Ybldíjjal jutalmazták, illetve azokat a
fehérvári épületeket, amelyeket
Ybl-díjas építészek terveztek.

A megnyitóra városunkba érkezett Vadász György Kossuth- és Ybl-díjas
építész is. A mester műveit városunkban is megcsodálhatjuk: a Kossuth
udvarban található, 1994-ben épült történelmi épületformákkal játszó
polgárházakon.

jelentőségére is. A megnyitón
Lantay Attila, Székesfehérvár főépítésze Ybl Miklós
tökéletességre törekvését és
máig meghatározó tekintélyét
emelete ki, és a székesfehérvári Ybl-díjas építész Schmidl

Ferenc munkásságát is méltatta. L. Simon László megnyitó beszédét követően Ybl
emlékérmet adott át Csutiné
Schleer Erzsébet építésznek
és Igari Antal megyei főépítésznek.

Gyermekvédelem és kapcsolatteremtés
Bácskai Gergely

Székesfehérváron, a városházán tettek látogatást pénteken a törökországi Thököly Imre és Zrínyi Ilona Baráti
Társaság tagjai. A részben gyermekvédelmi szakemberekből álló csoport
látogatásának célja, hogy ápolják
a török–magyar kapcsolatokat és
szakmai, intézményi szintű együttműködést alakítsanak ki a gyermekvédelem területén.

Fotó: Bácskai Gergely

A Thököly Imre és Zrínyi Ilona
Baráti Társaság tizenhat tagja

a törökországi Koaceli tartomány székhelyéről, a több mint
kétszázezer lakosú Izmit városból
érkezett Magyarországra július
29-én. Augusztus 8-ig tartó látogatásuk idején több települést,
várost is felkeresnek.
A részben gyermekvédelmi
szakemberekből álló csoport
csütörtökön Martonvásáron
tartózkodott. Megtekintették a
Brunszvik-kastélyt, majd látogatást tettek a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központban, ahol
mind a pedagógusok, mind a

A török vendégek megcsodálták a felújított városházi dísztermet

gondozott gyermekek szeretettel
fogadták őket. A találkozó – melyen részt vett Deresné Tanárki
Mária, az intézmény igazgatója
is – főként az ismerkedésről és a
szakmai tapasztalatcseréről szólt,
majd a vendégek kezdeményezték a kapcsolatteremtést a török
és a magyar gyermekvédelmi
intézmények között.
A delegáció tagjait – a székesfehérvári látogatáskor – a
városháza dísztermében Róth
Péter alpolgármester köszöntötte.
Numan Gülsah, a Thököly Imre
és Zrínyi Ilona Baráti Társaság
elnöke elmondta: fontos számukra a török–magyar kapcsolatok
ápolása. A vendégek Igari Antal,
Fejér megye főépítésze vezetésével megtekintették Székesfehérvár hivatali épületét, majd
délután városnézésen vettek részt.
A török delegáció augusztus 8-ig
tartózkodik Magyarországon.
További úti céljaik között szerepel Budapest is.

Vakler lajos

Az én utam
Az El Camino gyakorta hívja az emberf iát,
ha akarja, és véli vele
megismertetni Szent
Jakab útját. Azt azonban tudnia kell az útra
kelőnek, a zarándoklat
sohasem teljesítményfüggő. Ha tíz métert
kell megtennünk, az is
lehet teljesítmény, ha
kilométer százakat, az
nem biztos, amennyiben
nem mondunk igazat
magunknak. Tervezgetni nem érdemes, megvalósítani annál inkább.
Felemel és megtisztít. A
gyermekkor mindenek
felettisége tér vissza,
ha kitalálunk valamit,
ami álomszerű, de igaz,
és megvalósítjuk. Mert
ne gondoljuk, hogy a
nagybetűs utakhoz
elegendő egy fokos, egy
ütött-kopott hátizsák
és egy gyorsan felállítható sátor. Nem elég
a jó szándékú emberek szeretete – bár a
segítség gyakorta elkél.
Hittel kell mondani
és teljesíteni, hogy a
megérkezés látomása
jelen van. Kollégánk
története egyre nemesedik, bár f ilmszerű,
nem kell hozzá nagyívű
forgatókönyv, nyüzsgő
stáb, nem kell „bizarrbazár”, csak egy ember,
aki megerősítést kap
hitében. Jelenti, megérkezett...
„...Mindig álmodunk
valamit, hol egyikőnk,
hol másikunk, s aztán
az is megesik – még
manapság is –, hogy
többen közösen álmodják tovább a dolgot;
hogy tán valóra válna,
tán lenne belőle valami... S néha úgy fordul,
hogy valóság lesz.”
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Megkezdődnek
a próbák
A Koronázási Ünnepi Játékok
kapcsán augusztus 3-tól augusztus 19-ig a Koronázó téri
Nemzeti Emlékhely területén
próbákat és előadásokat tartanak
(Musica Sacra, illetve Koronázási
Szertartásjáték – Szent László),
melyek az esetleges hőségriadók
és a fénytechnika használatának
szükségessége miatt az éjszakába
nyúlnak. A próbák és előadások augusztus 3. és 11. között,
valamint 14-én 18 órakor, a
többi napokon augusztus 19-ig
21 órakor kezdődnek. Szikora
János színházigazgató az esetleges
kellemetlenségekért, illetve
zavaró hangtechnikai hatásokért a
belvárosban lakók elnézését kéri.
A lakók nyugalmának megóvása
érdekében – amennyiben a körülmények szükségessé teszik – 23
óra után a produkciót minimálisra
csökkentett hangerővel próbálják.
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Csak csendben
Vakler Lajos

Kisfaludon mutatták be Arató Antal
nyugalmazott megyei könyvtárigazgató grafikai gyűjteményének
egy részét. A tárlaton a XX. század
kiválóságainak alkotásait tekinthetik
meg az érdeklődők.

Arató Antal kiállításának alkotói
nem tudhatják, milyen kincset
rejthet egy köznapi ágyneműtartó Székesfehérvár belvárosában,
tulajdonosának otthonában. A
polihisztor könyvtáros a maga

sajátos, csendes és megfontolt
stílusában, formabontó módon
mesélte el azokat az élményeket
és lényeges történéseket, amelyek gyűjtőszenvedélyének hála,
elvezettek bennünket addig,
hogy megértsük: rövidre szabott
életünkben minden egyes tollvonás fontos, hiszen a grafikák –
mint mondja – erről szólnak.
A Kisfaludi Közösségi Ház tárlatán „Aratóni” – ahogy barátai
szólítják városunkban – bemutatta, miért lehet örökre beleszerelmesedni a grafikákba. Joviális

Fotók: Simon Erika
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A nagy érdeklődéssel várt tárlat beváltotta a látogatók reményeit. Nagyszerű
alkotásokban gyönyörködhetnek Kisfaludon.

Arató Antal elkötelezett képzőművészet-rajongó. Grafikai gyűjteménye egyedülálló.

köszöntőjében úgy fogalmazott,
hogy sajnos a sztárparádék kora
lejárt ezügyben is. Celebek vannak – mint mindenütt másutt –,
de nagyságok csak ritkán születnek, vagy egyáltalán nincsenek.
Manapság meg kell elégednünk
az apró csodákkal. És mivel a
grafikák is változnak, így aztán a
régi vagy régies köznapi látványt
már nem tapasztalhatjuk meg a
vásznon.

ALBA REGIA FESZT PROGRAMAJÁNLÓ
Három napig jazztől lesz hangos Fehérvár belvárosa. Négy helyszínen magyar és külföldi fellépők adnak koncerteket, újra
életre keltve a jazzfesztiválok több évtizedes hagyományát. A koncertek ingyenesek, kizárólag a Vörösmarty Színházban
megrendezésre kerülő két koncertre kell jegyet váltani.

Augusztus 5.
(kedd)

RÉSZLETES PROGRAM

Vörösmarty Színház:
20:00 Biréli Lagrène (FRA)

Augusztus 6.
(szerda)

Vörösmarty Színház:
20:00 Dirty Loops (SWE)

Augusztus 7.
(csütörtök)

Fehérvár Médiacentrum Nagyszínpad (Fő u. 10.):
17:00 Fehérvár Big Band
19:00 Fesztivál megnyitó:
Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere
utána: MoNaMo
21:00 Vörös Janka E-Series

Fehérvár Médiacentrum Nagyszínpad (Fő u. 10.):
17:00 Budapest Ragtime Band
19:00 Babos Gyula BA-LAN-cE

Fehérvár Médiacentrum Nagyszínpad (Fő u. 10.):
17:00 Delalamm
19:00 Peet Project

21:00 Heincz Gábor Biga

21:00 Elsa Valle&Rumba Caliente

Múzeum Kert- Enyingi Agrár Zrt Színpad:
16:00 Mits Gergő és Vörös Tamás
17:00 A megújult Múzeum Kertet Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere átadja
a közönségnek
utána: Lantos Zoltán/Andrew J Violectric
18:00 GKG Trió feat. Szebényi Dániel

Múzeum Kert-Enyingi Agrár Zrt Színpad:
16:00 Kovács Linda – Bögöthy Ádám Duó
17:00 Mits Jazz Band

Múzeum Kert-Enyingi Agrár Zrt Színpad:
16:00 Swamp
17:00 Oláh Dezső Trió

18:00 Fehérvár Jazz Quintet

18:00 Erixperience

Zichy Liget Székesfehérvár nap

Zichy Liget Hang-szín-tér nap
15:00 Tyger
16:00 Egyszoknya-Három nadrág

Zichy Liget Kodolányi nap
15:00 Marcus Decker
16:00 Birta Miki

16:00 Crossbones
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Varázslatos díszudvar – valósággá vált az álom

„A megújult belváros éke lehet a
program keretében megszépülő Szent
István Király Múzeum belső udvara.
Szeretnénk, ha a térrendezést és
az udvart határoló homlokzatok
felújítását kövezően birtokba vennék
a fehérváriak és az ideérkezők ezt a
gyönyörű belső udvart, amely terveink
szerint új közösségi térként funkcionál
majd.” – így nyilatkozott korábban a felújításról Cser-Palkovics
András polgármester a Fehérvár

Fotó: Simon Erika

Csodálatos, elvarázsolt hangulatú
kis hely a múzeum belső udvara. Új
közösségi tér alakulhat itt ki. A hűs
fák árnyékában hamarosan azt is
megtapasztalhatják a látogatók, hogy
milyen fenséges az akusztikája. A
felújított díszudvar hivatalosan kedden kerül átadásra, s az Alba Regia
Jazz Fesztivál és Verseny keretében
„tesztelhetik” a látogatók a hely
adottságait.

Tetszetős, hangulatos a megújult múzeumi díszudvar

Médiacentrumnak. Régi szándéka az önkormányzatnak, hogy
a történelmi belváros meghitt és
egyedi hangulatot árasztó udvarait
megnyissa, és parkosított közösségi
tereket hozzon létre. A héten egy
ilyen helyszínnel gazdagodhat

Fehérvár. „Három intézmény öleli
körül a belső udvart, a könyvtár,
a ciszterci templom és a múzeum
épülete határolja ezt a hangulatos kis
helyet. Komoly munkálatok zajlottak
itt az elmúlt hónapban. Elkészültek a
belső homlokzatok felújításával, a tető

és a csatorna javításával. A leromlott
állapotú kéményeket is lebontották,
illetve helyrehozták a szakemberek. Napról-napra vált valóra az
álmunk, és csodálatos lett a díszudvar.
Elhelyezkedéséből adódóan a múzeum
látogatói könnyen megközelíthetik
az udvart, de természetesen fontos az
is, hogy programok is várják az ide
látogatókat. ” – mondta kérdésünkre
Demeter Zsófia múzeumigazgató.

Program tipp
Augusztus 5-én 17 órakor adják
át a Szent István Király Múzeum
felújított díszudvarát az Alba Regia
Feszt keretében. Az eseményen köszöntőt mond Cser-Palkovics András
polgármester. A program a Lantos
Zoltán-Andrew J duó fellépésével
folytatódik.
Részletes program:
www.albaregiafeszt.hu

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?
Augusztus 8. Balatonfüred – Tagore sétány

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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Lenyűgözőek és valóban óriások
Látrányi viktória

Szent László, I. Géza (Magnus),
Rheinfeldi Adelhaid, Piroska és
Salamon alakját testesítik meg
az új óriásbábok, amikkel együtt

Fotók: Simon Erika

Színes kelmék, csillogó ékszerek és
pompás óriások. Ilyen látvány fogadta
stábunkat nemrégiben a Vörösmarty
Színházban. Grosschmid Erik Blattner
Géza-díjas bábtervező és csapata egy
héten keresztül állította össze a látványos bábokat. Az utolsó simításokat is
elvégezték, s mondhatni életre kelt a
történelem: korhű ruhában, ékesen,
díszesen tündököl az öt új báb.

A fémszerkezetre felkerült a korhű öltözet, az ékszerek, kiegészítők, és teljes
pompájukban tündökölnek az óriásbábok

Az utolsó simításokat végezték a szakemberek a történelmi bábokon, épp a kezek mozgatószerkezetét
helyezték el. „A kezek mozgatói most kerültek felszerelésre. Ezt a csukló alatt található csatlakozóba tudjuk
beilleszteni. A báb mozgatója középen helyezkedik el, van egy kis tüllös ablak, amin kilát, és van két
segítője, akik a kezeket tudják mozgatni. Tehát három ember tudja mozgatni a bábot. Van olyan is, amikor a
kéz fog egy eszközt, ilyenkor nincs külön mozgató elhelyezve, hanem maga a tárgy segíti a kéz mozgását.” –
árulta el a bábtervező.
A négy és fél méter magas óriásbábok látványos ruházatának terveit
Somogyi Győző Kossuth-díjas grafikus és festőművész készítette az
idei évben is. „A korhű megjelenést gyakorlatilag a legmodernebb
anyagokkal érjük el. Műanyagot,
szatén selymet, alumíniumot és a
legkülönfélébb anyagokat használjuk a munka során. A koronán
található 5-10 centiméter átmérőjű
drágaköveket például vákuum
leszívással, ezüstfóliával rakjuk
össze, aztán üvegfestékkel festjük
meg őket.” – avatta be stábunkat a
műhelytitkokba Grosschmid Erik.

immár tizenegy darabra bővült
a gyűjtemény. S bár a tavalyi
esztendőben is nagyon látványos
volt az óriásbábok felvonulása, azonban ez idén tovább
fokozódik. Látva az új darabokat, bizton állíthatjuk, hogy
„villámcsődületre” számíthatunk
ott, ahol a bábok megjelennek.
Természetesen rengeteg munka
és előkészület kellett ahhoz,
hogy a fémszerkezet „életre
keljen”, és teljes pompájukban
tündököljenek az óriásbábok. „A
munkák már a tél végén elkezdődtek, amikor megérkezett a felkérés.
Az első tervezési munka és a bábok
vázszerkezetének az összeállítása
tavasszal történt, majd nyár elején, az utolsó iskolai héten egy gyerektábor segítségével elkészült egy
pár dolog. Most tartunk az összeállításnál, amit egy próba követ,
akkor megnézzük a mozgatást, és
több dolgot is tesztelünk.” – árulta
el stábunknak Grosschmid Erik
bábtervező.

László is teljes pompájában tündököl

Tipp

A legmodernebb anyagokkal érik el a korhű hatást

Somogyi Győző Kossuth-díjas grafikus és festőművész
látványos tervekkel készült idén is

Tudjanak meg még többet az
óriásbábokról! Kedden 19 óra
45 perckor a Fehérvár Televízió
Paletta című kulturális magazinműsorában megismerhetik a
óriásokat.
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Az oldalpárt
szerkesztette:
Látrányi viktória
Hagymásy Anita

A tikkasztó nyári hőségben az ember
gyakran áhítozik valami édes, hűsítő
és könnyed finomságra. A csoki és
a fagylalt után a legkézenfekvőbb
megoldás a dinnye. De hogyan is
válasszuk ki a megfelelő példányt?
Megbízhatóak-e a szájhagyomány
útján terjedő népi módszerek? Egy
napsütéses szerdai reggel ennek jártunk utána, és hosszas tesztelésnek
vetettük alá a szakavatott szemek
által választott versenyzőket.

A dinnye jótékony
hatása
A lédús gyümölcs számtalan előnyös tulajdonsággal
rendelkezik. Magas víz- és

Sötét, csíkos, magos, sárga
nyersrosttartalma elősegíti az
anyagcsere-működést, oltja a
szomjat, és még a legszigorúbban fogyókúrázó hölgyek
és urak diétájába is belefér.
Kiemelkedően jó hatással van
a vesére és a májra. Szinte bárhol, szupermarketekben vagy
a piacon is beszerezhető. A
húsában és héjában is megtalálható citrullin a szervezetben
lévő enzimekkel reakcióba
lép, és argininné, esszenciális
aminosavvá alakul, ami jót tesz
a keringésnek és az immunrendszernek.

Hol, hogyan, milyet?
A városi piacon két din�nyeárust is alaposan kifag-

A versenyzők felsorakoztak, a tesztelésre készen állnak

Hadi Barbara már fiatalon a dinnyék szakértőjévé vált
Horoszkóp
augusztus 4. – augusztus 10.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

gattunk a dinnyevásárlás
mikéntjéről. Egyikük, Hadi
Barbara elárulta, hogy a
csíkos héjú és fekete héjú
görögdinnye között a különbség a dinnyehéj vastagságában valamint a magok
mennyiségében és méretében
keresendő. Állítása szerint a
dinnye alján található sárga
folt is árulkodhat a dinnye
érettségéről, ugyanis minél
érettebb a gyümölcs, annál
sárgább az említett folt.
A másik árus, Oláh József,
aki feleségével már harminc
éve foglalkozik dinnyetermesztéssel, beavatott a szakma rejtelmeibe. Két hasz-

Kos 03. 21. – 04. 20.

Ikrek 05. 21. – 06. 21.

Bika 04. 21. – 05. 20.

Rák 06. 22. – 07. 22.

Amennyiben egészségi problémával küszködik, a
héten találkozhat valakivel, aki segítségére lehet a
gondjai megoldásában. A házasságát bonyolulttá
tehetik a pénzügyek, akár veszekedés is kialakulhat
miatta.
Partnere idegesebb az átlagosnál, és ez a felfokozott
idegállapot hatással van Önre. Híres nyugalmának
nyoma sincs. Pedig türelemre lenne szüksége ahhoz,
hogy meg tudják oldani a problémát.

Ne bízza túlságosan el magát, mert a munkahelyén vannak olyanok, akik szívesen megfojtanák
egy kanál vízben! Házasságában a család anyagi
helyzete kerülhet terítékre, és előfordulhat, hogy a
nadrágszíjat ismét szorosabbra kell húzniuk.
A munkahelyén olyan pletyka keringhet, amely
miatt a félelem összeszoríthatja a lelkét. Beszéljen
a felettesével, mondja el neki az aggályait, mert tőle
megnyugtató választ kaphat!

nos trükköt is tanított: ha
megkopogtatjuk a dinnyét,
és mélyebb hangot hallunk,
akkor a dinnye érett, ha viszont magas hang hallatszik,
akkor egy ropogósabb húsú,
friss darabbal van dolgunk.
Cukor- és sárgadinnye esetén pedig a puhább tapintás
utalhat az érett gyümölcsre.
Sebők Zoltán régi dinnyevásárló, leginkább a sárgadinnyét kedveli. Az illata
alapján választja ki az ideális
egyedet. A jó dinnyének
Zoltán szerint utánozhatatlan illata van. De hogy az
konkrétan milyen, az örök
talány...
Oroszlán 07. 23. – 08. 22.

Családtagjai miatt elveszítheti a türelmét, képtelenné
válhat tolerálni a viselkedését, és ugyan ki nem állhatja a veszekedést, most mégis belemehet egy olyan
vitába, amelyben sajnos nem győzedelmeskedhet.

Szűz 08. 23. – 09. 22.

Csak kapkodja a fejét, annyi őrültséget hall, olyan
viselkedést tapasztal. Olyan ember tolja a szekerét, akinek a szava számít, akinek a véleményére
adnak. Szerelmi kapcsolatát a féltékenység teheti
nehézzé.
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Fotók: Kiss László

Eredményhirdetés
A versenyzők skálájának színesítése érdekében egy nagyáruházból származó dinnyét is górcső
alá vettünk.
A szerkesztőség némi tanácskozás után a következő
eredményre jutott: Az abszolút sereghajtó - nem túl
meglepő módon - a multi
üzletlánc igencsak sápadt,
vízízű dinnyéje lett.
A második helyen a Tolna
megyei, csíkos héjú dinnye
végzett, amely édes és kissé
kásás húsával a szerkesztőségi ’Retró dinnye’ különdíjat
is bezsebelte.
Versenyünk győztese a
fekete héjú dinnye lett,
amely friss, lédús és kellemesen édeskés zamatával a
legnagyobb népszerűségre
tett szert a konyhaasztal
köré összegyűlt, botcsinálta
dinnyeszakértők körében.

Az Oláh család sokéves tapasztalattal választja ki az ideális dinnyét a
vásárlók számára

A görög- és a sárgadinnye egyaránt jótékony hatással van az anyagcserére, így a szigorúan diétázók is bátran fogyaszthatják
Mérleg 09. 23. – 10. 22.

Válaszút elé kerülhet, amikor mérlegre kell tennie két
kapcsolatot, és döntenie kell. Nem lesz könnyű, de mivel
helyén van az esze és a szíve is, a legjobb döntést hozhatja. Érdemes lenne alaposan körülnéznie az álláspiacon.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Egy munkahelyi barátja mellett ki kellene állnia,
mert erre a kapcsolatra a későbbiekben nagyon nagy
szüksége lehet. Párkapcsolatában nincs tabu, azt is
megbeszélhetik, amiről partnere korábban hallani
sem akart.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.

Bak 12. 21. – 01. 20.

Halak 02. 19. – 03. 20.

Ha hivatalos ügyeket kell intéznie, akkor meg kell
acéloznia az idegeit, hogy ne boruljon ki. A szerelemben a szerencséje kevesebb, a gyermeknevelésben
pedig a türelme. Pénzügyei viszont végre pompásan
alakulnak.
Megtörténhet, hogy olyan ellenséget szerez a munkahelyén, aki nem riad vissza attól, hogy átkot szórjon a
fejére. Talán egészségügyi intézménybe kell látogatnia,
vagy bírság miatt kell mélyen a zsebébe nyúlnia.

Olyan hírt közölhetnek Önnel, amely miatt az idegei
megfeszülnek, ám kiderülhet, hogy mégsincs oka
az aggodalomra. Ha nincs állása, a héten még ne
nyomuljon, várjon egy hetet, akkor könnyedén nagyon
jó lehetőségre tehet szert!
Addig nyújtózzon, ameddig a takarója ér! Párkapcsolatában vitára kerülhet sor, és csalódnia kell egy olyan
személyben, akiről eddig csupa szépet és jót feltételezett. Egészségére és értéktárgyaira vigyázzon jobban!
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Az oldalt
szerkesztette:
nagy zoltán péter

A magyarországi keresztény egyházak első alkalommal szerveztek
nemzetközi sátras fesztivált. A Fejér
megyei Vajta tökéletes otthont adott
a hívő fiataloknak, akik a hétvégén
három napon át együtt szórakoztak a
fenyvesek árnyékában.

Hagyományt kívánnak teremteni az ökumenikus programok
között egy olyan fesztivállal,
amely a zene alkotásán és
hallgatásán túl képzőművészeti

EGYHÁZ
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Gitárral Jézushoz
vágyakat hivatott kielégíteni. Az
idei rendezvény egyik támogatója Steinbach József dunántúli
református püspök volt, aki
meghívta az ország keresztény
ifjúságát. Az első Cross Sound
Fesztivál nevében is viseli a
keresztény hitvallást, amit
Európa fiataljai is vallanak, ezért
találkozhattunk Vajtán holland,
német, angol ifjakkal.
A több tucat fellépő között a
legnépszerűbbek vitathatat-

lanul a Jezus Loves Electro, a
Bellarive és a Superhero volt,
akiknek éjszakai koncertjén ezrek tomboltak drog és
alkohol nélkül. De a Nap tüze
ellenére sem voltak a Stu33 és
az Unless színpada előtt sem
kevesen. Jöhetett eső, villám,
vihar – a vajtai Zichy-kastély
parkjában minden fiatal hitt
Istenben. A víz, a Nap, a szél
és persze a zene a közösséget
építette.

Nyílt szívvel, vidáman is lehet Isten útját járni, hiszen a hitvallók többsége
a szeretetet jelölte meg elsőként a jövőbe vezető út mértékadójának

A fiú nem a közelgő vihart féli,
hanem fekve énekel kedvenceivel

Woodstock hangulata is kísértett
ezen a csodálatos hétvégén

Nem is olyan egyszerű – találd meg
az egyensúlyt a világban!

Fotók: nzp

A hit nem a kerekekben – az csak eszköz
–, hanem a szívben és a lélekben van

A fesztiválon a sport, a napfürdőzés is kiegészítette a
közösségi létet

A fenyvesek visszhangozták a kemény hangzású, mégis
szívbe markoló üzeneteket

Csángó árvák
Fehérváron
Az Árvácska Együttes városunkba
látogat a Ciszterci Rend meghívására.

Szombat este a Ciszter templom
előtt hallgathatjuk az Árvácska
énekét

1997-ben úgy indult az együttes,
hogy negyven kisgyermekhez, akik
zenélni, énekelni vágytak, csapódott
egy vezető, aki alkotni szeretett volna. A kis árvacsapathoz jelentkeztek
rászorult gyermekek, akiknek ugyan
volt családjuk, de lábacskájuk kilógott a cipőből. Hamar rájöttek, hogy
az énekek mellett egymás értékei
is eltanulhatók, így kovácsolódott
együttessé az Árvácska.
A zene kapukat nyitott az elhagyatott gyermekeknek egymás között,
mások és Isten felé. A modern,
klasszikus és népzene tanulása, előadása közben a gyerekek hétköznapjai bearanyozódtak. Ezzel a fénnyel
válhattak felnőtté, és vágtak neki a
nagyvilágnak. De a többség szíve ma
is ott dobog Csíksomlyón, a Böjte
atya vezette Fodor házban. A „kiöregedett” árvák családokat alapítottak,
ám visszajárnak zenélni a Moldvából
származó csángó árvákkal.
Az egyházi dalok mellett megszólaltatnak magyarságról szóló énekeket,
verseket, nép- és gyermekdalokat,
de rockoperákat is, miközben a tánc
mesterségével színesítik előadásaikat.
Ez a kis csapat augusztus 9-én,
szombaton érkezik Székesfehérvárra,
hogy délelőtt megcsodálják Szent
István városát, benne a Koronás
Parkot. Dékány Árpád Sixtus főapát
ebédvendégsége után meglátogatják
a Fehérvár Médiacentrum stúdióit,
szerkesztőségét. A 18 órás ciszterci
misén a csángó árvák énekelnek,
majd a templom előtti területen
negyven perces műsort adnak. Az
Árvácska fehérvári szereplését CserPalkovics András polgármesteri
keretéből támogatta.

TÖRTÉNELEM
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Az a csodálatos XV. század

Hunyadi János nevelője
Séllei erzsébet

Úgy történt, mint a mesében. Hol volt,
hol nem volt, volt egyszer egy legény,
úgy hívták, Fülöp, teljes nevén Filippo
Scolari.

Kereskedőcsaládban született
az Arno folyó menti Tizzano
falucskában, Firenzéhez közel.
Ahogy felserdült, szülei inasnak
adták egy módosabb kereskedő
mellé. Budán üzleteltek éppen,
amikor Zsigmond király kincstárnoka, az esztergomi érsek testvére, Kanizsai Miklós felfigyelt a
dallamos olasz szóra és hullámos,
fekete hajú, jó kiállású ifjú gazdájára. Firenzében, ahonnan jött,
ekkortájt született a reneszánsz,
Európa kíváncsi szemét izgatottan Itália felé fordította. Az új
stílus felpezsdítette a vért, végre
el lehetett hagyni az unalmassá
vált régit. Egy Firenze mellől
jött olasz fiú igen divatosnak
számított a budai várban. Pláne,
ha vonzó fejecskéjében a szépség
megfért a férfiaknak rangot adó
matematikai tudással, jellemében
a bátorság, nyíltság a megbízhatósággal, hűséggel. Filippo
Scolari nemcsak jókor volt jó
helyen, de rendelkezett az akkori
sztárság minden jegyével is. Kanizsai Miklós nyomban elkérte
az olasz kereskedőtől, hogy úgy
nevelje, mintha saját fia lenne.
Kanizsai oldaláról ez a gesztus
érthető volt, de vajon a kereskedő hogy számolt el a gondjaira bízott legénnyel az Arno
folyó melletti családnál? Mivel a
gyámhatóság sem firtatta, hősünk
magyar honban maradt. Kanizsai
mindjárt rábízta a család által
birtokolt simontornyai vár és az
ahhoz tartozó falvak igazgatását.
Simontornyához közel, légvonalban 8 km-re, Ozorán egy nemesi
udvarházban élt Ozorai András szépséges leánya, Borbála.
Várnagyunk esténként, mikor
letette a munka terhét, átlovagolt
a szépséges leánykához, hogy
kegyeit keresse. Ebből a szerelemből házasság lett.

Ettől kezdve hívták Filippo
Scolarit Ozorai Piponak. Közös
életüket e nemesi udvarházban
kezdték meg, ideszületett négy
fiúcskájuk.
Kanizsai ékeskedett neveltje
társaságával, magával vitte többek
között Esztergomba fivéréhez, az
érsekhez, márpedig oda bejáratos volt Zsigmond királyunk
is. Így esett, hogy hősünk egy
alkalommal a király társaságában
fejben kiszámolta egy török ellen
felállítandó, 1200 fős hadsereg
költségét. Ezután már nem volt
megállás. Az uralkodó nyomban
Pipora bízta a királyi sókamarák vezetését. A só az arannyal
vetekedett, a rang tehát
irigylésre méltó magasságokba
emelte gazdáját.
Mit hozott az élet? 1401-ben
az esztergomi érsek és az ország
főurai a király ellen fordultak.
Ozorai Pipo karddal kelt a király
védelmére. Nemcsak gazdasági
szakemberként, de bátor, hűséges
vitézként is debütált. Ettől
kezdve a király végleg bizalmába fogadta, barátságuk „örök és
megbonthatatlanná” vált, mint
az a másik, egy másik mesében.
A király előbb a Temesi bánságot, majd az ágyasától született
Hunyadi János nevű fiúgyermekének nevelését bízta rá. Nem is
volt kétséges, hogy a Sárkányos
rend alapító tagjai sorába hívta,
és rangjait megfejelte a szörényi
báni címmel is, hogy közrendűnek születettként ne érezze
magát alacsonyabb rangúnak a
hatalmasabb méltóságúaknál.
Ozorai Pipo 57 éves koráig ideje
nagy részét a királyi udvarban és
a harcmezőkön töltötte. Miközben Hunyadi Jánost kitanította
a hadi mesterségre, és nem mindennapi vitézt faragott belőle,
majd 18 alkalommal ütközött
meg a törökkel. Borbála asszony
eközben otthon eltemette négy
kicsi fiát. Az élet egyik kezével
adott, a másikkal mindent elvett.
Ami maradt utána, a műveltségének, dicsőségének emléke,
és az a ma is álló firenzei palota

a tolnai lankák között, melyet
Ozorán épített talján mesterekkel nagy műgonddal a másik,
nemesi udvarház helyére, hogy
Borbálájával ide vonuljon vissza
öregségére. Ozorai Pipo e lakban
szülőföldjéről emlékezett meg.
Idevarázsolta az Arno folyó
melletti világot.
A várkastély 1423-ban magas
rangú vendéget látott falai között:
a király maga is kíváncsi volt hadvezérének és kincstartójának frissen elkészült rezidenciájára. És
ahogyan az lenni szokott, hősünk
beverte az utolsó szeget, majd
három év múlva, még fiatalon
Lippán elhunyt. A várkastély ma
is áll, kívülről a későbbi tulajdonos Eszterházyak által új alakot
öltve. Szigorú tömbjének bájos
belső udvara, gyönyörűen helyreállított kútja és pazar termei őrzik
az egykori első magyarországi
reneszánsz épület jegyeit. Ha arra
járunk, az országútról úgy bukkan elénk, mint egy hihetetlen
látomás. Hogy kerül egy firenzei
palota egy falu közepére? Hát így.
Hűségből.
Áll még Simontornya is – bár
Lipót alatt megkezdték bontását
– őrzi leheletét a helyreállított
reneszánsz kandalló terme. A két
szomszédvár, melyet egy tehetséges, szerelmes ifjú kapcsolt egy
történetté. Karnyújtásnyira állnak
tőlünk ezek a csodák. Megvan a
budai vár egyik utcájában egykori
lakóháza is, láttam az emléktáblát a kapuja felett. A történelem
itt van, tapintható. A köveken,
kapukon kívül a rendkívüli karizmájú Hunyadi János dicsőségén
keresztül is halhatatlanná vált
nevelője emléke. Szerencsés az
utókor. Ránk maradt Ozorai Pipo
hiteles képmása is, mint az első,
valósághű főúri ábrázolás.
Amiért Székesfehérvárnak tudnia
kell róla, az a rendkívüli kegy,
melyben hálás királya részesítette.
A bazilika egyik hanyatló állapotú tornyát rendbe téve, mellé
építhetett magának kápolnát,
amelyben sírja az oltár lábánál
került elhelyezésre. A kápolna

idővel elpusztult, síremléke eltűnt,
de ismerjük feliratát: „A vitézlő és
nagyságos firenzei Scolari Fülöp
úr, Temesvár és Ozora grófjának
sírhelye. Meghalt az úr 1426.
évében, december 27-én.” Vele
kezdődött a magyarországi reneszánsz, nélküle nem lenne teljes a
XV. század.
Szólni szeretnék e helyütt
Hunyadi János gyermekeinek
nevelőjéről, Vitéz Jánosról is.
Egyidőben születtek. Ez a
történet azonban már korántsem ilyen szárnyaló. Vitéz János
Janus Pannonius nagybátyja,
igazi reneszánsz típusú férfiú,
már ha az egy testben és lélekben
megbújó ellentétes jellemet ide
lehet sorolni. Intézte a Hunyadi
liga diplomáciai ügyeit, részt
vett a rigómezei csatában, a
nándorfehérvári ütközetben.
Hunyadi János feltétlen bizalmasa, aki őt püspöki székbe
emelte. Jelentős szerepet vállalt
Mátyás csehországi fogságából
való kiszabadulásában és királlyá
koronázásánál is. Az új király
alatt kancellári megbízatást
teljesített. Szolgálatát Mátyás
esztergomi érsekséggel jutalmazta. Mint érsek, hamarosan királya
fölé helyezte magát. Láttunk
már ilyet Zsigmond idejében is
az akkori esztergomi érsektől.
Történt, hogy a csehországi
háborúk alatt Mátyás mindenkire
egyaránt érvényes pénzügyi megszorításokat vezetett be. Jövedelmeinek megcsappanása miatt
Vitéz János látványosan átállt az
ellenség soraiba. A pénztárca és
a hűség úgy tűnik ekkor egyenes
arányban állt Esztergom magas
dombján. A lázadók élére állva
a magyar trónra meghívatta a
lengyel Kázmér herceget. Mátyás
kíméletesen büntette. Előbb
Visegrádon őrizet alá helyezte,
majd az egri püspök felügyeletére
bízta. Büszkeségébe halt bele 64
évesen. Az esztergomi vár dombjának félreeső zugában ül padján
bronzba öntött szobra, elfordítva
érsekségének egykori színterétől,
a semmit kémlelve.
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J ó a rc o k , h a t a l m a s b u l i k ,

Öreg rocker nem vén rocker. A Europe nagyon nagy bulit csinált.

Fotó: Kiss László

a banda tipikusan egyslágeres
zenekar. A szervezők kiálltak
döntésük mellett, és nagyon jól
tették. Pénteken este zsúfolásig
megtelt a nagyszínpad előtti tér
a koncertre várakozókkal. Nem
hiába özönlött a koncertre a
közönség, hiszen a svéd ikonok
hatalmasat alakítottak.

Fotó: Kiss László

Rengetegen látogattak ki a
fesztiválra, voltak, akik az ország
másik feléről, és voltak, akik
határon túlról utaztak Székesfehérvárra. Természetesen
előkerültek a vicces, színes
kellékek, mint például a bohókás
napszemüvegek, a különböző
formájú és méretű sapkák, de
olyanokkal is találkoztunk, akik
az egész szettjüket egy őrületes
fesztiválozáshoz igazították.
A fellépők az idei évben is mindent megtettek a fergeteges hangulatért. Többek között a PASO,
a Kiscsillag, a Helland, Tarja
Turunen és a Quimby vonzott
hatalmas tömeget a MÁV-pályára. Előzetesen sok kritika érte
a fesztiválszervezőket a svéd
Europe miatt, mondván, hogy

Fotó: Simon Erika

Kicsit esősen és sárosan indult az idei
FEZEN, de ezt csak a lábbelik bánták.
Elő is kerültek a gumicsizmák az első
két napon, így már nem volt semmi
akadálya a zenei örömök bekebelezésének.

Ne ítélkezzünk a külső alapján, egy kis őrültség mindenkire ráfér!

Egy cetli könnyen elveszhet a fesztiválon, érdemes biztosra menni, ha autogramot szeretnénk

Fotó: Simon Erika

Fotó: Kiss László

Péterfy Bori & Love Band – Bori ismét hozta az őrült stílusát fülbemászó
zenéjével, és hatalmas sikert aratott

Már délutánonként elkezdődött a bulihangulat, ami csak fokozódott estére
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Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

minőségi zenék

A Vörösmarty Rádió megkérdezte hallgatóit, melyik zenekarra kíváncsiak
leginkább. A Quimby kapta a legtöbb szavazatot.

Fotó: Simon Erika

A fesztivál kortalan, több generáció egyszerre, egy helyen tombolt a színpadok előtt

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

Sokféle ember, különböző irányzatok, de a zene szeretete közös

Centrum

Harmadik alkalommal
rendezi meg a

Fotó: Csima Veronika

Szálló haj és ördögvillák – az igazi
rockkoncert ismertető jegyei

Fotó: Csima Veronika

Civil Információs
a PARTNERSÉG fejlesztéséért

„Hát köszönjük meg az utolsó pohár bornak, hogy összehozott minket az
utókornak.”

Megváltozott az időrend: délben még sok fiatal horpasztott a sátorban, hogy
bírja energiával az éjszakát

Fejér Megyei

Lehet, hogy sok helyet foglal, de
hasznos. Az első két nap elkélt a
gumicsizma.

Fejér Megyei
Kézművesek
és Őstermelők
Vásárát
a Fejér Megyei Civil
Információs Cetrum
augusztus 12-én,
16 órától
a Fehérvári Civil
Központ előtti téren.
Várnak minden
érdeklődőt!
8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
Tel.: 22/504-201
www.fejercic.hu
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Úton a Panorama Stúdió
Spindler Csilla

A Fehérvár Médiacentrum Panorama Stúdiója a 99.2 MHz frekvencián sugárzó
Vörösmarty Rádió műsorát adja. A közel 7 méteres, 5 tonnás mobil stúdió
közkedvelt a székesfehérváriak körében, megtalálható minden nagyobb városi
rendezvényen, növekvő ismertsége révén indulása óta bemutatkozhatott már
megyénk más településein, köztük a Velencei-tó partján is.

voltunk a plaza születésnapján, és
segíthettük már nem egy céges
családi nap programját. Legutóbb a székesfehérvári strand
80. születésnapját ünnepeltük

Fotó: Simon Erika archív

Találkozhatott már stábunkkal az
augusztusi ünnepségek alkalmával
a fehérvári belvárosban, együtt
szurkolhattunk önökkel városunk
nagy sportrendezvényein, ott

A majálisokról is egész nap élőben jelentkezett a 99,2 Vörösmarty Rádió
Panorama Stúdiója

együtt a strandolókkal. Beutaztuk
a Velencei-tó partját is, ott fürdőkomplexumok és wellness pihenőhelyek rendezvényeit gazdagította
szolgáltatásaival a Vörösmarty
Rádió Panorama Stúdiója. Az
élő adásban sugárzott műsorok
készítésének helye is minden
alkalommal a helyszínre látogató
interaktív stúdió, internetkapcsolattal ugyanis teljesen alkalmas a
rádió kiváló hangminőségű műsorának készítésére és sugárzására.
További helyszíneink augusztusban:
-Székesfehérvári Winchester
gyártók Nemzetközi Találkozója
a Bregyó-közben: 2014. 08.09.

Ú J S Á G -T E L E V Í Z I Ó - R Á D I Ó - O N L I N E

Fotó: Kiss László

Augusztusban is több helyszínről, élőben

A közel 7 méteres, 5 tonnás
létesítmény minden jelentős városi
esemény közkedvelt résztvevője

- Ünnepi rendezvénysorozat
Székesfehérvár belvárosában:
2014.08.14 - 2014.08.20.
- Fan Feszt, avagy szurkolói nap
a Volánnál - 2014.08.23.

Legyen Ön is a partnerünk!
A Fehérvár Médiacentrum különleges lehetőséget kínál partnerei számára a Vörösmarty Rádió Panorama Stúdiója révén. A mobil stúdió alkalmas arra, hogy látványos, ugyanakkor informatív és hasznos résztvevője
legyen programoknak, céges rendezvényeknek, promócióknak.
Kapcsolatfelvétel: www.fehervarmediacentrum.hu

Kohéziós Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

2014.07.30.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
VÉGÉHEZ ÉRT A SZÉKESFEHÉRVÁRI TÁVHŐRENDSZER VEZETÉKEINEK KORSZERŰSÍTÉSE
A projekt közvetlen célja volt a hőszigetelésben leromlott, rossz állapotú primer vezetékek cseréjével a
hőveszteség és a karbantartási igény csökkentése. A közvetett célok közé tartozik: a költségek minimalizálásával a távhő versenyképességének és a távhőszolgáltatás lakossági megítélésének javítása, az üzemeltetés
hatékonyságának növelése.
A Széphő Zrt. 279.315.173 forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el a Környezet és Energia Operatív
Program „Távhő - szektor energetikai korszerűsítése” elnevezésű pályázati konstrukció keretében „A Széphő Zrt. által
üzemeltetett távhőrendszer primer vezetékeinek korszerűsítése” c. projekt megvalósítására.
A beruházás a Széphő Zrt. tulajdonában lévő primer távhőhálózat elöregedett, rossz állapotú szakaszainak rekonstrukciójára irányult. A projekt tárgyát képező vezetékszakaszok több mint 35 évvel ezelőtt épültek, így jelentős mértékben elhasználódtak.
A fejlesztés eredményeként összességében 4,6 km nyomvonalhosszúságú, DN32 –DN250 dimenziójú primer vezeték cseréjére került sor 2012 és 2014 között a meglévő távvezetékhálózat Északi, Déli-I és Tóváros szakaszain. A
felhasznált korszerű, előreszigetelt köpenycsöves rendszer számos kedvező tulajdonsággal rendelkezik, amelyek
közül a legfontosabbak a kiváló hőszigetelés, a nagy teherbíró-képesség, a gyors és olcsó vezetékfektetés, a beépített hibaérzékelő rendszer és a hosszú élettartam. Mindemellett a kiépült új vezetékrendszer javítása egyszerűbb
jelentősen csökkentve ezáltal a fenntartási költségeket.
A projektről bővebben a www.szepho.hu oldalakon tájékozódhat.
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A kémia sokszínű és érdekes
Lakatos Dorina

Megkerestük Angyal Pétert, a
székesfehérvári Ciszterci Szent
István Gimnázium végzős
tanulóját, aki az idén Hanoiban
rendezett Nemzetközi Kémiai
Diákolimpia ezüstérmese lett.
Arról kérdeztük, hogyan vált
Magyarország egyik legtehetségesebb diákjává.
Mi fogott meg a kémiában?
Van ennek egy olyan oldala,
amit az ember nem tud elmagyarázni. A kémia rendkívül
logikus, viszont nagy lexikális
tudást igényel. Sokszínű, és
számomra nagyon érdekes.
Honnan ered a kémia iránti szereteted? Dolgozik a családban valaki
hasonló területen?
Kifejezetten senki sem foglakozik kémiával. Édesanyám pszichológus, a szorgalmamat tőle
örököltem, édesapámtól pedig a
logikus gondolkodást.
Nem egyszer értél el kiváló helyezést különféle kémiai versenyeken.
Mennyiben járul ez hozzá a sikeres felvételihez az egyetemre?
Abban mindenféleképpen segített, hogy rájöjjek, mi is az, ami
tényleg érdekel. Így emelkedett ki
a kémia a természettudományos
tárgyak közül. Természetesen a
felvételiben is segített, hiszen az
OKTV-n elért első tíz helyezett
megkapja a maximális plusz
pontszámot az érettségihez.
Mik a további terveid?
Ősztől a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemen

Fotó: nzp

Mindenkinek más az elképzelése
arról, mitől is függ az intelligencia,
vajon hogy alakul ki bennünk, miben
vagyunk jobbak, mihez értünk kevésbé. Ahhoz, hogy valakinek magas
szintű, speciális képességei legyenek,
kell-e a vele született tehetség? A
gének hordozzák-e az intelligenciát
vagy mindent meg lehet tanulni?

Mielőtt Péter a természettudományok szerelmesévé vált, tehetségét a fociban kamatoztatta, azonban térdsérülése után
szünetet kellett tartania. Így szorult háttérbe a sport. De hamar új hobbira lelt, a kémia iránt kezdett el érdeklődni.

fogok tanulni vegyészmérnökként. Sokáig mérlegeltem, hogy
külföldön folytassam-e egyetemi
tanulmányaimat, de hosszas
gondolkodás után úgy döntöttem, nem adom be a jelentkezésemet. Kutatási ösztöndíjjal
viszont szívesen ellátogatnék
rövidebb időre idegen országokba.
Melyik eredményedre vagy a
legbüszkébb?
A legrangosabb verseny a mostani Kémiai Diákolimpia volt.
Közel háromszáz diák versengett
hetvenöt országból. De mindegyik megmérettetésem fontos
és kedves volt.
Hogyan lehet az ilyen világszintű
versenyekre bekerülni?
A hazai versenyeken jól kell
szerepelni. Az országok hívják
meg az elsők között végzett diákokat. Lehetnek többfordulós
válogatóversenyek is, én is így

kerültem be a Kémiai Diákolimpiára.
Hogyan épül fel egy kémiaverseny?
Melyik részét szereted jobban?
Engem valamiért az elméleti
része vonz, de persze a gyakorlat
is fontos. A versenyen öt óra az
elmélet és öt óra a gyakorlat. A
vietnami versenyen rendkívül
sok feladatot kaptunk, így ez
az öt óra sem volt elég, hogy
befejezzük. A labormunka pedig
három részből állt: volt mérés,
vegyület-előállítás, illetve egy
vegyület összetételének megállapítása.
Mi tartja benned a lelket, amikor
távol vagy?
A távollét igazán megterhelő, leginkább azért, mert az
elektronikus eszközeinket nem
használhatjuk a több napon át
tartó versenyek végéig. Így nem
igazán tudom tartani a kapcsolatot a családommal, barátaimmal.

A nemzetközi versenyek helyszínei
közül mely országok nyerték el
tetszésedet?
Leginkább a vietnami táj
tetszett, ami rendkívül szép
volt. Mindenképpen szeretnék
visszamenni, amint adódik rá
lehetőségem.
Ismerőseid hogyan kezelik kiemelkedő tehetségedet?
A barátaim elfogadják, sokuknak
hasonló az érdeklődési köre.
Az osztálytársaim is támogattak mindenben. Nem hiszem,
hogy kilógtam volna a sorból. A
tanárok is elfogadóbbak voltak
velem.
Mi az, amit a legszívesebben
csinálnál, ha – tegyük fel – néhány
hétre elfelejtenéd a tanulást?
Most végre lesz egy hónapom,
mielőtt elkezdődik az egyetem.
Szerintem sokat fogok olvasni, és próbálok minél többet
edzeni.

FEHÉRVÁR
Az oldalpárt
szerkesztette:
csima veronika

Arra mindenki figyel, hogy a lakását
tisztán tartsa. Felmosás, porszívózás,
portalanítás, mosás. Ezek mind rutinszerű dolgok, melyek beépültek az
ember hétköznapi életébe. Ugyanakkor vannak olyan feladatok is, amelyek nem mindennapiak, sőt nem is
havi szinten kell elvégezni, mégsem
kellene róluk megfeledkezni!

A lakásnak vannak olyan
elemei, amelyek hiába részei otthonunknak, könnyen
feledésbe merülnek. Mindenki
számára macerás a bútorokat
összetologatni, és arra koncentrálni, hogy a védőfóliával
minden be legyen takarva. A
festés nem egyperces művelet,
mégis magasan növeli az ember
komfortérzetét.
Keresztes Tibor, az Alba-Fess
Kft. ügyvezetője már húsz éve
dolgozik a piacon, sok trendet
és újdonságot átélt már, ami
ezen a területen előfordulhat.
Tibor elmondta, hogy háromötévente ajánlatos elvégezni
a tisztasági festést, a helyiség
használatától és az épület, a
falak minőségétől függően.
Van a régi, megszokott, klas�szikus tisztasági festés, más
néven meszelés. A mésznek van
egyfajta fertőtlenítő hatása, és
a penészedés ellen is jótékony,
legyen szó szemmel látható
bajról, vagy éppen megelőzésről.
Hátránya, hogy erős színeket
nem tudunk belekeverni, hiszen
hiába látszik a vödörben sötétnek egy szín, a falra felkenve
elnyeli a mész a színeket, és
nagyon halvány árnyalat lesz

OTTHON
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Tisztaság és hosszú élettartam

Hová, mit és mivel kenjünk?
csak látható. A mai divatos fali
matricák sem maradnak meg
rajta hosszú ideig.
A szilikát festékek is nagyon
könnyen és jól alkalmazhatók
tisztasági festésre. Ennél a
fajtánál már sokkal szélesebb a
színpaletta, és könnyen felvihető a falra hengerrel is.
Abban az esetben, ha nincs
szükség a fal felületének kezelésére, bátran nekivághatunk
mi magunk a festésnek. Csak
elkezdeni nehéz, bár ez hozzáállás kérdése. Hiszen jó móka
is kikerekedhet belőle, ráadásul
egy kis munkával újjávarázsolhatjuk lakásunkat!

A kertben is használjuk az ecsetet!
A kerti bútorokról sokan azt
gondolják, hogy mivel kerti,
sokáig ellenáll az időjárás viszontagságainak. Ez nagyjából
így is van, a kereskedők, gyártók
azonban nem szeretik felhívni a vásárlók figyelmét arra,
hogy évente minimum egyszer
érdemes ezekkel a bútorokkal is
foglalkozni, hogy sokáig a kert
részei maradhassanak eredeti
színárnyalatukban és minőségükben. Igen közkedveltek az
egzotikus, keményfából készült
kerti bútorok, melyek valóban
ellenállóbbak és tartósabbak,
mint a régi faasztalok, de a
tartósság érdekében és esztétikai okokból ezeket is kezelni

Dulux színes falfesték
5 l 6990 Ft (1398 Ft/l)
Dulux színes falfesték
2,5 l 3990 Ft (1596 Ft/l)
Platinum színes falfesték
5 l 7525 Ft (1505 Ft/l)
Minden 10. l vásárlása után
Platinum törölközôt adunk ajándékba!
Tikkurila termékek 10% kedvezménnyel kaphatók!

Fotó: Kiss László
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Nem mindegy, hogy milyen felületre mit ken az ember, érdemes szakember
segítségét kérni a festék vagy lazúr kiválasztásánál

kell. Létezik hozzájuk speciális
keményfaolaj, ami kimondottan
ilyen fából készült termékekre
való. Ha nem kapnak „kezelést”
ezek a bútorok, két-három év
elteltével elkezdenek szürkülni.
Ez a folyamat már csak nagyon
költségesen, sok munkával
fordítható vissza. Az évente
egy-két alkalommal elvégzett
ápolással tiszta és ellenállóbb
lesz a bútor, még két-három év
elteltével is.
Tulajdonképpen nemcsak a
bútorokat, hanem mindent, ami
fából van a kertben – szaletli,
pad, korlát, kerítés – ápolni kell
és érdemes.
A fa fajtájától függ, hogy mit
kell felvinni a felületre. De
érdemes odafigyelni arra is,
hogy milyen ecsettel tesszük
•
•
•
•
•
•
•

meg mindezt. Érdemes a kicsit
drágább, jobb minőségű ecseteket választani, mert sokkal
egyenletesebben, szebben lehet
velük kenni, és így a munkára
fordított idő is csökken.

ahol a tetők életre kelnek

kiemelt kereskedő
Centrum

Homlokzati hőszigetelő rendszer,
ETERNIT sík- és hullámpala,
, BALIO, DAKEA ablakok,

Ereszcsatornák, cserepes lemezek,
bitumenes lemezek
…és még sok más termék.

Folyamatos akciókkal várjuk ügyfeleinket!
Akció 2014.08.04-től visszavonásig, részletek az üzletben.

 22/500-921 és 30/586-4162

Székesfehérvár, Széchenyi út 120.
(A volt Gázmodul mögött, bejárat az Új Váralja sorról)

Nyitva: h-p.: 8.00-16.00

www.tetocentrum.hu • fehervar@tetocentrum.hu

Gardróbszekrények
Konyhabútorok
Étkező garnitúrák
Ülőgarnitúrák, kanapék, ágyak
Irodabútorok
Szalagfüggönyök
Dísz- és ajándéktárgyak

Az akciók 2014. augusztus 5-tôl 31-ig, illetve a készlet erejéig érvényesek! Részletek az üzletekben.
Festék áruház Szfvár, Móri út 50. Tel.: 22/506-132, Fax: 22/506-133
Festékcentrum Szfvár, 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

termékek

Tetőfóliák, kiegészítők, Schiedel, EFFE2 kémények,

Székesfehérvár, Rákóczi út 3. (Skála mellett)
Telefon/fax: 22/505-807, 505-808
www.partnerbutorhaz.hu • www.karrierirodabutor.hu
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Vidám árnyékolók a gyerekszobába

A Braun Kft-nél többféle
megoldást kínálnak árnyékolásra. Szerencsére nemcsak
a mai trendet és a felnőttek
igényeit veszik figyelembe
árukészleteikkel, hanem
gondolnak a gyerekekre is.
Ma már egyre többen építik
be a tetőteret, és rendezik
be ott a gyerekszobát. A
tetőtéri ablakokra a gyártók
kínálatában igazán egyszerű
árnyékolókat találni. Ilyen
például a Disney&VELUX
Álomkollekciója, mely a
tetőtéri ablakokra tervezett

Fotó: Braun Kft.

Egy gyerekszobában fontos az
árnyékolás. Nyáron kicsit nehezebben lehet rávenni a gyerekeket a délutáni alvásra, szikrázó
napsütésben ez szinte lehetetlen
küldetés. Nem is lehet igazán pihenni, ha betűz a nap a szobába.
Ma már vannak olyan megoldások, amelyek egyaránt kedvesek
a gyerekeknek és praktikusak a
szülőknek.

fényzáró roló termékcsalád.
A tizenkét egyedi tervezésű mintával nemcsak teljes
fényzárást, hanem izgalmas
dekorációt is kínál a cég a
tetőtér ablakaira.
Egy gyerekszoba igazi

birodalom a kicsik számára,
nagyon sok szerepet tölt be:
játéktér, a tanulás nyugodt
színtere és barátságos kuckó.
Olyan mesefigurák kerültek kiválasztásra, melyeket
több korosztály egyaránt
szeret, valamint a barátság, a
felfedezővágy és az együttlét örömét testesítik meg,
mint Miki egér, Micimackó,
Bambi vagy a Repcsik figurái.
A figurák két különböző
mintában elevenednek meg:
az egyik minta élénk és vidám, míg a másik szolidabb,
nyugalmat árasztó. A kollekció természetesen teljesen
gyermekbarát a biztonság és
a fogyasztói egészség terén is.

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

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

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

Víz-, Gáz-, Fûtés Szakáruház, Fürdôszobaszalon,
Csempe- és Építôanyag Kereskedés

Csak itt, csak most, csak önöknek!
Minden termékünkre

15% kedvezmény
(kivéve gázkészülékek és akciós termékek)

a hirdetés felmutatójának!

Az akció 2014. aug. 4-31-ig tart. Részletek az üzletekben.

Székesfehérvár, Gyimesi u. 2.

Mór, Asztalos út 1.

Telefon: 22/347-423

Telefon: 22/400-220

(Balatoni út – Gyimesi u. sarok)

(a volt orosz laktanya)

www.hollander.hu
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Beindult az élet a Koronás Parkban
Schéda Szilvia

A régi Vidámpark területén kicsivel
több, mint egy hete nyitotta meg kapuit
a Koronás Park, a város legújabb és legkorszerűbb játszóparadicsoma. A Fehérvár Magazin arra volt kíváncsi, milyen az
idelátogató családok tapasztalata.

Bálint és barátai izgatottan próbáltak ki mindent, amit csak lehetett

Fotók: Kiss László

Gyerekzsivaj közepette kérdeztük meg az itt játszó kicsiket és
szülőket, akik szemmel láthatóan egyaránt nagyon elégedettek
a játszópark adta lehetőségekkel.
Tóth Bálint Kristóf először járt
itt. „Elektromos libikókát még sehol
máshol nem láttam, de érdekelnek
a történelmi jellegű játékok is.” –
mesélte izgatottan az iskolás fiú.

A széles csúszdában még a felnőttek is elférnek, így van, aki együtt csúszik gyermekével

Lippai Kitti három gyermekét
hozta el a játszótérre. Mint
mondja, egy ilyen igényes, biztonságos, fákkal övezett parkba
szívesen jön el a család akár a
hét minden napján: „Kézműves

foglalkozások, táncház és bábszínház is lesz még a nyáron, ezekre
a programokra mindenképpen
kilátogatunk majd. Jó kikapcsolódási lehetőségre leltünk itt, közel a
lakóhelyünkhöz.”

Zelenák Piroska szerint sokkal
több élményt kaphatnak a Koronás Parkban a gyerekek, hiszen
a játékon túl megismerkedhetnek városunk történelmével is.
„Igazából savanyúvízért jöttünk,
de megláttuk, hogy milyen élet van
itt. Családi napközikből, táborokból is kihozzák ide a gyerekeket,
így jó szórakozási lehetőség ez
a hely közösségek számára is.” –
mondta a kislányát hintáztató
édesanya.
Habár már maga a játszótér sem
nevezhető szokványosnak, nagy
újítást jelentenek az interaktív
játékok, amiket a nagyobbacska
gyerekek a park egy különálló
épületében próbálhatnak ki.
Tóth Eszter szolgáltatói koordinátor elmondta: Az úgynevezett
kinekt játékok segítségével az
1601-es ostromban harcolhatnak a már olvasni tudó gyerkő-

cök, de a koronázás részeseivé
is válhatnak. „Nagyon sok az
érdeklődő. Azt vesszük észre, hogy
rengeteg fehérvári jön hétköznap
is, de más városokból és külföldről
is érkeztek már látogatók.” – tette
hozzá a létesítmény munkatársa.
A park mellett található fittness
játszótér pedig lehetőséget
nyújt a sportolni vágyóknak is
a szabadtéri edzésre. Hogy még
színesebbé tegyék a mozgalmas
napokat, az ideérkezők számára
különféle programokat is szerveznek a nyáron.
A nemrégiben átadott Koronás Park úgy tűnik, beváltotta
a hozzá fűzött reményeket,
hiszen nagyjából kétezer ember
fordul meg itt naponta. Érdemes tehát kilátogatni a város új
játszófellegvárába, ahol szülők
és gyerekek egyaránt találhatnak
kikapcsolódást.

A kinekt játékokban a fehérvári történelem részesei lehetnek az iskolás
korú gyerekek

Erettségizett

fiatalokat
várunk!
2 éves emelt szintű szakképzések

2014/2015

tanévre tervezett
szakképesítések

nappali esti és levelező munkarend szerint:

Térítésmentes szakképzések
Idegenvezető N|E
Légi közlekedésüzemvitel-ellátó N|E
Logisztikai ügyintéző N|E|L
Szállítmányozási ügyintéző N|E
Turisztikai szervező, értékesítő N|E
Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó N|E
N | nappali

E | esti

Költségtérítéses szakképzések
Fitness-wellness instruktor N|E
Pénzügyi-számviteli ügyintéző N|E|L
Sportedző (sportág megjelölésével) N|E
Ügyviteli titkár N|E
Vállalkozási és bérügyintéző N|E|L
Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző N|E|L
L | levelező

Dél-Balatoni Szakközépiskola

Sokan séta közben bukkannak a nem kis feltűnést keltő játszótérre

Székesfehérvár, Vértanú u. 22.
22/500-033 | info@balatoniskola.hu | www.balatoniskola.hu

Diákigazolvány, szakmai
gyakorlati hely, diákmunka,
árvaellátás, családi pótlék.
EUROPASS bizonyítvány.
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Nyolcvanéves a városi strand
Nagy Eliza

Az idei augusztus különösen fontos a
székesfehérvári strand életében, hiszen
ebben a hónapban – pontosan 2014.
augusztus 1-jén – ünnepelte nyolcvanadik
születésnapját. E nevezetes esemény
alkalmából péntek este 18 órától
éjfélig változatos programokkal várták
az érdeklődőket. Voltak népi játékok,
éjszakai fürdőzés, lángosevő verseny,
fellépett a fehérvári The Flippers, és
persze születésnapi tortát is szeltek az
évforduló tiszteletére, melyből mindenki
ehetett. Fotókon és filmelvételen idézték
fel az évtizedeket, a hangulatos este
fényét még tűzijáték is emelte a jubileum
tiszteletére.

A város számára fontos esemény,
amikor 1934-ben Csitáry G. Emil, a
város akkori polgármestere és Hóman
Bálint sportért és kultúráért felelős miniszter átadták a városnak a strandot
– mondta Viza Attila tanácsnok. A
politikus úgy véli, nyugodtan elmondhatjuk, hogy Székesfehérvár ebben az
időben is példakép volt országos szinten is, hiszen rendkívül átfogó fejlesztéseket
hajtott végre az ipar, a közlekedés, a közszolgáltatások terén. A sportolók számára
pedig a strand felépítésével teret és lehetőséget adott a város.

Bérces Viktor, a The Flippers együttes
énekese és billentyűse Fehérváron nőtt
fel, így az ő gyermekkorában is fontos
szerepet játszott a fehérvári strand,
hiszen itt tanult meg úszni. Később
ugyan vett egy nyaralót a Balatonon, így egy időben ritkábban járt
Fehérvár strandján, de a mai napig
szívesen visszalátogat, ha teheti.
Csanádi István még akkor kezdett
el járni a strandra, amikor a strand
csak ötvenéves volt. Ahogy visszaemlékezett, a medence akkor még lépcsős
kialakítású volt, és főleg Kőbányai
Világos sört lehetett kapni. Szívesebben
járt volna a Balatonra, de a pénztárcája a fehérvári strandot engedte meg.
Wieger Viktória, Szepesi Laura és
Szabó Alexandra nagyon élvezték a
medence kínálta hűsölést. Szerintük
máig megmaradt a strandnak az a
jellegzetes hangulata, amit még talán
a szüleik érezhettek annak idején. A
lányok úgy vélik, a strand tökéletes
hely az ismerkedésre.

Fotók: Kiss László

Ferenczy Géza huszonöt éven
keresztül volt vezetője a fehérvári
strandnak. Elmondása szerint minden évben tudtak valami újat adni,
minden évben fejlődött a strand, a legnagyobb változásnak a női napozóban
kialakított zuhanyozó és wc összességét
tartja. Legkedvesebb emléke az, amikor egy csapat graffitissel kifestették a strandot és az uszoda bejáratát. A történet
úgy kezdődött, hogy egy csapat fiatal kérte, hogy biztosítsanak nekik valahol
egy üres falfelületet, ahova nyugodtan rajzolhatnak, de ezt senki sem teljesítette.
Ferenczy Géza ezért felajánlotta nekik az uszoda akkor még csupasz falfelületét.
Mint látható az uszoda bejáratánál is, szép munkát végeztek a fiatalok.

Zákányi Tamás, a Városgondnokság
üzemeltetési igazgatójának elmondása szerint a legfőbb fejlesztésekhez
tartozik az ötven méteres medence
burkolása, amit fóliával oldottak meg,
illetve a medence felületének a kiigazítása, valamint a feszített víztükör
peremének teljes felújítása. Az ősz folyamán újra felhúzásra kerül a sátor, amit
szintén helyreállítottak. Illetve a jövőben kicserélik a hőcserélő berendezést, ennek
következtében a belső temperált hőmérséklet kellemesebb lesz, mint régen.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező Székesfehérvár belterület,
Kiskút útja 3521/27 hrsz alatt nyilvántartott 5283 m² területű
kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésére.
A részletes pályázati kiírás átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/2 irodában, tel.: 22/537-121)
hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 18.
16.00 óra.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése

László Eszter
és barátja – bár
először jártak
itt – nagyon jól
érezték magukat,
és tervezik, hogy a
jövőben is ellátogatnak Fehérvár
strandjára.
Augusztus 3-án megkezdték az uszoda szokásos éves felújítását
a Városgondnokság szakemberei. Taupert Teréz, a Csitáry G. Emil
Uszoda és Strand létesítményvezetője arról számolt be, hogy
kitisztítják és fertőtlenítik a légtechnikai csővezetékeket, melyek
az uszoda levegőjének tisztaságát biztosítják. A kevésbé látványos munkákhoz tartozik, hogy megépülése óta először lecserélik
a tanmedence teljes csővezetékét. A medencéket fertőtlenítik,
kitakarítják, és vizeiket lecserélik. Kisebb javításokat végeznek a
szauna, az öltöző és a belső folyosók burkolatain. A munkálatokat
három hétre tervezik.
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Olvasóinktól tudtuk meg, hogy lapunk egyik legnépszerűbb rovata a
keresztrejtvény. Ha ez így igaz, akkor talán kötelességünk, hogy ezzel az
eszközzel is bemutassuk városunk sokszor elhallgatott történetét.
Múlt heti rejtvényünkben három kérdést tettünk fel Székesfehérvár történelmével kapcsolatban. Az első úgy hangzott: Hol voltak a fejedelmi
és királyi temetkezések? Természetesen a Szent István alapította Szűz
Mária prépostsági templomban, melynek temetkezési helye megegyezett
a korábbi fejedelmi temetkezések helyével. Kérdésünk arra vonatkozott,
hogy hol van ma ez a hely. A helyes válasz: A MAI PÜSPÖKI PALOTA ELŐTT. Második kérdésünkre egy korábbi írásunkban is megtalálhatták a választ. Mikortól vált zarándokhellyé Fehérvár? A helyes válasz
így néz ki: ISTVÁN SZENTTÉ AVATÁSAKOR. A harmadik kérdés
a középkori Magyarországot is érintette, amiben azt szerettük volna

megtudni, hogyan hívták az egykori királyi székhelyeket idegen szóval.
A helyes válasz: MEDIUM REGNI. E néven szerepelt Székesfehérvár
mellett Esztergom, Veszprém, Nagyvárad, Pozsony, Buda és még pár
magyar város. Valamennyi közül a legjelentősebb Székesfehérvár volt.
Eheti rejtvényünkben is folytatjuk Székesfehérvár történelmével kapcsolatos
kérdéseinket. Az egyik kérdésünk, hogy kiknek a házassági szerződését írták
alá az egykori bazilikában 1234-ben? Tekintettel arra, hogy a Szent István
által alapított bazilikában több pár házassági szerződését írták alá, a dátumnak
jelentősége van. Másik kérdésünk, hogy melyik híres térkép jelöli a legnagyobbnak Alba Regalist 1375-ben? A legnagyobb jelzőt úgy kell értelmezni,
hogy Európa fővárosai közül jelöli az egyik legjelentősebbnek Székesfehérvárt
a válaszban szereplő térkép. Szokásunkhoz híven ezen a héten is felteszünk egy
latinos kérdést, ami így néz ki: hogy nevezték a korai királyi várat 1206-ban?

FEHÉRVÁR

PROGRAMAJÁNLÓ

közéleti hetilap
A HETILAP

Az oldalt

Programok augusztus 4. és 11. között
Kedd:
Alba Regia Feszt és Jazzverseny
Augusztus 5-7. Vörösmarty Színház, Zichy-liget,
Magyar Király Szálló előtti tér, Múzeumkert
Szerda:
Gerner–Várfi kabaré
20 óra Öreghegyi Közösségi Ház
A két Székesfehérváron is ismert komikus egy egész
estét betöltő kabaréesttel szórakoztatja a közönséget.
Rajzóra
17 óra Igéző (Basa u. 1.)
Minden szerdán várják az érdeklődő gyermekeket.
Péntek:
Fekete képek
18 óra Pelikán Galéria
Koppány Attila festőművész kiállítása, amit
Smohay András művészettörténész nyit meg. A
kiállítás megtekinthető szeptember 12-ig, nyitva
tartás: keddtől péntekig 10 és 18 óra között.
Emlékparki Nyár
19 óra Katonai Emlékpark, Pákozd
A Veszprém Légierő Zenekar ad koncertet az Emlékparki Nyár keretében. Vezényel: Katona János alezredes.

Mimage Ensemble
20 óra A Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületének udvara
A Kultúrkorzó rendezvénysorozatának keretében:
Csemballó - hegedű – bőgő.
Fáklyás éjszakai séta
21 óra Országalma
Fáklyás körbevezetés az éjszakai belvárosban és
a Nemzeti Emlékhely Szent István Mauzóleumában.
Szombat:
Szent István nyomában
10 óra Országalma
Ismerkedés a város történelmi értékeivel és a Szent Korona hiteles másolatának megtekintése a Városházán.
Sóstói Szomszédoló
13 óra A Szárcsa utca végénél található játszótér
melletti terület
Az esti órákig zenés-táncos színpadi programokkal,
egészségügyi szűrésekkel, kézműves foglalkozásokkal és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket.
Kisvonatos kirándulás a Bory-várba
16 óra Országalma
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szerkesztette:
schéda szilvia

Kirándulás idegenvezetéssel a 20. századi romantikus lovagvárba.

kisiskolásoknak. A Batyu Színház műsora. Jegyek a
helyszínen kaphatók.

A mesélő vasaló
16 óra Koronás Park
Mesekuckó tárgybábokkal óvodásoknak és

A Bodajki Jazztábor gálaműsora
19 óra Magyar Király Szálló előtti tér
A Kultúrkorzó rendezvénysorozatának állomása.

Nyári kiállítások
A Velencei-hegység ingókövei
Fekete Sas Patikamúzeum
Kőnig Frigyes festőművész kiállítása. Megtekinthető augusztus 10-ig.
Akkor és most – Magyarok Margatban
Szent István Király Múzeum
A szíriai-magyar kutatások legújabb eredményei
Margat várában. Megtekinthető 2014. augusztus
10-ig.
Fiatal művészek tárlata
Öreghegyi Közösségi Ház
A Hang–Szín–Tér Művészeti Szakközépiskola valamint a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola
kiállítása. Megtekinthető augusztus
17-ig.

Arató Antal grafikai gyűjteményének kiállítása
Kisfaludi Közösségi Ház
Megtekinthető augusztus 31-ig.
Foto Mozaik
Feketehegy–Szárazréti Közösségi Ház
Posfai Attila kiállítása. A tárlat augusztus végéig
látogatható.
Ybl-díjas építészek alkotásai Székesfehérváron
– kiállítás
Augusztus 12-ig: Alba Plaza Bevásárlóközpont, augusztus 13. és 27. között: A Szabadművelődés Háza
A Fejér Megyei Építészek Kamarája fotókiállításon mutatja be azokat a fehérvári épületeket,
létesítményeket, amelyekért tervezőiket Ybl-díjjal
jutalmazták, illetve azokat a fehérvári épületeket,
amelyeket Ybl-díjas építészek terveztek.

Székesfehérvári Királyi Napok
Tizenegy napon át Székesfehérvár húsz pontján gazdag programokkal várjuk a város apraját-nagyját a
Székesfehérvári Királyi Napok ünnepségsorozatán,
melynek részletes programjáról következő, augusztus 11-i számunkban számolunk be.

A színes és változatos palettán helyet kapnak a
szakrális megemlékezések, lesznek könnyű és
komolyzenei programok, látványos elemekkel

tarkított ünnepi fényjátékok. Az Árpád-kor
világát tudományos üléssel tárjuk fel, ami elvezet a királyok koronázásának szertartásáig,
de ugyanezt mutatja be parádés szereposztásban a Vörösmarty Színház szervezésében
a Koronázási Ünnepi Játékok – ebben az évben Szent László alakjával. A főtéren megelevenedik a középkori piac, harcedzett fegyverforgatókkal ki lehet próbálni a kor harci
eszközeit. Szobrokkal is gyarapszik a város
az ünnepkörben – Nagy Benedek Szőlőműves szobrát, illetve Kornis Gyula egész alakos
szobrát avatjuk. A város államalapításunk ünnepén a hagyományok szerint kitüntetésekkel
köszöni meg, illetve ösztöndíjak adományozásával támogatja a koronázó város szellemi
életét gazdagítók munkáját. Öt új óriásbábbal
kiegészülve indul idén is a tavaly már nagy sikert aratott történelmi felvonulás, és bizonyára most is sok nézőt vonz az egzotikus népek
táncait is megismertető néptáncfesztivál. A
világ színpadainak ünnepelt sztárjai szintén
maradandó élményt nyújtanak majd nekünk:
így többek között a Kusturica filmek rezesbandájának eufórikus örömzenélésében lesz
részünk Boban & Marko Marković Orkestar
koncertjén, illetve Miklósa Erika operaéne-

kes Musica Sacra - Mária dalok címet viselő előadásában. A Székesfehérvári Királyi
Napok programsorozat augusztus 14. és 20.
közöttvár minden érdeklődőt. Ünnepélyes

nyitányán Keresztes Ildikó és Varga Miklós
énekel részleteket az István a király című
rockoperából.
Augusztus 11-i lapszámunkban a teljes, részletes programról adunk tájékoztatást a FehérVár
közéleti hetilapban.

Részletes programajánlónkat a www.szekesfehervar.hu eseménynaptárában olvashatja!

FEHÉRVÁR
Az oldalt
szerkesztette:
novák rita

A több tízezres tömegeket megmozgató nyári rendezvényekre
minden esztendőben nagy erőkkel
készül a rendőrség. Az O.Z.O.R.A.
fesztivál esetében kábítószerező fiatalokról szólnak a hírek
évek óta, a FEZEN kapcsán pedig
többnyire a koncertekről készült
beszámolók kerülnek az újságok
címoldalára.

Ahogy a megyei kapitányság
szóvivője fogalmaz, mindkét
helyszínen a megnövekedett
személy- és gépjárműforgalom miatt van szükség a

KÉKLÁMPÁSOK
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O.Z.O.R.A. kontra FEZEN
Fesztiválmustra rendőrségi szemmel
fokozottabb rendőri jelenlétre. Kiss Z. Edward hangsúlyozta, egyik fesztiválon sem
a kapukon belül borzolják a
szórakozni vágyók kedélyeit,
hanem a kerítésen kívül járőröznek, csak ha baj történik,
vagy bejelentést kapnak,
akkor mennek be. A rendőr
hadnagy szerint a FEZEN az
ország egyik legbiztonságosabb fesztiválja. A fesztiválok
biztosításáért egyébként
a szervezők is felelősek,

Fotó: FMRFK
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Sokaknál találtak a rendőrök kábítószerre hasonlító anyagot az O.Z.O.R.A.
fesztivál közelében. A könnyűzenei programon többnyire külföldi fiatalok
vesznek részt.

Fotó: Kiss László

mindkét esetben külsős céget
bíztak meg ezzel a feladattal.
Az augusztus 6-ig tartó
O.Z.O.R.A. fesztivál idején
több mint száz egyenruhás lát el
szolgálatot Fejér és Tolna megye
határán.

Az egyenruhások a közlekedés biztosítására is nagy hangsúly fektettek, jelenlétükkel az autófeltörések megakadályozásáért is dolgoztak

A fehérvári fesztiválozók
biztonságára a helyi kapitányság járőrei mellett a Készenléti Rendőrség munkatársai
is vigyáztak, a városrészben
nagyjából tucatnyian járőröztek
éjjel-nappal.

A SZÉPHÔ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
Raktárak:

Fotó: FMRFK

SZÉPHÔ Zrt.

Fotó: Kiss László

Az O.Z.O.R.A. fesztiválon lapzártánkig kábítószer-birtoklás gyanúja
miatt összesen százegy, kereskedés gyanújával pedig három embert állítottak
elő a rendőrök

A FEZENEN két garázdaság miatt volt szükség az egyenruhások beavatkozására, mindkét esetben ittas fiatalok kerültek összetűzésbe egymással, de
komoly baja senkinek sem esett. (Képeink illusztrációk.)

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
Hétfô, kedd, szerda:
7:30-12:00 és 12:30-15:30
Csütörtök: 7:00-19:00
Péntek: 7:30-12:00

• Mura u. 2. szám alatti telephelyen
475 m2-es új raktár, fûtött mûhelyek,
fûtetlen raktárak, konténerek
• József Attila kollégiumnál
(Hosszúsétatér felôl) 68 m2-es
használaton kívüli hôközpont
Üzlethelyiség:
• Kelemen B. u. és a Kodolányi u. sarkán
lévô felújított 100 m2-es ingatlan
Továbbá vállaljuk rövid határidôvel lakások,
telephelyek értékbecslését.
Érdeklôdés: SZÉPHÔ Zrt.
8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1. szám alatti
ügyfélszolgálatán
Az ingatlanok megtekintése kizárólag elôre
egyezetett idôpontban történhet.
Telefon:
e-mail:

22/541-307
info@szepho.hu;
Rumpler.Monika@szepho.hu

FEHÉRVÁR

KULTÚRA

közéleti hetilap
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„Egyszerre lépnek, és jól zenélnek!”

A tavalyi évben, kapcsolódva a
Szent István Emlékév programsorozatához, a várossal
közösen, hagyományteremtő
szándékkal rendezte meg az
Összhaderőnemi Parancsnok-

A fesztivál programja
A tervek szerint augusztus 15-én
a zenekarok 15.30-tól kellemes
térzenével várják az érdeklődőket a város forgalmas pontjain:
a Zichy-ligetben, az Alba Plaza
előtti téren, a Szent István téren
és az Országalma mellett. Ezekről
a helyszínekről indulnak el és
vonulnak be a Városház térre. 16
órakor lesz a fesztivál nyitánya,
Fricsay Richárd Magyar vér indulójával. Majd 16 óra 20 perctől a
zenekarok szakalaki bemutatójára
kerül sor. Ezt követi az összevont
zenekari koncert, egyszerre száz
zenész szórakoztatja a közönséget
egészen 17 óra 30 percig.

A látványos bemutatók hamar elnyerték a közönség tetszését

ság a Fricsay Richárd Regionális Katonazenekari Fesztivált.
Az eseménnyel Székesfehérvár
katonai és katonazenei múltja
előtt tisztelegtek. Az idén négy

zenekar mutatkozik be Székesfehérváron: a székesfehérvári, a
debreceni, a kaposvári helyőrségi zenekar és a veszprémi
légierő zenekara.

Érdekességek és jubileumok
Az immár második alkalommal életre hívott fesztivál kapcsán több érdekességet is kiemelhetünk: kuriózum, hogy 2014-ben a debreceni zenekar fennállásának hatvanadik, a székesfehérvári zenekar pedig az ötvenedik évfordulóját
ünnepli. Augusztus 15-e a Magyar Légierő napja is, a Légierő Zenekar a fesztivál
keretében városunkban ünnepli a haderőnem napját.

A Biohair Franchise hálózat
székesfehérvári
szépségszalonjába
keresünk bejelentett állásra

FODRÁSZ
végzettségû szakembereket!
Jelentkezéseket az
alábbi elérhetôségeken várjuk:
allas@biohajvagoszalon.hu
+36/30 2287692

A székesfehérvári székhelyű

Continus Nova Kft. keres
autószerelő munkatársakat.
Elvárás:
– szakirányú végzettség
– minimum 5-10 év szakmai tapasztalat
– 7,5 t feletti tehergépkocsi szerelésben szerzett gyakorlat
– B kategóriás jogosítvány
Előny:
– hidraulikában, autóvillamosságban való jártasság
– ív-lánghegesztő végzettség
– targoncavezetői engedély
– hulladékszállító járművek ismerete
– C kategóriás jogosítvány
Szakmai önéletrajzokat referenciák megadásával 2014. 08. 08-ig
várjuk a kiss.ferenc@continusnova.hu e-mail címre.

Fotó: fricsay.hu

A címben említett mondás egy négyöt év körüli kisfiútól származik, aki
tavaly ámuldozva mutogatta édesanyjának a város főterén a katonazenészeket. Szinte megbűvölve nézte
a gyerek a zenekarok bemutatóját, a
látványos gyep show-t. Persze nem
volt ezzel egyedül, hiszen sok száz fős
tömeg tapsolt a fiúcskához hasonlóan. Az élmény idén sem marad
el, hiszen ismét lesz Fricsay Richárd
Katonazenekari Fesztivál Székesfehérváron. Jól jegyezzük meg a dátumot:
augusztus 15.

Fotó: Simon Erika archív

Látrányi viktória

Fricsay Richárd,
a fesztivál névadója
Fricsay Richárd alezredes a magyar katonazene történetének kiemelkedő alakja. 1867ben született Morvaországban. Munkássága
a mai napig nagy hatással és befolyással bír
a Magyar Honvédség katonazenekarainak
szakmai tevékenységére. 1897 októberében
családjával együtt Székesfehérvárra érkezett.
Itt az 5. honvédkerület zenekarának karmestere lett. A tehetséges fiatal a városban
példaértékű kulturális életet teremtett,
zenekarának koncertjeivel meghódította az
egész Dunántúlt.
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Bajtársi közösség
Vakler Lajos

Az emlékek nem halványulnak el. A
Veterán Repülők és Ejtőernyősök Fejér
Megyei Egyesületének tagjai csaknem
száz éve tudják, miként lehet megőrizni az ősi székesfehérvári repülős
hagyományokat.

Fotók: Simon Erika

A huszonharmadik alkalommal megrendezett találkozón a
maroshegyi emlékhelyen ezúttal
is ott voltak az egykori bajtársak
és családjaik képviselői. Juhász

József nyugalmazott alezredes
az ejtőernyős alakulat nevében
köszöntötte a résztvevőket.
„Abban az időben, amikor megalakultunk, majd áttelepültünk
Kaposvárról Székesfehérvárra,
fiatal, ambiciózus, tanulni vágyó
katonák voltunk. A miénk egy új
alakulat volt, és példa arra, hogy
a repülősök és az ejtőernyősök
között is lehet tökéletes összhang. A
zászlóalj létrejötte fontos pillanat
volt az életünkben, hiszen önálló
zászlóalj alakult Börgöndön,

Juhász József legenda. Szavai ez évben is elkísértek bennünket a múltba.

A koszorú mindig gyógyír a túlélőknek, és esély a jövőnek. Ma is fontos, hogy
ne feledjük el a levegő hőseit!

annak minden nehézségével, ami
kihívást jelentett számunkra.
Végre ejtőernyős parancsnokaink,
elöljáróink voltak. Megkaptuk
a kornak megfelelő kiképzést,
hogy aztán először megelőlegezett
bizalommal, majd a megbecsült
zászlóalj elvégzett munkájának
köszönhetően kiemelt egységként
kezeljenek bennünket.”
Viza Attila Székesfehérvár
önkormányzati képviselőjeként
büszke arra, hogy a város ma is

gondozza és megbecsüli a legendás zászlóalj emlékét.
„Hamarosan százéves lesz Székesfehérváron a katonai repülés. A
közelgő évforduló kapcsán számba
kell vennünk, hány olyan alakulat
volt, amely meghatározta otthonunk
katonaváros jellegét, tudnunk kell,
hogy milyen emlékeket hagytak ránk.
Amikor emlékezni jövünk, tisztelettel
köszöntjük őket, mert meghatározó
szereplői voltak az országnak és
Székesfehérvárnak egyaránt.”

Vidi jegyakció: több száz forintot spórolhat, aki elôvételben vásárol!
A Sóstói Stadiont búcsúztató Rangadószezon következő két rangadóján elkerülheti a mérkőzés előtti sorban állást, ráadásul olcsóbban juthat
a belépőkhöz, ha együtt veszi meg őket. Amennyiben akciónk ideje alatt, elővételben vásárolja meg a Videoton FC – Győri ETO FC mérkőzésre
teljes árú jegyét, akkor a következő, MTK elleni rangadóra kedvezményes áron juthat hozzá belépőjéhez, akár ugyanarra a helyre. Az akció
csak az elővételben történő teljes árú jegy vásárlása esetén érvényes, vagyis a mérkőzés napján a Stadion jegypénztárainál már nem lesz
igénybe vehető.
A kedvező ár mellett további előnye az elővételnek, hogy nem kell sorban állnia a jegypénztáraknál, gyorsabban juthat be a Stadionba, így a
mérkőzés megkezdésére biztosan elfoglalhatja a helyét, vagy családjával részt vehet a Gyereksarok ingyenes programjain.
Érdemes lesz tehát elővételben megvásárolni a belépőt az OTP Bank Liga 3. fordulójára, a Vidi - Győr rangadóra.
Elővételi jegyértékesítési helyek:
– VidiShop (Piac tér 4.): hétfőtől péntekig, 9:30 – 17:00 óra között (12:30 és 13:00 óra között ebédszünet miatt zárva)
– Auchan Áruház: vevőszolgálati pult, minden nap 8:00 – 20:00 óráig,
– Tourinform iroda (Székesfehérvár, Városház tér, Hiemer-ház)
Főszezon (július 1. – augusztus 31.): hétköznap: 9:00 – 18:00, hétvégén: 10:00 – 18:00
– Sóstói Stadion főpénztár augusztus 7–8. (csütörtök-péntek) 15:00 – 18:00 óráig
Klubunk továbbra is csak névre szóló jegyet és bérletet értékesít a hazai bajnoki mérkőzésekre. Ez azt jelenti, hogy a mérkőzésekre belépő
szurkolóknak a jegy megvásárlásakor meg kell adniuk nevüket, születési helyüket és születési idejüket. Felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy amennyiben jegyet vásárolnak, minden egyes mérkőzés előtt szükség lesz ezeknek az adatoknak a megadására a pénztárainknál,
ezért érdemes bérletet váltani a Sóstói Stadion búcsúszezonjának rangadóira! A szezonbérleteseinknek elég mindössze egyszer, a bérlet
kiváltásánál megadni ezeket az adatokat, így nem csak olcsóbban, de gyorsabban is juthatnak be a stadionba!
További bérlet információkért látogasson el a vidi.hu/berlet oldalra!

Hajrá, Vidi!
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Velencei Tóúszás és túratriatlon verseny
Vakler Lajos

A játékos erőpróba csaknem
ezerháromszáz embert mozgósított. Máth István versenyigazgató jókedvűen számolt
be a napról: „Rengeteg ember
jelentkezett, és természetesen
mindenki bizonyítani szerette
volna magának és a hozzá közelállóknak, hogy képes megfelelni a
kihívásnak. A kijelölt távok 500,
1500 vagy 3000 méter úszás,
majd kerékpározás és egy pákozdi
hegyi túra. Biztosan állíthatom,
hogy minden ilyen szabadidősport eseményen az a lényeg, hogy
a résztvevők megvalósítsák az
általuk kitűzött célt.”
Kecskés Tímea először vá-

Fotó: Molnár Artúr

Kánikulai időben kiváló víz és
nagyszerű körülmények fogadták az
ötödik velencei tóúszó megmérettetés résztvevőit. A szervezők ez évben
kiegészítették a programot egy
túratriatlon versennyel is.

A sikeres tóúszás alapfeltétele, a szép táj adott volt

lasztotta a Velencei-tavat és
környékét versenyzésre: „Nekem
ez az első túratriatlonom, tavaly
még nem mertem belevágni. Úgy
érzem, most felkészülten álltam
rajthoz.”
Godra Árpád is első ízben
szánta rá magát az indulásra,
számára ez kiemelten fontos
pillanat volt: „Frissítő reggeli
élmény volt, de büszke vagyok
magamra, hogy sikerült leúsznom
a távot.”
Kelesi Attila egy másik generáció képviselője, aki bicajjal
vágott neki az útnak, és tervei
szerint így is tér haza Budapestre: „Ötszáz métert úsztam,
utána mentem a biciklitúrára,
aztán sétáltunk egy jót.”
A környezet szépsége, a víz
hőfoka és minősége, a kifogástalan rendezés mind segített
abban, hogy a versenyzők és
a látogatók egyaránt jóleső
érzéssel távozzanak a Velenceitó partjáról.

Két szolgáltatás a piacon
nagy zoltán péter

Lezárult a Média Regia Egyesület
munkaerőpiaci szolgáltatásainak fejlesztését szolgáló projekt. Az egyesület a
TÁMOP 2.6.2 keretében, 2013 második
felétől fejleszthette eszközparkját és
képezhette munkatársait, önkénteseit
annak érdekében, hogy segítsék a munkanélküliek elhelyezkedését.

A munkaügyi központ számos esetben vesz igénybe külső
munkaerőpiaci szolgáltatásokat is,
de Fejér megyében korábban nem
volt olyan civil szervezet, amelyik
profiljában és felkészültségében
ezen a területen versenyképes kínálattal bírt volna. A Média Regia
Egyesület a TÁMOP 2.6.2-es
pályázatnak köszönhetően 2013
májusától képezhette munkatársait,
önkénteseit annak érdekében, hogy
segítséget nyújtsanak a munkanélküliek elhelyezkedéséhez. Az
egyesületnek a szervezeti fejlesztés,
a minőségbiztosítás és a munkatársak képzése terén is nagy lépéseket

kellett megtennie. A munka során
fejlesztették a szervezet honlapját, informatikai eszközparkját is.
Emellett számos konferenciát,
workshopot szerveztek Székesfehérváron, többek között a GYES
utáni foglalkoztatásról és a nők
munkaerőpiaci helyzetéről, a
hatékony változáskezelésről és a
munkajog változásairól. A projekt
keretében elkészült az egyesület
minőségirányítási rendszere, szervezeti és működési szabályzata is.
A civil szervezet két szolgáltatással kezdi meg munkaerőpiaci
tevékenységét. A pszichológiai
tanácsadás a munkát keresőket
segíti a munkába állást akadályozó
személyes problémáik kezelésében,
feldolgozásában, megoldásában. A
vállalkozóvá válási jogi tanácsadás
segíti az ügyfeleket vállalkozás
indításában és az önfoglalkoztatóvá válásban. Ennek érdekében az
ügyfél információs szükségleteihez
alkalmazkodóan jogi, pénzügyi,
támogatási tanácsokat ad, valamint
elősegíti az üzleti terv elkészítését.

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Cím: Szent Vendel u. 17/a.Telefon: 06/22/513-480
Központi hibabejelentés:
(22) 500-984
hiba@varosgondnoksag.hu
Állati tetemek 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

Kiadó üzletek a Városi Piacon
A Városi Piac főbejáratánál egy
3,7 x 3,4 m-es, két bejárattal
rendelkező üzlet kiadó. Továbbá
a piac galériáján több üzlet, akár
egymás melletti és összenyitható
is bérelhető.
Jelentkezéseket írásban kérünk a
piacfelugyeloseg@varosgondnoksag.hu
e-mail-címre. Az üzlethelyiségekről bővebb
információ pedig a 06-70-456-6537-es
telefonszámon kérhető.
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Zsiga Mónika aranyérmes, az ARAK jó rendező volt
somos zoltán

A magyar atlétika színe-java pályára
lépett az országos bajnokságon,
amely a Bregyó közi Atlétikai
Centrumban zajlott három napon át.
Az ARAK zökkenőmentesen rendezte
meg a nagy mezőnyt felvonultató
versenyt.

Több mint ötszáz versenyzőt
mozgatni, a programot szinte
percre pontosan, gördülékenyen
betartani, élő közvetítésről
gondoskodni, a résztvevők
elégedettségét kivívni – ez a
nem csekély feladat várt az Alba
Regia Atlétikai Klub szakembereire az országos bajnokságon.
És akkor a fehérvári versenyzőktől remélt jó eredményekről
még nem is beszéltünk. Szerencsére pályán és rendezésben is
jól teljesített a klub, és akárcsak
2007-ben, ismét sikeres baj-

Zsiga Mónika (jobbról) útban az aranyérem felé

nokságot bonyolított le. Ami az
eredményeket illeti, az ARAK
4x100-as női sprintváltója egy
bronzéremmel adta meg az
alaphangot a bajnokság első
napján. A másodikon nem volt
reális esély fehérvári éremre, de
nem maradtunk látnivaló nélkül,

szerezte. Vasárnap aztán jöttek
az ARAK-érmek, igazi bronzkorszak köszöntött be: Zsigovics
Natália (200 méter), Skoumal
Péter (rúd), László Dávid (hármasugrás) is a harmadik helyen
végzett, akárcsak slusszpoénként
a bajnokság kedvéért visszatérő,
22-szeres magyar bajnok Babos
Rita, aki ezúttal magasugrásban
gyarapította éremgyűjteményét.
De hogy fényesebb medália is
kerüljön a fehérvári vitrinbe:
a mindössze 18 éves Zsiga
Mónika nagyszerű versenyzéssel
nyerte a 400 méteres gátfutást.
Drámai döntő volt az övé,

Babos Rita visszatért és érmet szerzett

riválisa, Szarvas Dóra az utolsó
gáton bukott, de ez semmit nem
von le Mónika érdemeiből, aki
1:01 percen belül akart futni,
és egyedüliként a mezőnyben
ezt teljesítette is. Nagy jövő
áll előtte, és a verseny példás
megrendezése, az új edzők szerződtetése, az atléták felkészítése
alapján kijelenthetjük: az ARAK
előtt is.

Fotók: Simon Erika

mert kalapácsvető olimpiai
bajnokunk, Pars Krisztián
„főpróbát” tartott az Európabajnokság előtt. Ez nála újabb
hatalmas dobást jelentett, ezúttal
81,38 méterre hajította a szert,
lazán, szinte könnyedén. Parsnak
kedves városa lesz Fehérvár, ahol
három héttel korábban élete
legjobbját érte el, most pedig
tizedik magyar bajnoki címét

Hármasugrás, harmadik hely: László Dávid

Sokan neveztek, de zökkenőmentes volt a verseny
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Örökké a Vidi és az utánpótlás szolgálatában
Somos zoltán

1973-ban került a Videotonhoz a fiatal edző, aki addig a
KÖFÉM labdarúgó szakosztályánál két csapatot is vitt. A kor
legendás emlékű, elképesztően
sok tehetséget felfedező utánpótlásedzője, Csiszár István (Fehérváron mindenkinek „Guszti
bácsi”) nemcsak a gyerekekben
látta meg a talentumot, ahhoz
is volt érzéke, hogy megfelelő
mestert találjon az ifjaknak. Kiss
Imre annak bizonyult. Korosztályok sokaságának egyengette
útját, és ma, hetvenévesen is
a gyerekek között érzi igazán
jól magát. „Volt egy nagyszerű
generáció a hetvenes évek végén,
a Disztl-testvérekkel, Vadász
Imivel, Wittmann Gézával,

Fotó: vidi.hu

Több mint negyven éve szolgálja a
Vidit, generációk későbbi kedvenceit
fedezte fel, indította útnak. Kiss Imre
hetvenéves.

Elszakíthatatlan a Videotontól a hetvenéves szakember

de később is sok olyan gyereket
edzhettem, aki bemutatkozott a
nagyok között. Nagyon jó érzés
látni, milyen sokra vitték, Disztl
Laci például jelenleg a főnököm!”
– meséli derűsen az ünnepelt,
aki igazából soha nem ment
nyugdíjba. A legkisebbeknek ma

is szervezi, vezeti a futballpályán a mindennapjait. „Óvodás
csoportokkal foglalkozunk. A régi
Ikarus-pályán felépült a gyönyörű
új csarnok, mi munkacsarnoknak
hívjuk, oda visszük őket, ők pedig
nagyon élvezik, szeretik az edzéseket. De hogy mikor lesz a felnőttek

között is olyan jó focink, mint
régen? Nehéz kérdés… Elnéztem
a szerb gyerekeket a most véget ért
utánpótlás Európa-bajnokságon.
Olyan szenvedély, akarat és alázat
látszott rajtuk, amit a mi gyerekeinknek is követniük kellene. És
mindenkinek, iskolában, kluboknál, aki tanítja őket, foglalkozik
velük.”
Kiss Imre elhivatottságán nem
múlik, az biztos. Ahogy három
fiának, úgy gyerek-labdarúgók
sokaságának is jó útravalót
adott – ezt emelte ki Schmitt
Pál, aki személyesen köszöntötte az ünnepeltet fehérvári
otthonában. „Ki tudja, hányadik
generáció kerül ki a kezei közül,
a szülők is hálásak lehetnek neki.
Nagyon örültem, hogy tavaly
Köztársasági Érdemkeresztet
kapott, és látjuk, nem áll le, a mai
napig a Videoton egyik legaktívabb embere” – méltatta Kiss
Imrét a korábbi köztársasági
elnök.

Négy válogatott, két vereség
Két felkészülési mérkőzést játszott az
elmúlt héten a Fehérvár KC. Bakó Botond
együttese azután, hogy a hagyományos
hazai szezonnyitón legyőzte az Érdet (2220), két vereséggel „gazdagodott”. Előbb
kedden, Vácott kapott ki az FKC, szoros
meccsen. Ezen a találkozón még teljes
kerettel tudott kiállni az előző bajnokságban ötödik helyezett fehérvári gárda,
de 12-10-es szünetbeli váci előny után
24-22-re kikaptak. Pénteken pedig már
a Balaton partján volt jelenése a legjobb
négy közé igyekvő alakulatnak. A csapat összeállításakor ekkor már nehezebb
dolga volt a Bakó Botond–Siti Bea alkotta
szakmai stábnak. Szerencsére nem sérülések vagy betegségek okoztak problémát,
hanem az, hogy négy fehérvári játékos
is meghívót kapott a magyar válogatott
keretébe. Kiss Éva, valamint a két beálló,
Mayer Szabina és Horváth Bernadett az
A-válogatottba került be, míg Tilinger Tamara a B-válogatottban bizonyíthat majd
augusztus 8. és 10. között a kecskeméti
nemzetközi tornán. A két magyar csapat

Fotó: Kiss László archív

Kaiser Tamás

Horváth Bernadett a jövő héten a válogatottban
bizonyíthat

mellett Angola és Románia vesznek részt
a viadalon.
Visszatérve az FKC siófoki edzőmec�cséhez: sajnos hamar komoly hátrányba
került a Fehérvár, ráadásul a fiatal Dora
Lacković hamar kivált a csapatból sérülés
miatt. A 7. percben az eredményjelzőn álló
7-0 után már nem tudott visszakapaszkodni a tartalékos Fehérvár, a szünetben
11 volt a különbség, a vége pedig 35-22-es
siófoki győzelem lett.
Ahogy az Érd elleni sikerből sem lehetett
komoly következtetéseket levonni az FKC
valós erejét tekintve, úgy ezt a mostani
két vereség után sem szabad megtenni.
A bajnoki rajtig még kereken egy hónap
van hátra, addig pedig még jó néhány
felkészülési meccs és sokkal több edzés
vár Tilinger Tamaráékra. A Fehérvár
KC legközelebb augusztus 5-én, kedden
Érden lép pályára, míg hazai környezetben
leghamarabb 13-án, a Siófok ellen játszik
a csapat. Akkor már a válogatottak is az
együttessel lesznek, így minden adott lehet
ahhoz, hogy a mostani zakóért visszavágjon az FKC.
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Rob Pallin a Volán új vezetőedzője
kaiser tamás

Bírjuk a strapát

Fotó: nzp

Hivatalossá vált, hogy a következő
idényben a Rob Pallin-Sille Tamás duó
irányítja majd az EBEL-ben szereplő
Fehérvár AV 19 együttesét. Az új vezetőedző, Rob Pallin a csapat magját jól
ismeri. Hisz benne, hogy sikerekben
gazdag szezon elé néz csapatával.
Játékosainak nagy része az ő javaslatára került Székesfehérvárra.

Új feladat előtt állnak Sille Tamással. Milyen érzések vannak most
önben? Mit gondol a csapatról?
Azt hiszem, nagyon jó csapatunk
van. A keretet jó légiósok és jó
magyar játékosok alkotják, olyanokkal kiegészülve, mint Kóger
Dániel vagy Bartalis István, illetve
ott vannak a fiatal, feltörekvő
tehetségeink. Ha mindent egybevetünk, akkor elmondható, hogy
sikeres szezon előtt állunk.
Az érkezők közül többeket ön javasolt. Mit kell róluk tudni?
Brandon Moreno egy nagyon
gyors, dinamikus játékos, pontkirály volt az előző szezonban
az ECHL-ben, 88 ponttal. Igazi
játékmester, nagyon jól mozog a
koronggal, nagyon intelligens játékos. Matt Register egy igazi támadó bekk, nekünk pedig pontokra
van szükségünk hátulról, főleg
emberelőnyben. Johan Ejdepalm
svéd védőjátékos, nagyon jó
szezonja volt tavaly Németországban. Jeff LoVecchio pedig egy
sokoldalú játékos, Norvégiában
töltötte az előző idényt, ahol
sikeres volt. Sokat várunk ettől a
négy új játékostól.
Az elmúlt évet mint Marty
Raymond segítője, már Fehérváron
töltötte, ismeri a csapat magját. De

németh zoltán

Rob Pallinnel kell szállítania a sikereket a Volánnak a jövőben

számíthatunk-e valami újra az
együttes játékát illetően?
Egyértelműen igen. Ahogy én
látom, tavaly az első 44 meccsen
túl sok gólt kaptunk. Nem figyeltünk oda eléggé a védekezésünkre.
Ezen nagyon sokat kell dolgoznunk, végig a szezon során. A másik dolog pedig, hogy szükségünk
van négy sorra. Ha bírni akarjuk a
terhelést, ez is roppant fontos.

Mi a csapat célja idén, és mik a célok
hosszú távon?
Minden csapat úgy vág neki a
szezonnak, hogy ott szeretne lenni
a rájátszásban. Mi is így állunk
neki. És ebben hiszek is, a cél
pedig nem ér véget a felhőknél,
a cél mindig maga az út. Szóval
egy jó csapatot kell építenünk, ott
kell lennünk a playoffban, ott már
bármi megtörténhet.

Ocskay Gábor az edzőváltásról
Fel sem merült bennünk, hogy mást válasszunk
a vezetőedzői posztra, mint Rob Pallin. Amikor
kiderült, hogy Marty Raymond távozhat, a menedzsment akkor sem kezdett el keresgélni, tudtuk,
ha úgy alakul, akkor Robban és Sille Tamásban
megbízhatunk, hiszen ismerjük őket, tudjuk mire
számíthatunk tőlük. A tavaly meghirdetett hároméves tervet folytatjuk. Úgy gondolom, jól sikerültek
az igazolásaink, támadó poszton kifejezetten jól

állunk. És jól állunk a fiatalítási programmal is,
amit tovább szeretnénk folytatni. Itt persze nem
arra kell gondolni, hogy csikócsapatot építünk,
vagy bárki érdemtelenül odakerülhet a jégre, de a
tehetségeknek lehetőséget akarunk adni. Már ez a
mostani szezon is komoly eredményeket hozhat, de
azt gondolom, amennyiben jövőre sikerül tovább
erősíteni a csapatot, akkor két év múlva akár az
EBEL-trófeáért is harcba szállhatunk.

Köszönjük szépen, bírjuk
a strapát! Nem, egyáltalán nem gond, hogy folyamatosan hazai és nemzetközi élversenyek helyszíne
a Bregyó közi Atlétikai
Centrum, sőt, mi telhetetlenek vagyunk, jöhet
még több is! Kiválóan
sikerült a Gyulai István
Memorial, ugrásszerűen
megnőtt Fehérváron az
egy négyzetkilométerre
eső olimpiai győztesek
száma. Mi pedig csak
lestük, bámultuk az atlétika szupersztárjait, akik
olyan közvetlenül jártak
közöttünk, hogy a honi
labdarúgás tetkós-zseléskiskirályos társadalma
nyugodtan tanulhatta
volna tőlük az emberi
viselkedés alapvető szabályait. Aztán jött az öttusázók Európa-bajnoksága,
telt házzal a döntőkön.
Láttuk Demeter Bencét
a dobogó tetején, de nem
láttuk az onnan „leugatott” Kovács Sacit, aki
küzdeni tudásával ezrek
szimpátiáját gyűjtötte be.
Az elmúlt hétvégén pedig
visszatért hozzánk az
atlétika, jöttek a magyar
menők, hogy az országos
bajnokságon adjanak számot formájukról. Adtak is,
kiváló verseny kerekedett
még kiválóbb hangulattal.
A Fehérvárra érkező vendégek álla pedig csak úgy
koppant a földet éréskor:
ilyen atlétikai központ
kevés van az országban.
Mozgalmasan telt a nyár
a Bregyóban, de köszönjük, mi bírtuk a strapát.
Sőt, elárulhatom, bennünk, a város sportszerető
közönségében még maradt
is energia, szóval ha újabb
nagy viadalok megrendezésére van esély, akkor
bátran éljünk vele!
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Hat pont és hat gól a Vidi mérlege
Németh zoltán

A roppant defenzív Pápával
ellentétben a megyei rivális nem
csupán bekkelni érkezett Sóstóra.
Az újvárosiak vállalták a nyílt játékot, így a Vidinek is több területe
volt a támadások építésére. A 19.
percben meg is szerezte a vezetést
Joan Carrillo gárdája: Kleinheisler
kiugratása után Oliveira gurított
a kapus mellett a hálóba. Az első
félidő folytatása kicsit szenvedősre, izzadságszagúra sikeredett, ám
a második játékrészben újabb két
góllal nyomatékosította játéktudásbeli fölényét a hazai gárda.
Az 56. percben Sándor a kapust
is kicselezve lőtte a másodikat,

Fotó: Simon Erika

A Lombard Pápa után az újonc Dunaújváros ellen is 3-0-ra nyert a Videoton FC az OTP Bank Liga 2014/2015-ös
szezonjának második fordulójában,
a fehérváriak így hibátlan mérleggel
készülhetnek az első komoly rangadóra, a Győri ETO elleni találkozóra.

A legutóbbi szezonban makacs sérüléssel bajlódó Oliveira kezdte meg a
gólgyártást a Dunaújváros ellen

majd a 62. percben a Gyurcsó
lövése utáni kipattanót Nikolics
vágta a hálóba, kialakítva a 3-0-s
végeredményt.
Elégedett vagyok a 6 ponttal és a 6
góllal, de azt meg kell jegyezni, hogy
az első két bajnoki két teljesen kü-

lönböző meccs volt. A Pápa ellen 72
százalékban birtokoltuk a labdát, tíz
emberrel is sok helyzetet dolgoztunk
ki. Ma a Dunaújváros mellett két
ellenfelünk is volt, a hőség és az ebből
fakadó lassabb játék. Az első félidőben több technikai hibát is vétettünk,

úgyhogy van még munkánk, ugyanakkor száz százalékosan elégedett
vagyok a játékosok hozzáállásával
– értékelt a lefújás után a vidi.hu-n
Joan Carrillo vezetőedző.
A meccsen közel negyedórára a
frissen igazolt Feczesin Róbert
is pályára lépett a Vidiben. Az
Olaszországból hazatért csatár
remekül érzi magát Fehérváron.
Nagyon jó volt pályára lépni, de
vannak még hiányosságaim. Egyénileg is utol kell érnem magam, és
természetesen a taktikai elemeket, a
pályán belüli mozgásokat is meg kell
szoknom. De remekül érzem magam
a Vidiben, egy-két héten belül már
jó formában leszek, remélem, hozzá
tudom segíteni a csapatot a kitűzött
célok eléréséhez.
Feczesin már ezen a héten sokat
tehet a Videoton sikerességének
érdekében, szombaton 16:30tól ugyanis jön az első komoly
rangadó, az ismét hazai pályán
szereplő piros-kékek a Győri
ETO-t fogadják.

Alekszejev és az Alba Öttusa aranyérmes
Somos zoltán

Ormándi Rebeka letette
névjegyét. Az Alba Öttusa 18
éves reménysége megnyerte a
vívást az országos bajnokságon,
és mivel úszásban is remekelt,
a verseny egyik favoritjává
lépett elő. Igaz, lovaglása nem
sikerült ilyen jól, de még így
is első helyen állt a kombinált
szám előtt. Hozzá kell tenni, a
felnőtt Európa-bajnoki címmel
rendelkező, betegsége után
most visszatérő favorit, Földházi Zsófia három szám után
visszalépett, mert még nincs
olyan erőállapotban, hogy végig

Fotó: pentathlon.hu

Bajnoki címet szerzett az Alba Öttusa
kiválósága, Alekszejev Tamara a Budapesten rendezett országos bajnokságon. A fiatalokkal teli mezőnyben
klubtársa, Ormándi Rebeka lett a
második, és a csapatbajnoki címet is
az Alba Öttusa szerezte meg, teljes
sikert elérve a nők között!

Jól élt az eséllyel Alekszejev Tamara

bírja a versenyt. Kovács Sarolta,
a Volán Fehérvár Európabajnoki 6. helyezettje pedig
mandulaműtétje miatt hagyta
ki az ob-t. Így is két fehérvári
között dőlt el a bajnoki cím
sorsa, mivel Ormándi mögött
klubtársa, az Eb-n váltóban

negyedik Alekszejev Tamara
indult a futás-lövészet kombóra.
Alekszejev ebben a számban remekelt, így megnyerte a bajnokságot. „Minden számban bennem
maradt egy pici. Annak nagyon
örülök, hogy a kombinált számban
együtt futottam klubtársammal,

végül körről körre előrébb tudtam
lépni, és megnyertem első aranyérmemet” – mondta a 26 éves
győztes. Ormándi Rebeka lett a
második, Szabó Eszterrel kiegészülő csapatuk pedig aranyérmet
szerzett az Alba Öttusának.
Ez volt az utolsó verseny a
szeptemberi világbajnokság
előtt, amelyre Pálvölgyi Miklós
szövetségi kapitány ki is jelölte
a csapatokat. A nőknél Kovács
Sarolta, Földházi Zsófia és
Alekszejev Tamara alkotja a
magyar csapatot (Réti Kamilla egyéni induló), váltóban
Alekszejev és Réti ismételheti
meg az Eb-n látott jó szereplést.
A férfiaknál is van fehérvári a
csapatban, hiszen Marosi Ádám
és Kasza Róbert mellett Demeter Bencét nevezte a kapitány,
míg Tibolya Péter lesz az egyéni
induló. Váltóban pedig újra
megkapja az esélyt a volános
Demeter Gergely-Harangozó
Bence duó.

Kiemelt ajánlataink:
Augusztus 5. 19:45 Paletta – kulturális magazin. Benne: Elkészültek az új óriásbábok
Augusztus 7. 19:45 Együtt magazin. Benne: Bemutatkozik Angyal Péter, a Nemzetközi Kémiai
Diákolimpia ezüstérmese
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

Augusztus 9. 18.00 R-GO koncertfilm 2014.

A Fehérvár Televízió műsora 2014. augusztus 4-től augusztus 10-ig:
2014. 08. 04. HÉTFŐ

2014. 08. 05. KEDD

2014. 08. 06. SZERDA

2014. 08. 07. CSÜTÖRTÖK

2014. 08. 08. PÉNTEK

2014. 08. 09. SZOMBAT

2014. 08. 10. VASÁRNAP

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
07:55 Együtt – ismétlés
08:20 Képes hírek – benne
egész órakor A hét
hírei ismétlése
10:00 Trópusi hőség –
Elhagyatva – am.
sorozat (12)
10:55 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
17:35 Hitünk és életünk
– ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek
20:20 Marco Polo – am.
sorozat 7. rész (12)
21:30 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:15 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 Severino – német
film (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 Paletta – ismétlés
08:20 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:35 Paletta – ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa
- sportmagazin
20:15 Hírek
20:20 Marco Polo – am.
sorozat 8. rész (12)
21:30 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:15 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 A kínai lány –
am. 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 Együtt – ismétlés
08:20 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:35 Együtt – ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – közéleti
magazin
20:00 Honvéd7 –
honvédelmi magazin
20:15 Hírek
20:20 A föld legszebb
tájai – dok. film
21:25 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
21:50 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 R-Go koncertfilm
2014
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Trópusi hőség –
Kenőpénzek – am.
sorozat (12)
20:15 Jó estét, Fehérvár! –
ismétlés
20:35 Hiroshima – dok. film
21:45 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 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 Szerelem vak vagy
– am. film (12)
21:45 A hét hírei – ismétlés
22:05 Képes hírek - benne
egész órakor A hét
hírei ismétlése
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