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A dzsessz örök
7. oldal

Ősszel kezdődik a Várkörút felújítása
2. oldal

Megújult a múzeum
díszudvara
6. oldal

Szomszédoltak a város
12. oldal
déli fertályán

Az ETO is kipipálva –
31. oldal
hibátlan a Vidi

SZÉKESFEHÉRVÁRI KIRÁLYI NAPOK 2014
A részletes program a 13-20. oldalon található!
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Képviselői
programok

Közeledik a helyhatósági választás
nagy zoltán péter

Felsőváros
Földi Zoltán
Augusztus 25-én, hétfőn 17
órától 19 óráig képviselői
fogadóórát tart a Királykút
Emlékházban, a Mikszáth
Kálmán utca 25-ben.
Almássy-, Fáy-telep, vezér
és író utcák
Deák Lajosné
Fogadóórát tart augusztus 11én, hétfőn 17 és 19 óra között
a Királykút Emlékházban, a
Mikszáth Kálmán utca 25-ben,
ahol jelen lesz Botos László
rendőr főtörzsőrmester, körzeti
megbízott is.

Szűk két hét múlva megkezdődik az
önkormányzati választás 2014-es hivatalos
kampánya.

Székesfehérváron 82890 szavazópolgár szerepel a választási névjegyzékben. Városunkat tizennégy
választókerületre bontották, ami azt
jelenti, hogy ennyi egyéni képviselőt
választhatunk meg. A választás során
hat mandátumot lehet megszerezni a kompenzációs listáról. Így
összesen húsz képviselőt választ az
önkormányzati testületbe október
12-én Fehérvár. A polgármestert is
közvetlenül választjuk meg.
Az új választási törvény értelmében –
a korábbi négy esztendő helyett – idén
már öt évre választjuk meg az önkormányzati testületet és a polgármestert.
A jelöltek augusztus 25-től szeptember 8-ig gyűjthetik az ajánlásokat.
Egy választópolgár több jelöltnek is
adhatja ajánlását, de csak saját szavazókerületében. Egyéni jelölt az lehet,

aki a választókerület szavazópolgárainak minimum egy százalékától kap
érvényes ajánlást. Polgármesterjelölt
az lehet, aki legalább háromszáz
érvényes ajánlást kap a fehérvári
szavazóktól.
Kompenzációs listát azok a szervezetek állíthatnak, amelyek a város
egyéni választókerületeinek több
mint felében jelöltet indítanak, azaz
Fehérvár esetében ez legalább nyolc
jelöltet jelent.
Az önkormányzati választáson mindenki csak a saját lakóhelye szerinti
szavazókörben szavazhat. Aki a lakóhelye mellett bejelentett tartózkodási
hellyel (ideiglenes lakcímmel) is
rendelkezik, eldöntheti, hogy melyik
település önkormányzatának választásában szeretne részt venni. Ha úgy
dönt, hogy a tartózkodási helyén akar
szavazni, akkor kérheti átjelentkezését a lakcíme szerinti választási
irodától. Átjelentkezni október 10.
16 óráig kizárólag a június 23-ig
létesített tartózkodási helyre lehet,
azzal a feltétellel, hogy a tartózkodási

hely érvényessége legalább a szavazás
napjáig tart.
A megyei önkormányzat tagjainak
megválasztásában Székesfehérvár
lakossága nem érintett, mert ebben a
választásban a megyei jogú városok
szavazói nem vesznek részt.
Hivatalosan augusztus 23-án kezdődik a kampány, és október 12-én 19
óráig tart. Kampánycsend nem lesz.
Országosan negyvenkét szervezet
jelentette be szándékát az önkormányzati választásokon történő
megmérettetésre. Székesfehérváron a Fidesz-KDNP választási
szövetség már megjelölte mind a
tizennégy egyéni jelöltjét, felállította kompenzációs listáját, és CserPalkovics András személyében
megnevezte polgármesterjelöltjét.
Az MSZP és az Együtt – A Korszakváltók Pártja Székesfehérváron
szintén szövetséget kötött, a választókerületekben fele-fele arányban
indítanak jelölteket, és Márton
Roland személyében nevezték meg
polgármesterjelöltjüket.

Ősszel kezdődik a Várkörút felújítása
bácskai gergely

A pályázat száz százalékos
támogatási intenzitású, de az önkormányzat húszmillió forintos
saját forrást is biztosít a többlet
műszaki tartalom megvalósítására. Emellett már ezekben a
hetekben is zajlik egy több mint
nyolcvanmillió forintos fejlesztés,
a Rákóczi úti ivóvízvezeték cseréje, ami önkormányzati forrásból
valósul meg, és szintén a Várkörút felújításához kapcsolódik.
A korábbi Belváros-rehabilitáció
folytatása a nemrégiben átadott
Koronás Park projekttel és a
kormányhatározattal elindí-

Fotó: Bácskai Gergely

A Várkörút és környékének felújítására tavasszal pályázatot nyújtott
be a város Új Belváros – Várkörút
rehabilitációja címmel, melyre
567,5 milliós támogatást nyert el. A
munkálatok még ősszel elkezdődnek,
amint lefolytatták a közbeszerzési
eljárásokat.

A Várkörút mindkét oldalán lesz kerékpárút, ezzel sokkal biztonságosabbá
válik a biciklisek közlekedése

tott Árpád-ház-programmal
közösen méltó környezetben
kívánja megismertetni ezeréves
városunk értékeit – mondta a közreműködő szervezet
képviseletében Molnár Tamás
ügyvezető.

A pályázat nemcsak a Várkörút felújításához biztosít
lehetőséget, hanem a Belváros
rehabilitációjának folytatását
is jelenti. „A program keretében
a Várkörúton kívül a Lakatos
és az Arany János utca burko-

lata is megújul, parkosítjuk a
Zsuzsanna-forrás környezetét,
valamint körforgalom létesül
a Rákóczi utca két helyszínén.
A Városháza előtti pódium és a
lánckorlát mellett a Városháza
2-es épületét, illetve a Belvárosi Brunszvik Teréz Óvodát is
érinti majd a felújítás.” – emelte ki Cser-Palkovics András
polgármester.
A Várkörút nemcsak új burkolatot kap, hanem a kialakítandó
fasor miatt igazán hangulatos
lesz. „Odafigyelünk arra is, hogy
funkcionálisan jól szolgálja a
használóit, ezért fontos a kerékpársáv kiépítése. A beruházással
jelképesen kinyitjuk a Belvárost a
Várkörút irányába, ezért örülök
a Zsuzsanna-forrás parkosításának és az ott kialakításra kerülő
ivókútnak, valamint a Prohászka ligetben a várfal megtisztításának” – mondta Égi Tamás
alpolgármester, a Belváros
önkormányzati képviselője.
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Miklósa Erika:

„Tisztelet, akaraterő:
elengedhetetlen értékek!”
Miklósa Erika gyerekkorában sportolónak készült, azonban
egy baleset következményeként le kellett mondania az
olimpikon álmokról, és érdeklődése a zene, az éneklés
felé fordult. Mozart Varázsfuvolájának Éj Királynőjeként
a világ összes jelentős operaszínpadán fellépett, ő a világ
legkeresettebb művésze ebben a szerepben. „Ami igazán
különlegessé tette az előadását, éneklésének sötét
melegsége és lírai finomsága, mind olyan tulajdonságok,
melyek ritkán párosulnak ezzel a negatív karakterrel” – írta
róla a New York Times. Életútját kitüntetések fémjelzik.
Díjai és megbízatásai között van Kossuth-díj, Liszt Ferencdíj, Prima Primissima díj, a Magyar Köztársasági
Érdemrend kiskeresztje. Magyarország képviseletében
2004-ben ő is futhatott az olimpiai lánggal, 2011-ben
az Önkéntesség Európai Évének nagykövete volt. A két
ízben megtartott Tiszta Egészséges Székesfehérvárért
futóverseny, valamint a harmadik alkalommal megrendezett Székesfehérvári Jótékonysági Estély fővédnöke.
Mindemellett tavaly lefutotta a New York Maratont.
A világszerte méltán elismert operaénekesnővel a Bregyó
Sportcentrumban, edzés előtt beszélgettünk.
18 éve élek Székesfehérvár közelében, de dr. Cser-Palkovics
András polgármester volt az, aki felkért arra, ha tehetem,
segítsem, szolgáljam a várost. Felkérése óta veszek részt
aktívan a város kulturális, karitatív és sportéletében, és
igyekszemavároshasznáralenni.Olyan,minthaittszülettem volna, pedig alföldi vagyok. Rendkívül jólesik az a
hihetetlenmennyiségűszeretetet,amitazemberektőlkapok,
bármerre is megyek. Ismernek és kedvesek velem: a zöldségestőlabevásárlóközpontokonátahivatalokig.

ami egészen madárszerű élmény. Ha a szabadban, az
erdőbenfutok,márazelsőlépéseknélérzem.Futópályán
ehhezegykisidőnekelkelltelnie.LeigazoltARAK-versenyző
vagyok, szenior kategóriában. Az atlétika alapvetően
magányossport,ámasportolókmégisegyerősközösséget
alkotnak.Ezisszabadságotad:körülvesznek,mégisönmagam lehetek. Az ARAK-os atléták bámulatos közösséget
alkotnak. Kicsiktől a nagyokig. Élmény velük lenni, és
élményezenagyönyörű,nemrégátadottpályánedzeni.
Asportigazságos:ittcentiméterésidővan,amitpontosan
mérnilehet.Tiszteletre,akaraterőreéskitartásranevel,ami
a művészeti élethez, s annak elviseléséhez is elengedhetetlen. Szeptemberben a 25. énekesi szezonomat kezdem.
Az éneklés ugyanolyan határtalan érzést ad, mint az,
amikor lefutok 42 kilométert. Egy hirtelen, gyors belső
fejlődésen esek át, egyfajta tisztuláson. Mintha közvetítő
lennék, mintha… mintha ... arra az időre belém költözne
Isten. Varázslatos. Ennek a megtapasztalásnak az ilyen
mérvűátélésétszerintemcsakaművészettudjamegadniaz
embernek. Vagy talán művészként átélni könnyebb. Nem
tudom szándékosan előidézni ezt az állapotot, és csak
párszorfordultelőazéletemben.Azegyikilyenmaradandó élményem éppen Székesfehérvárhoz kötődik: három
évvelezelőttaBazilikábanvoltegykoncert,melyneksorán
Piazzolla-ténekeltem,AveMaria-kat.AzértjóaBazilikában
énekelni,mertittnincsenekóriásreflektorok,közelvagyunk
egymáshoz, én is láthatom a zenét hallgató embereket, szinte
érzemamikorőkismindensejtjükkelátélikaztarezgéstés
tisztaságot,amitközvetítek.Áhítat:látomapillantásokból,
érzemazelfogódottságból.Ezutánnemvéletlen,hogyidén
nyáronaszabadtérikoncertemnekAveMarialeszazalcíme.

A zene mellett a futás a nagy szerelmem. A futás igazi
teljesítmény. A hosszútávfutóknak van egy határtalan,
repüléshez hasonlítható érzése, amelyre leginkább a
„szabadság” kifejezés illik. Futás közben mentálisan és
fizikailag olyan felszabadult állapotba kerül az ember,

Amit mindig elmondok a jövő énekeseinek, az az, hogy
sose felejtsék el honnan jöttek. Ha a gyökereiktől nem
távolodnakel,akkorrendbenleszazéletük.Énlokálpatrióta
vagyok,azismaradok.Boldoganvállalom.
www.TeleElettel.hu

Miklósa Erika
„Profi lett a felújított
Bregyó Sportcentrum”
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Emlékfalavatás Gárdonyi Géza szülőházánál
VAkler Lajos

A domborműveket huszonkét
kortárs magyar szobrászművész
készítette.
A különleges emlékfal láttán az
irodalomkedvelők és a lokálpatrióták is megnyugodhattak. Gárdonyi Géza – a Láthatatlan ember
születésének 151. évfordulóján –
bizonyára a maga joviális módján,
jóleső érzésekkel tekint le az ötletadókra. Rétvári Bence, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának
Parlamenti államtitkára avatóbeszédében példaértékűnek nevezte,
hogy egy ilyen jelentős emlékművet gondos munkával és össze-

Fotó: Molnár Artúr

Augusztus 2-án felavatták a Fejér megyei költők és írók emlékfalát Agárdon.
Gárdonyi Géza szerény szülőházának
falán ezentúl emlékezhetünk mindazokra, akik a XVI. századtól napjainkig
megőrizték a magyar nyelv tiszteletét,
és méltóak arra, hogy a XXI. század is
emlékezzen rájuk.

A Gárdonyi Emlékház fala a megyei poéták emlékét őrzi

fogással hozott létre a közösség.
Elmondta, ez az emlékfal mutatja
meg, hogy a középkortól napjainkig, a reformkor és a romantika
után a nemzet kiváló írói és költői
Magyarországon – Budapesten
kívül is – alkottak. Hangsúlyozta,
bizonyíték a „huszonkettők” léte
arra is, hogy szellemi műhelyek
minden térségben léteztek.
Az államtitkár kiemelte, fontos,
hogy ezeket a szellemi műhelyeket
tovább erősítsük a XXI. században, hiszen nemcsak tényekből,

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
SZÉPHŐ Zrt.
8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1.
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár,
Pf. 120.
Telefon: (22) 541-300
Fax: (22) 314-252
Honlap: www.szepho.hu
E-mail: info@szepho.hu

Ügyfélszolgálat
8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1.
E-mail: ugyfelszolgalat@
szepho.hu
Telefon: (22) 541-300
Fax: (22) 314-252
Ügyfélfogadás
Hétfő, kedd, szerda:
7:30-12:00 és 12:30-15:30
Csütörtök: 7:00-19:00
Péntek: 7:30-12:00

Raktárak:
• Mura u. 2. szám alatti telephelyen
475 m 2-es új raktár, fűtött műhelyek,
fűtetlen raktárak, konténerek
• József Attila kollégiumnál (Hosszúsétatér
felől) 68 m 2-es használaton kívüli
hőközpont
Üzlethelyiség:
• Kelemen B. u. és a Kodolányi u. sarkán lévő
felújított 100 m 2-es ingatlan
Garázs:
• Zámoly u. 5. szám alatt 17 m 2-es garázs
Továbbá vállaljuk rövid határidővel lakások,
telephelyek értékbecslését.
Érdeklődés: SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1. szám alatti
ügyfélszolgálatán
Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre
egyeztetett időpontban történhet.
Telefon:
e-mail:

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

döntésekből és az információkból
áll életünk, hanem a művekben
lévő cselekvésekből és érzelmekből
is.
L. Simon László, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára
– aki maga is a Gárdonyi Géza

Emlékmúzeum elkötelezett híve –
reményét fejezte ki, hogy minden
Fejér megyei diák legalább egyszer
eljut az emlékfalhoz. Hozzátette:
az irodalomtanárok felelőssége,
hogy a diákok megtudhassák, kik
alkottak, dolgoztak a megyében.
Úgy vélte, az emlékfal jó példa
arra, hogy közpénz nélkül, összefogással komoly alkotásokat lehet
létrehozni.
Az avatással egy időben megjelent
az az L. Simon László szerkesztette, iskolásoknak és felnőtteknek
szóló olvasókönyv, amely mind a
huszonkét írót és költőt, valamint
a domborműveket készítő szobrászt bemutatja. Az államtitkár
elmondta, a könyv egyfajta kalauz
kíván lenni.

Az emlékfalon helyet kapott:
Wathay Ferenc, Virág Benedek, Ányos Pál, Vörösmarty Mihály, Eötvös József, Vas Gereben, Vajda János, Eötvös Károly, Gosdu Elek, Bárdony István, Radó Antal, Gárdonyi Géza,
György Oszkár, Széchenyi Zsigmond, Kodolányi János, Németh László, Jankovich Ferenc,
Csanádi Imre, Takács Imre, Keszei István, Bella István, Sobor Antal.

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Cím: Szent Vendel u. 17/a.Telefon: 06/22/513-480
Központi hibabejelentés:
(22) 500-984
hiba@varosgondnoksag.hu
Állattetemek begyűjtése közterületről
(0-24 óráig hívható zöldszám):
06/80/205-093
Városüzemeltetés – Szent Vendel u. 17/a.
Elérhetőség: 22/513-480
Ügyfélfogadás:
Hétfő : 13.00-15.00
Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-12.00
Parkolási csoport – Szent Vendel u. 17/a.
Elérhetőség: 22/513-481
Ügyfélfogadás:
Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.30
Szerda : 8.00-12.00 és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00
Temetőüzemeltetés: Béla út 1/b.
Elérhetőség: 22/301-449
Ügyfélfogadás:
Kedd: 8.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00
Temetőellenőrzés telefonszám: 22/301-339
Mobil: +36/70/6699-165
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Augusztus 10-én, vasárnap 64 éves korában súlyos betegségben elhunyt Pleizer
Lajos, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke,
a Sárosdi Farkas Gyula Általános Iskola
nyugalmazott igazgatója.

1973-tól 2010-ig tanárként, majd iskolaigazgatóként dolgozott. A rendszerváltoztatás idején
részt vett az MDF megalapításában és szervezésében. 2003-tól tagja a Fidesznek, majd a
szervezet sárosdi csoportjának elnöke volt.
1990-től 2012-ig volt tagja Sárosd Képviselőtestületének. 1998-tól 2002-ig, majd 2006-tól
haláláig a Fejér Megyei Közgyűlés tagja.
2010 októberében választották a közgyűlés
alelnökévé.
Pedagógusi hivatásából fakadó közvetlensége
és embersége, tiszta szívű, egyenes jelleme
miatt sokan tisztelték és szerették.
Pleizer Lajost a Fejér Megyei Önkormányzat
saját halottjának tekinti. Temetéséről később
intézkednek.

Megújult a múzeum díszudvara
szabó miklós bence

Az Alba Regia Jazz Fesztivál és
Verseny első koncertjével vehették
először birtokba a székesfehérváriak a
Szent István Király Múzeum megújult
udvarát. A beruházás összköltsége
megközelítette a harmincnyolcmillió
forintot.

A homlokzat új arculatot
kapott, a kivitelező Székesfehérvári Városfejlesztési Kft.
szakemberei megoldották
a vízelvezetést, javították a
tetőszerkezetet illetve az esővízcsatornákat. Lebontották a
leromlott állagú kéményeket,
és megmetszették az öreg fákat
is. Elkészült a rendezvények
lebonyolításához nélkülözhetetlen professzionális hangosítás és világítás rendszere. A
védett műemléki környezetbe
harmonikusan illeszkedik a
modern technika: az 1924-ben,
a ciszteres diákok és tanárok

Fotó: Simon Erika

Elhunyt
Pleizer Lajos

A múzeum nyolcvan fő befogadására alkalmas díszudvara a tervek szerint a
dzsesszfesztivál után is folyamatosan helyszíne lesz a város zenés rendezvényeinek, illetve kézműves foglalkozásoknak, múzeumpedagógiai programoknak

által felállított I. világháborús
emlékmű befejezetlen kompozíciója megszépült, és tökéletesen illeszkednek a térbe a
római korból származó, henger
alakú, írott mérföldkövek is. A
felújítás még nem fejeződött be.
Jogos igényként fogalmazódott
meg sokakban, hogy a díszud-

vart meg kellene nyitni a Fő
utca irányába. Cser-Palkovics
András polgármester elárulta, hogy a szakemberek már
keresik ennek lehetőségét az
örökségvédelmi és a műemlékvédelmi szabályok betartásával.
Ezt a tervet jövőre szeretnék
megvalósítani.

KULTÚRA

közéleti hetilap
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A dzsessz örök
szabó miklós bence

Három napon keresztül tartott az Alba Regia Feszt Jazz Fesztivál és Verseny
2014 program a Belvárosban. Négy helyszínen, a Zichy ligetben, a Magyar
Király Szálló előtt, a Vörösmarty Színházban és a múzeum díszudvarában neves
külföldi fellépők és hazai tehetségek várták a dzsesszrajongókat.

Fotók: Kiss László

A fesztivál jövőre folytatódik, két év múlva pedig ismét lesz dzsesszverseny is

A több évtizedes dzsesszfesztivál régi kezdeményezéseit új tartalommal
töltötték meg idén a szervezők. Ismert hazai és külföldi művészek koncertjeivel közelebb hozták a zenét az emberekhez, valamint lehetőséget nyújtottak
fiatal zenészeknek is a bemutatkozásra.

A Vörösmarty Színházban Biréli
Lagrén adott koncertet. A művész igazi csillag a dzsesszzene égboltján. Magyarországon először Székesfehérváron
lépett fel az Alba Regia Feszt-en.

A Dirty Loops sem hiányozhatott a
fesztiválról. A három svéd fiúból álló,
lendületes funky-t játszó együttes
2011-ben robbant be a köztudatba,
azóta pedig fiatalok és idősek millióit
egyaránt elvarázsolják zenéjükkel.

Dzsesszfeszt
Sztárfellépők a dzsesszfeszten.
Vanek úr rándítana egyet a vállán, és azt mondaná: jah kérem, ezek válogatott
cigánylegények! Ami részint igaz, de a muzsikus urak kifejezés sokkal jobban fedné
a szerda esti valóságot, amikor is Biréli Lagrène úr szórakoztatta az igen vegyes
és kellemesen konszolidált közönséget. (Négy ifjú francia dzsesszbarát és muzsikus
komoly irigységgel nyugtázta – miután útbaigazítottam őket –, hogy én fotózhatom
a mestert.)
Mi tagadás, a koncert mesteri volt. Elképesztő gitárjáték, kitűnő összjáték a társakkal, semmi manír, csak zene és zene. Franck Wolf, a szaxofonos – akit muszáj
megemlíteni – széles mosolyok kíséretében adta-vette a szólamot. Nem lehetett nem
szeretni a Gipsy Project-et.
A koncert felénél 19-re simán lapot kértek: „our star guest” és Roby Lakatos kezdte húzni a nagyérdeműnek. Világhírnévhez méltó élményt kaptunk a francia-magyar ötöstől.
A feszt másik húzóneve, a trendi svéd fiúkból álló Dirty Loops zenekar csütörtökön
bontotta a színház sokat látott falait. Amilyen pompásan szólt az előző projekt, pont
annyira volt hangos és tinédzser-kompatibilis az ő bulijuk.
A kezdés előtti percekben a helyzet komolyságát tükrözte, hogy tanult kollégám a
tenyerén fényt mért, jelezvén, itt és most nem hibázhatunk. Nekem az első percben
mindjárt komoly kétségeim támadtak. Rossz buszra szálltam.
Bizonyára ez is dzsessz, mert telt házzal nyomulnak a srácok, és ennyi ember biztosan nem lőtte mellé a műfajt. Pop ide, dzsessz oda, pörgős, dögös, füstös, fényes, sikeres
bulit jegyzett a skandináv csapat.
Nekem a harmadik szám után sajnos sürgősen más dolgom akadt. Azt hiszem, erre
mondják: generációs szakadék.
Mindezzel együtt, akkor is „hello dzsessz” Székesfehérváron!
Kiss László

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 •
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Az oldalpárt
szerkesztette:
Látrányi viktória

Hagyományos, töltött, hajtott,

Kovács Vivien

Az első bódénál a hamburger a sztár, de terítékükön
megtalálható a zsíros, lapos
tészta is, ami a népszerűségi listán előkelő helyen áll.
Lehet kis- és nagyadagot is
kapni. A legkeresettebb a jól
bevált sajtos-tejfölös, ami
füstölt sajttal is kapható, de
az ínyenceknek itt készítenek
különlegességeket is, mint a
virslis lángos. Az árak ezen a
helyen átlagosnak mondhatók,
ám a méretek kissé elmaradnak a megszokottól.

Azt talán sohasem értjük meg, hogy
miért éppen a melegben esik jól ez a
hizlaló étel

A lángosmustra második állomása Pócsi József bódéja volt, ahol
vérbeli gasztronómiai élményben
lehetett részünk: megkóstoltuk a
bolognaival töltött lángost, ami
nemcsak az olasz konyhákon
nevelkedett tésztafalóknak okoz
élvezetet, de a lángoskedvelőknek
is. Bár sokan a sajtos-tejfölösre
esküsznek, József mégis egyedi

A lángos receptje évszázadok óta változatlan
Horoszkóp
augusztus 11. – augusztus 17.

Kos 03. 21. – 04. 20.

Akkor érzi jól magát a bőrében, ha aktív. A tüzessége
minden sikere kulcsa. A lendület és a lelkesedés ezen
a héten csúcsokat dönt. A hét második felében több
adminisztrációs dolga lesz.

Bika 04. 21. – 05. 20.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Hétfőn ne kapkodjon! Amennyiben mindent
lassan és megfontoltan csinál, kiderül, hogy milyen
sok dolog fér bele ugyanannyi időbe. Hétvégén
aludjon többet, hogy bepótolja a héten összegyűlt
lemaradást!

Fotók: Kovács Vivien

A lángos története legalább a a XVI.
századig vezethető vissza, azóta közkedvelt étel. Mára a strandolás tipikus kísérő étkévé vált. Ahány ember,
annyiféle lángost kedvel, de azzal
mindenki egyetért, a lángos szeretni
való. Felkerestük a város legnépszerűbb árusait, akik elmondták, hogy
idén nyáron melyek a legközkedveltebb lángosok.

Ha lúd, illetve lángos, hát legyen kövér!

ötlettel állt elő, megalkotta a
Texas Monster nevezetű hajtott
lángosát, amit császárszalonnás,
babos, lilahagymás, barbecue-s
raguval spékel meg. Habár
az efféle ízbomba elkészítése
időigényes, a kiszolgálás mégis
meglepően gyors volt. Átlag árkategóriás, kellemes légkörű hely. Itt

is előfordulnak a hamburgerek, de
csak másodrendű étekként.
Harmadik célpontunkon csak
lángosokra specializálódtak.
Tetszik, nem tetszik, a legkeresettebb itt is a sajtos-tejfölös.
Egyesek a lángost szezonális
ételnek tartják, méghozzá a nyáridő kedvencének, de harmadik

A lángosról nem tudni pontosan, hogy magyar vagy római eredetű-e,
de mi azért valljuk nyugodtan, hogy a miénk! Már évszázadokkal
ezelőtt heti szokás volt a lángoskészítés, ugyanis tésztája megfelel a
kenyér tésztájának. A kenyeret ugyan hetente csinálták a régi konyhákban, de ilyenkor kiszakítottak a megkelt tésztából egy darabot,
és nyújtás után parázsra, lángra dobták a kemence előterében, ebből
lett a lángos. A kisült tésztát lekvárral, tejföllel, hússal, juhtúróval,
káposztával, kolbásszal, lecsóval, rántottával, velővel, sonkával
vagy cukorral ízesítették. Nem csoda, ha úgy gondoljuk, eredeti
hungarikum a lángos.

Egy harapást?
Ikrek 05. 21. – 06. 21.

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.

Rák 06. 22. – 07. 22.

Szűz 08. 23. – 09. 22.

Izgalmas dolgok várnak Önre. A hét elején
a párja, vagy ha nincs, akkor valaki más, aki
közel áll Önhöz, gyümölcsöző időszakot él át.
Amennyiben képes vele örülni, Önnek is jut a
sikerből.
Elemében lesz, ami ellenállhatatlanná teszi. De
nem csak a másik nem szemében. Most bármilyen
ügyben sikerek várnak Önre. A hét közepén a
vártnál jobban alakulnak a pénzügyei.

Most semmi sem jelenthet akadályt. A hétvége
előtt a munkában kell az időbeosztásra ügyelnie.
Mindenre jut ideje, ami igazán fontos, de csak
akkor, ha párjával vagy mással nem megy bele
vitákba.
A hét első felében nem sok kedve lesz dolgozni. A
családja és a magánélete elvonja minden ilyesmitől
a figyelmét. Amennyiben szabadságon van, könnyű
dolga van. De ha nem, akkor muszáj koncentrálnia.
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Pócsé József szerint a gazdag
ízvilág nem idegen a lángostól, de
különlegessé teszi azt
állomásunkon mégis inkább ős�szel és tavasszal pusztul a legtöbb
lángos. A tulajdonos véleménye
szerint azért, mert ilyenkor
nyáron az emberek inkább a
vízpartokon, strandokon eszik a
kelttésztás finomságokat.

A tészta elkészítése
nem okoz gondot
még egy „botkezű”
házi szakácsnak sem.
Kísérletezőknek a
legegyszerűbb receptet
ajánljuk nyolc adag
elkészítéséhez – ami
éppen egy négyfős családot elégít ki. 100 dkg
finomlisztet, három tojást, fél liter tejet, 175
g tejfölt, 3 dkg élesztőt
és egy kávéskanál
sót használunk fel. A
tejfölbe belekeverjük
az élesztőt. A lisztet
tálba tesszük, hozzáadjuk a tojást, a sót,
az élesztős tejfölt, és
fokozatosan csurgatva
a tejet. A tésztát alaposan összedolgozzuk,

Fotó: Nagy Eliza

mindegy, csak lángos legyen!

A lángos – ha frissen sült – mosolyt csal az ember
arcára

és minimum egy órára
betesszük a hűtőbe.
A kelesztés a hideg
hűtőben is ffolytatódik.
A tésztát nem kell
kinyújtani, hanem csak
vizes kézzel kicsípünk
belőle, és kézben forgatva kerek korongot
lógatunk belőle, forró
zsiradékba tesszük,
megszurkáljuk, fedőt
dobunk rá, majd megfordítjuk, s fedő nélkül,
gyorsan megsütjük a
másik oldalát. Ha a
család tagjai eltérő
időpontokban ennének, akkor a maradék
tésztát visszatesszük a
hűtőbe, hogy a későn
evőknek is frissen
süthessünk.

Szelfizz az óriásokkal!
Játékunk lezárult, ezúton köszönjük mindenkinek, aki küldött nekünk fényképet. Ketten is kapnak két főre szóló belépőt a Koronázási
Szertartásjátékra.

Az első nyertesünk Csikós Julika, aki megmutatja nekünk, hogy
az óriásbábok valóban óriások, hiszen a bábok derekáig ér. Julika
nagyon szerette volna megnézni a Szertartásjátékot, ezért is nevezett be a fotós versenyre. Mindig figyelemmel követi, hogy milyen
programok vannak a városban, a Királyi Napokra mindig ellátogat.
Mérleg 09. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 01. 20.

Nem az a cél, hogy a barátaival dolgozzon,
de jó hangulatban szórakoztatóbb dolgozni.
Nem kell születés- vagy névnap ahhoz, hogy
meglepje a kollégáit. Süthet valami egyszerű
finomságot.
Most lepattan Önről minden negatív vélemény és
elégedetlenkedés. Sajnálhatja azokat az embereket,
akik folyton a hibákra fókuszálnak. Örüljön, hogy
nem tartozik közéjük!

A másik nyertesünk Magyar Zsanett, aki frappáns címmel küldte el a képet: A sportok királynője a „királyok városában” és az óriásbábok. Tizenkét
éve részt vesznek a Királyi napokon, azért is, hogy néptáncos gyermekeiket
megnézzék. Úgy gondolja, hogy ezek a programok a város jó hírét keltik
világszerte, hiszen a belvárosban egyre több turistával találkozik.

Csupa jó dolog vár Önre. Ragadja meg az összes
kínálkozó alkalmat! Meglátja, most minden ajtó
kinyílik Ön előtt. Szükség lesz a lelkesedésére.
Hétvégén igyekezzen minél többet a szabadban
lenni!
Nehezen veszi fel a ritmust. Ettől elégedetlen lesz
önmagával. Jó hír, hogy a hét második felében egyre
vitálisabbá válik, és visszanyeri a magabiztosságát. A
péntek ebből a szempontból kimagasló.

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.

Ezen a héten a párkapcsolat, vagy ha nincs, akkor annak
a hiánya kerül a figyelme középpontjába. Lehet, hogy ez
boldoggá teszi, lehet, hogy elszomorítja. Ezzel párhuzamosan muszáj a munkájára koncentrálnia. Ne hibázzon!

Halak 02. 19. – 03. 20.

A hét közepén a pénzügyei kedvezőbben alakulnak,
mint tervezte. Ez okot ad az örömre. Megdolgozott
érte, vagy megspórolta. Szóval nem érdemtelenül
kapja. Ez az ég ajándéka. A hétvége előtt ügyeljen
arra, kinek mit mond!
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Székesfehér vár

Fő utca

(Vörösmarty Cukrászda mellett, a Virágórával szemben

Nyitva tartás:

H-P.: 8.30-17.30, Szo.: 8.30- 12.30,
V.: Zárva

Egy belvárosi üzlet külvárosi árakkal!
Szivacsos alátét 1 db-os

AuguSZtu

Viaszos asztalterítő 100x140 cm

480 Ft/1db

290 Ft/4db
72,5 Ft/db

380 Ft/1db

250 Ft/4db
62,5 Ft/db

Pamut felmosófej 120 g

350 Ft/2db
1458,3 Ft/kg

290 Ft/2db
1208,3 Ft/kg

Tango légfrissítő utántöltő 250 ml
(automata készülékekbe kompatibilis)

Domestos fehérítő 750 ml

290 Ft/1db
580 Ft/kg

450 Ft/1db
600 Ft/l

390 Ft/1db
1560 Ft/l

370 Ft/1db

290 Ft/1db

Mosószóda 500 g

220 Ft/1db
440 Ft/kg

493,3 Ft/l

1160 Ft/l

Aroma Color hajfesték

Alpok Aqua lúgos forrásvíz 1,5 l mentes

Coca-cola 1,75 l

100 Ft/1db
66,7 Ft/l

90 Ft/1db

350 Ft/1db
200 Ft/l

290 Ft/1db

350 Ft/1db

290 Ft/1db
Minden napok tésztája száraztészta 1kg

60 Ft/l

165,7 Ft/l

Tornazsák

Bevásárló táska többféle

290 Ft/1db

250 Ft/1db
330 Ft/1db
330 Ft/1kg

290 Ft/1db
290 Ft/1kg

290 Ft/1db

220 Ft/1db

Kutyajáték köteles

290 Ft/1db

Akciós áraink 2014.08.11-től 22-ig érvényesek.
Az árak bruttó árak és magyar forintban értendők.
Kiszolgálás csak háztartási mennyiségben.
Részletek az üzletben.

250 Ft/1db

FEHÉRVÁR
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uSi Akció
Formázott mosogatószivacs 3 db-os

Termékeinket otthonából is
megrendelheti – akár ingyenes házhozszállítással is –
a www.arvihar.hu címen
található webáruházunkból!
Kövesse ajánlatainkat a www.facebook.com/arvihar.hu vagy
a www.facebook.com/eurosdiszkont facebook oldalainkon!
Tango légfrissítő 300 ml

Gázgyújtó
Gyermekek elől elzárva tartandó!
Fokozottan tűz-és robbanásveszélyes!
Állítható láng, gyerekzáras védelem!
Felrázni, ütögetni, tűzbe dobni még
üres állapotban is tilos!

350 Ft/3cs
38,9 Ft/db

290 Ft/3cs
32,2 Ft/db

250 Ft/1db
833,3 Ft/l

290 Ft/1db

190 Ft/1db

250 Ft/1db

633,3 Ft/l

Lenor öblítő koncentrátum 1 l

Fa roll desodor 50 ml

Perwoll folyékony mosószer 1 l

290 Ft/1db
5800 Ft/l

650 Ft/1db
650 Ft/l

250 Ft/1db

550 Ft/1db

650 Ft/1db
650 Ft/l

5000 Ft/l

550 Ft/l

580 Ft/1db
580 Ft/l

Szőlőcukor 70 g

Napraforgó 180 g sós, sótlan
Pásztor ételízesítő 200 g

290 Ft/2db
805,6 Ft/kg

270 Ft/3db
1285,7 Ft/kg

270 Ft/2db

250 Ft/1db
1200 Ft/kg

225 Ft/1db

250 Ft/3db

750 Ft/kg

1190,5 Ft/kg

1125 Ft/kg

Térdfix 2 pár/csomag

Frizbi Eco papírzsebkendő 80 db-os, 2 rét.

Toll 10 db-os

290 Ft/2cs
72,5 Ft/pár

190 Ft/3cs
0,8 Ft/db

120 Ft/1cs

200 Ft/4cs

60 Ft/pár

#

27 Ft/db

Kutyapiszok-gyűjtő zsák 3x20 db-os

#

290 Ft/1cs
4,8 Ft/db

250 Ft/1cs
4,2 Ft/db

kuPON

%
5
Ó
-1 URÓS

#

270 Ft/1cs

0,6 Ft/db

Amennyiben 2014.08.25-09.05. között vásárol üzletünkben és a pénztárnál bemutatja ezt a kupont, azonnali
15%-os kedvezményt adunk a vásárlás végösszegéből!
Más akcióval nem összevonható! Egy vásárlásnál csak
egy kupon váltható be!

#

#

330 Ft/1cs
33 Ft/db
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Szomszédoltak a város déli fertályán
NAGY ZOLTÁN PÉTER

Már tizedik alkalommal tartottak szombaton családi napot
Alsóváros, Tóváros, Sóstó és
az Őrhalmi szőlők lakóinak. A
Sóstói Szomszédoló keretében
gulyásfőzésre és ebédre invitálták a vendégeket. Az esti órákig
zenés-táncos színpadi programokkal, egészségügyi szűrések-

kel, kézműves foglalkozásokkal és
gyermekprogramokkal várták a
vendégeket. Külön örülök annak,
hogy Alsóvárosból, az Őrhalmi
szőlőkből, Sóstóról és Tóvárosból
is sokan eljöttek, miközben hálámat fejezem ki a sok támogatásért és segítségért, amit az elmúlt
években kaptunk – mondta
Mészáros Attila, a terület önkormányzati képviselője.

Fotók: Simon Erika

Medárd után végre megpihent az eső, csak a Nap miatt kellett az ernyő

A mulatozás, kikapcsolódás mellett elfért az egészségügyi szűrés, a gyors
vizsgálat is

Nemcsak a játszótér, de a felnőttek játéka is vonzotta a gyerekeket

Winchestergyártók talákozója a Bregyóban
schéda szilvia

Múlt szombaton rendezték meg a
Székesfehérvári Winchestergyártók
Nemzetközi Találkozóját a Bregyóközi Ifjúsági és Sportcentrumban.
A program érdekessége, hogy egy
egykori székesfehérvári gyár dolgozóiból alakult közösségi portálos csoport
hívta életre.

Fotók: Kiss László

Az egész napos rendezvényt
Cser-Palkovics András, Székes-

fehérvár polgármestere nyitotta
meg, aki köszöntőjében hangsúlyozta: „Az egykori cég által
fizetett iparűzési adó a kilencvenes
évek végén nagymértékben hozzájárult a város fejlesztéséhez. Csodálatos dolog az, hogy egy közösség
tizenkét év elteltével szervez meg
egy ilyen eseményt”.
A gyár egy mainzi winchestergyártó cég leányvállalataként
működött 1995-től 2002-ig, és
merevlemez meghajtókat gyár-

Winchesterek, szkafanderek és egyéb, a hajdani gyárban használt eszközök
rögtönzött tárlata a Bregyóban

Vastag Csaba fellépése koronázta meg a családi napot

tott. Számos egykori munkavállaló látogatott ki a Bregyóba,
hogy együtt idézzék fel a régi
időket. A családias hangulatú napon egyebek mellett
gyermekműsorokkal, tánc- és
zumbabemutatóval, az egykori
gyárban használt eszközökből
összeállított „múzeummal”,
valamint Vastag Csaba koncertjével várták a nosztalgiázókat
és családjaikat. Szalai János, a

program főszervezője elmondta:
Ez a nap is bizonyította, hogy a
kezdeményezés nem volt hiábavaló, hiszen körülbelül ezer egykori
dolgozó találkozhatott újra a
Bregyóban. A tizenkét éve bezárt
gyárat a hajdani munkavállalók
többsége a mai napig élete legjobb munkahelyének tartja, így
örömmel vettek részt a javarészt
önkormányzati támogatásból
megvalósult családi napon.
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székesfehérvári
kir ályi napok 2014
koroNázási üNNepi játékok

koroNázási szertartásjáték – szeNt lászló

Musica sacra

Miklósa erika

– Mária Dalok

Varga Miklós

Charlie

tóth Vera

keresztes ildikó

NéháNyaN a
sztárfellépők közül:
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látNi és játszaNi
Augusztus 13. szerda 17.00 óra | Szent István Művelődési Ház, Liszt Ferenc u. 1.
Kiállítás a Herendi Porcelánmanufaktúra tervezője, Meixner Etelka munkáiból.
A tárlat megtekinthető szeptember 13-ig.

fehérvár az árpáD-korbaN eMlékülés
Augusztus 14. csütörtök 10.00 óra | Városháza Díszterme, Városház tér 1.
Az Árpád-ház program fehérvári nyitórendezvényén az érdeklődők neves történelemkutatók előadásait hallgatva ismerkedhetnek az Árpád-kori Székesfehérvár múltjával,
a középkori város gazdasági életét működtető törvényi háttérrel, valamint a legkorszerűbb kutatások eredményei alapján a középkori királykoronázások szokásaival.

Az Árpád-ház
programról
a szent istván emlékévben székesfehérváron döntött a kormány a királyi koronázótemplom
romterületéhez kapcsolódó látogatóközpont kialakításáról és
a tudományos kutatások megindításáról. Az Árpád-ház program
célja, hogy a Nemzeti Emlékhely
zarándokhellyé váljon.

térítésMeNteseN látogatható
az osszáriuM a NeMzeti eMlékhelyeN
Augusztus 14. és 20. között, minden nap 9 órától 20 óráig
Ünnepi megnyitó: augusztus 14. csütörtök 15.00 óra. Szakvezetést augusztus 14-én 16.00,
17.00 és 18.00 órától, 17-én és 20-án pedig 15.00 órától tartanak. Az osszárium a Szent István
király által alapított koronázó bazilika feltárásakor talált csontmaradványokat rejti. A Nemzeti
Emlékhely egész augusztusban térítésmentesen megtekinthető!

székesfehérvár fogaDalMi szeNtMiséje
Augusztus 14. csütörtök 18.00 óra | Bazilika, Arany János u. 9.
Szent István 1038-ban, a halála előtti estén Szűz Mária pártfogásába ajánlotta trónörökös
nélkül maradt országunkat. Felajánlására emlékezve az évforduló napján reggel 9 órakor a
püspöki palotából ünnepélyesen átkísérik a Magyar Szent Család (Szent István, Boldog Gizella, Szent Imre) ereklyéit a székesegyházba, amelyeket meg lehet tekinteni az oltárnál egész
nap. A bazilikában az egyházközségek egész napos imádságot és zenés áhítatot tartanak.

Spányi Antal megyés püspök

székesfehérvári királyi Napok MegNyitó
Augusztus 14. csütörtök 20.30 óra | Mátyás-emlékmű – Ciszterci templom
Dr. Cser-Palkovics András, a királyok városának és Porga Gyula, a királynék városának polgármestere nyitja meg a rendezvénysorozatot, majd részletek hangzanak el az István a király című rockoperából Keresztes Ildikó és Varga Miklós előadásában. 21.00 órakor a
polgármesterek közösen felkapcsolják a történelmi képregény fényeit, amellyel egy időben az egyházi kórusok koncertje kezdődik
a Ciszterci templomban (hangszórókon a Fő utcán is hallható lesz).

féNy utca
Augusztus 14. és 18. között 21 órától 24 óráig | Fő utca
Európa legnagyobb mozgó történelmi képregényében Szent László király
legendás hőstettei elevenednek meg, a Fő utca épületein. A vetítés a Duett
Ruházati Bolttól (Ciszter templomnál) indul és a DM-ig (Drogerie Markt) tart.

bobaN & Marko Marković orkestar koNcert
Augusztus 14. csütörtök 22.00 óra | Zichy-liget színpada
A Kusturica filmekből világszerte ismertté vált rézfúvós zenekar virtuóz előadásmódjával megkerülhetetlen együttese a balkáni gypsy rézfúvós vonulatnak.

Az igazi örömzenélők: Boban & Marko Marković Orkestar

Musica sacra – Miklósa erika koNcertje
Augusztus 15. péntek 21.00 óra | Szabadtéri színpad a Nemzeti Emlékhelynél
A Harmonia Albensis záróakkordjaként a koncerten Ave Maria részletek hangzanak el négy szerzőtől, továbbá operarészletek, népi
imádságok, „Máriák” Erkeltől, Bernsteintől és Piazzolától, valamint kedvelt Kálmán, Händel és Verdi művek. Vendégként fellép:
Dolhai Attila színész, Tóth László trombitás, Szlama László kobozművész, fúvós hangszereken a fehérvári Cserta Balázs, valamint az
Alba Regia Szimfonikus Zenekar Drahos Béla karmester vezényletével.
A szervezők programváltoztatás jogát fenntartják.
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Városház téren:

augusztus 16-19.
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Középkori piac, vásári forgatag
középkori életkép lovagi sátrakkal,
kipróbálható mesterségfogásokkal

11 óriásbáb további 4 belvárosi helyszínen:

Óriásbáb szigetek
egész napos programokkal,
kézműves foglalkozásokkal,
középkori játékokkal,
közös zenéléssel

tábori és harci bemutatók
a Várfal parkban

Óriásbábok találkozója
a Magyar Király szálló előtt
13 és 18 órakor

Fény utca
aug. 14-18-ig, 21-24 óráig
a Fő utcán
A részletes program megtalálható
a Fesztiválújságban!

www.koronazas.hu
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A programok listájában feltüntetett helyszíneket a térképen jelöltük.
A Koronázási Ünnepi Játékok (augusztus 16-18.) több helyszínen zajlik. Ezek a következők:
2014. augusztus 15. péntek
21.00
Koronázó tér, Nemzeti Emlékhely

Musica Sacra

2014. augusztus 16–17. szombat, vasárnap
10.00–19.00
Városház tér
Középkori vásári életkép és középkori piac
Kossuth Lajos utca, Táncoló lány-szobor | Bartók Béla tér
10.00–19.00
óriásbáb szigetek
Fő utca, Mátyás-emlékmű | Országzászló tér (Virágóra)
10.00–19.00
Várfal park
Hagyományőrzők seregszemléje, harcművészeti bemutatók
13.00 és 18.00 Fő utcán át a Hotel Magyar Király előtt
óriásbábok zenés találkozója
21.00
Koronázó tér, Nemzeti Emlékhely
Koronázási szertartásjáték – Szent László
21.00–24.00
Fő utca
Fény utca (napközben „Rajz utca”)
Egész napos kísérőprogramok a Fő utcán: középkori térzene a Musica Historica és a Sub Rosa régizenei együttessel, vásári kirakodók
2014. augusztus 18. hétfő
10.00–19.00
Városház tér
Középkori piac
Kossuth Lajos utca, Táncoló lány-szobor | Városház tér
10.00–19.00
óriásbáb szigetek
Fő utca, Mátyás-emlékmű | Országzászló tér (Virágóra)
13.00 és 18.00 Városház tér
óriásbábok zenés találkozója
21.00
Koronázó tér, Nemzeti Emlékhely
Koronázási szertartásjáték – Szent László
21.00–24.00
Fő utca
Fény utca (napközben „Rajz utca”)
Egész napos kísérőprogramok a Fő utcán:középkori térzene a Musica Historica és a Sub Rosa régizenei együttessel, vásári kirakodók
ESŐNAP: 2014. augusztus 19. kedd
21.00
Koronázó tér, Nemzeti Emlékhely
21.00–24.00
Fő utca
A koronázási menet útvonala alább, a forgalomkorlátozásoknál olvasható.

PARKOLÁSI LEHETŐSÉGEK
Díjmentes parkolók a térképen jelölteken kívül: Malom utca, Móri út (az
országalmától 10-15 perc séta)
Hétvégéken és ünnepnapokon minden parkoló térítésmentesen vehető
igénybe az egész városban!
Munkanapokon díjfizetés ellenében vehetők igénybe: az Eszperantó tér,
Ybl M. utca, Rákóczi út és József utca melletti parkolók, valamint a Mátyás
király körúti parkolók, és az evangélikus templom parkolója az Ősz utca
és a Palotaváros parkolói.
Kérjük a rendezvények látogatóit, hogy a rendezvényterületeket lehetőleg
gyalogosan közelítsék meg, és a torlódások elkerülése érdekében a távolabbi parkolókat, vagy a közösségi közlekedést válasszák!
A Fény utca idején a Fő utcán (augusztus 14. és 18. között 21 órától 24
óráig) a torlódás elkerülése érdekében kérjük, vegyék figyelembe a vetítés haladási irányát: a mozgó történelmi képregény első kockája a Duett
Ruházati Bolt falára lesz kivetítve a Ciszter Templomnál, záró képe pedig a
DM (Drogerie Markt) homlokzatára.

FORGALOMKORLÁTOZÁSOK ÉS FORGALMI REND
Víziközmű építési munkák miatt forgalomkorlátozással kell számolni a
Várkörúton, így lehetőleg ezt az útvonalat kerüljék el. A Rákóczi úti forgalomkorlátozások a parkolóhelyek igénybevételét nem akadályozzák.
Augusztusban le van zárva a Mátyás király körút Zichy ligeti szakasza.
Augusztus 10-től augusztus 24-ig a Mátyás király körút az Ybl utca és
Várkörút között lesz lezárva, ezzel együtt a Zichy liget útja zsákutca lesz
a Mészöly G. u. felől. A zárások fix telepítésű kordonokkal történnek.
Augusztus 13-tól 19-ig 19.30 és 23.30 óra között a Várkörút és Rákóczi út
csomópontját a Koronázási szertartásjátékok (próbák, előadások, szükség szerint esőnap) idején lezárják.
Augusztus 16-án, a Szőlőműves szobrát avatják a Pozsonyi Fiskális úti

Koronázási szertartásjáték – Szent László
Fény utca

körforgalomban, emiatt a Pozsonyi utat lezárják: a SPAR parkoló bejárata
után, a Losonci utcánál, a Fiskális úton a Selmeci utca csatlakozásában,
továbbá a Kassai útnál, és a Késmárki utcánál.
Az augusztus 20-án 16.30-kor induló Fehérvári Királyok menetének útvonala a következő: Koronás Park > Mészöly G. utca > Szabadságharcos út
> Mátyás király körút > Zichy liget > Fő utca > Városház tér > Kossuth utca
> Szent István tér > majd a bábok „hazatérése” a Vörösmarty Színházba
Zárások, terelések a menet idején:
I. ütem: Mészöly Géza utca zárása a Liget sor és Szabadságharcos út között
II. ütem: Novotel Hotel előtti csomópont zárása a Palotai út és a pláza felől, közben a menet elhaladtával a Mészöly Géza utca megnyitása
III. ütem: Mátyás király krt. folyamatos megnyitása a menet után az Ybl M.
utcáig.
A Szent István téren augusztus 19-én 22 órától a parkolókat lezárják.
A Kossuth utca Árpád fürdő felőli oldalán tilos a várakozás (augusztus 20-án
egész nap). A lezárt területeket 15 óráig el kell hagyni (a megállás is tilos).
A menet érkezése előtt fél órával lezárják a Petőfi utcát a Várkörútnál és a
Szent István teret a Megyeház utcánál, valamint a Budai útnál.
MENTŐK (mentő, esetkocsi, vagy egészségügyi mozgóőrség)
A térképen feltüntetett helyszíneken a mentők értelemszerűen csak
a rendezvények ideje alatt lesznek jelen!
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT (elsősegélynyújtás és életmód tanácsadás)
Augusztus 16-án és 17-én a Juhász Gyula utcában, ill. augusztus 20-án,
a Városház téren 10 órától 18 óráig.
INFOPONTOK
Tourinform Iroda a Városház téren, a Hiemer-házban. Nyitva: augusztus
14 és 24 között minden hétköznap 9 órától 20 óráig, hétvégén 10 órától
20 óráig.
Infoház a Püspöki Palota/Országalma mellett (a Pipó toronynál). Nyitva:
augusztus 14 és 24 között minden nap 10 órától 22 óráig, a Szertartásjáték napjain 10 órától 23 óráig.

INGYENES VÍZKÍNÁLÓ HELYEK a Fejérvíz Zrt. jóvoltából
augusztus 14.
csütörtök
Színház
Városháza

augusztus 15.
péntek

11–23 óra
11–23 óra

augusztus 16-17.
szombat-vasárnap

augusztus 18. hétfő

augusztus 20.
szerda

11–23 óra

16–22 óra

10–18 óra

11–23 óra

11–17 óra

10–23 óra

augusztus
21-22-23-24.
11–23 óra

A szervezők a változtatás jogát fenntartják.
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ii. fricsay richárD regioNális
katoNazeNekari fesztivál
Augusztus 15. péntek 16.00 óra | Városház tér
A házigazda székesfehérvári katonazenekar mellett a vendég veszprémi, debreceni és kaposvári zenekar 15.30 órától a Zichy Ligetben, az Alba Plaza
előtti téren, illetve a Szent István téren már ízelítőt ad zenei sokszínűségéből.
Ezekről a helyszínekről vonulnak át a Városház térre, ahol 16.00 órakor hangzik fel a nyitány. Ezt követi a katonazenekarok egyéni koncertje, majd 16.50
órától a száz egyenruhás közösen muzsikál, show elemekkel tarkított pazar
előadással szórakoztatva a közönséget.

Kicsit koncert, kicsit színház: a katonák emberibb arcát
ismerhetjük meg

szőlőMűves szobor avatása
Augusztus 16. szombat 16.00 óra | Pozsonyi úti körforgalom
Az egykori Noé-hegy, majd Szőlőhegy hagyományainak állít emléket Nagy Benedek szobrászművész. A Szőlőműves szobra a mai Öreghegy
kapujában az elhagyott, elvadult szőlők újjáteremtőinek tiszteletére készült. A bronzba öntött alkotás egy kissé előrehajló férfit örökít meg,
aki a karóhoz öleli a szőlővenyigét, hogy azt rafiával a karóhoz kösse. A szőlődombot jelképező talapzat fehérvárcsurgói tengerfenék-homokkőből való. A szoboravató résztvevőit kisvonat szállítja az ünnepségsorozat következő helyszínére, a Bory-várba.

Deák DéNes és a láNczos korNél - szekfű gyula
ösztöNDíjak, valaMiNt a Deák DéNes Díj átaDása
Augusztus 16. szombat 17.00 óra | Bory-vár, Elefántos udvar
A koronázó városban élő, vagy a várossal szellemi kapcsolatban állók munkáját segíti évtizedek óta két ösztöndíj program.
Hagyományosan az államalapítás ünnepségsorozatának részeként adják át a Lánczos Kornél-Szekfű Gyula Ösztöndíjakat, valamint a Deák Dénes-díjat és Ösztöndíjat.

szeNt istváN eMlékéreM és Díj átaDása
Augusztus 18. hétfő 17.00 óra | Szent István Művelődési Ház, Liszt Ferenc u. 1.
A magánkezdeményezésre alapított díj kuratóriuma olyan köztiszteletben álló személy munkásságát, szakmai életútját, emberi
hozzáállását ismeri el, akinek életéhez Szent István öröksége szolgál iránymutatásul, aki a keresztény értékrendnek megfelelő
életet él és ennek szellemében kiemelkedő tevékenységet végez.

koNcertek a zichy-liget szíNpaDáN
Augusztus 16. szombat 19.30 óra

Augusztus 17. vasárnap 19.30 óra

Operett és musical gála

Zséda Pop Koncert

Fonyó Barbarával, Kállay Borival
és Bot Gáborral

Augusztus 18. hétfő 19.30 óra

United együttes koncertje,
vendég: Tóth Vera

szék esfehérvár i k ir ályi napok 2014

öreghegyi Mulatság
Augusztus 19. kedd 14.30 – 00.20 óra | Bory tér
Nem maradhat el idén sem a hangulatos közönségtoborzó, lovaskocsi viszi a hírt, hogy kezdődik a mulatság. Az ez évi bortermés
megszenteléséért most is felvonul a Noé-hegyi Szent István Borrend, és átadják az Öreghegy Bora 2014 kitüntetést a szőlőhegy
legjobb borászának. A gyermekeket Baboth Dóra és a Kákics együttes szórakoztatja 15 órától, amit a Borban az igazság című operett műsor követ. 17 órakor, az új kenyér megszentelése után avatják fel Szakál Antal dr. Ágoston Bélát ábrázoló domborművét.
A TáncolKodó néptáncegyüttes és a Tilinkó zenekar műsorát követi a Felicita latintánc bemutatója, a Fehérvár Hangjai döntősei,
illetve Fekete Dávid koncertje. Az est fénypontjaként 20 órakor lép a színpadra Charlie, majd 21 órakor a Fantom együttessel
kezdődik az utcabál. Az Öreghegyi Mulatságot most is az éjféli tűzijáték zárja.

szeNt istváN NapjáN
Augusztus 20. szerda 10.30 – 24 óra
10.30 óra | Ünnepi szentmise a székesegyházban: a szentmisét követően
Spányi Antal megyés püspök megáldja az új kenyeret.
10.00-18.00 óra | Királyi városunk – Tele élettel: Az ünnep tiszteletére a Fő utcán
és a Városház téren színes, izgalmas programokkal várják az érdeklődőket..
16.30 óra | Történelmi felvonulás óriásbábokkal: Tavaly bemutatkozott István, Imre,
Gizella figurája, idén a menet öt új bábbal egészül ki – László, I. Géza (Magnus),
Rheinfeldi Adelhaid, Piroska és Salamon közel ötméteres alakjával.
18.00 óra | Díszközgyűlés a Szent István téren: Szent István lovasszobra, a történelmi
zászlók és az óriásbábok adnak történelmi díszletet a város ünnepi közgyűlésének.
23.00 óra | Szent István-napi tűzijáték a Palotavárosi tavaknál.
az óriásbábokat diákok készítették

XiX. NeMzetközi NéptáNcfesztivál
Augusztus 20-24. | Városház tér, Táncház
Augusztus 20-án a résztvevő táncegyüttesek 19.00 órakor indulnak a Malom utcai Táncháztól a Fő utcán át a Városház térig. A Nyitó gála 20.00 órakor kezdődik a téren felállított színpadon. A Táncházban augusztus 21. és 24. között minden nap
15.00 órától gyermekprogramok lesznek; 18.00 és 21.00 óra
között táncbemutatók zajlanak a Városház tér színpadán, majd
a Táncházban közelebbről lehet megismerkedni a táncegyüttesekkel. A fesztivál augusztus 24-én vasárnap zárul: 19.00 órakor
az együttesek felvonulnak a Táncháztól a Városház térig, majd a
20.00 órakor kezdődik a Záró gála.

Idén Oroszországból, és Ciprusról is érkeznek csoportok

korNis gyula szobráNak avatása
Augusztus 22. péntek 11.00 óra | Bartók Béla tér
Klebelsberg Kuno kultuszminiszter közoktatásért felelős államtitkárának egészalakos bronz szobrát Kövér László, az Országgyűlés
elnök avatja 11 órakor a Bartók téren. A Vörösmarty Könyvtár árkádjának lépcsőjén a város annak az államférfinek emel emléket,
aki a két világháború közötti időszak kiemelkedő tudósa volt, piarista tanár és filozófus, az MTA tagja. A piarista rendből kilépve a
székesfehérvári egyházmegye papja lett.

Xvi. araNybulla Művészeti Napok

képzőművészet – színház – zene

Augusztus 22-23-24. | Öreghegyi Közösségi Ház, Fiskális út 93.
Augusztus 22. péntek
18.00 óra: Dér Adrienn képzőművész és Joseph Longoria amerikai festőművész közös kiállításának megnyitója
19.00: Burján Orsi és a Pálinkálom folk-jazz koncert
Augusztus 23. szombat
19.00 óra: „Gyöngyöt az embernek” énekelt versek Balassitól Babitsig – A Misztrál együttes műsora
Augusztus 24. vasárnap
19.00 óra: „Csodálatos, képes rettenetek” – A Medve Társulat Ady-estje | Rendezte: Halmy György, Főszereplő: Csuja Imre
A szervezők programváltoztatás jogát fenntartják.
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Garantált

városnéző
programok
augusztusi hétvégéken

PÉNTEK

SZOMbAT

Fáklyás körbevezetés az éjszakai belvárosban
és a Nemzeti Emlékhely Szent István mauzóleumában. (Augusztus 15-én csak a belvárosban.)

Kisvonatos kirándulás idegenvezetéssel
a Bory-várba, a 20. századi romantikus
lovagvárba.

1
órás
program

2

SZOMbAT

Szent István nyomában – ismerkedés a város
történelmi értékeivel és a Szent Korona hiteles
másolatának megtekintése a Városházán.

1,5
órás
program

órás
program

Indulás: 21.00 órakor az Országalmától
Részvételi díj: 500 Forint/fő amely tartalmazza a
múzeumi belépőjegyet és az 1 órás idegenvezetés díját.

Indulás: 16.00 órakor az Országalmától
Részvételi díj: 500 Forint/fő amely tartalmazza
a 1,5 órás idegenvezetés díját.

Indulás: 10 órakor az Országalmától (Aug. 16-án a Liszt Ferenc utcából.)
Részvételi díj: 1900 Forint/fő amely tartalmazza
a kisvonat, a Bory-vár és a 2 órás idegenvezetés díját.

Koronázási

ajándéktárgyak

Vigye haza emlékbe!

Koronázási ajándéktárgyak és székesfehérvári
szuvenír a Fehérvári Ajándékboltból.

SZENT
ISTVÁN

ASZTRIK
PÜSPÖK

SZENT
IMRE
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Fehérvári Ajándékbolt | Székesfehérvár, Hiemer-ház, a Tourinform iroda mellett
Nyitva hétköznap: 9–18 óráig | szombat- vasárnap: 10–18 óráig

Koronás élmények
A Királyi Napok alatt is 9-től 21 óráig várjuk játékos kedvű
látogatóinkat vadonatúj történelmi játszóparkunkban.
Garantált programok minden szombaton 16 órától:
Augusztus 9. 16 óra

Augusztus 16. 16 óra

Augusztus 23. 16 óra

batyu Színház: A mesélő vasaló
Részvételi díj: 500 Ft/fő

Szász Ilona:
Violin király és Hanga királykisasszony
Előadja: Joós Tamás énekmondó
Részvételi díj: 500 Ft/fő

Élő-Képes Krónika
Előadja: Szabad Színház
Részvételi díj: 500 Ft/fő

Rendelhető programjainkat keresse:

www.koronaspark.hu

s z é k e s f e h é r vá r

Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. (Hiemer-ház)
22/537-261 | szekesfehervar@tourinform.hu

HIRDETÉS

közéleti hetilap
A HETILAP
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Keresztrejtvény

Múlt héten is városunk és ezzel együtt hazánk történelmével
foglalkoztunk. Egyik kérdésünk az volt, hogy kiknek a házassági
szerződését írták alá az egykori bazilikában 1234-ben? Már múlt
heti számunkban is jeleztük, hogy a Szent István által alapított
bazilikában több pár házassági szerződését írták alá, a dátumnak
ezért jelentősége van. Azok fejtették meg a rejtvényt helyesen,
akik ezt a választ kapták eredményül: MÁSODIK ANDRÁS
ÉS ESTEI BEATRIX
1375-ben több forrás is Alba Regalisként nevezte Székesfehérvárt. Az egyik ilyen forrás egy világhírű, a maga korában
igen pontos és korszerű térkép volt, amelyik Európa fővárosai
között a legnagyobbak között jelölte városunkat. Azok adtak
helyes választ, akik e térképet így nevezték meg: KATALÁN
VILÁGATLASZ

SZÓRAKOZÁS
A HETILAP

Székesfehérvárt sok néven szólították a történelem során,
bár mindegyik elnevezése jelezte nagyságát, méltóságát is.
Az 1206-ból ránk maradt latinos elnevezése városunknak:
CASTRUM ALBENSE.
Tudjuk, ezen a héten mutatják be az egykori Szűz Mária prépostsági templom romjai felett Szent László királyunk koronázási
szertartásjátékát. A lovagkirályról sokat tudunk, azt is, hogy
választott városa Várad volt. De mi volt a latin neve a koronázó
fővárosnak a szent király uralkodása alatt? A választ meglelhetik a
rejtvény sorai között. Hasonlóan megtalálhatják, ki volt az első, és
ki az utolsó Fehérváron megkoronázott király. Keveset beszélünk
királynéinkról, hát tudjuk meg, hogyan hívták országunk első
királynéját, akit városunkban koronáztak meg, és melyik hölgy
fejére tették utoljára az uralkodók feleségének járó koronát!

2014. augusztus 11.
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PROGRAMAJÁNLÓ
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Művészteleptől a Koronás Parkig – programajánló
Hétfő:
II. Fehérvári Művésztelep
Augusztus 11-24. A Szabadművelődés Háza
Székesfehérvári alkotók találkozása és közös munkája. Megnyitó: augusztus 11. 18 óra
Kedd:
Őstermelők vására
16 óra Fehérvári Civil Központ
előtti tér
A vásáron számos őstermelő és
kézműves árusítja portékáit.
Kováts Borbála előadása – II.
Fehérvári Művésztelep
18 óra A Szabadművelődés
Háza
Az előadó, Haász Ágnessel
együtt alapítója a Magyar
Elektrográfiai Társaságnak. A
Magyar Képzőművészeti Egyetemen készített szakdolgozata
a kilencvenes évektől tárgyalja

a magyar számítógépes grafika
történetét. Erről tart egyórás
vetítéses előadást.
Szerda:
Rajzóra
17 óra Igéző (Basa u. 1.)
Minden szerdán várják az érdeklődő gyermekeket.
Szent Királyoknak Fényes
Tüköre
17.30 Szent István Király Múzeum díszterme
Borbély Béla fotográfus kiállításának ünnepélyes megnyitója.
Előadások a II. Fehérvári Művésztelep keretében
18 óra A Szabadművelődés
Háza
A programon a Székesfehérvári
Művészek Társasága tagjai, Koppány Attila és Paczona Márta
elektrografikai munkáit mutatják
be vetítéssel egybekötve.

Csütörtök:
Vetítéses előadás – II. Fehérvári Művésztelep
18 óra A Szabadművelődés Háza
A programon a Székesfehérvári
Művészek Társasága tagjai, Jónás
Attila, Büki Zsuzsanna és Péter
Ágnes elektorgrafikai munkáit
mutatják be vetítéses formában.
Péntek:
Halmay Tivadar festőművész
kiállítása
14 óra Igéző (Basa u. 1.)
Fáklyás éjszakai séta
21 óra Országalma
Fáklyás körbevezetés az éjszakai
belvárosban.
Szombat:
Kormos Angyalok – állatvédelmi program
10 óra Alba Plaza előtti tér

Közlekedj óvatosan!

Az oldalt
szerkesztette:
schéda szilvia

A Fehérvári Állatotthon –
közelebb a polgárokhoz című, a
felelős állattartást szorgalmazó
rendezvénysorozata.
Szent István nyomában
10 óra Országalma
Ismerkedés a város történelmi
értékeivel és a Szent Korona
hiteles másolatának megtekintése a városházán.
Kisvonatos kirándulás a Boryvárba
16 óra Országalma
Kirándulás idegenvezetéssel a
XX. századi romantikus lovagvárba.
Violin király és Hanga királykisasszony
16 óra Koronás Park
Játssza Joós Tamás énekmondó
és a résztvevő gyerekek. Közreműködő hangszerek: koboz,
tekerő, citera, furulya, tamburin,
esőbot.

Fejér Megyei

Civil Információs

Leffelholcz Marietta

Centrum

A biztonságos közlekedés elsajátítása érdekében szervezett családi
délutánt tagjai számára a SINOSZ.
Őze Rita, a szervezet megyei titkára
elmondta, többen közülük biciklivel
járják Székesfehérvár utcáit. Így nem
árt, ha megismerik a kerékpárosokra
vonatkozó KRESZ-szabályokat.

a PARTNERSÉG fejlesztéséért

Harmadik alkalommal
rendezi meg a

Fotó: Bácskai Gergely

Nemcsak elméletben, gyakorlatban is elsajátíthatták a
Haleszban kialakított tanpályán a kerékpáros közlekedés
szabályait a résztvevők. Májer
László rendőr százados, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársa minden kétkerekűvel érkezővel kipróbáltatta az
ismereteket a gyakorlatban is.
Kifejtette: a fogyatékkal élőknek
sokkal éberebbnek kell lenniük
akár biciklizés, akár autóvezetés közben. Östör Annamária
egészségügyi és sporttanácsnok
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A SINOSZ tagok a Halesz-parkban próbálták ki mindazt, amit a szakember tanácsolt

elmondta, hogy a Halesz felújításakor arra is gondolt az önkormányzat, hogy a park használható legyen a fogyatékkal élőknek
is. Éppen ezért egy mozgássérültek számára használható hintát is
telepítenek hamarosan a parkba.

A résztvevők nem távoztak üres
kézzel a közlekedési tájékoztatóról. Mindannyian kaptak
olyan kiegészítőket, aminek
köszönhetően gyalogosként és
kerékpárosként, sötétedés után is
jól láthatóak lesznek.

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

Részletes programajánlónkat a www.szekesfehervar.hu eseménynaptárában olvashatja!
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Az oldalt
szerkesztette:
nagy zoltán péter

EGYHÁZ
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Árvácskák a királyok városában

Magyarországi körútra érkezett múlt héten egy
székely csoport, akiket Árvácska Együttes néven
ismerünk. A székely fiatalok szombaton Székesfehérvár vendégei voltak a Ciszterci Rend jóvoltából.

Fotók: nzp

A csángószékelyek között többen is akadtak, akik még két héttel ezelőtt házigazdái
voltak a fehérvári verstáboros fiataloknak. A
negyven fős társaság meglátogatta a ciszterci
gimnáziumot, majd a városházán csodáltak rá
őszinte szeretettel Szent István király hagyatékára. A csángó fiatalok a Koronás Parkban
játszották ki magukat, majd délután szemtanúi lehettek a Fehérvár Televízió stúdiómun-

Lehet, hogy jó itt, de hol vannak fekete hegyeim?

Gyűlnek az anyaországi élmények, amikről a
képek árulkodnak majd

A Koronás Park mégiscsak koronás, még a székely
legényeknek is

káinak, ahol kérdések százaival bombázták a
kollégákat. Délután kezdődött az a program,
amiért városunkba érkeztek: koncertet tartottak a Ciszterci templomban, majd csodaszépet énekeltek városunknak a templom előtti
téren. Az itt töltött nap után Pannonhalmára
utaztak a csángó palánták, akik még egy hétig
lehetnek a csonka Magyarországon.

TÖRTÉNELEM

közéleti hetilap
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Az a csodálatos XV. század – Miért pont Várad?
Séllei Erzsébet

Ácsolják a monumentális díszleteket
bazilikánk hűlt helyén. Olvasom az
ismertetőt. Az augusztusban megrendezendő szertartásjátékon váradi
színészek segítik a nézőt Szent László
királyunk koronázásának felidézésében. Éppen a XV. században járok
történelmi sétámon, mégis teszek
egy kis kitérőt a dolgok aktualitása
miatt.

Luxemburgi Zsigmond királyunk a XV. század első harmadának hőse. Székesfehérváron
koronázták magyar királlyá,
Prágában cseh királlyá, Aachenben német királlyá, Rómában
német római császárrá. Az övé
volt fél Európa, birodalmának
legpazarabb fővárosai, és mégis
ezektől távol, Váradon kérte magát eltemetni. Miért itt, ebben a
kis középkori városban? Mi tette
olyan különlegessé Zsigmond
számára ezt a helyet, ahol a már
végtelenként rendelkezésére
álló időben tartózkodni kívánt?
Ennek eredtem a nyomába.
I. (Szent) László királyunknál kezdődik a történet, aki
Somogyváron apátságot,
Zágrábban és Váradon püspöki
székhelyet alapított. Az első
uralkodóinknál még az a szokás
járta, hogy az általuk alapított templomokban kívántak
nyugodni. Rosszmájú történelemírók arra is utalnak, hogy túl
friss volt még István kemény és
véres államalapítási eljárásának
emléke, amelynek során későbbi
királyaink egykori családjának
tagjai lekaszaboltattak vagy
megcsonkíttattak.
E sérelem miatt sem kívántak
haláluk után egy bazilikában
nyugodni Istvánnal. Tény, hogy
I. András Tihanyban, I. Béla
Szekszárdon, I. Géza Vácon temetkezett, I. László királyunkat
halálakor az általa alapított és
francia szerzetesekkel benépesített somogyvári Szent Egyed
apátságban temették el. Amikor
pedig 1106-ban elkészült Váradon a várbéli székesegyház, földi
maradványait kihantolták, és Vá-

radra átszállították. Nem állom
meg, hogy az ezzel kapcsolatos
„szekérlegendáról” szóljak. A
koporsót szállító szekér kísérői
azon tanakodtak, hogy Székesfehérvárra vagy Váradra vigyék-e
halottukat. Amikor a hosszú
úton egy fogadóban éjszakára
megszálltak, a szekér önjáróvá
vált, és elindult Várad felé. Ez a
döntés tehát a szekéré volt.
László királyunk hatalmas,
szálfa termetű, nagy testi erejű,
csatákban jeleskedő, erős kezű
uralkodó volt. Nemcsak a honi
rend megszilárdítására törekedett, de Horvátországot is neki
köszönhetjük, pontosabban
a horvát király megözvegyült
feleségének, László Ilona nevű
nővérének. Ő kínálta fel tálcán
a magyar korona ékkövévé vált
országot. Leányából, Piroskából
bizánci császárné lett. III. Béla
királyunk Bizáncban töltötte ifjú
korát, Piroska tiszteletén keresztül megismerte és megszerette
László történetét, a köré fonódó
legendákat. III. Béla Lászlóhoz
hasonló testi alkatú lovagkirály,
nem véletlenül ő kezdeményezte elődje szentté avatását. I.
László uralkodásának „mágikus”
szellemi alapján, „emberfeletti”
karizmáján és jellemvonásainak
erényein kívül szükségeltettek
még a szentté avatáshoz legendás történetek, a sírnál történt
csodás gyógyulások. 1191-re,
a szentté avatás évére mindez
összeállt.
Minden tiszteletem I. László
királyunk munkásságának. Ő a
saját korában nyilván azokat az
eszközöket alkalmazta, amelyeket az akkori viszonyok között
megengedhetőnek és elfogadhatónak tartott. De mert én a XXI.
század embere vagyok, engedjék
meg, hogy mai szemmel látva
elmondjam, mit gondolok erről!
László törvényei a belháborúkban szétesett tulajdonviszonyok
védelme érdekében láttak napvilágot. A tulajdonviszonyok átalakulása a lakosság nagy részét
szolgasorba taszította. „Magyarország főurai megesküdtek, hogy
a tolvajt nem kímélik, és el nem

rejtik”. Nem kétséges tehát, mely
réteg tulajdonának védelme
élvezett elsőbbséget mindenek
felett, az emberélet felett is. A
most következő törvényi rendelkezések ismertetése „a nyugalom
megzavarására alkalmas!” A
tolvaj büntetése az életétől való
megfosztás, az akasztás volt. Ha
az akasztás elől bemenekült egy
templomba, „csak” megvakították. Ugyancsak megvakítás volt
a büntetése annak, aki tyúkot,
libát lopott. De ki az, aki tyúkot
vagy libát lop? A nincstelen
éhező. A tolvaj tíz évet betöltött gyermekét pedig eladták
rabszolgának. Az apja valószínűleg érte lopott. A kéz, az orr
levágása, a nyelv kitépése az
alapbüntetési nemek közé tartozott. A gyilkos élete nem forgott
veszélyben, csak vagyonelkobzás
járt az emberélet kioltásáért. Az
ártatlan ember ítélettel történt
felakasztásáért pedig csekélyke
vérdíj. Istenem, tévedni emberi dolog. Valószínűleg László
uralkodásának ideje a levágott
orrú, kar nélküli, kitépett nyelvű,
megvakított magyar nép időszaka. Szigorú volt és igazságtalan – mondanánk, ha mernénk
viccelődni. A szolgasorban élő,
megcsonkított, megfélemlített, tengődő tömegek távolról
figyelték, hogy mindeközben a
mélyen vallásos László nagyvonalú, bőkezű adományokat juttat
az egyháznak, megteremtve
ezzel a bőség, a gazdagság, az
anyagi jólét alapjait.
Elterjedt a hír, hogy László váradi sírja mellett csodás
gyógyulások történnek. Várad
zarándokhellyé vált. Csodatévő
harcosként kultusza tovább élt a
későbbi korokban is. A nép hozzá fordult imáiban, tőle várt és
remélt segítséget, nevét kiáltva
rontott a csatákban az ellenségre.
Tény, hogy megvédte a független magyar állami létet a keleti
nomád népek pusztításától. A
László királyunkhoz fűződő
legendák – a kettéhasított hegy,
a mogyoródi csipkebokorból
László ölében landoló fehér
hölgymenyét esete, az imád-

kozás közbeni lebegés, a halott
király és Szűz Mária tündöklő
megjelenése a székelyek oldalán
a csatában, a csodálatos vízfakasztások, a Szent László, a kun
és a szép magyar leány legendája
– olyan kedvesek, naivak, szívet
melengetőek, hogy nem bántom
őket. Csak legendák.
Károly Róbert, Nagy Lajos
és Zsigmond királyunk Szent
László bűvöletében éltek. Zsigmond első feleségét, az állapotosan lovasbalesetben elhunyt
Mária királynőt Szent László
sírja mellé, Váradon temette
el, pedig Mária édesapja, Nagy
Lajos és szeretett nővére, Katalin
a székesfehérvári bazilikában
nyugodtak már. A Sárkány
Lovagrend alapító okmányának
elkészítésével a váradi püspököt
bízta meg, remélve, hogy kezében a tollat Szent László vezeti
majd. Luxemburgi Zsigmond
német római császár, német,
cseh, magyar király ide, csakis
ide, Szent László mellé vágyott
temetkezni, a váradi székesegyházba. Jól tette. Mi maradt volna
belőle Székesfehérváron? Cillei
Borbála, Zsigmond második felesége nem élt a váradi temetkezés lehetőségével. Túl sok volt a
férjétől elszenvedett megbocsáthatatlan sérelem, és a Váradhoz
fűződő fájdalmas emlék.
Ozorai Piponak András nevű
firenzei fivérét Zsigmond
váradi püspökké tette, ez volt
részéről a legnemesebb kegy.
Felügyelete alá, Várad mellé
száműzte a király második
feleségét, Cillei Borbálát, amikor úgy tartotta kedve. Vitéz
János püspökségének ideje is
Váradhoz kötődik. Unokaöccse,
Janus Pannonius gyakorta tartózkodott nála. Búcsú Váradtól
című versében emlékezik meg
a városról és a „rőt fegyvert viselő” lovas királyunkról, Szent
Lászlóról.
Hát ezért Várad. Szent László
városa, amely magához vonzotta
a kor szellemi elitjét és királyi
tisztelőit is. És ezért a váradi színészek közreműködése I. László
király koronázásánál.
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Ismét nehéz lesz az iskolatáska
Csima Veronika

Hamarosan ismét megszólalnak az
iskolacsengők. Ám előtte be kell
szerezni mindent, hogy legyen mibe
és mivel írni.

Az iskolakezdés előtti időszakban könnyen el lehet veszni
a füzetek, ecsetek és ceruzák
világában, és akkor még nem is
szóltunk az anyagiakról. Azok

a szülők vannak a legnehezebb
helyzetben, akiknek legnagyobb
gyermeke most kezdi az első
osztályt, hiszen nincs még iskolakezdési tapasztalatuk. Vannak
olyan üzletek, mint például az
a papír-írószer bolt, amelyet
Pirkhoffer Erzsébet vezet az
Ady Endre utcában, amelyek
együttműködnek a tanárokkal,
megkönnyítve ezzel a szülők
dolgát. Közösen állítanak össze

• Ipari olaj-és gáztüzelő-berendezés kezelő
• Kisteljesítményű kazánfűtő (max. 2t/h)
• Kazánkezelő (2-12 t/h között)
• Targoncavezető
• Emelőgépkezelő
• Földmunka-, rakodó-, és szállítógép kezelő
• Hatósági vizsga gépkezelő jogosítványért
• Tűzvédelmi szakvizsgák

AL-0088; Nysz:07-0190-05

Szeptemberben induló tanfolyamaink:

DEKRA Akademie Kft.

Székesfehérvár, Berényi út 72-100. • Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
www.dekra-akademie.hu • szekesfehervar@dekra-akademie.hu

Az iskolakezdők csomagjának kiválasztásakor is érdemes a minőséget szem előtt tartani

KÉSZÜLJÖN VELÜNK
AZ ISKOLAKEZDÉSRE!
Gyermek/ifjúsági
íróasztalok és székek,
papír-írószerek.

Székesfehérvár, Rákóczi út 3. (Skála mellett)
Telefon/fax: 22/505-807, 505-808
www.partnerbutorhaz.hu

Gyermekek
szemészeti
vizsgálata
20% kedvezmény
minden komplett gyermekszemüvegre
Rendel: Dr. Nagy Piroska
Szfvár., Madách u. 1.
Telefon: 22/340-556
www.csertaoptika.hu

FEHÉRVÁR

OKTATÁS

védi a porontyok
hátát, pántja
párnázott, hogy
a tankönyve k
súlya ne bántsa
a diákok vállát.
A sok praktikus
zseb, a keményített alj nemcsak
a kicsik dolgát
könnyíti meg.
Egy jó minőségű
iskolatáska akár
négy éven keresztül kiszolgálja
tulajdonosát.

Segítünk az iskolakezdésben!
Széles áruválasztékkal és személyes
tanácsadással várjuk a szülőket és a diákokat.
Nyitva: H.-P.: 9-18-ig, Szo.: 9-12-ig.

Székesfehérvár, Várkörút 52.
Tel: 22/502-471, 30/288-45-81
On-line jelentkezés: www.tellerede.hu

OM-azonosító: 100562

TELLER EDE SZAKKÖZÉPISKOLA
Érettségi utáni 2 éves államilag
támogatott OKJ-s képzések
nappali és esti tagozaton a 2014/2015-ös tanévben:

Informatikai rendszergazda
Vállalkozási és bérügyintéző
A KÉPZÉS ELSŐ SZAKMA MEGSZERZÉSE ESETÉN TANDÍJMENTES.

Nincs elég pénzed?
Vedd meg részletre!

A 10 hónapos részlet kamatait most mi fizetjük!

Merida Juliet 15-V (119.900 Ft)
Kezdőrészlet: 30.000 Ft
Futamidő: 10 hónap

Törlesztőrészlet: 8.990 Ft/hó
Székesfehérvár, Tobak u. 11-13.
22/802-803, info@albakerekvar.hu
Az akció 2014.08.11-től 31-ig tart. Részletek az üzletben.

Iskolakezdés jó látással
Az iskolakezdés körül rengeteg teendője van egy lelkiismeretes szülőnek.
Azonban nem csak a tankönyvek,
nyáron kinőtt ruhák, iskolaszerek
beszerzéséről kell gondoskodnunk.
Gondolnunk kell arra is, hogy a gyerek
szeme nem változott-e a nyáron. Érdemes még az iskola megkezdése előtt
ellenőriztetni azt, szükség esetén elkészíttetni a jó korrekciót, hogy a tanulás
már az elején könnyebben menjen.
Sok problémát, iskolai elmaradást
és felnőttkori, végleges tompalátást
lehetne megelőzni a jó szemüveggel. A szükségtelen alkalmazkodási
többlet, azaz a szemüveg hiánya,
mely az idegrendszert is megterheli,
nehezíti a gyerek napi tevékenységét,
gátolja a tanulásban, akár viselkedési
problémákat is okozhat.
Nem csak az iskoláskorú gyermekekre
kell azonban gondolnunk. Különösen
ajánlott vizsgálatra vinni már a kicsiket is. Ha a családban volt szemészeti
eltérés, koraszületés, eltérő nagyságú
szemgolyók, pupillák, kancsalság
észlelése esetén, gyerek közelről olvas,
rajzol, gyakori fejfájása van, hunyorog
feltétlenül vizsgáltassuk meg a szemét.
A gyermekszemészet a szemészet
szakmán belül is egy nagyon speciális
terület. A gyermekszemész egyrészt
más műszerekkel dolgozik, de ami

2014. augusztus 22-én induló tanfolyamaink:

- Földmunkagép kezelő - Targoncavezető
- Emelőgép kezelő
- Munkavédelmi technikus
Székesfehérvár, Palotai út 174.
Tel.: 22/379-604, 06-20/9838-022
www.treningstudio.hu

Fényvisszaverő csíkok, párnázott vállrész, sok zseb,
aranyos minta, vidám színek – a megfelelő iskolatáska

Székesfehérvár, Ady E. u. 2. Tel./Fax: 22/315-425

a legfontosabb, hogy a gyermekek
szemészeti vizsgálata más módszereket igényel. Egy kis gyerek nem
tud olvasni, esetleg megkérdezni sem
könnyű tőle, hogy mit is lát egy ábrán.
Madách utcai üzletünkben lévő
rendelő magas technikai színvonalon
felszerelt. A többi műszer között
külön megemlíthető egy olyan
korszerű számítógép vezérelt speciális
gyermekszemészeti vizsgáló gép,
mely különösen alkalmas csecsemők,
gyermekek fénytörési hibájának,
vagy akár rejtett kancsalságának nagy
pontosságú meghatározására.
A vizsgálatot Dr. Nagy Piroska
szemész szakorvos végzi a hét minden
napján előzetes bejelentkezés alapján.
Megkönnyítendő az iskolakezdés
okozta kiadásokat, augusztus és
szeptember hónapokban 20% kedvezményadunk komplett szemüveg
készítése esetén a gyermek keretek és
lencsék árából.
Szeretettel várjuk Önt és családját
üzleteinkben.

Cserta János, optometrista, látszerész mester
Cserta Optika
Székesfehérvár, Madách u. 1. T.: 340-556,
Távírda u. 25. T.: 507-360
www.csertaoptika.hu
www.facebook.com/csertaoptika1

27

Az ezerféle szempont mellett
érdemes egy kicsit engedni
a gyerekeknek is, hiszen ha
olyan füzetet, tollat, táskát
kapnak, ami nekik is tetszik,
akkor sokkal szívesebben
használják az iskolás hétköznapokon.
Fotók: Kiss László

teljes csomagokat, amikben
minden benne van, ami az iskolakezdéshez szükséges. Vannak
eszközök, amiket több éven át
használnak a diákok, ezeknél
fontos a jó minőség.
Kardinális kérdés az iskolatáska
kiválasztása, mert nem mindegy, mi kerül a gyermek hátára.
Fontos, hogy a lurkó szívesen
hordja azt nap mint nap, de azt
kevesen tudják, hogy a kisiskolásoknak készült táskáknál
előírás, hogy rendelkezzen
fényvisszaverő csíkokkal. Érdemes olyan táskát választani, ami

A HETILAP

Nysz.: 02-0015-04

közéleti hetilap

INGYENES OKJ

Nappali tagozaton 1994.01.01. után születettek részére

Turisztikai szervező, értékesítő • Informatikai rendszergazda
Vám-jövedéki-termékdíj ügyintéző • Fitness-wellness instruktor
Pedagógiai- és családsegítő • Logisztikai ügyintéző
Sportedző (úszás és kézilabda) • Kereskedő
A fenti képzések esti és levelező tagozaton is indulnak korhatár nélkül!

ONLINE JELENTKEZÉS: www.peter-rozsa.hu
Beiratkozás folyamatosan: hétköznap 8.00-13.00

Székesfehérvár, Várkörút 9.

Tel.: 22/348-103, 348-095 • E-mail: peterrozsa@albastart.hu
Még nem késő jelentkezni az
Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskolába!

Várjuk érettségizett, tanulni vágyó fiatalok jelentkezését az alábbi szakokra:

Támogatott képzéseink

(2 éves),

nappali tagozat:

- Gyógypedagógiai segítő munkatárs
(OKJ 54 14001)

- Logisztikai ügyintéző
(OKJ 54 34501)

Részletes információkat további állami- és költségtérítéses
képzéseinkről a www.yszi.hu honlapunkon talál!

Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.
Tel.: +36 22/314-653 • mobil: +36 30 641 6879
E-mail: info@yszi.hu • Honlap: www.yszi.hu

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

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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A hokicsapat egészséges
Kaiser tamás

Hogy mennyire szeretem ezeket
a vizsgálatokat, az egy dolog, az
pedig egy másik, hogy nagyon
fontosnak tartom – nyilatkozta a
Volán csapatkapitánya, Tokaji
Viktor, aki az elsők között esett
át a szűrésen. Nem tartozom már
a fiatal játékosok közé, így aztán
pláne tudom, milyen nagy szükség
van ezekre a vizsgálatokra – hívta
fel a figyelmet.
A játékosokra még a jeges
edzések megkezdése előtt
kardiológiai és terheléses tesztek
vártak. Ahogy Balika Zoltán
főorvos, a Life Egészségcentrum

Fotó: Koppán Viktor

A sportcsapatok életében nagyon
fontos az alapos és rendszeres
orvosi szűrés. A szezon általában így
indul, és ez nem volt másképpen az
EBEL-rajtra készülő Fehérvár AV 19
esetében sem. A csapat tagjait egy
fehérvári egészségügyi központban
vizsgálták meg.

Tokaji Viktor még mosolygott a terhelés kezdetén, negyven perc múlva már
gyöngyözött a verejték egész testén

orvosigazgatója fogalmazott, a
tesztek megfelelő eredményt
hoztak, mindenki egészségesnek
bizonyult. „Örömmel kapcsolódtunk be a klub életébe. A játékosok
eredményei jók lettek, bár az

A Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság munkatársat keres

INFORMATIKAI MUNKATÁRS
munkakörbe
Elvárások:
• Alapvető PC és SZERVER hardver ismeretek, alkatrész csere és
hibadiagnosztika
• Windows 2008 / 2012 Server és Windows 7 operációs rendszeri
ismeretek
• Alapvető számítógép hálózati ismeretek
• Felhasználók rendszergazdai és szoftvergazdai támogatása
• Angol nyelv
• Teherbírás, önálló munkavégzés, kreativitás, következetesség, jogosítvány megléte
Előny:
• Microsoft termékkör rendszer adminisztrátori ismeretek (ACTIVE
DIRECTORY, DNS, DFS, DHCP, IIS, EXCHANGE, SQL,
SCCM, SCOM, SHAREPOINT PORTAL)
• Adatbázis adminisztrátori ismeretek (MS SQL, ORACLE,
MYSQL)
• Cisco eszközök üzemeltetési ismerete (Switching és routing)
• Érdeklődés térinformatikai, folyamatirányítási rendszerek megismerésére
A fényképes önéletrajzokat a humanpolitika@szepho.hu e-mail címre
várjuk legkésőbb 2014. augusztus 17-ig.

látszott, hogy voltak olyanok, akik
a nyáron kicsit több, mások kicsit
kevesebb munkát végeztek, mint
kellett volna. Ezért azt javasoljuk,
hogy amikor majd minden jégkorongozó hasonló edzettségi szinten

lesz, ismételjük meg a vizsgálatokat, hogy még tisztább képet
kapjunk az egészségi állapotukról.
Nagyon fontos azonban, hogy
ezeket a vizsgálatokat nemcsak
élsportolókon javasolt elvégezni,
egy átlagembernek is érdemes időközönként hasonló kivizsgáláson
átesnie, mert sokféle betegséget ki
lehet így szűrni!”
Ezzel a Fehérvári Ördögök
egyik legkeményebb játékosa,
Orbán Attila is egyetért, aki
elmondta, örül, hogy ilyen vizsgálatokat is elvégeznek rajtuk
a szezon előtt, mert tényleg pontos visszajelzést kapnak ennek
köszönhetően, de ő is kiemelte,
hogy nemcsak sportolók számára hasznos mindez.
Az egyetértés tehát teljes orvos,
játékos és e sorok szerzője
között: fontos a megelőzés és az,
hogy az esetleges egészségügyi
problémákat még idejében –
mielőtt nagyobb baj történne
– feltárják!

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

Hűsítő
meglepetés!

A JÁ

HŰ

TŐ

ND

Victofon Belvárosi Hallásvizsgáló
Székesfehérvár, Várkörút 56.
Telefon: 06-22/500-053 • 06-30/557-1731
Szakorvosi hátterünk:
dr. Osváth Györgyi fül-orr-gége főorvos
dr. Vincz István fül-orr-gége adjunktus, audiológus szakorvos
* Az akció 2014. augusztus 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
Az akció részleteiről érdeklődjön audiológusánál. A kép csak
illusztráció. Az ajándék készpénzre nem váltható.
www.victofon.hu
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A sikeres akadémiai munkáért
Kaiser tamás

A keddi sajtótájékoztatón
elhangzott, hogy a jövőben a
meglévő szakemberekkel közös
úton haladva próbálnak immár
akadémiai berkeken belül felépíteni egy olyan utánpótlásbázist,
amely nemcsak a profi klubok
számára adhat játékosokat,
de a fehérvári és környékbeli
gyerekekkel is megismerteti és
megszeretteti a sportágat. „Tizenöt évvel ezelőtt úgy döntöttünk,

Fotó: Simon Erika

A Fehérvári utánpótlás és a magyar
kosárlabda történetében mérföldkőnek számíthat az a fúzió, melynek
keretében egyesült a Dávid Kornél
Kosárlabda Akadémia, a Fejér Kosár
SE és a Fehérvár Kosárlabda Club.
Az összeolvadásnak köszönhetőn
a DKKA-nál a fiúk mellett immár
lányokkal is foglalkoznak, a cél pedig
nem kevesebb, minthogy a jövőben
akár NBI-es női csapatért is szurkolhassanak a fehérvári sportbarátok.

Együtt a csapat, szélesebb körben kezdődhet az akadémiai munka

létrehozunk egy olyan utánpótlás
klubot, alapítványt, amely a sport
és a kosárlabda szeretetére nevel.
Ha nincs a TAO és az önkormányzat, akkor talán néhány év alatt
elhalt volna ez a kezdeményezés.
Most ott tartunk, hogy ezeknek
a lehetőségeknek köszönhetően
már sokkal kevesebb teher hárul a
szülőkre. Először fiúkkal foglal-

koztunk, de nagyon örülök, hogy
most már lányokkal is dolgozhatunk. Köszönöm mindenkinek, aki
lehetővé tette, hogy ma itt üljünk,
és létrehozhassuk ezt a magyar
szinten egyedülálló akadémiát.” – mondta Dávid Kornél, az
akadémia névadója.
Salamon Endre, a DKKA
női szakágvezetője elárulta,

hogy nem minden alap nélkül
indulnak, hiszen az akadémián
belül felépített, megszervezett
munka zajlik, ezt kell adaptálni a női vonalon is. „Komoly
terveink vannak. A fehérvári női
kosárlabda az elmúlt évtizedekben
megmutatta erejét. A jelen talán
nem annyira fényes, mint a múlt,
de a női szakág azért jött létre,
hogy a jövő fényes legyen. A cél az,
hogy két év múlva ott lehessünk
az NBI/b-ben az utánpótláskorú
játékosokkal.” – hangsúlyozta
Salamon Endre.
Mészáros Attila ifjúsági tanácsnok elmondta: „Régi közös
elhatározás után ülhetünk itt. Az
önkormányzat nevében köszönöm,
hogy létrejött ez a fúzió. Mi az
elmúlt négy évben is bizonyítottuk, hogy nagyon fontos számunkra a sport, de azt is elmondtuk,
csak egységben tudjuk elképzelni a
fehérvári sportot. Nagyon örülök,
hogy most ez a kosárlabdában
megvalósul.”

Kínában bizonyíthat Sebestyén Dalma
Augusztus 16. és 28. között Kínában,
Nankingban kerül megrendezésre az
Ifjúsági Olimpia. A Korosztályos játékokra utazó magyar küldöttségben
egy fehérvári úszó is helyet kapott.
A Hullám 91 kiválósága, Sebestyén
Dalma egyéni csúcsait szeretné
megjavítani, reményei szerint ez
akár egy-két dobogós helyezéshez is
elegendő lehet.

Hosszú felkészülési időszak
hajrájához érkezett Sebestyén Dalma Európa-bajnok
úszó. Fárasztó, de eredményes
heteket töltött a medencében.
A közel kéthónapos időszak
végére formaidőzítése több
mint biztató eredményeket hozott, így bizakodva készülhet a
nankingi szereplésre.
Testileg és lelkileg is rendben vagyok, ami biztató a verseny előtt.
Úgy érzem, korábban még soha
nem voltam ennyire összeszedett,

mint most. Remélem, ebből prof itálni tudok Kínában! – tudtuk
meg az ifjú úszótól.
Sebestyén Dalma számára
nem telik majd unalmasan a
közel kéthetes ifi olimpia, öt
számban, 50, 100 és 200 méter

mellen, valamint 200 méter
pillangón és 200 méter vegyesen is rajtkőre lép. Edzője,
Sárdi Ákos főleg az utóbbi két
számban vár kiugró eredményt.
A kétszáz vegyes és a kétszáz
pillangó a hangsúlyosabb, ebben

Fotó: Kiss László archív

németh zoltán

Sebestyén Dalma öt számban áll rajthoz az Ifjúsági Olimpián, 200 méter
vegyesen és pillangón jó eredményeket várhatunk

a sorrendben, míg a mellúszó
számok kevésbé fontosak. Mivel
hosszú versenyről van szó, a
mellúszó számok stimuláló hatásúak lehetnek, szépen felvezethetik Dalma formáját a 200 méter
vegyesre, illetve pillangóra.
Kínában az elsődleges cél az
egyéni csúcsok megdöntése
lesz. Dalma reményei szerint
ezek akár a dobogó eléréséhez
is elegendőek lehetnek.
Én már akkor is elégedett leszek,
ha egyéni csúcsaimon javítani
tudok, de azért abban is reménykedem, hogy ezekkel az időkkel
minél előkelőbb helyezéseket
tudok elérni. Nagyon szeretnék
minél több döntőbe bejutni, és ha
már ott vagyok, akkor dobogóra
állni, lehetőleg minél többször –
nyilatkozta lapunknak Dalma.
Sebestyén Dalma vasárnap
utazott el Kínába, ahol augusztus 17-én, az 50 méteres
mellúszás előfutamaiban száll
első alkalommal medencébe.
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Válogatott torna – győztes fehérváriak
Kaiser Tamás

Most jöttek rá?

Kemény, mint Horváth Bernadett

Fotók: Kiss László

Az eredeti meghívók alapján négy
fehérváriért is szoríthattunk volna
a magyar női kézilabda válogatott
felkészülési tornáján. A kecskeméti
négyes megmérettetésen azonban
„csak” az A-keretbe meghívót kapó
Kiss Éva, Horváth Bernadett és Mayer
Szabina lépett pályára, a B-csapatban
hiába kerestük Tilinger Tamara nevét,
az átlövő sérülés miatt nem lehetett
ott a hírös városban.

A pénteki első játéknapon a két
magyar válogatott, az A és a B
csapat – előbbi a szövetségi kapitány, Németh András irányítása
mellett, utóbbi pedig Köstner
Vilmos vezetésével – lépett pályára egymás ellen. Az A válogatott
30-27-es sikerét hozó összecsapáson három játékos lépett pályára
a Fehérvár KC-t képviselve.
Horváth Bernadett egy góllal, míg
Kiss Éva védéseivel járult hozzá a
győzelemhez, de Mayer Szabina is
beszállt a játékba. A torna másik
két együttese, Románia és Angola
30-26-ra végzett egymással.
Horváth Bernadették aztán
másnap már jól kitömték Angolát.
Az afrikai csapat nem volt méltó
ellenfele Németh András együttesének, a vége 40-26-os hazai
siker lett. A kapuban természetesen ezúttal is ott volt Kiss Éva, a

kaiser tamás

Kiss Éva a nemzeti csapatban is bizonyított a hétvégén

két beállós közül pedig Horváth
háromszor, míg Mayer egyszer
zörgette meg az ellenfél kapuját.
A szombati, második mérkőzésen
némi meglepetésre a B-válogatott
kétgólos (23-21) sikert aratott a
románok felett, a csapatban pedig
ezúttal is ott volt a tavaly még
Székesfehérváron szereplő Azari
Fruzsina.
A zárónapra igazából csak az maradt kérdésnek, hogy az A-csapat
makulátlan mérleggel zárja-e
a tornát. Nos, a válasz igen:
Magyarország – Románia 33-23,
többek között Mayer Szabina
négy góljának is köszönhetően.
A tornán így a két magyar csapat
végzett az élen, megelőzve a
románokat. A két gárda edzője
pedig egybehangzóan elismerően

nyilatkozott a közös munkáról, az
együtt eltöltött másfél hétről.
Az élet azonban Székesfehérváron sem állt, illetve áll meg,
az elmúlt héten tartalékos gárda
vendégszerepelt a szezonnyitón
legyőzött Érd otthonában. A
hiányzok miatt nem lehetett
meglepődni azon, hogy a tavalyi
bajnokság bronzérmese visszavágott Bakó Botond együttesének.
Szabó Edina csapata 29-20-ra
győzött.
A Fehérvár KC a héten négy
meccset is játszik a váci nemzetközi tornán. Pénteken előbb a
házigazdákkal, majd a Dunaújvárossal, szombaton pedig a cseh
Sokol Porubával és a Siófokkal
találkozik, immár a válogatottból
hazatérőkkel kiegészülve.

Mayer Szabina a válogatottban is biztos pont a falban

A héten megjelent egy interjú
Csányi Sándorral, az MLSZ
elnökével, amelyből kiderült,
az utánpótlásban dolgozó
szakembereket, edzőket is
képezni kell.
Nekem az jutott eszembe,
hogy ez most komoly? 2014
augusztusában születik ez a
felfedezés? Na persze ez nem
(csak) Csányi Sándor hibája,
az meg persze üdvözlendő,
ha a jövőben erre tényleg
komoly hangsúlyt fektetnek,
de nem lehetett volna erre
korábban rájönni? Vagy csak
elájultunk a 2009-es U20-as
vb-bronztól? Én biztosan
nem! A jövő labdarúgása egyértelműen nem egy
korosztály eredményességén,
tehetségeinek számán múlik!
Arról nem is beszélve, hogy
mi lett az egyiptomi bronzérmesekből...
Hiszen jöhet ide a világ legjobb edzője, akár klubszinten, akár a válogatotthoz, ha
nincs miből várat építenie,
akkor hiába szépek a tervek.
Lehet, hogy sokaknak nem
tetszik, de inkább utánpótlás
szinten kéne meg felelő minőségű(!) külországi szakembereket alkalmazni. Ha ez nem
minden esetben lehetséges,
akkor talán a gyerekekkel
foglalkozó edzőket kell rávenni arra, tanuljanak külföldi
kollégáiktól, persze a szakmai
képzés mellett. Ott a német
példa: valamikor az évezred
elején húztak egy vonalat,
átalakították az utánpótlásképzést és a labdarúgásukat
is, idén pedig világbajnokok
lettek.
Lehet, hogy mi nem leszünk
10-15 év múlva aranyérmesek valamelyik felnőtt
tornán, de az úton mindenképpen érdemes elindulni,
és odafigyelni a gyerekek
képzésére! És lehet, hogy erre
már korábban is rá lehetett
volna jönni...
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Az ETO is kipipálva – hibátlan a Vidi
németh zoltán

Akadt meglepetés a Vidi kezdő
tizenegyében a Győr elleni
meccsen, a jobbhátvéd posztján
Brachi kimaradt, a szezonban
első alkalommal Szolnoki Roland
került be a csapatba. A Vidi Sándor György felső lécen landoló
fejesével kezdett, majd később is
veszélyesebben futballozott, gólt
azonban a vendégek lőttek: a
42. percben Sándor rossz helyre
kifejelt labdáját Pátkai vágta a
jobb alsóba. Fordulás után jött az
egyenlítés, Gyurcsó ment el a jobb
oldalon az 59. percben, centerezését Wolf és Kamber együttes
erővel szerette volna hatástalanítani, előbbiről azonban az eleső

Fotó: Simon Erika

A kötelezőnek számító győzelmek
után a szezon első rangadóját is
győztesen zárta a Videoton FC, Joan
Carrillo gárdája kétszer is hátrányban
futballozott, ám végül 3-2-re nyert a
Győri ETO ellen a Sóstói Stadionban.

A forduló rangadója izgalmasan alakult, Sándorék a hajrában fordítva
őrizték meg száz százalékos mérlegüket

Kamber kezére, onnan pedig a
hálóba pattant a labda.
A döntetlen állás nem tartott
sokáig, a 66. percben Varga kapott
remek labdát, középre lőtt, a berobbanó Rudolf pedig a védőket
megelőzve hat méterről a léc alá
vágta az ETO vezetését jelentő
gólt, 1-2.

A Videoton nagy hajrát indított, a
siker nem is maradt el. A 75. percben Gyurcsó szöglete után Juhász
öt méterről fejelte az egyenlítő
gólt. A 83. percben eldőlt a meccs:
Nikolics Álvarez labdájával lépett
ki, és lőtt a hálóba.
A játékosok mentalitása fantasztikus
volt ma is! Félidőben annyit mond-

tam nekik, hogy bár hátrányban
vagyunk, egy pillanatig se gondolkozzanak a döntetlenben, csak a győzelemre koncentráljanak. A játékosok
és a szurkolók győzelme volt a mai
nap. A szurkolóké is, hiszen a nehéz
pillanatokban is buzdítottak minket,
sőt, akkor kapcsoltak csak igazán
turbó üzemmódra. Juhász egyenlítő
góljánál már a vonal mellett állt
készen a beállásra Feczesin, de nem
akartam változtatni, hiszen az azt
jelentette volna, hogy esetleg az ikszet
akarjuk őrizni. Láttam a játékosok
arcán is, hogy meg tudjuk nyerni a
meccset. Rizikós húzás volt, talán
nem is jön be mindig, de ma sikerült.
– értékelte a meccset a vidi.hu
oldalán Joan Carrillo vezetőedző.
A Vidi három forduló után 9
ponttal második a tabellán a Paks
mögött. A csapatra a héten két
meccs is vár: 13-án a magyar kupa
első körében a Testvériség, 16-án
a bajnokság negyedik fordulójában a Nyíregyháza vendége lesz
a gárda.

Az alapszakasz hatodik helye a cél
A Fehérvár AV 19 gárdája egy
hete már jégen készül, így a
frissen kinevezett vezetőedzőnek,
Rob Pallinnak volt egy kis ideje
ismerkedni az új szerepkörrel,
valamint az új játékosokkal. A
Volán kispadján Marty Raymondot váltó szakember optimistán
néz a jövőbe: kijelentette, hogy az
alapszakasz végén a felsőházban,
vagyis a legjobb hatban szeretne
végezni csapatával. Ez egy remek
lehetőség számomra, hogy a klub
vezetőedzője lehetek – kezdte
Rob Pallin. „A csapat már a tavalyi
szezon során is sokat fejlődött, és
bízom benne, ugyanilyen ütemben
halad tovább a megkezdett úton
idén is. Erős és bő a keretünk,
aminek köszönhetően adott esetben többször is fejfájást okozhat a
csapatösszeállítás, de ez így van jól.
Előfordulhat, hogy lesznek olyan
meccsek, amikor egy-egy korábbi
alapember esetleg a lelátón kap

Fotó: Kiss László

Kaiser Tamás

Rob Pallin (balra) Fekti Istvánék (jobbra) akadémián végzett munkájával is elégedett

helyet, de ez is a versenyhelyzetet
fokozza majd. Négy nagyon erős
sorunk lesz, ami egy jó csapat
életében elengedhetetlen. Tavaly
a tizedik helyen zártunk 44 meccs
után, idén a legjobb hat között
szeretnénk végezni az alapszakasz
befejeztével!”

A Volán sajtótájékoztatóján szóba
került a C-pálya is. A klub menedzsmentjének tagja, Gál Péter
Pál elárulta, nagyon sok adminisztratív és jogi akadályt kellett
leküzdeni ahhoz, hogy a szemmel
látható munka elkezdődjön. Ha
minden a tervek szerint alakul,

novemberben átadhatják az új
jégcsarnokot, ahol természetesen
nemcsak a jégkorongozók kapnak
majd helyet.
Ocskay Gábor szakosztály-igazgató ismertette a csapat felkészülési programját, melyből kiderült,
idén szeptember 6-án és 7-én
rendezik majd az Ifjabb Ocskay
Gábor Emléktornát, amelyre a
Graz és a Ljubljana mellett a
Miskolc érkezik majd. Kiderült az
is, hogy a Fehérvár egy úgynevezett try-out szerződést kötött
Josh Robinson kapussal, akinek
kontraktusa augusztus 10-től
november 10-ig él. Leigazolására
Hetényi Zoltán betegsége miatt
volt szükség, a válogatott hálóőrre
még vár egy agyi MR vizsgálat,
és csak ezt követően derül ki,
mikortól lehet terhelni.
Ocskay Gábor elmondta azt is,
hogy augusztus 23-án rendezik
majd a II. Fan Fesztet, a bérleteket pedig legkésőbb az emléktorna hetében kezdik árusítani.

Kiemelt ajánlataink:
augusztus 12. 20:20 Art Cafe Fehérvár – Királyi Napok 2014.
augusztus 14. 20:30 Királyi Napok megnyitó ünnepség – élő bejelentkezés a Városház térről
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 15. 20:00 A II. Fricsay Richárd Regionális Katonazenekari Fesztivál közvetítése felvételről

A Fehérvár Televízió műsora 2014. augusztus 11-től augusztus 17-ig:
2014. 08. 11. HÉTFŐ

2014. 08. 12. KEDD

2014. 08. 13. SZERDA

2014. 08. 14. CSÜTÖRTÖK

2014. 08. 15. PÉNTEK

2014. 08. 16. SZOMBAT

2014. 08. 17. 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 –
Kenőpénzek – 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 Art Cafe Fehérvár –
Királyi Napok 2014.
20:50 Linda és a főtörzs
– Apa és lánya –
ol. sorozat (12)
22:20 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
23:05 Képes hírek

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Art Cafe Fehérvár
– Királyi Napok
2014. – ism.
08:20 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Honvéd7 - ismétlés
11:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:35 Agrárinfó – ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Art Cafe Fehérvár
– Királyi Napok
2014. – ism.
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális
magazin
20:15 Hírek
20:20 Art Cafe Fehérvár –
Királyi Napok 2014.
20:50 Linda és a főtörzs –
Vadászat és halászat
– ol. sorozat (12)
22:20 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:05 Képes hírek

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Art Cafe Fehérvár
– Királyi Napok
2014. –ism.
08:20 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:35 Paletta – ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Art Cafe Fehérvár
– Királyi Napok
2014. – ism.
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa
– sportmagazin
20:15 Hírek
20:20 Art Cafe Fehérvár –
Királyi Napok 2014.
20:50 Kaliforniai legenda
– am. film (12)
22:20 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:05 Képes hírek

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Art Cafe Fehérvár
– Királyi Napok
2014. – ism.
08:20 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
10:00 Fehérvár az Árpádkorban Emlékülés
– Élő közvetítés a
Városházáról
12:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:35 Bajnokok városa – ism.
18:00 Hírek
18:10 Art Cafe Fehérvár
– Királyi Napok
2014. – ism.
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Fogadalmi Szentmise
– közvetítés felvételről
a Bazilikából
20:30 Királyi Napok
megnyitó ünnepség
– élő bejelentkezés
a Városház térről
21:00 Isten hozta Őrnagy
Úr! – magyar film (12)
22:35 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:20 Képes hírek

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Fehérvár az Árpádkorban Emlékülés
- ismétlés
09:45 Képes hírek
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:15 Fogadalmi Szentmise
– ismétlés
18:30 Királyi napok 2014.
– összeállítás
a rendezvény
megnyitójáról
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – benne: a
Koronázási Ünnepi
Játékok - programok a
Belvárosban
Vendégek: Váradi
Eszter Sára, Lábodi
Ádám, Tűzkő Sándor
20:00 A II. Fricsay
Richárd Regionális
Katonazenekari Fesztivál
közvetítése felvételről
21:10 Honvéd7 - honvédelmi
magazin
21:35 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:00 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
16:15 A Fehérvár TV
archívumából
16:45 Köztér – ismétlés
17:20 Királyi napok 2014.
– összeállítás
a rendezvény
megnyitójáról – ism.
17:50 A II. Fricsay
Richárd Regionális
Katonazenekari
Fesztivál közvetítése
felvételről – ism.
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Emese park középkori vásári
életkép a Belvárosban
19:50 Art Cafe Fehérvár
– Királyi Napok
2014. – ism.
20:10 Koronázási Ünnepi
Játékok a Belvárosban
– élő bejelentkezés
20:15 Jó estét, Fehérvár! – ism.
20:35 Fehéredő múlt
– Kereszttől a
félholdig – dok. film
21:30 Jó estét, Fehérvár! –ism.
21:50 Képes hírek
- benne minde
egész órakor a
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
16:55 A Fehérvár TV
archívumából
17:55 Köztér – ismétlés
18:30 Emese park
- középkori
vásári életkép a
Belvárosban – ism.
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Art Cafe Fehérvár
– Királyi Napok
2014. – ism.
20:20 Fény utca
Székesfehérvár
belvárosában
20:35 Fehéredő múlt
– Uram, maradj
velem! – dok. film
21:25 A hét hírei – ismétlés
21:40 Képes hírek - benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
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