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Újra áll a repülős emlékmű
Lezuhant egy Junkers repülőgép
Kőhányáspusztától nyolc kilométerre
délre, az erdőben. Az 1942. december
24-én történt tragédiában a hatfős német
legénységből öten életüket vesztették.
Az áldozatok emléke előtt 1943-ban egy
emlékművel tisztelegtek, amit a közelmúltban Kocsis Balázs restaurált.

A korabeli jelentés szerint a gyakorlatot végző repülőgép ismeretlen
okból zuhant le. A baleset okairól
máig sem lehet sokat tudni. Amint
Kovács Imre, a Német Hadisírgondozó Népi Szövetség magyarországi megbízottja elmondta,
valószínűleg az vezethetett a tragédiához, hogy a huszonévesekből
álló legénység tapasztalatlan volt.
Magyarország ebben az időszakban szövetségesi státuszban volt a
hitleri Németországgal, és a tragédia helyszínének légterében volt
csupán lehetőség arra, hogy a gépek
repülőgyakorlatokat végezzenek

Fotó: Heiter Dávid Tamás

Heiter Dávid Tamás

Kocsis Balázs restaurátor és a repülős
emlékmű, mellette Szilveszter, a kutya

anélkül, hogy ellenséges támadás
érte volna őket.
1943-ban Kőhányáspusztától körülbelül nyolc kilométerre, az erdő
közepén állította az emlékművet
az elhunytak tiszteletére az a repülőiskola, amelynek a tagjai voltak
a fiatal repülősök. Az emlékművet
az elmúlt hetven évben nemcsak
az időjárás viszontagságai viselték
meg, hanem barbár kezek rongálásait is helyre kellett hozni. Kocsis
Balázs felajánlásának köszönhetően
a közelmúltban megújult a három
darabból álló kőegyüttes. Szombaton tizenegy órakor került sor
a megújult emlékmű ünnepélyes

avatóünnepségére. Az eseményen
képviseltette magát a Német
Nagykövetség, a Német Pilóták
Szövetsége és a Magyar Veteránrepülők Szövetsége is. Kocsis Balázs
szobrászművész-restaurátor szakértelmét dicséri, hogy a nagynyomású
vizes tisztítás, a homokfúvásos beavatkozás után az emlékmű eredeti
formájában látható újra. Sikerült
pótolni a lepattogzott, letöredezett
részeket, és eredeti állapotban
látható a hajdani felirat is.
Kocsis Balázs elmondta, hogy
szerencsére nem unatkozik, kisebbnagyobb munkái folyamatosan
vannak. Büszkén újságolta, hogy
már az öntőműhelyben van az általa megálmodott János Vitéz-szobor
is, amely a Petőfi parkban kap majd
helyet. Alapozása hamarosan megkezdődik. A szobor öntését, ös�szeállítását, elhelyezését a Fehérvár
Televízió folyamatosan figyelemmel
kíséri, így bárki bepillantást nyerhet
a folyamatba, hogyan is készül az új
fehérvári köztéri alkotás.

Képviselői
programok
Felsőváros
Földi Zoltán
Augusztus 25-én, a hónap
utolsó hétfőjén 17 órától
19 óráig várja a körzetben
élőket képviselői fogadóórára
a Királykút Emlékházban
(Mikszáth Kálmán utca 25.)
Földi Zoltán önkormányzati
képviselő.

Juhász László a VÁLASZ
polgármesterjelöltje
Juhász László lett a VÁLASZ Független
Civilek Fehérvárért Egyesület polgármesterjelöltje. A szervezet csütörtökön
bemutatta a tizennégy körzetben
induló képviselőjelöltjeit is.

A VÁLASZ 2006 és 2010 után
immár harmadszorra indul a
választáson. Önállóan, függetlenül,
egyetlen párttal sem összeolvadva. –
emelte ki Juhász László, a szervezet
polgármesterjelöltje. Hozzátette,
hogy olyan képviselőjelölteket választottak, akik szorosan kötődnek
ahhoz a körzethez, amelyikben
indulnak. A választástól azt várják,
hogy az eddigiekhez hasonlóan
elérik az öt százalékot, és fiatalos,
lendületes munkát tudnak végezni a
város érdekében, különös hangsúlyt
fektetve az ifjúságot és a sportot
érintő kérdésekre. A választási
bizottság nyilvántartásba vette az
egyesületet, ez már jogerős is. A
VÁLASZ most az augusztus 25-én
kezdődő ajánlási időszakra készül.

INNOVÁCIÓS
MŰHELY

A Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság munkatársat keres

KAZÁNGÉPÉSZ

BECSENEGETTEK!
címmel

baleset-megelőzési
sportnapot

munkakörbe

szervez az Echo Innovációs
Műhely a „Szociális városrehabilitáció Szárazréten”
projekt keretén belül

• fémipari (géplakatos, csőszerelő, víz-, gázvezeték szerelő) szakmunkás bizonyítvány
• kazángépész szaktanfolyami végzettség
• három éves kazángépészi gyakorlat
• folyamatos munkarend vállalása

2014. augusztus 30-án

Elvárások:

Előny:
• szakközépiskolai érettségi
A fényképes önéletrajzokat a humanpolitika@szepho.hu
e-mail címre várjuk legkésőbb 2014. augusztus 26-ig.

9.00-13.00 között

a Szárazréti Közösségi
Háznál.
A tűzoltóság, a mentők, és
a rendőrség munkatársai
várják az érdeklődőket
ügyességi feladatokkal,
motoros street fighter
bemutatóval.
Szeretettel várnak
mindenkit!
Echo Innovációs Műhely
8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
Tel.: 22/502-276 • www.echoinn.hu
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Fehérvár az Árpád-korban
Szabó Miklós Bence

A 2014-es székesfehérvári Királyi
Napok alkalmából nagyszabású történelmi konferenciát tartottak szerda
délelőtt a városháza Dísztermében.

Fotó: Simon Erika

Három előadás adta a konferencia alapját. Elsőként egy
általános áttekintést kapott
a hallgatóság Székesfehérvár
Árpád-kori városszerkezetéről,
majd pedig egy ritkábban szóba
kerülő témával folytatódott a
konferencia. Az Árpád-kori
Fehérvár gazdasági kiváltságairól szóló előadást hallhattak az
érdeklődők a városháza Dísztermében, melyben szó esett a
mindennapi emberek életéről
is. A megjelentek betekintést
nyerhettek a középkori Fehérvár
legfontosabb kiváltságaiba, így a
lerakat jogba és a szabad vásártartásba is. A konferenciát Fodor
Pál, a Magyar Tudományos
Akadémia Bölcsészettudományi

A tudományos délelőttön az Árpád-kori Székesfehérvárról, gazdasági életének jogi hátteréről valamint a királykoronázásokról is szó esett

Kutatóközpontjának főigazgatója vezette le. Mint mondta,
ezzel a konferenciával Székesfehérvárt, mint államunk, nemzeti
közösségünk, múltunk szent
helyét lehet visszaemelni oda,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján, a Közgyűlés által átruházott
hatáskörében eljárva az Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi lakásokat piaci alapon adja bérbe:
Cím

Alapterület

Szobaszám

Komfortfokozat

Költségelvű
lakbér - induló
ár (Ft/hó)

Kossuth utca 3.
tetőtér 6.

50 m2

1

komfortos

43.750,-

Kossuth utca 4.
fsz. 2.

68 m2

2

komfortos

51.000,-

Szent István tér
10. fsz/8.

55 m2

2

komfortos

34.375,-

Szent István tér
11. tetőtér/2.

70 m2

2

komfortos

52.500,-

Szent István tér
13. fsz/1.

58 m2

1,5

komfortos

43.500,-

ahonnan a sorscsapások és a tudatos emberi rombolás kivetette.
Fodor Pál véleménye szerint újra
fel kell építeni egy sarokpontot,
amelyre a jövő nemcsak profán,
hanem spirituális országa föl-

építhető lehet. Nézetei alapján
Székesfehérvárnál alkalmasabb
sarokpont aligha képzelhető el
Magyarországon.
A rendezvényen dr. Cseri Miklós kultúráért felelős helyettes
államtitkár is megjelent. Ünnepi
beszédében méltatta Szent
István városát, amely rendkívüli
helyet foglal el kulturális örökségünkben. Emlékeztetett arra is,
hogy Magyarország kormánya
egy évvel ezelőtt úgy határozott,
Székesfehérvár önkormányzatának kezdeményezésére életre
hívja az Árpád-ház Programot.
Mint fogalmazott, a program segítségével komplex alprogramok
útján az Árpád-ház kulturális
örökségével kapcsolatos kutatások új lendületet kaphatnak, s
az ország ezeknek az ismeretek
segítségével készülhet fel 2022re, az Aranybulla kiadásának
800., illetve 2038-ra, Szent
István Király halálának 1000.
évfordulójára.

Járda- és parkolófelújítás
Bácskai Gergely

Az ősz folyamán a Sarló utca mindkét
oldalán megtörténik a járdák javítása,
de részleges járdafelújítás kezdődik két
helyen a Gáz utcában is. A Vízivárosi
Általános Iskola és a bolt között a teljes
térkövezés hamarosan elkészül. A Királysor 29. mögött a parkoló ház felőli része
annyira megsüllyedt az évek alatt, hogy
elengedhetetlen a felújítása. A munkát
itt ősszel kezdi a kivitelező.

A Vízivárosban mintegy
harminc éve nem nyúltak a járdákhoz, azonban a Saára Gyula
út- és járdafelújítási program

keretén belül most lehetőség van
arra, hogy a nagyon rossz járdák
kijavítása megtörténhessen –
mondta el lapunknak Horváth
Miklósné, a Víziváros önkormányzati képviselője. Elkezdődött már az iskola és a városrész
központjában található élelmiszerbolt közötti terület térkövezése. Örömteli dolog, hogy a
Mikes Kelemen utca teljes út- és
járdafelújításával együtt közel
ötvenmillió forintot tudtunk
fordítani az idén a Víziváros járdáira és parkolóira a Saára Gyula
programból – mondta a körzet
önkormányzati képviselője.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

Fotó: Bácskai Gergely

További információk a http://lakaslicit.szekesfehervar.hu weboldalon találhatók, a részletekről a Polgármesteri Hivatal munkatársa, Darócziné dr. Nagy Éva ad felvilágosítást munkaidőben a
22/537-149-es telefonszámon.

Közel ötvenmilliós út- és járdafelújítás készül el az idén a Vízivárosban
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Az oldalpárt
szerkesztette:
vakler lajos

Cser-Palkovics András Székesfehérvár
és Porga Gyula Veszprém polgármestere, a királyok és királynék
városainak első embere nyitotta meg
a Királyi Napok hagyományos rendezvénysorozatát.

Az már csak úgy van, hogy a
fény ott posztol a lelkünkben. A
fényességes pillanatok megidézői botor módon csak a hívságos
perceket számlálják, miközben
az igazi gyönyörűséget azok
élik meg mindenek felettiként,
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S z é k e s fe h é r vá r- te l e m e
akik rácsodálkoznak a belváros
szépségeire.
Óvatosan bánok gondolataimmal, kerülve a jelzős szerkezeteket, de bizony nagyon jó látni
a Fő utcai fénytüneményeket.
Ilyenkor mindig Takács Imrére
gondolok: „Itt ülök ezer ember
között, s az éji nyár széles vásznán
nézem a filmet - feszül a tér
szemcsaló héja, korombársonya
kilyukad, ragyog a Cassiopeia,
mert nincsen fölöttem ég, csak nagy
csillagok.”

A magyar keresztény kultúra őrzőjének animációit Magyarosi Éva grafikusművésznek köszönhetjük
A belvárosban kigyúlnak a fények. Cser-Palkovics András és Porga Gyula
együtt nyitották meg a Királyi Napokat.

A megszépült belváros különleges pillanatai: a házak falán történelmünk
legfontosabb eseményei elevenednek meg
A lovagkirály legendáját hét stációban ismerhetjük meg Európa legnagyobb
mozgó történelmi képregényén

Soha nem látott tömeg szembesült a Királyi Város kora középkori történetével

Amikor megtudtuk, hogy a ritmusváltás nagymesterei, a Boban
és Marko Marković Orkestar
Székesfehérvárra érkezik, gyaníthatóan mindenkinek eszébe
jutott Emir Kusturica és az ő
nagyszerű filmjei, a Cigányok
ideje és a Macskajaj, melyek
bemutatóját világszerte siker

követte. Boban jótékony gipsy
lélek, a zeneszerző továbbra
sem engedi, hogy tanúságtétel
nélkül maradjon a történet. S
bár ért magyarul, mosolyogva
anyanyelvén mondja, a világhírnév kötelez: „Ősi hitet szeretnénk
átadni közönségünknek, ezt nagyapámtól örököltem. Ő nagyon híres
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Fotók: Simon Erika

g va l ó s í to t t g o n d o l a to k k a l
és elismert trombitás volt, talán
a legjobb. A nagymamám annak
idején sokat mesélt róla. Sokszor
mondta, hogy Marko fogja tudni
hozzá hasonlóan megszólaltatni a
trombitát. Mint nagyapámnál, az
ősi trombitaszó harsogja be a teret,
ha ő muzsikál.”
Marko Marković, aki hétéves
kora óta játszik a hangszeren,
elkötelezett híve a fúvószenekar jövőjének is. „Tizenkét éves
koromban már szerepeltem édesapám lemezén, két évvel később
aktív tagja lettem a zenekarnak.
Tizennyolcadik születésnapomon
pedig már nem kellett napról-napra elhitetnem másokkal, hogy van
szakmai tudásom.”
A világhírű zenekar vezetője,
Boban Marković úgy fogalmazott: ”Szeretünk itt koncertezni,
a magyar közönségtől olyan
őszinte szeretetet kapunk minden
fellépésünk alkalmával, amit mi a
zene által igyekszünk továbbítani
mindenkinek.”

Marko Marković hétéves kora óta játszik a zenekarban. Színes személyisége,
szakmai tudása a gipsy örömzene hagyományait erősíti.

A Zichy-ligeti színpad előtt közel kétezer ember köszöntötte a világhírű
Boban és Marko Marković Orkestart

A fiú és az apa elválaszthatatlan egymástól. A fúvósszekciók világszerte
ismert királyai ők, akik új szemlélettel, tehetséggel és alázattal hozták el
hozzánk a délszláv zenét.

Boban Marković idén ünnepli ötvenedik születésnapját. Vitalitása, elkötelezettsége nem változott. Továbbra is a cigány, a török, a szláv és a zsidó
zenék elkötelezett híve.

Nem lehet kétségünk afelől, hogy a zenekart világszerte mindenütt népes
rajongótábor fogadja
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Nagyboldogasszony ünnepe

A megrongálódott, felújításra váró bazilika falai között tartották a Nagyboldogasszony liturgiát

Csütörtökön reggel ugyan az eső
mosta az arcokat, de körmenettel vitték a Magyar Szent Család

Fotó: Kiss László

Az ünnepet már az V. században
jegyezték, amikor Jeruzsálemben a dormitio (elalvás) napjára
emlékeztek, azaz Szűz Mária
elszenderülésének idejére. Több
nemzet vallja magáénak Máriát
és kéri oltalmát a mennyek királynőjétől, de egyedül a magyar
nemzet, első királyán keresztül
ajánlotta fel a Boldogságos Szűznek az országot. Szent István
halála előtt egy nappal – látva
a kialakult viszályokat – Nagyboldogasszonynak ajánlotta fel
a Szent Koronát és ezáltal Magyarországot. Azóta él a Regnum
Marianum-eszme, azaz, hogy
Magyarország Mária országa.
Ezen az ünnepen zarándokolnak a legtöbben a különböző
Mária-kegyhelyekhez. A
történelmi Magyarországnak
van a Földön a legtöbb Mária-

Fotó:Simon Erika

Augusztus 15-én tartja a katolikus
egyetemes egyház Mária mennybevételének napját.

A Magyar Szent Családot vissza a püspökségre már napfény kísérte

kegyhelyként számon tartott
települése. A legismertebbek és
leglátogatottabbak: Csíksomlyó,
Andocs, Máriavölgy, Mátraverebély, Máriapócs, Márianosztra,
Doroszló–Szentkút, Pozsony,
Zólyom. Fontos megemlíteni
a szomszédságunkban levő
legöregebb zarándok kegyhelyet,
Bodajkot, ahol a Kálvária-domb
tövében Szent István alapított
kápolnát a Szűzanya tiszteletére
a Szentkútnál.

ereklyéit a püspökség épületétől a Szent István Bazilikába,
hogy Szent Istvánnal, Boldog
Gizellával és Szent Imrével
találkozhassanak a hívek. Az
ilyenkor szokásos körmenetek
rendje általában másképp alakul,
talán ezért is megható volt,
hogy a Szent Imre Iskolaotthon
rászoruló gyermekei vállukra
vették Szent Imre herceg ereklyetartóját, és maguk vitték át a
belvároson. A menetben a fehér-

vári papság mellett ott voltak a
város és a megye vezetői, a Szent
István Lovagrend tagjai. A helyi
katonazenekar és a kamarakórus kíséretében Vakler Anna
népénekes énekelte a Boldogas�szony anyánk kezdetű dalt, mely
egykor e nemzet himnusza volt.
Este fogadalmi szentmisét
celebrált a Székesfehérvári
Egyházmegye főpásztora. A
fogadalmi szentmise lényege,
hogy valamennyien megerősítjük Szent István 1038-ban
tett országfelajánlását Szűz
Máriának, a Napbaöltözött
Asszonynak. Spányi Antal
püspök szentbeszédében kitért
az iraki keresztényüldözésre, a
járványok szörnyű pusztítására,
a Közel-Keleten és Ukrajnában
izzó háborús helyzetre, melyek
mind lehangolják, elkeserítik az embereket, akik egyre
kevésbé bíznak a változásokban. Éppen ezek miatt fontos
nekünk, és nagyon is aktuális
Máriába vetett hitünk megerősítése – mondta Spányi Antal.
A lelkipásztor kiemelte: felszínesen nem lehet hittel élni,
a mély hit átalakítja az életet,
a valóban átélt, megtapasztalt
örömet, és erőforrást jelenthet
számunkra.

Valóban hegyeket képes a mély
hit megmozdítani, és az sem
lehet véletlen, hogy éppen
Nagyboldogasszony napja előtt,
szerdán jelentette be Orbán
Viktor miniszterelnök, hogy külön
keretből 380 millió forinttal támogatja a kormány a rossz állapotba
került Szent István Székesegyház
felújítását. A jó hírt Soltész Miklós
államtitkár hozta Székesfehérvárra,
aki maga is részt vett a fogadalmi
szentmisén. A város szívében levő
bazilika a fehérváriak ügye is, ezért
Székesfehérvár százmillió forinttal
járul hozzá a templom felújításához – jelentette be Cser-Palkovics
András polgármester. Spányi Antal
köszönetét fejezte ki a kormánynak
és a városnak a felajánlások miatt.
Egy templom felújítása nemes cél,
ahhoz a hívek is hozzájárulnak a
Székesfehérvári Egyházmegye által
meghirdetett adománygyűjtés
során.

Az ünnep alkalmából Spányi
Antal megyéspüspökkel beszélgettünk.

A Nagyboldogasszony ünnep ugyan
az egyetemes katolikus egyház
ünnepe, mégis jól gondolom-e, hogy
éppen Székesfehérváron nyúlnak
legmélyebbre a gyökerei?

EGYHÁZ
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A hitnek az a tanítása, amit
mi Nagyboldogasszony napján
ünnepelünk, egyetemes, örök
tanítás – ha úgy tetszik, a katolikus egyház dogmája. Mindig
is benne volt a kereszténység
tudatában Boldogságos Szűz

Mária, aki Jézus anyjaként élte
végig életét, majd élete végén elszenderülve testestől a mennybe
vétetett. Bár csak 1950-ben vált
dogmává, de soha nem volt kérdéses a katolikus hitűek számára.
Székesfehérvárnak azért van kü-

lönös szerepe, mert a Nagyboldogasszony ünnepén a közülünk
eltávozó Szent István király, az
ünnep vigíliáján a palotájából a
templomába ment, és talán Szent
Imre sírja mellől fölajánlotta az
országot, a koronát, a népet, a
nemzetet, minket, magunkat a
Szűzanyának. Ez olyan gesztus
volt, ami előtte soha nem fordult
elő, senkinek nem jutott eszébe.
Bár a történelemben Szent Istvánt sokan követték, és hasonló
gesztusokkal utánozták, de az
első felajánlás okán jogosan
állítjuk, hogy Mária országa vagyunk, és Szűz Mária a magyar
nép patrónája.
Szent István uralkodó volt, mégis
nagyon is emberi volt ez a felajánlása. A ma embere hogyan erősítheti
meg e felajánlást?
Egy megöregedett királyról beszélünk, aki nem tudta
továbbadni a trónját, aki nem
ragaszkodott a királysághoz,
hiszen korábban megszervezte,
hogy Imre herceg felvértezve,
kiművelve átvehesse a királyság
vezetésének terheit, de Szent
Imre ereje teljében halt meg.
Sík Sándor szavait idézve Szent
István így vélekedett: voltak
körülöttem jó magyarok, de nem
voltak közöttük keresztények,
ezért a halál útjára vinnék a
magyarságot; voltak körülöttem
jó keresztények, de nem voltak
magyarok, nekik ez a nemzet
nem volt fontos. Nem talált
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támaszt a Földön, akik e két
érdeket – magyarság és kereszténység – együtt néznék, ekkor
nézett az égre, és Máriára bízta
országát, nemzetét, mert nem
tudott többet tenni értünk. Ma
nekünk is valami hasonlóra van
szükségünk. Sokszor halljuk,
hogy „hiszek én a magam
módján, de ez most máshogy
van.” A hittel nem lehet játszani!
A hit az egész embert kívánja,
annak tetteit határozza meg. A
hívő is megbotolhat, tesz rosszat
is, de képes újrakezdeni. Ma az
a dolgunk, hogy amit teszünk,
gondolunk, azért felelősséget
vállaljunk egymás előtt, de Isten
előtt is, aki majd egyszer mindezt számon kéri.
Szent István városában püspökséget vezetni a legnagyobb terhek
egyike. Személyesen hogyan éli meg
ezt?
Püspökséget vezetni mindenhol
teher. Emberi üdvösségekért kiállni, esetenként olyat mondani,
amit nem szívesen hallanak, nem
könnyű dolog. Nekem Szent
István városában püspöknek
lenni erőt és reményt jelent. Valamilyen spirituális erőt sugároz,
hogy ezek a szent emberek ennek
a városnak az utcáit járták, itt
élték életük nagy részét. Hiszem, hogy szentjeink az égben
közbenjárnak és imádkoznak értünk, és Fehérvár püspökéért is!
Így a szentatya által adott terhet
könnyebben tudom hordani.

Fotó: Kiss László

Szent István Emlékérem és Díj

A szent ereklyéket a koronaőrök vigyázták az ünnepségek alatt

Célja, hogy a Szent István által képviselt értékrendet a társadalomban
megerősítse. Sok szó esik olyan emberekről, akiknek élete az aktuális
időhöz köthető, de erkölcsi nyomot nem hagynak maguk után. De ma
is lehet Szent István-i keresztény értékek alapján élni és dolgozni! A
Szent István Emlékérem és Díj 2004 óta tizenegyedik alkalommal került
odaítélésre, amire a kuratóriumba delegáltak (Székesfehérvári Egyházmegye, Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Székesfehérvári Városi
Levéltár, Vörösmarty Társaság, Kodolányi János Főiskola) választották ki
azt az embert, aki példája lehet a fehérvári polgároknak.
Idén Rónai László orvos-tanár kapja a díjat, amit augusztus 18-án, hétfőn
17 órakor vehet át a székesfehérvári idegsebészeti osztály osztályvezető
főorvosa a Szent István Művelődési Házban. Rónai Lászlót elméleti és
orvosszakmai tudása mellett nagyszerű emberi kvalitása, Istentől megáldott humora emelte a díjazottak közé.
Az emlékérem és díj eddigi jutalmazottjai: Balsay István, Béres József,
Dosztál Béla, Fitz Jenő, Kiss János, Martin Gizella, Sobor Antal, Sulyok
János Ignác, Szabó Lajosné és Tóth Mihály voltak.
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Megnyitották a királyok sírkamráját

Látrányi viktória

A királyi csontokat őrző
osszárium a Szent István király
által alapított koronázó bazilika
feltárásakor talált magyar királyaink földi maradványait rejti.
Államalapításunk ünnepkörének idején pedig ismét látogatható a Nemzeti Emlékhelyen.
Az osszárium ünnepélyes
megnyitására a Királyi Napok
kezdetekor került sor. Fodor
Pál, a Magyar Tudományos
Akadémia Bölcsészettudományi
Kutatóközpontjának főigazgatója, az Árpád-ház Program
Operatív Testületének elnöke
beszédében úgy fogalmazott,
hogy Szent István egyedülálló
teljesítményt mutatott fel, hiszen ki mondhatná el magáról,
hogy műve ezer évig fennmaradt. Ráadásul ő úgy változott
és változtatott, hogy minden
újat a megőrizhető régi megtartásával vezetett be. „Szent
István közelgő ünnepén tehát nem
kívánhatunk mást magunknak,

Fotók: Simon Erika

Ismét látogatható a királyaink földi
maradványait rejtő csontkamra a
Székesfehérvári Királyi Napok ideje
alatt. Az osszáriumot ünnepélyes
keretek között nyitották meg a
Nemzeti Emlékhelyen. A csontkamra augusztus 20-ig minden nap
látogatható.

A megnyitót követően Szent István szarkofágjánál egy-egy szál virággal tisztelegtek államalapító királyunk emléke
előtt az ünneplők

mint hogy adjon nekünk az ég
olyan államférfiakat, akik hozzá
hasonlóan európai kitekintéssel
korszerűen, mégis magyar módra
akarják kormányozni azt az országot, amelyet Magyarországnak
hívnak.” – mondta Fodor Pál.
A megnyitón részt vett Törő
Gábor, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Cser-Palkovics
András polgármester, a megyei
és a városi képviselő testület
tagjai, valamint az egyházak, katonai, rendvédelmi és

Az osszáriumban jelenleg 216 ládában sok száz csontmaradványt őriznek.
Megnyitása évről-évre sokakat vonz a Nemzeti Emlékhelyre.
Az osszárium augusztus 20-ig minden nap 9 órától 20 óráig látogatható. Szakvezetéssel augusztus 20-án 15 órától tekinthetik meg az
érdeklődők a csontkamrát. A Nemzeti Emlékhely egész augusztusban térítésmentesen látogatható.

civil szervezetek képviselői is.
Az egykori templomban és
környezetében összesen 935
ember földi maradványait
találták meg. A Szűz Mária
tiszteletére szentelt székesfehérvári templomban temették
el az államalapító Szent István
királyt, más magyar királyokat,

Régészeti kutatások a területen
A középkor folyamán uralkodói
temetkezésekre is használt
székesfehérvári székesegyház
feltárása több mint 150 évvel
ezelőtt kezdődött, és maradéktalanul a mai napig sem ért
véget. A prépostsági templom
területén 1848 óta folynak
kisebb-nagyobb megszakításokkal régészeti kutatások.
1862–82 között Henszlmann
Imre, az 1936–37-es években
Lux Kálmán, 1965–93 között
Kralovánszky Alán, 1994-től
Biczó Piroska folytatott feltárásokat a bazilika területén. A
2002-ig előkerült csontmaradványok vizsgálata befejeződött,
a kutatási eredményeket Éry
Kinga és munkatársai 2008-ban
részletesen közölték.

de eltemettek itt uralkodói családtagokat, rangos egyházi és
világi személyeket is. 1543-ban
a török megszállást követően
a város új urai szervezetten rabolták a sírokat. Az ékszereket,
tárgyakat kiemelték, a csontokat szétdúlták, kidobálták. A
város 1601-es, rövid ideig tartó
visszafoglalásakor pedig német
és vallon zsoldosok dúlták a
sírokat. A Nemzeti Emlékhelyet a ma látható formájában
Szent István király halálának
900. évfordulóján nyitották
meg. Ekkor alakították ki azt
a csontkamrát is, amelyben
az emberi maradványokat
elhelyezték. A kamrát 1984ben felnyitották, és a csontokat
antropológiai vizsgálatoknak
vetették alá. Végül a csontok ismét ládákba kerültek,
majd a 2000-ben felszentelt
osszáriumban kaptak helyet.

Tudta-e?
A Nemzeti Emlékhelyen
kialakított osszárium egy
teljesen modernizált,
szabályozható hőmérsékletű
és ellenőrzött páratartalmú,
szigetelt kamra.
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Harmonia Albensis - Musica Sacra
Vakler lajos

Somorjai Ferenc tanár úr onnan
fentről bizonyára elégedetten
gondolhatja, hogy legendás
mesterpálcája, amit Ferencsik
Jánostól kapott, majd Drahos
Bélának, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar karmesterének
adott át, méltó kezekbe került. A
Harmonia Albensis sorozat otthonra lelt belvárosi templomainkban, kiváló előadások várták
a vájt fülű hallgatókat és a zenei
kultúra iránt érdeklődőket.
Miklósa Erika Kossuth-díjas
operaénekes Mária napján a
Vox Mirabilis kamarakórussal
és az Alba Regia Szimfonikus
Zenekarral közösen idézte meg
a zeneirodalom remekeit.

Fotó: Simon Erika

Befejeződött a Harmonia Albensis
templomi koncertsorozat. A Nemzeti
Emlékhely szabadtéri színpadán
péntek este Miklósa Erika és vendégei
búcsúztak el az évadtól.

Drahos Béla és Miklósa Erika barátsága töretlen. A templomi koncertsorozat meghatározó személyiségei ez évben
először a Nemzeti Emlékhely szabadtéri színpadán köszönthették egymást.

Vakler lajos

Siklósi Gyula professzor tudományos
felvezetését követően Cser-Palkovics András,
Székesfehérvár polgármestere és Spányi Antal
megyéspüspök nyitották meg Borbély Béla
fotográfus győri Szent László-hermáról készített
kiállítását.

Spányi Antal megyéspüspök köszöntőjében hangsúlyozta: Szent László hermája
nemcsak a magyarok kincse, hanem
egész Európáé.
Cser-Palkovics András szerint Borbély
Béla olyan alkotó ember, aki az objek-

tíven keresztül lelkiismeretünkre is hat:
„Ezek a képek megmutatják azon értékeket,
melyeket meg kell őriznünk a maga
valójában.”
Siklósi Gyula régészprofesszor régi, elkötelezett híve a Szent László-kultusznak.
Ahogy szakmai köszöntőjében kifejtette,
a lovagkirály több száz éves tespedtség
után került ismét a történészek látókörébe. Az ereklyetartóról készült képek
számára új megvilágításba helyezik
- hitelesen - a Szent László-legendáról
eddig megszokott formai és gyakorlati
ismereteinket. A professzor szerint a
győri Szent László-hermáról készült

Borbély Béla tárlata a Szent István Király Múzeum dísztermében tekinthető meg szeptember 14-ig

Fotók: Simon Erika

„Szent királyoknak fényes tüköre”

Siklósi Gyula régészprofesszor a Szent László-kultusz elkötelezett híve

mesteri felvételek bizonyítják, hogy a
múlt kutatása és tisztelete ma is emeli az
elkötelezett fotóművészet rangját, és segít
a történelemtudományoknak is.
Demeter Zsófia, a múzeum igazgatója
örömének adott hangot, hogy a Szent
László emlékév kapcsán otthont adhattak ennek a figyelemre méltó tárlatnak.
Mint mondta, az államalapító Szent
István királyunkról elnevezett múzeum
díszterme méltó helyszínt biztosít arra,
hogy a székesfehérváriak megismerhessék azt a különös életutat, amit Szent
Lászlót bejárt.

Borbély Béla fotográfus számára az
a legfontosabb, hogy értő szemmel
tekintsünk a múltba. A kamera mögött
fontosnak tartja, hogy olyan képeket
készíthet, amelyeket a királyi városba
értő szemmel érkező látogatók megtisztelnek. Borbély Béla még elmondta, nem
adja fel, továbbra is az egyházművészeti
kincsek képi megörökítése felé fordul. A
székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum
értékeiről, a Szent Jobbról valamint a
koronázási ékszerekről készített fotósorozata után a kora középkor értékeit
szeretné bemutatni.
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Fehér ing és sötét alj
Hamarosan itt az évnyitó
Csima Veronika

Az iskolakezdés nemcsak a tankönyvek és iskolaszerek beszerzéséről
szól, hanem az ünneplőruhákéról is.
A gyerekek nyaranta hirtelen nagyot nyúlnak, így a fehér ingekből
és öltönyökből is be kell szerezni
újat.

Iskolakezdés előtt nagyon
sok teendője van szülőnek és
diáknak egyaránt. A papírboltokban hallani a zsivajt, szülők
kontra gyerekek, a figurák és
árak fergetegében. Itt azonban
nem zárul le a beszerzési körút.
Vannak olyan események év
közben, melyeken kötelező az
ünneplőruha: fehér ing vagy
blúz, sötét alj, öltöny. Bármen�nyire is szeretnék a szülők
elosztani a nyáron az iskolakezdési költségeket, nem annyira
könnyű a dolguk. Először is
elég nehéz rávenni a csemetéket, hogy a nyári időszakban
foglalkozzanak az iskolakezdéssel. Másodszor pedig nyaranta
úgy nőnek a fiatalok, mintha
nyújtanák őket, így nem érdemes ruhaneműket beszerezni,
csak az utolsó pillanatban.
Aranyné Vági Krisztina, a
Stílus Öltönyház Kft. tulajdo-

2014. augusztus 18.

Nyárvégi hajápolás
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Csima Veronika

nosa elmondta, hogy ő egész
nyáron azt javasolta a szülőknek, hogy szeptember előtt
pár héttel szerezzék be az
öltönyöket, mert ha júniusban
veszik meg, akkor könnyen
lehet, hogy az évnyitó ünnepségen kivillan majd a gyerek
bokája. A legegyszerűbb tétel
a nyakkendő, hiszen sok tanintézménynek saját nyakkendője van, ezeket az iskolákban
vehetik át a diákok. A nem túl
közkedvelt darabot csak akkor
teszik fel, ha kötelező, még a
felnőttek sem viselik szívesen,
nemhogy a tinédzserek. A
fiataloknak sokat számítanak
a külsőségek, ma már a régi,
egyenes szabás nem menő.
A karcsúsított fazonok a
közkedveltek a fiatalemberek
körében, legyen szó öltönyről
vagy ingről.
Anyagi szempontból igen
megterhelő az iskolakezdés,
ezért egyre több munkáltató
biztosít különböző utalványokat dolgozói részére, és egyre
több helyen el is fogadják
ezeket. Van ahol csak egy
fajtát, de van olyan üzlet,
ahol többfélét is elfogadnak.
Érdemes figyelni a kiírásokra,
és érdeklődni a boltokban!

Nyáron sokat hallani a káros sugarakról
és az általuk okozott bajok megelőzéséről. A bőrre naptej kerül, az orra
napszemüveg. Sapkát, kalapot nem
mindenki vesz föl, pedig az nemcsak a
napszúrás ellen véd, de a hajat is óvni
lehet vele.

A hölgyek nagyon sokat tesznek
hajuk szépségéért, de mindent
megtesznek épségéért? A sok
festés, szárítás, vasalás és egyéb
kezelés, beavatkozás eredménye
külsőleg ideig óráig jól mutat,
azonban magának a hajnak és
szerkezetének nem tesz jót. Nyáron
még jönnek a káros sugarak, ami
ellen lehet védekezni fejfedővel,
de erről könnyen megfeledkezik
az ember lánya. Az UV sugárzás

Fotó: Kiss László
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Egy kis odafigyeléssel és ápolással mindig
szép és problémamentes lehet a hajunk

ellen bőrünket és szemünket
védjük, azonban kevesen tudnak
róla, hogy vannak olyan samponok,
melyek ezekben az időszakokban
megvédik a hajkoronát. Ha ezekről
megfeledkeztünk, akkor nyár végén
kell helyrehozni hajunkat, már csak
azért is, hogy kellően felkészítsük
az őszi és téli időjárásra.
Azok, akik hajukat otthon festik,
érdemes ezúttal a fodrászra bízni
ezt a műveletet, hogy biztosan
megkapjuk a megfelelő hajápolást.
Érdemes egy kicsit – nem kell túlzásba vinni – levágatni a hajvégeket, hogy felfrissítsük frizuránkat.
És ha már beülünk a fodrászszékbe, mindenképpen érdemes kérni
egy fejmasszázst! A nyaralás során
nemcsak maga a haj, hanem a
fejbőr is jobban próbára van téve.
A klór, a sós víz, a napsugár eleve
elég próbatétel, azonban sok hölgy
a hosszú haját felköti. Ha vizes
hajjal történik mindez – főleg, ha
dús és vastag szálú hajzuhatagról
beszélünk – akkor a fejbőr bepállik,
és könnyen elkezdhet korpásodni.
Vannak ilyen esetekre olajok és
samponok, melyekről tájékoztatást
adnak a fodrászok. Persze sok házi
praktikáról olvashatunk az interneten, de nem biztos, hogy érdemes
otthon kísérletezni! Arról nem is
beszélve, hogy egy jó fejmasszázs
igazán felfrissít!

KEZDJE A

Fotó: Kiss László

SZEPTEMBERT
EGÉSZSÉGESEN!
Augusztusban 20% kedvezményt biztosítunk
kardiológiai és vérvétel szolgáltatásaink árából!
Az akció időtartama: 2014. augusztus 18-31-ig. További részletek és bejelentkezés az alábbi telefonszámokon.

06-22/500-300
06-30/534-3121

Érdemes odafigyelni a gyerek
véleményére is, mert fontos, hogy jól
érezze magát az öltönyben!
Horoszkóp
augusztus 18. – augusztus 24.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Kos 03. 21. – 04. 20.

Ikrek 05. 21. – 06. 21.

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.

Bika 04. 21. – 05. 20.

Rák 06. 22. – 07. 22.

Szűz 08. 23. – 09. 22.

Hajlamossá válhat a túlzásokra, aminek a következménye lehet sérülés vagy betegség kialakulása.
Ha képes lesz megteremteni az egyensúlyt, akkor a
lehető legtöbbet és legjobbat hozhatja ki magából.
Anyagi ügyekben szerencsésnek tarthatja magát,
mert olyan helyről is jön pénz, ahonnan nem
számított rá. Kiváló ez a hét a lakással kapcsolatos
ügyek intézésére, esetleg felújításra. Ha most megy
nyaralni, pompásan érezheti magát.

Nem hogy félszavakból, de talán még a hosszú
mondatokból sem értik meg egymást a kedvesével. A
feszültséget az is okozhatja, hogy nem figyel rá kellőképpen, így aztán dühbe gurulhat és patáliát csaphat.
Partnere ragaszkodik önhöz, hiszen neki nagyon
kényelmes lehet az a helyzet, amiben vannak.
Ha változtatni szeretne, akkor megnehezítheti a
dolgát azzal, hogy érzelmileg zsarolja, ami lelkileg
kikészítheti önt.

Minden idegszálával az otthonára, a rokonaira koncentrál, és kénytelen lesz a családjával foglalkozni.
Nemcsak a lelkiismerete diktálása miatt, hanem
azért is, mert elvárják öntől.
Próbáljon meg egy kicsit lazábban viselkedni, ne
figyelmeztesse örökké a partnerét, ha hibát követ
el! Hatást gyakorolhat a környezetére, a tanácsára,
a véleményére kíváncsiak. Valakivel eláshatja a
csatabárdot.

FEHÉRVÁR
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Kevés idő, hatékony edzés Casanova Fehérváron
A HETILAP

Csima Veronika

Azt már mindenki tudja, hogy egy kicsi
mozgás mindenkinek kell, azonban arra
még kevesen adtak választ, hogy a
mindennapi munka és az otthoni teendők
mellett hogyan eddzünk úgy, hogy annak
eredménye is legyen.

schéda szilvia

Vastag Csaba a közelmúltban
Székesfehérváron lépett fel. Az
énekes a Bregyó közi Ifjúsági és
Sportcentrumban egy családi nap
keretein belül szórakoztatta a
közönséget. A Fehérvár Magazin
itt kérdezte meg az újabban Casanovává avanzsált előadót a rá váró
fellépésekről.

Az énekes szokásos fellépései
mellett manapság egy újabb
színházi produkcióban mutatja meg tehetségét: ezúttal
Casanovát alakítja egy night
musicalben, melynek premierjét augusztus elején Velencén
láthatták az érdeklődők. Az
ismert velencei kalandor nőkhöz fűződő történetét itt egy
zenés produkció keretein belül ismerhetjük meg. Csabát
a főhős szerepében láthatjuk,
de testvére, Vastag Tamás is
szerepet kapott a darabban.
A szívtipró „áldozatait” Dér
Heni, Nyári Aliz, Nyári Edit,
Erdőhegyi Brigitta, Pajor
Noémi és Erdélyi Csilla
alakítják. A felnőtteknek
szánt, pikáns jeleneteket sem

nélkülöző musicalt fülbemászó zene, káprázatos színpadi
látvány és lendületes koreográfiák teszik egyedülállóvá.
„A cím talán elcsépelten hangzik
és más értelmet nyert, mint
amit valójában jelent. A főhős
egy olyan f iatalember, aki nem
vetette meg a hölgyek társaságát, ám a színdarab valójában
azt hivatott bemutatni, hogy
milyen utazáson, jellemfejlődésen ment keresztül Casanova”
– hangsúlyozta a főszereplő.
„A lányokkal együtt dolgozni
igazán kellemes élmény, de egy
idősödő ember tapasztalásait
átélni nekem is hosszasabb utánajárást igénylő, komoly feladat
volt” – tette hozzá a 2010-es
tehetségkutató nyertese.
Vastag Csaba egy eddig még
nem látott koncerttel is várja
a közönséget a nyár folyamán.
Márciusi telt házas nagykoncertje sikerén felbuzdulva
az énekes nemrég megjelent
platinalemezének zenei
anyagát szimfonikusokkal
és rockzenekarral színesítve
hallhatja majd a nagyérdemű
a közeljövőben, szintén a
Velencei-tónál.

Fotó: Kiss László

Mindenki szeretne jól kinézni,
izmokat építeni és felfrissülni. Itt jön
általában a nagy kérdés: hogyan? És
általában nem maga a mozgás okoz
gondot, hanem a kivitelezés és az
idő. Hiszen jól tudjuk, időből van a
legkevesebb. Reggel ébredés, gyerek
oviba, suliba, irány a munka, este
haza, főzés, takarítás, és még sorolhatnám a rengeteg teendőt. Sokaktól
hallani, hogy húsz perc szabadideje
is alig van.
Tropa Melinda, a Dream Line
Speedfittness vezetője bebizonyította, hogy elég az a húsz perc. Ez
az edzés hatékony, eredményes és
pontosan húsz percig tart. Először
is, ami a legfontosabb, nem kell
magunkkal cipelni egy hatalmas
táskát teli edzőcuccal. Odamegyünk
a terembe, kapunk egy pamutruhát,
amit egy öltözőben átveszünk, és
nem kell semmi más. Az átöltözés

után jön a java, ami lehet, hogy kicsit
futurisztikusnak tűnik, de nagyon
izgalmas: fel kell ölteni egy komplett
felszerelést – mellény, pántok a
derékra, karra, combra és a térd alá –
ami össze van kötve egy géppel. Az
összekötést vezetékkel oldották meg
a német tervezők, nem véletlenül. Az
edzés közben folyamatos mozgást
kell végrehajtani, ami nem megterhelő és nem bonyolult. Miközben
mozog a test, a gép elektromos
impulzusokkal olyan mély izmokat
mozgat meg, amelyeket sima edzés
esetén évek elteltével tudnánk csak
megmozgatni. Erősíti az izmokat,
feszesíti a bőrt, mindez egyáltalán
nem megterhelő, és valóban csak
húsz percig tart. Az edzés annyira
hatékony, hogy a rehabilitációban
is nagy szerepe lehet, hiszen egy
baleset vagy műtét után az elernyedt
izmokat is megmozgatja és erősíti.
Mindenkinek ajánlott, akinek kevés
az ideje, aki fogyni szeretne, aki
feszesítené a bőrét, aki erősödne,
és annak, aki fejlesztene. Persze azt
senki ne remélje, hogy csodák vannak: az, aki elmegy erre az edzésre,
és aztán végignassolja az estéket, ne
számítson sok jóra! Ekkor azonban a
hiba nem a készülékben van...

A látszat csal: az edzés egyszerű, hatékony és nem fájdalmas

Fotó: Kiss László

A döntés a tiéd! Segítünk, csak tedd meg az első lépést!

Dream Lines Speedfitness

Stúdió

az A1 Magmában • Tel.: +36 30 550 6556
Mérleg 09. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 01. 20.

Óvatosságra van szükség, ha pénzről van szó.
Nagyon fontos, hogy betartsa a fizetési határidőket,
illetve ha megbírságolják, akkor azt is azonnal fizesse be, mert minden esély megvan arra, hogy újabb
összegek vándoroljanak el a számlájáról.
Becsvágya felfokozódik, és hatalmas koncentrációval
végezheti a munkát. Jó adag bizonyítási vágy van
Önben, amikor elsősorban magának akar bizonyítani, és olyasmibe hajszolhatja bele magát, aminek
egészségügyi következményei

Vastag Csaba augusztusban egyedülálló koncerttel várja rajongóit

Kitartásának most érhet be a gyümölcse. A munkában nagyon fontos, hogy pontosan végezze, mert a
legkisebb hiba is megbosszulja magát. Belekezdhet
egy új hobbiba, és ha most nyaral, változatos programok köthetik le a figyelmét.
Ha egy ajtó becsukódik, akkor egy másik kinyílik.
Így lesz ezzel Ön is, az életének egy területén búcsút
kell mondania mindennek azért, hogy egy másik
dolog nagyobb szerepet kapjon a hétköznapjaiban.

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.

A sorsa pozitív irányba változik, ezt az időszakot
boldognak és eredményesnek tarthatja. Ha most
veszi ki a szabadságát, a családtagokkal több időt
tölthet, ami feltölti energiaraktárait.

Halak 02. 19. – 03. 20.

Olyan események történhetnek, amelyek miatt
megváltozik a jövőképe. Kiváló az időszak tanfolyam végzésére, illetve ha most kezd bele idegen
nyelv tanulásába, akkor sokkal gyorsabban megy
majd, mint gondolná.

FEHÉRVÁR
Az oldalpárt
szerkesztette:
nagy zoltán péter

KULTÚRA

Korona a legendák királyán

Fotó: Simon Erika

Az egykori prépostság, a Szűz
Mária koronázó templom romjai felett ismét életre kelt egy
koronázási ceremónia, Szent László
királyé. A hétvégi előadások telt
házzal zajlottak, mert Fehérvár
lakói már elhiszik, hogy városuk
fényes múltja nemcsak legenda,
hanem elhallgatott valóság.

A legendák királya egy fa hűvösében, egy magyar leány ölében lelt nyugodalmat, miután magyar magyarnak vérét ontotta

Fotó: Simon Erika

A jegyzetekkel teleírt forgatókönyv eltűnése, a sok eső
és viharos nap miatt alaposan
késett az idei koronázási
szertartásjáték előkészülete,
de a fegyelmezett és kitartó
színészgárda, a kórusok, a
zenészek, a táncosok, a kellé-

2014. augusztus 18.

A HETILAP

A püspökök helyezik László király fejére a koronát, melytől Magyarország
léte szilárdabb lett

kesek, világosítók, hangosítók,
műszaki segítők, minden
ember, aki segített az előadás
sikerében, teljes szívvel adták
tudásukat. Az a bizonyos
kalap mindenki előtt megemelendő!
Blaskó Péter, aki a koronázó
esztergomi érsek szerepét
játszotta, hitt a szertartásjáték
magasztosságában, ezért minden kimondott szavának súlyt
adott. Az őt kísérő és segítő
püspökök, Kricsár Kamill és
Dobos Imre szintúgy átéléssel
helyezte magát a történelem sűrűjébe. Lenyűgöző
volt a fehérvári népénekes,

Fotó: Simon Erika
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A hargitai leány szívéből szól Mária, akinek a koronát és az országot ajánlotta fel Szent István
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Fotó: Kiss László

A HETILAP

Vakler Anna kristálytiszta
hangja. Sokan izgultunk a
Napbaöltözött Asszonyért,
Benedekffy Katalinért, akit
betegsége éppen a próbák
finisében támadt le, de Szűz
Máriának kijáró csodával az
előadásokra hangja túlzengett Fehérvár határain. Nem
egyedül a nagygalambfalvi
székely, Benedekffy jött Erdélyből, hanem a nagyváradi
Szent László Gimnázium
gyermekkórusa, a Nagyváradi
Táncegyüttes és a Szigligeti
Színház szereplői is, akiknek
László király nem pusztán
szent, de a váradi király is
egyben. Nekik Szent László olyan, mint Fehérvárnak
Szent István. Makranczi
Zalán talán éppen ezért
érezte úgy, hogy Szent László
szerepe nemcsak egy ceremónia, hanem a sírni és harcolni
tudó lovagkirályé, a csodákkal
felvértezett emberé. László
király legnagyobb ellensége
Salamon király volt, kinek
szerepét mesteri átéléssel
alakította Kuna Károly.
A Székesfehérváron koronázott lovagkirály csodaszámba
menő legendáit a váradiak
mellett az Alba Regia Táncegyüttes tagjai elevenítették
meg. Ismét királyt koronázott
Székesfehérvár, amely hiszi,
tudja, hogy múltjának árnyéka
messzebb ér, mint jelen
korunk.

Fotó: Kiss László

Salamon a testvérviszályok lezárásaként átadja a koronát László
királynak

A három szent, a korona és Magyarország – fehérvári múlt
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Katonazene: lenyűgöző látvány

A városközpont négy pontján
már a kora délutáni órákban kellemes térzenével szórakoztatták
a katonazenekarok az érdeklődőket, majd innen indultak el a
Városház tér irányába, ahol már
rengetegen várták őket. Idén
négy katonazenekar mutatkozott be a nagyérdeműnek: a
székesfehérvári, a debreceni és
a kaposvári helyőrségi zenekar illetve a veszprémi légierő
zenekara. Az előadások során
meggyőződhetett a közönség
arról is, hogy a mundér becsülete

Fotó: Simon Erika

Óriási tömeg és nagyon jó hangulat jellemezte az idei évben is a
katonazenekari fesztivált, melyet
négy zenekar részvételével, immár
második alkalommal rendeztek
meg városunkban. A Fricsay Richárd
Regionális Katonazenekari Fesztivál a
helyőrségi zenekarok térmuzsikájával
kezdődött, amit alaki térbemutató és
közös koncert követett a városháza
előtt.

kötelez, s magas színvonalú,
értékes muzsikával ajándékozták
meg a zenekarok a fesztiválra
látogatókat.

A fesztivál nyitányaként Fricsay
Richárd „Magyar vér” című
indulóját adták elő közösen a
zenekarok. „A 2013-as Szent

István Emlékévben útjára indult
ünnepi program hagyománnyá
vált, hiszen a Székesfehérvári
Királyi Napok keretében immár

Kovács Vivien, Lakatos Dorina

Gulyás Istvánné az idén is visszatért az eseményre.
Nem is csoda, hiszen amellett, hogy maga a zene is
visszavezethető dicső történelmi múltunkhoz, Gulyás Istvánné mély tiszteletet érez a katonák iránt,
hiszen férje is a honvédségnél dolgozott.

Pipó Róbert fehérvári lakos a Fő utcai programajánló tábláról értesült
a fesztiválról. Habár a katonazene nem tartozik kedvencei közé, hiszen
a katonai élet számára már ismerős, és nem csak kellemes emlékeket idéz
fel benne, de a fesztivál a város dicső múltjára emlékezteti, és megszépíti
számára a belvárost. Így úgy döntött, mégis kilátogat.

Mészáros Erzsébet nagy izgalommal várta az
idei katonai fesztivált, mivel tavaly is kellemes
emlékekkel tért róla haza. Legfőképp a csodás
dallamok és a zenekar fegyelmezett menetelése
az, ami idevonzza őt évről-évre.
Fotók: Kovács Vivien és Lakatos Dorina

Sipos Sándorné mindene a zene, lehet az akár
klasszikus vagy éppen katonai. A zenekarok
teljesen magával ragadták, szívesen tölti idejét a
fesztivál alatt a belvárosban.

A sajtóból értesült a rendezvényről Maurer József. Enyingről érkezett
Székesfehérvárra a katonai fesztivál miatt. Kedveli ezt a zenét, hiszen
fia már húsz éve trombitál. Ha megteheti, családjával szívesen látogat el
hasonló zenekarok koncertjeire is.

KULTÚRA
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A katonazenész egyszerre fegyelmezett katona és korlátokat nem tűrő, szárnyaló lelkű művész

István-, a Hunyadi-, valamint
a László király-induló közös
előadását követően a karnagyok emléklapot vehettek át.

A katonazene
A mai magyar katonazenészek
egy több száz éves zenei kultúrának az örökösei, képviselői és
hirdetői. A XVII. századi Európában a zenének ezt a fajtáját
a háború hívta életre. Kezdeti
célja az volt, hogy a csatazajban olyan parancsüzeneteket

Fotó: Simon Erika

második alkalommal adhatunk
otthont a regionális fesztiválnak.
Székesfehérvár katonaváros jellegét ez is erősíti.” – fogalmazott
köszöntőjében Cser-Palkovics
András. A polgármester azt is
hangsúlyozta, hogy a székesfehérvári katonazenészeknek
nemcsak a mai napért jár külön
köszönet, hanem azért is, hogy
az év minden napján és ünnepén
számítani lehet rájuk. A katonazene évszázados múltjáról és
történetéről is szólt a jelenlévőknek Fucsku Sándor vezérőrnagy.
„A magyar katonazene nemzeti
érték, a Magyar Honvédség kultúrájának, történelmének szerves
része. Olyan érték, amelyre mindannyian büszkék lehetünk.” - fogalmazott az Összhaderőnemi
Parancsnokság parancsnoka.
Az immár második alkalommal életre hívott fesztivál
kapcsán több érdekességet is
kiemelhetünk: kuriózum, hogy
2014-ben a debreceni zenekar
fennállásának hatvanadik, a
székesfehérvári pedig ötvenedik évfordulóját ünnepli.
Augusztus 15-e a Magyar
Légierő napja is, a Légierő
Zenekar a fesztivál keretében városunkban ünnepelte a
haderőnem napját. A fesztivál
során látványos show-elemekkel tarkított koncertet adtak
a katonazenészek. A Szent

Fotó: Simon Erika

és hangzás

A látványelemekben gazdag gyep-show idén is a közönség kedvencévé vált

továbbítson zenei eszközökkel,
amire az emberi hang már
nem volt képes. A szórakoztató katonazene megjelenése
tehát a „harci muzsikusok”, az
úgynevezett hangászok seregen

belüli megjelenésével kezdődött.
Mára a katonazene elvesztette
elsődleges harci jellegét, és a
béke követévé, a kultúra szerves
részévé, a magyar katonazene
pedig nemzeti értékké vált.

Fotó: Simon Erika

Tudta-e?

Szárnyaló karmester - könnyed hangulat a nézőtéren és az előadók közt

A korabeli iratok már az 1700-as évektől megemlékeznek a Székesfehérváron állomásozó ezredek zenekarainak tevékenységéről. Ezektől
az időktől kezdve egészen a mai napig folyamatosan tevékenykedik
Székesfehérváron katonazenekar. A zenei virágkort az 1900-as évek eleje
jelentette a város számára, amikor a 69-es gyalogezreddel a városba
került egy fiatal, agilis katonakarmester, Fricsay Richárd. A zenekar már a
kezdeti időkben is nemcsak a szolgálati repertoárt, hanem akár tánczenét
is játszott. Ezekben az időkben már létezett Székesfehérváron társastánc
bajnokság, aminek zenei igényeit ez a zenekar látta el.
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Vásári mutatványok, izgalmas, korhű
játékok, piaci perpatvar, tolvajkergetés, bíráskodás, tivornyázás,
toborzók, kóstoltatás. Minden, ami
egy középkori vásári sokadalomra
jellemző, azt Fehérvár belvárosában is
megízlelhették, megtapasztalhatták a
látogatók. Szombat virradóra ugyanis
középkori ruhát öltött a belváros. A
Városház téren egy hatalmas sorompó
mellett strázsáltak a hagyományőrzők, ínycsiklandó illatok keringtek
a levegőben, szólt a muzsika, és a
várva várt óriásbábok is megérkeztek.

A Koronázási Ünnepi Játékok
idén is három napon át zajlanak.
A szervezők nem titkolt célja az
volt, hogy Szent László korába
repítsék vissza a látogatókat, és a
fesztiválhangulat már napközben
tetten érhető legyen. Bizton állíthatjuk, a kezdeményezés elérte
célját, hiszen rengeteg érdeklődő,
látványos sokadalom jellemezte a
belvárost ezen a hétvégén.
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Tessék, csak tessék, lépjenek
Vásári sokadalom és középkori forgatag a belvárosban

A városháza elé egy középkori fogadó költözött

Sokakat magával ragadott a varázs, többen felvetették, hogy jövőre szívesen
jelmezt öltenének a vásári forgatagban

Már napközben is hatalmas volt
a tömeg, érkeztek vendégek a
székesfehérváriak mellett a környező kistelepülésekről, a távoli
városokból, de még a világ másmás pontjairól is. A középkori
piactéren helyi termékeket és
kézműves alkotásokat árusítottak. A Városháza előtt pedig egy
fogadó nyitott ki erre a hétvégére, ahol az egykori mindennapokat mutatják be vásári élőképekkel. A Szabad Színház valamint
a Vasvári Színpad társulatának
tolmácsolásában találkozhattak a
középkori hétköznapok jellemző

tevékenységeivel az ideérkezők.
Csepűrágók, igricek, tivornyázó
naplopók, piaci tolvajok, lovagok
és felcserek ragadták magukkal a
szépszámú közönséget, s repítették vissza a középkor forgatagába a látogatókat. Emellett sok
középkori mesterség csínját-bínját is elsajátíthatták a vállalkozó
kedvű látogatók. Nemezelhettek,
papiruszt készíthettek, szőhettek
vagy akár érmét is verhettek
a legkisebbek. Az I. András
Lovagrend gondoskodott arról,
hogy a kardforgatás rejtelmeivel is megismerkedjenek, de

Időutazás a belvárosban – néhány évszázaddal korábban bizonyára megszokott volt ez az életkép
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be bátran!
a sorompó mellett felállított
kalodát is bátran használták.
Ha már a harcnál tartunk,
akkor mindenképpen meg kell
említeni a Várfal Parkot is: seregszemlét, középkori harcművészeti bemutatókat tartottak az
eseménysorozatba bekapcsolódó
hagyományőrző csoportok.

Eseménysziget az
óriásbábokkal
Korabeli mesterségek fortélyait is bemutatták a látogatóknak

kedvűeket, miközben a három
nap alatt elejétől a végéig felolvassák a Lovagkirályról megjelent legújabb könyvet.
Az Országzászló téren a Ciszterci Szent István Gimnázium
igazgatóhelyettese, Ferenczy
Noémi az eseménysziget gazdája. Számos beszélgetésre és a

Fotók: Simon Erika

Négy helyszínen eseményszigetek várták a családokat Szent
László korát bemutató programokkal. Itt játszva tanulhattak a
nebulók, sőt az összes helyszínt
végigjárva matricás albumjuk is
betelt, és meglepetés ajándékokkal gazdagodhattak.
A Kossuth utcában, a Táncosnő szobránál Lábodi Ádám
színművész egy óriás puzzle
kirakására és egy vásári komédia
előadására várta a vállalkozó

Ezrek érkeztek a belvárosba, hogy megízleljék a középkori forgatag
hangulatát

Izzik a tűz, előkészül a mester a korabeli műhelyben

Történelmi felvonulás
Augusztus 20-án 16:30-kor a Koronás Parkból indul a történelmi felvonulás az óriásbábokkal. A felvonulás útvonala: Koronás Park - Fő utca Kossuth utca - Szent István tér

kézműves fortélyok megismertetésére is sor került. Hétfőn pedig
egy 240-es méretű cipő keresi
majd nagy lábon élő gazdáját.
A Mátyás-emlékműnél három
királyné óriásbábjának tövében elsősorban kislányoknak
szóló programokat állított
össze Váradi Eszter Sára
színművész. Piroska hercegkisasszony esküvőjére készült
virágkoszorú, és természetesen
a zene és a tánc sem hiányzott
a palettáról.

Vitézoskolát hozott létre a
Bartók Béla téren Tűzkő Sándor
színművész, és igazi lovagi
programokkal is készült. A bátor
legények és még bátrabb leányok
számára fegyverbemutatót tartottak, emellett középkori ügyességi
játékok, kézműves foglalkozások
is szerepeltek a kínálatb an.

Tipp
Nézze meg fotógalériánkat az eseményről a www.szekesfehervar.hu oldalon!

FEHÉRVÁR
Az oldalpárt
szerkesztette:
Látrányi viktória

Kivételes lehetőséget kapott Székesfehérvár azzal, hogy október 4-től a Szent
István Király Múzeumban is bemutatják
a Seuso-kincsek hazatért darabjait. A
bemutatással kapcsolatos biztonsági
és építési beruházások megindításáról, valamint számos egyéb fontos
fejlesztésről döntött legutóbbi ülésén a
Pénzügyi, Költségvetési Bizottság.

A Polgárdi és Szabadbat�tyán között, a mai Kőszárhegy
környékén talált római eredetű
ötvösremekmű-együttes hét
darabját márciusban hozták haza
Magyarországra hosszas titkos
tárgyalások eredményeként. A
kincseket tanulmányozásuk és a
szükséges vizsgálatok után a Magyar Nemzeti Múzeum új kiállítása keretében láthatja a közönség
2015-től. Tekintettel egykori
előkerülésük helyszínére, CserPalkovics András polgármester és
L. Simon László, a Miniszterelnökség államtitkára tárgyalásokat
kezdeményezett arról, hogy a
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A Seuso-kincsek fogadására készül a város
budapesti tárlatot megelőzően
Fehérváron is bemutassák a
lenyűgöző kincseket. Az egyeztetések eredményeként október
4-től 2015 január közepéig tartó
kiállítás keretében a Szent István
Király Múzeum Dísztermében
tekinthetjük meg a néhai római
tulajdonosának gazdagságáról
tanúskodó ezüst edényeket.
Cser-Palkovics András reményének adott hangot, hogy a Seusokincsek kiállítása egy hosszú távú
együttműködés kezdetét is jelenti,
amelynek keretében további most Budapesten látható, de Székesfehérvárhoz kötődő - értékeket mutathatnak be városunkban.
A Seuso-kincsek kiállítása kapcsán megfelelő biztonsági és építési beruházásokat kell elvégezni,
hogy a múzeum Fő utcai épülete,
kiemelten annak Díszterme
alkalmas legyen a műtárgyak
fogadására. A Pénzügyi, Költségvetési Bizottság egyhangúlag
döntött arról, hogy mintegy

Fotó: Bruzák Noémi (MTI)
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A római eredetű ötvösremekmű-együttes hét darabját márciusban hozták
haza Magyarországra. A Seuso-kincseket hamarosan Fehérváron láthatjuk.

húszmillió forintból riasztórendszert telepítenek, számos kamerát
szerelnek fel, átalakítják a fűtésés az elektromos rendszert,
nyílászáró szerkezeteket építenek
be, előteret és jegypénztárat
alakítanak ki, kiegészítik az
udvari burkolatot a gyalogos

forgalom átvezetése érdekében,
illetve felújítják a mosdókat. A
beruházásokat az önkormányzati
feladatellátást szolgáló tartalékkeretből finanszírozzák.
További részletek a témáról:
www.szekesfehervar.hu

A szőlőműves szobra
Leffelholcz marietta

Régi vágya teljesült az öreghegyieknek. Megszépült a
Pozsonyi út és a Fiskális út
találkozásánál lévő körforgalom
és annak környéke. Tizenöt éve
érlelődött a gondolat, hogy egy
szőlőművest ábrázoló szobor
kerüljön a kereszteződésbe.
Hosszú évek után végre beteljesült az álom. Nagy Benedek
szobrászművész elkészítette

Fotó: Simon Erika

Nagy Benedek szobrászművész
alkotását avatták fel szombaton az
Öreghegyen, a Pozsonyi-Fiskális úti
körforgalomban. A Szőlőműves szobra
azoknak állít emléket, akik számára
az egykori Noé-hegyen évszázados
hagyományok megtartásával az
életet jelentette a szőlőművelés, a
bortermelés. Az avatáson Törő Gábor
országgyűlési képviselő, a Fejér
Megyei Közgyűlés elnöke és Bobory
Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke
mondott ünnepi beszédet.

Mostantól a szőlőműves fogadja az Öreghegyre érkezőket a körforgalomban

a szobrot. Mint azt a művész
mondta, részben édesapjáról
mintázta az alkotást. A bronzba
öntött mű egy kissé előrehajló férfit örökít meg, aki a
karóhoz öleli a szőlővenyigét,
hogy odakötözhesse. A több
mint két méter magas szobor
szőlődombot jelképező talapzata fehérvárcsurgói tengerfenék-homokkőből készült. Az
ünnepélyes átadó ünnepségre
meghívást kapott a Magyarországi Borrendek Országos
Szövetségének alelnöke is. Mint
azt Tálas Tamás mondta, külön
öröm számára, hogy Öreghegy
kapujába egy ilyen szobor
került. Horváth Miklós Csaba
és Östör Annamária önkormányzati képviselők szerint ez
az alkotás méltó módon állít
emléket az egykori Noé-hegy
hagyományainak. Az alkotás a
városi anyagi támogatásának és
felajánlásoknak köszönhetően
foglalhatta el helyét.

FEHÉRVÁR
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Gáspár Péter

Halmay Tivadar festőművész munkáiból nyílt kiállítás pénteken az
Igézőben.

A tárlaton olyan alkotások láthatók, melyek révén rácsodálkozhatunk Fehérvár szépségeire, és megelevenedik a királyok
városának múltja a történelmi
eseményeket ábrázoló festményeken. A művész – aki
tavaly októberben jótékonysági
aukcióval támogatta a Szent
Korona hiteles másolatának megvásárlását – most a
Bazilika felújításához szeretne
hozzájárulni.
Az Országalma, a püspöki palota és a Nemzeti Emlékhely
is megelevenedik Halmay Tivadar festményein, akit hosszú
ideje megihlet a fehérvári
Belváros szépsége. A tárlaton
olyan történelmi pillanatok is
láthatók, mint Szent László

harca a kunokkal. A művész a
város értékeinek gyarapodásához nemcsak alkotásaival járul
hozzá, hanem jótékonysági
aukciókkal is. Tavaly októberben Szent Istvánhoz kapcsolódó kiállításával a Szent Korona
hiteles másolatának megvásárlásához járult hozzá, idén
pedig a bazilika felújításában
szeretne segíteni.
Cser-Palkovics András polgármester a tárlatnyitó alkalmával
elmondta, hogy a kiállítás jól
illeszkedik a Királyi Napok
programsorozatához, melynek
célja, hogy a szórakoztatás
mellett történelmi és kulturális
értékeket is átadjon a résztvevőknek. Halmay Tivadar
alkotásainak köszönhetően
rácsodálkozhatunk arra, milyen
szép helyen is lakunk – mondta
Székesfehérvár polgármestere.
Halmay Tivadar festőművész
elmondta, hogy tavaly a Szent
Korona hiteles másolatának

Fotók: nzp

Halmay-kiállítás az Igézőben

A festő, Halmay Tivadar a kiállítás legdinamikusabb képe előtt áll, amely
Szent László híres ütközetét ábrázolja a tatárok ellen

megvásárlását támogatta
festményeinek aukciójával,
idén pedig a kiállítás képei

közül ajánlott fel egy alkotást jótékony célra, a Bazilika
rekonstrukciójára.

Kedden újra Öreghegyi mulatságok
Szabó Petra

Idén is megrendezik az Öreghegyi
mulatságokat, immár huszonharmadik alkalommal. A szervezők tartalmas programot ígérnek mindazoknak,
akik augusztus 19-én a Bory-téren
szeretnének eltölteni egy délutánt.

A program lovaskocsis vendégtoborzóval kezdődik, majd 15
órától A csobán legények és az
ördögök érkeznek a színpadra,
a gyermekek szórakoztatására.
Ezután operett következik, majd
16.30-tól a Noé-hegyi Szent
István Borrend felvonulását
nézhetik meg a vendégek. Cser-

Palkovics András polgármester
16.50-kor mond köszöntőt, majd
a kenyérszentelés után Östör
Annamária önkormányzati
képviselő leplezi le a dr. Ágoston
Bélát ábrázoló domborművet.
Lesz még néptánc- és latintáncbemutató. 18.30-tól Lovas Petra
és Horváth Dávid gitáros duója
szórakoztatja a közönséget, majd
Fekete Dávid koncertezik. 20
órakor pedig Charlie érkezik
a Bory-vár előtti térre. Idén az
Öreghegyi mulatságok vendégei
ingyenes buszjáratot is igénybe
vehetnek a rendezvényt záró
tűzijáték után, amely éjjel fél
egykor indul majd a belvárosba.

Gazdag program ígérkezik az Öreghegyi mulatságokon

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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Betegközpontú kórház a régió közepén
nagy zoltán péter

Fotó: nzp

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi
Oktató Kórház több mint százéves
múltja során talán a legnagyobb
méretű beruházássorozatának
végéhez közeledik. A közelmúltról, a
jelenlegi fejlesztésekről és a jövőről
váltottunk szót Csernavölgyi István
főigazgatóval.

zavarja meg az országos sajtó által
bírált pszichiátriai kezeléseket?
A hétszázmilliós összberuházású
pszichiátriai fejlesztésünket most
kezdtük meg úgy, hogy a jelenlegi
tömb működését nem zavarja, az
képes tovább üzemelni. A meglévő épületet is átépítjük, műszerekkel egészítjük ki, amit terveink
szerint 2015 első negyedévére
fejezünk be.

Miért éppen a sürgősségi osztály beruházásaival kezdték a fejlesztések sorát?
Mindig a betegközpontúságra
koncentrálunk, aminek legfontosabb eleme a jól működő
sürgősségi szakellátás. 2012-ben
a sürgősségi osztály fejlesztése
megtörtént, az új infrastruktúrát átadtuk. Az volt a lényeg,
hogy erőinket teljes egészében a
betegellátásra fókuszáljuk, hogy a
sürgősségi ellátás minden esetben
megtörténjen.
2011 elején kezdték meg azt a beruházást, amely a struktúraváltást és az
infrastruktúrafejlesztést volt hivatott
beteljesíteni. Hogy állnak ezzel?
Most 2014-et írunk, és ez év
szeptemberében a nagy, nyolcmilliárdos beruházásunk, a
műtéti blokk megépül, amit gépi
műszerekkel felszerelve átadunk.
De ekkor sem állunk le, hiszen ezt
követően megkezdjük a rekonstrukciót a régi épületben, melynek
végét 2015 márciusára tervezzük.
Ezek az épületek is az oktatóközponthoz tartoznak?
Igen, valamennyi megépített és
felújított épület része az egyetemi
oktatókórháznak. Kórházunkból
új egyetemi oktató centrum válik.
Mi a helyzet a legújabb fejlesztéssel? A most elkezdett fejlesztés nem

A rossz nyelvek szerint a fejlesztések
túlságosan Fehérvár-központúak...
A fehérvári fejlesztésekkel párhuzamosan elindultak a fiókkórházak fejlesztései is. Móron
és Enyingen is több százmilliós
beruházásba kezdtünk, amiket 2015-ben realizálhatunk.
Ráadásul mindkét településen a
betegközpontú járóbeteg-ellátásra
fókuszáltunk de a fekvőbetegellátást is erősítjük. A fejlesztések
már folynak, jövő év derekára
befejezzük őket. 2015 végére
odáig jutunk, hogy az anyakórházban egyetemi szintű oktatás
és gyógyítás folyhat, miközben a
vidéki ellátás is fejlett lesz. Utóbbit gondoljuk végig: ismert, hogy
Sárbogárdon már túl vagyunk a
fejlesztéseken, Enying és Mór
most fejeződik be. Csákvárral
vagyunk kicsit bajban, mert a
kastély műemléképület, aminek
a menedzselése rajtunk kívülálló okok miatt nehézkesebb. A
rehabilitációs szolgáltatásainkat is
fejlesztettük az utóbbi időben, és
azt a célunkat, hogy minél inkább
jussunk el az emberekig, messze
teljesítettük. Egyes szűrőnapokon ötezernél is több személyt
megvizsgálunk, ami igen nagy
teljesítmény.

Lehet, hogy udvariatlan vagyok,
mégis megemlítem: fáradtnak látszik. Mennyi munkája, lobbija van
ezekben a gigantikus fejlesztésekben?
Úgy gondolom, hogy az életem
van benne. Nekem annak idején
azt mondták, amikor Mórról Fehérvárra kerültem, hogy
vezetőként sokkal több emberen
segíthetek, mint gyógyítóként. Én
viszont a gyógyítástól sem tudtam
és nem is akartam megválni – ma
is gyógyítok, mert ez az életem
része. A lobbi szó nem tetszik
nekem, mert van egy negatív
kicsengése. Azért sem tetszik,
mert mi mindig a tények mentén
„lobbiztunk”, azaz annyit kértünk
csak, amennyit magunk is letettünk az asztalra.
Ezeket a fejlesztéseket csapat nélkül
nem lehet levezényelni. Kik segítették a munkáját?
Lehet, hogy elcsépeltnek hangzik,
mégis kimondom, hogy mindenki önzetlenül, időt, energiát
nem kímélve dolgozott ezekben
a fejlesztésekben, előkészítésekben, lebonyolításokban. A kórház
valamennyi munkatársa tett azért,
hogy időre elkészüljön minden.
Én csak megköszönni tudom
nekik a sok türelmet és munkát!
A befejezett és futó fejlesztésekről
beszéltünk eddig. Mi várható a
jövőben? Vannak-e már újabb gondolatok, irányok?
A belgyógyászati tömb első
ütemezése megtörtént, nem mondunk le a folytatásról sem. Ezt a

kórházat nem lehet eltéríteni attól,
hogy az új belgyógyászati tömböt
megcsinálja. Akkor minden
infrastrukturális lehetőségünk – és
büszkén mondhatom – humánerőforrásunk meglesz, amivel a
megújult kórházunkat üzemeltetni
tudjuk.
Kiket tud megemlíteni a legszorosabb partnerként?
Mi a szakmaiságunkkal járultunk
hozzá a fejlesztésekhez, és – ha
már az imént említette – itt emelném ki a lobbi szerepét, hiszen a
város vezetése ezen a téren nagyon
sokat segített.
Annak idején a betegközpontúságot
kínálták a közvéleménynek. Hogy
látja, tudják az ígéretüket teljesíteni?
A sürgősségi betegellátás fejlesztései, az új műtéti blokk kialakítása,
a régi felújítása, a rehabilitációs, a
járóbeteg fejlesztések, a szűrőnapok és – nem utolsósorban – az
esélyegyenlőség megteremtése
mind a betegközpontúság irányába mutat, amit ráadásul szakmai
tartalommal is megtöltünk. A
kórház ledolgozta az egy évtizeddel ezelőtt még bőséggel meglévő
hátrányát, ami a finanszírozás
területén ad ma sok segítséget.
A kritikák azért érnek minket a
leginkább, hogy sok a betegünk,
nagy a tömeg. Ne felejtsük el,
hogy ez azért van, mert egy régiónak lettünk a központi kórháza,
így a betegellátásunk átlépett a
megyehatárokon.

A sürgősségi betegellátás infrastruktúrájának felújításába 535
millió forint támogatással kezdtek bele 2010 májusában, és
2011 végére befejezték.
Az új műtőblokk kialakítására, struktúraváltásra, infrastruktúra-fejlesztésre és eszközbeszerzésre 8,1 milliárd forint támogatást kapott a kórház. A 2011-ben elkezdett munkálatokat az
idén fejezik be.
A képzési programok és szolgáltatások fejlesztésére 119 millió
forintból gazdálkodtak. A foglalkozásokat 2012 szeptemberében kezdték meg, és idén év végén zárják.
A kórház foglalkoztatás-támogatásra 44 millió forintot használhatott fel pályázat útján.
A diagnosztika és rendelő hőszigetelése több mint fél milliárd
forintba került, amire 416 millió forint támogatást nyertek el.
A PIC-i babákért elnevezésű program eszközfejlesztésére 204
millió forint támogatással álltak neki 2011 végén.
Most kezdődik meg a 700 millió forintos összberuházású pszichiátriai rehabilitáció.

TÖRTÉNELEM
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Az a csodálatos XV. század – Próba szerencse...
séllei erzsébet

...gondolta többször IV. Károly német-római
császár fia, Luxemburgi Zsigmond királyunk
hosszú élete és uralkodása alatt.

Mint már korábban említettem,
amikor Nagy Lajos király fiúsított
leánya, Mária királynő Magyarország
uralkodója lett, megindult a verseny
kezeiért. A tét Magyarország társuralkodói pozíciója volt. Két versenyző ért
a célba: Luxemburgi Zsigmond, aki
el is jegyezte, és Orleans-i Lajos, aki
nőül vette – egyelőre csak képviselők
útján. Zsigmond fegyverrel szerzett érvényt vőlegényi, majd ebből
eredő férji jogainak. Szerencséje volt,
végződhetett volna rosszabbul is ez a
kaland. Orleans-i Lajos önként vis�szalépett. Próba szerencse – gondolta
az uralkodó, és Mária királynő mellett
1387-ben társuralkodó, felesége rejtélyes halála után pedig Magyarország
uralkodója lett.
Rupert német király 1410-ben elhunyt. A választófejedelmek többsége,
a cseh király, a mainzi és kölni érsek
Jodok morva őrgrófot támogatta a
királyi cím elnyerésére. Zsigmond
esélytelenül indult a választásnál.
Amikor még csak gyülekeztek a
választófejedelmek a nagy eseményre,
Zsigmond puccsot eszelt ki, saját
magát német királynak nyilvánította,
és ehhez a brandenburgi választói
szavazatot ő maga adta le magára.
Nem zavarta, hogy a gyűlés még nem
határozatképes, és hogy Brandenburg
tényleges ura ekkor Jodok volt. A
választás résztvevői érvénytelennek
nyilvánították Zsigmond merész
akcióját. Jodok azonban néhány héttel
a választások után „váratlanul” elhunyt.
Üsse kő, mondták a választófejedelmek, ha már így esett, ne tartsunk új
választásokat, legyen Zsigmond a német király. Próba szerencse – gondolta
Zsigmond, és 1414-ben Achenben
lőn német királlyá.
1414-ben összehívta a konstanzi
zsinatot, az 1814-es bécsi kongresszusig Európa legnagyobb diplomáciai
tárgyalását. Aachenből egyenesen ide
indult. A zsinat indoka az egyházszakadással fenyegető helyzet megoldása
volt. Három pápa tartotta ugyanis kezében a katolikus egyházat, megosztva
és szembeállítva Európa országait. Az

egyik táborba a franciák, spanyolok
és skótok, a másikba a németek, burgundiak és angolok tartoztak. Hogy a
franciákat és angolokat jobb belátásra
bírja, Zsigmond 1416-ban Angliába
látogatott, ahol az angol királlyal
megkötötte a canterbury szövetséget,
fegyveres támogatást ígérve a franciák
ellen. A fegyveres támogatást sohasem
adta meg, csak lebegtette, mellyel óriási nyomás alá helyezte a franciákat.
E diplomáciai „sakkban tartással” a
három pápát sikerült eltávolítani, és
helyettük egyet, V. Mártont megválasztani. Az egyházegyesítés így megoldódott. Próba szerencse – gondolta
Zsigmond királyunk, és bezsebelte
az elismerést. V. Henrik angol királyt
pedig meghívta a Sárkány Lovagrend
tagjai sorába.

forint ráadással, amit évjáradékként
jelölt meg, nem kamatként. Kezesként
feleségét, Borbála királynét, Ozorai
Pipot, Frigyes nürnbergi várgrófot
valamint János esztergomi prépostot
állította. A lóvá tett herceg a királyi
exkluzív ígéretben bízva végre átadta
az összeget, de Zsigmond sem Strasbourgban, sem máshol nem teljesítette
a kölcsön visszafizetését, sem az ígért
évjáradékot. A herceg végül maga is
elhitte, hogy az évjáradékkal összeszámított egész összeget adta kölcsön,
és huszonháromezer arany forint
megfizetésével szorongatta az egyik
kezest, Hohenzollern Frigyest. Vérre
menő küzdelmükről megemlékezik
a történelem. A többi kezest békén
hagyta. Próba szerencse – gondolta
Zsigmond, és igyekezett egy fillér

Zsigmond király a nikápolyi csatavesztéskor a Dunába menekült, maga
mögött hagyva tizenháromezer keresztény holttestet

A zsinat alatt Zsigmond királyunk
aragóniai utazást szervezett, melyhez
egy zsák pénzre volt szüksége.
Útjának célja az akkor még hivatalban
lévő XIII. Benedek pápa lemondatása.
A pápa az aragón uralkodó pártfogását élvezte, Zsigmond ezért úgy
döntött, személyesen teszi tiszteletét
– nagyszámú magyar kíséretével – I.
Ferdinánd királynál. Az útiköltség
biztosításához Bajor Lajos, Ingolstadt
hercege tizenegyezer aranyat ígért
kölcsönbe – mintha a fogát húzták
volna – ennek azonban csak egy részét
bocsátotta a király rendelkezésére, a
többit visszatartotta. Zsigmond, hogy
megszerezze a pénzt, fűt-fát ígért,
fedezetlenül. Úgy tett, mintha egy
hónapra kérné kölcsön az összeget,
kötelezve magát, hogy Strasbourgban
visszaadja, mégpedig tizenkétezer

nélkül megúszni a kalandot. Az utazás
végül nem érte el célját, XIII. Benedek
pápa nem mondott le önként, a zsinat
ezért a „letételét” választotta, azaz
megfosztotta egyházi hatalmától.
Aragóniai Ferdinánd viszont teljes
családjával, a kasztíliai és navarrai királyokkal és harminc aragón nemessel
együtt meghívást kapott Zsigmondtól
a Sárkány Lovagrendbe.
A konstanzi zsinatra Zsigmond
királyi menlevéllel meghívta a cseh
reformátort, Husz Jánost, hogy az ellentétet közte és Prága érseke között a
zsinat elsimítsa. Husz János hazájában
nagy népszerűségre tett szert, élvezte
Vencel cseh király, a királyné és a
nép támogatását is. Úgy tűnt, hogy
Zsigmond királyunk – aki Vencel
fivére volt – eleinte támogatásáról
biztosította. Husz János bátran ment

a zsinatra, maga mögött tudva a meghívó bizalmát. Zsigmond azonban a
püspökök nyomására köpönyeget váltott. Husz Jánost a zsinat halálra ítélte
és máglyára küldte. A cseh nép tajtékzott, és kirobbantotta a huszita háborút, mely bő másfél évtizedig tartott.
A huszita háború leverésére a regnáló
pápa keresztes hadjáratot hirdetett. Ez
volt az utolsó keresztes hadjárat, mely
hadba állította Európát. A háború
alatt Zsigmond be sem tehette a
lábát Csehországba, pedig 1419-ben
– Vencel testvérbátyja elhunyta után –
megörökölte a cseh királyi koronát. A
husziták a legvadabb gyűlölettel írtak
és beszéltek róla. Hóman Bálint történész gondolatait idézve „megvádolták,
hogy a tisztes csehek teljes kiirtásával
magyarok és németek közt osztja
szét javaikat, és hogy fogadalmat tett,
addig nem nyugszik, míg egy cseh is
él e világon.” „Én neked, cseh disznó,
bizony nem szolgálok!” – kapta a
szemébe a közvélemény hangulatát
kifejező mondást. A bő másfél évtized
alatt öt csata végződött a keresztes
hadak oldalán súlyos vereséggel. Ezt
a helyzetet annak kellett megoldania, aki előidézte. Zsigmond tehát
tárgyalásokat kezdett a husziták
mérsékelt szárnyával, a kelyhesekkel,
aminek eredményeként létrejött az
egyezség 1433-ban. Zsigmond csak az
egyezség után vonulhatott be cseh királyként Prágába, bár ebben sem volt
köszönet. Az iránta táplált gyűlölet
és bizalmatlanság továbbra sem szűnt
meg, sőt egy év elteltével menekülésre
kényszerült. Menekülés közben halt
meg. Próba szerencse – gondolta
Zsigmond királyunk a kezdeteknél,
amikor Husz Jánost a zsinatra menlevéllel meghívta, aztán sorsára hagyta.
Az éppen hivatalban lévő IV. Jenő
pápa az egyháznak tett szolgálataiért
királyunkat 1433-ban német-római
császárrá koronázta.
Diplomáciai tehetsége előtt tisztelgett
az akkori világ. A Jó Isten azonban
megtagadta tőle a katonai tehetséget.
A törökökkel szemben vezetett csaták
többnyire elvesztek, legjobb esetben
döntetlenre végződtek. Velencével
sem bírt el, bár a gazdasági alapjaira
mért zseniális csapással jelentős kárt
tudott okozni. Dalmáciát viszont
végleg el kellett engednie. Ezeket a
próbákat nem kísérte szerencse.
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A FehérVár újság rejtvényében a megfejtések többsége a város történelmével foglalkozik, azon belül is a középkorral, illetve annak végével. A múlt héten zajlott a Nemzeti
Emlékhelyen Szent László koronázási szertartásjátéka, érthető, hogy legutóbbi
lapszámunkban egy kérdés erejéig foglalkoztunk a lovagkirállyal. Kérdésünk az volt,
hogy uralkodása alatt mi volt Székesfehérvár latin neve. A helyes megfejtés ekképpen
szól: ALBENSIS CIVITAS.
Tudjuk, hogy Szent István alapította a koronázótemplomot, ahol sok fenséges esemény
zajlott az évszázadok során. Egyik kérdésünk így szólt: kit koronáztak meg először és
kit utoljára e templom falai között? A helyes válasz: PÉTER ÉS FERDINÁND

A történelem során sokszor megfeledkezünk a hölgyekről, akik bizony befolyásolták
annak alakulását. Harmadik kérdésünk úgy szólt, hogy ki volt az első Fehérváron
koronázott királyné. A helyes válasz: REGENSBURGI JUDIT.
Negyedik kérdésünk pedig az volt, melyik királynét koronázták utoljára városunkban.
A válasz: LENGYEL IZABELLA.
Mai és következő heti újságunkban három mondat erejéig azzal foglalkozunk a rejtvények megfejtésekor, hogy nagyon sok fenséges szakrális épített emlékünk hogyan tűnt
el a történelem viharában és békésnek mondott idejében. A mai kérdéseink az egykori
Szent Bertalan templom és a johannita kolostor sorsára vonatkoznak.

KÉKLÁMPÁSOK
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nagy zoltán péter

Több mint száz rendőr kereste
szombat délután azt a kisfiút, akinek
a fehérvári autóbusz-pályaudvaron
veszett nyoma az elmúlt héten. A
négyéves gyermek az eltűnése utáni
néhány órával a pécsi állomásról
került elő.

A buszpályaudvaron kialakult
tömegben veszett nyoma a négyéves fiúnak. A kicsi anyukájával
és bátyjával Zámolyról utazott
Fehérvárra. Miután leszálltak
a buszról, Milán elengedte
édesanyja kezét. A zsúfolt állomáson az anya nem találta meg
kisfiát, ezért a rendőrségtől kért
segítséget. Motoros rendőrök,
gyalogos járőrök és kutyások,
kommandósok, nyomozók

valamint a Videoton-Győr
labdarúgó mérkőzés biztosítása
miatt idevezényelt egyenruhások, összesen több mint százan
dolgoztak azért, hogy a gyermeket minél előbb megtalálják.
Mint azt a nyomozás parancsnoka, Pál Norbert rendőr hadnagy
mondta, minden kollégája erőn
felül teljesített annak érdekében,
hogy a fiúnak ne essen bántódása. „Szerencsére nem sűrűn
fordul elő, hogy eltűnt gyermek
után kell kutatnunk, de ebben
a helyzetben mindenki a lehető
legjobbat próbálja kihozni magából. Az igazat megvallva, ritka
az olyan eligazítás, mint amilyen
a mostani volt. A munkatársak

néma csöndben hallgatták végig,
majd fegyelmezetten végezte
mindenki a dolgát. Az eset
megviselte azokat a kollégáimat,
akiknek van gyermekük. De
akiknek még nincs, ők is nagy
lelkesedéssel vetették bele magukat a kutatásba.” A fehérvári
rendőrség közrendvédelmi osztályvezető-helyettese hozzátette,
úgynevezett részleges „K”, azaz
körözési akciót hajtottak végre,
és a kutatást több helyszínen végezték. Az egyenruhás állomány
az eltűnés helyén, a bevásárlóközpontok közelében és a fiú
otthona környékén járőrözött, a
civil ruhás rendőrök pedig a keresést megkönnyítő információk
beszerzésén dolgoztak.
Milán eltűnéséről szinte mindenki hallott Fehérváron, és a

rendőrök mellett a városlakók is
szívükön viselték a kicsi sorsát.
Kummer Mónika azt mondta, könnyen bele tudja magát
képzelni az édesanya helyzetébe.
„Nagyon gyorsan, pillanatok alatt
el tudnak tűnni a gyerekek, éppen
ezért én nagyon szigorúan fogom
a kislányomat, ha ilyen tömeg van,
pedig legtöbbször ez nem tetszik
neki és hisztivel jár. Biztos sokkot
kaptam volna, ha ez velünk történik. Az a szerencse, hogy felszállt
egy buszra, nem pedig elrabolták.”
Szabóné Papp Anita a kisfiú eltűnésével kapcsolatban a felelősség
kérdését boncolgatta. Az asszony
nem érti, hogy fordulhatott
elő, hogy senki sem furcsállta
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Az oldalt
szerkesztette:
novák rita

Képek: nzp

Kétszáz kilométert utazott
egyedül a négyéves Milán
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Pál Norbert azt mondta, hatalmas volt az öröm a kapitányságon, amikor
megtudták, hogy Milán előkerült
az egyedül utazó négyévest a
buszon. „Szerintem itt mindenki
felelőssége felmerül, a szülőé, az

a pécsi pályaudvarról került elő.
Az ottani rendőrök elvitték őt
a kapitányságra, ahol a kedvenc

utasoké és a buszvezetőé egyaránt.
Sajnos a mai emberek nem segítőkészek, inkább elmennek egymás
mellett, minthogy szóba álljanak a
másikkal.”
A kisfiú a Pécsre induló buszra
szállt fel, vélhetően azért, mert
miután nem találta édesanyját,
vissza akart utazni Zámolyra a
nagymamához. A gyermek végül

meséjét vetítették le neki addig,
amíg az édesanyja megérkezett
érte. Az esetről a család és a Volán sem nyilatkozott. Lapunk úgy
tudja, a kisfiú a majdnem négy
órás buszút vége felé kezdett csak
el pityeregni, a sofőrnek végül ez
lett gyanús.
(Alsó két fotónk illusztráció, nem az
eltűnt kisfiút és családját ábrázolják.)
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Emlékpark épül a Királysor és a Géza
utca kereszteződésében
Bácskai gergely

Hat éve avatták fel a szeptember 7-én hősi halált halt magyar
katonák emlékművét Gyergyószentmiklóson a Honvédség Társadalom
Baráti Kör kezdeményezésére. A
tragédia hetvenedik évfordulójához
közeledve társadalmi összefogással
emlékparkot alakítanak ki a Királysor és a Géza utca kereszteződésénél a fehérvári hősök emlékére.

A park kialakítása a múlt
héten kezdődött, a munkát a
Városgondnokság szakemberei végzik. Több mint hétszáz
tő, jórészt örökzöld növényt
telepítenek a parkba. Kipótolják a hiányos sövényt, padok
kerülnek a parkba, és kisebb
sétányokat alakítanak ki a
korábban nem túl rendezett
közterületen. Az emlékpark

átadása a tervek szerint szeptember 3-án lesz majd.

Deák Lajosné, a terület önkormányzati képviselője elmondta,
hogy szeptember 7-én lesz a
hetvenedik évfordulója, hogy
Gyergyószentmiklóson, a Gac
oldalban hősi halált haltak a
fehérvári katonák. Az elesett
hősök tiszteletére alakítják ki
az emlékparkot a Király sor és
a Géza utca kereszteződésében,
melybe egy Gyergyószentmiklós
által felajánlott kopjafa is elhelyezésre kerül, Sukoró önkormányzatától pedig egy emlékkövet kapott Székesfehérvár.
A 3. Szent István Gyalogezred 159 katonája esett el 1944.
szeptember 7-én Gyergyószentmiklóson, a Gac oldalban. A
tragédiát követően a gyergyói
emberek eltemették a hősi halottakat, és a tiltás ellenére gon-

A Gyergyószentmiklós mellett hetven éve elhunyt magyar katonák emlékparkja szeptemberre készül el
doskodtak nemcsak arról, hogy
friss virág legyen a katonák
nyughelyén, hanem generációról

generációra örökítették tovább
a fehérvári honvédek 67 évvel
ezelőtti hősies helytállását.

A Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság munkatársat keres
Fotók: Bácskai Gergely

TÁRSASHÁZ ÜGYINTÉZŐ
munkakörbe

Feladatok:
• társasházak teljes körű kezelése
• közgyűlések lebonyolítása
• fogadóórák megtartása
• műszaki bejárások
• költségvetések készítése
• karbantartói, felújítási feladatok levezénylése, árajánlatok
bekérése
Elvárások:
• minimum középfokú végzettség
• székesfehérvári vagy környéki lakhely
• határidők pontos betartása
• alapos számítógépes ismeret (Excel, Word);
Előny:
• társasházkezelői képesítés
• társasházak kezelésében szerzett tapasztalat
A pályázatokat a humanpolitika@szepho.hu e-mail címre várjuk
legkésőbb 2014. augusztus 31-ig.

A gyergyóiak kopjafát, a sukoróiak emlékkövet küldenek a parkba

KIVIZSGÁLÁS, GYÓGYÍTÁS,
GONDOZÁS, SZŰRÉS EGY HELYEN!

Színvonalas ellátást szeretne hosszú várakozás nélkül, elérhető áron?
Válassza a LIFE Egészségcentrumot!

Korszerűen felszerelt szakrendelőkkel, egyedülállóan széleskörű egészségügyi szolgáltatásokkal,
kiválóan képzett szakorvosokkal és a város egyetlen magán egynapos sebészeti műtőjével várjuk Önt!
Szemészeti beavatkozások: szürkehályog műtét műlencse beültetéssel – várólista nélkül!

ÚJDONSÁG: FIZIKOTERÁPIÁS KEZELÉSEK!
Ultrahang terápia, mágnes terápia, lökéshullám terápia, elektroterápia,
lézerterápia, gépi nyirokmasszázs és gyógytorna!
Vadonatúj világszínvonalú berendezések!
Keresse a LIFE Egészségcentrumot Székesfehérváron, a Huszár utca 2 szám alatt!

Információ/Bejelentkezés: 22/340-048, 20/561-6501 • www.lifecentrum.hu
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Királyi programok augusztus 18. és 25. között
Hétfő:

Koronázási Ünnepi Játékok a
Belvárosban
10 óra Óriásbáb sziget – középkori
piac a Belvárosban
13 és 18 óra Óriásbábok találkozója a Magyar Király szálló előtt
19.30 A United együttes koncertje
Tóth Verával a Zichy ligetben
21 órától Fény utca a Belvárosban

Kedd:

23. Öreghegyi Mulatságok
14.30 Bory tér
A rendezvényen kulturális programokkal, borrendek felvonulásával
és koncertekkel várják az érdeklődőket.
Részletes program lapunk 19.
oldalán és a www.szekesfehervar.
hu oldalon.

Szerda:

Királyi Városunk – Tele Élettel!
10-18 óra Belváros
Az ünnep tiszteletére a Fő utcán és
a Városház téren színes, izgalmas
programokkal várják az érdeklődőket.
Szent István napi püspöki szentmise és az új kenyér megáldása
10.30 Szent István Bazilika
Ünnepi szentmisével veszi kezdetét
a Szent István király napi rendezvénysorozat Székesfehérváron. A
szentmisét Spányi Antal megyés
püspök tartja, majd megáldja az új
kenyeret.
Kisfaludi kenyérszentelés
15 óra Kisfaludi Közösségi Ház
Tornyai Gábor atya felszenteli az új
kenyeret, ezt követően Pitti Katalin
Liszt Ferenc-díjas operaénekes
ünnepi műsort ad. A műsor végén
a Kisfaludi Borbarát Klub a jelenlévőket meghívja egy koccintásra, a
Kisfaludi Polgárok Érdekvédelmi
Egyesülete pedig egy szelet zsíros
kenyérre.
Történelmi felvonulás az óriásbábokkal
16.30 Koronás Park, Fő utca, Kossuth utca, Szent István tér
Ünnepi Díszközgyűlés
18 óra Szent István tér

Ünnepi beszédet mond és Székesfehérvár kitüntetéseit átadja CserPalkovics András polgármester.

A Misztrál együttes műsora az
Aranybulla Művészeti Napok
keretében.

Néptáncosok felvonulása a Belvárosban
19 óra A Malom utcai táncháztól a
Fő utcán át a Városház térig

Ovi- és suliváró babaruhabörze
8 óra Videoton étterem

XIX. Nemzetközi
Néptáncfesztivál nyitó gála
20 óra Városház tér (Esőhelyszín:
Vodafone Sportcentrum)
A Táncházban augusztus 21. és
24. között minden nap 15 órától
gyermekprogramok lesznek, 18
és 21 óra között táncbemutatók
zajlanak a Városház tér színpadán,
majd a Táncházban közelebbről is
meg lehet ismerkedni a táncegyüttesekkel.
Szent István-napi tűzijáték
23 óra Palotavárosi tavak és
környéke

Péntek:

XVI. Aranybulla Művészeti
Napok (Augusztus 22-24.)
18 óra Öreghegyi Közösségi Ház
Dér Adrienn képzőművész és Joseph Longoria amerikai festőművész közös kiállításának megnyitója, majd 19 órától Burján Orsi és a
Pálinkálom folk-jazz koncertje.
Fáklyás éjszakai séta
21 óra Országalma
Fáklyás körbevezetés az éjszakai
belvárosban és a Nemzeti Emlékhely Szent István Mauzóleumában.

Szombat:

Kisvonatos kirándulás a Boryvárba
10 óra Országalma
Kirándulás idegenvezetéssel a 20.
századi romantikus lovagvárba.
Szent István nyomában
16 óra Országalma
Ismerkedés a város történelmi
értékeivel és a Szent Korona
hiteles másolatának megtekintése a
Városházán.
„Gyöngyöt az embernek” – énekelt
versek Balassitól Babitsig
19 óra Öreghegyi Közösségi Ház

Vasárnap:

Országos Borrendi Találkozó és
Konferencia
14 óra Hiemer-ház bálterme,
Városház tér
A Noé-hegyi Szent István Borlovagrend szervezésében borszakmai
napot és konferenciát rendeznek
a Hiemer-ház báltermében. 18
órakor a borrendek felvonulnak a
Városház téren, majd a borrendi
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Az oldalt
szerkesztette:
schéda szilvia

delegációk bemutatkoznak a színpadon. 19 órakor látványos körkoccintás lesz az Országalmánál.
XIX. Nemzetközi
Néptáncfesztivál felvonulás és
záró gála
19 óra Felvonulás a Táncháztól a
Városház térig, majd 20 órától gálaműsor a Városház téren (esőhelyszín: Vodafone Sportcentrum)
„Csodálatos, képes rettenetek”
19 óra Öreghegyi Közösségi Ház
A Medve Társulat Ady-estje az
Aranybulla Művészeti napok keretében. Rendező: Halmy György,
főszereplő: Csuja Imre.

Nyári kiállítások
YBL-díjas építészek alkotásai Székesfehérváron kiállítás
A Szabadművelődés Háza
A Fejér Megyei Építészek Kamarája fotókiállításon mutatja be azokat
a fehérvári épületeket, létesítményeket, amelyekért tervezőiket Ybldíjjal jutalmazták, illetve azokat a fehérvári épületeket, amelyeket Ybldíjas építészek terveztek. Megtekinthető: augusztus 27-ig.
Arató Antal grafikai gyűjteményének kiállítása
Kisfaludi Közösségi Ház
Megtekinthető: augusztus 31-ig.
Foto Mozaik
Feketehegy–Szárazréti Közösségi Ház
Posfai Attila kiállítása. A tárlat augusztus végéig látogatható.
„Nagy terhem van, a népemet hozom” - fából faragott királyok,
szentek, mesehősök”
Igéző (Basa u. 1.)
Láng György fafaragó munkáit a népmesékből, legendákból ismert
királyok, szentek, mesehősök ihlették. A kiállítás egész augusztusban
ingyenesen látogatható!
Térítésmentesen látogatható az Osszárium
Nemzeti Emlékhely
Megtekinthető: augusztus 20-ig, naponta 9-20 óráig (15 órától szakvezetést tartanak)
Az osszárium a Szent István király által alapított bazilika feltárásakor
talált csontmaradványokat rejti. A Nemzeti Emlékhelyre a hónap végéig ingyenes a belépés.
Látni és játszani – Herend új útjai
Szent Korona Galéria
Meixner Etelka, a Herendi Porcelánmanufaktúra porcelántervező
iparművészének kiállítása. Megtekinthető: szeptember 13-ig.
Szent Királyoknak Fényes Tüköre
Szent István Király Múzeum
Borbély Béla fotográfus kiállítása. Megtekinthető: szeptember 14-ig.

Részletes programajánlónkat a www.szekesfehervar.hu eseménynaptárában olvashatja!
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Tarolt a Somlói revolúció
Leffelholcz marietta

A szakmai grémium több
mint húsz torta közül választotta ki a legjobbat. A
Somlói revolúciót augusztus
19-én és 20-án a Magyar
Ízek Utcáján, a Budai felső
rakparton kóstolhatja meg
először a nagyközönség.
Auguszt E. József cukrász, a
zsűri tagja szerint a Somlói
revolúció valóban forradalmi
torta, hiszen bár alapvetően a
somlói galuska ízével dolgozik, se kívül, se belül nem
emlékeztet a magyar édességre. A nyertes desszert a

Fotó: Kiss László

Ismét az ország figyelmébe került
Székesfehérvár. Damniczki Balázs
cukrászmester Somlói revolúció
fantázianevet viselő tortája lett
ugyanis 2014-ben Magyarország
tortája. A fiatal fehérvári cukrász
vörösboros málna fagyija tavaly az
év fagylaltja címet nyerte el.

Magyarország tortája – Damniczki Balázs fehérvári cukrászmester Somlói
revolúció fantázianevet viselő tortája érdemelte ki idén a címet

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
Garázs:
• Zámoly u. 5. szám alatt 17 m 2-es garázs
Továbbá vállaljuk rövid határidővel lakások,
telephelyek értékbecslését.

francia édességek mousse-os
megközelítésében gondolja
újra a somlói galuskát. Ahogy
Damniczki Balázs, a székesfehérvári Damniczki cukrászda tulajdonosa elmondta, a
revolúcióban minden alkotóelem benne van a somlóiból, leszámítva a mazsolát,
mivel azt nem biztos, hogy
mindenki szereti. Az ország
tortájának pedig nem szabad
„megosztónak” lennie.
De vajon mitől olyan különleges a Somlói revolúció? Az
alja egy grillázsos piskóta,
melynek tetejére egy csokoládés könnyű krémhab kerül.
A csokoládékrémet tejszínnel
könnyítik fel. Erre kerül a
narancsos öntet, ami kicsit be
van sűrítve, erre fehércsokoládés krém kerül, ami vaníliával
készül. A legfelső réteg pedig
egy úgynevezett csokoládé
ganache – árulta el a titkot a
cukrászmester.

WWW.PASSAGEETTEREM.HU

PS AGHETATIRA
CARBON

+
KISFRÖCCS

IBÓL
A HÁZ BORAY
VAG

ÁDÉ
2 DL LIMON

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

www.facebook.com/PassageEtteremEsPizzeria

KÖZÉLET

Fiatalok világnapja
novák rita

Fotó: Simon Erika

Augusztus 12-e a fiatalok világnapja.
Ebből az alkalomból szervezett programot a Kaptár Ifjúsági Iroda. A város iskolásai kulturális- és sportbemutatókkal bizonyították tehetségüket hétfő
délelőtt az Alba Pláza előtti téren,
délután pedig a Civil Központnál.

A fiatalok világnapján több műfajban
is bemutatták tudásukat a fehérvári
fiatalok

A HETILAP

Egy helyi amatőr táncos
csoport műsorával kezdődött a fiatalok világnapja
alkalmából szervezett
program a belvárosi bevásárlóközpontnál. Az iskolások ezzel mutatták meg, ők
is tehetségesek valamiben,
és mint azt a Kaptár Ifjúsági Iroda vezetője, Rózsás
Ildikó mondta, a programnak pont ez volt a lényege.
A rendezvényen a város
ifjúsági tanácsnoka köszöntötte a diákokat. Mészáros
Attila szerint Fehérvár nagy
gondot fordít a fiatalok
tehetséggondozására. A
fiatalok világnapja alkalmából az ifjúsági csoportok
húszperces bemutatókkal
szórakoztatták a járókelőket.
Voltak akik tánc-, mások
kerékpáros vagy éppen
kempótudásukat csillogtatták meg a téren. Délután
pedig a Civil Központnál
koncerteztek az iskolások.

FEHÉRVÁR
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Megújuló aluljárók
Gáspár Péter

Szombaton megkezdődött az a
nagyszabású munka, melynek során
megújul a Széchenyi úti és a Hosszúsétatéri aluljáró.

Hosszú előkészítést követően a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt. beruházásában zajlik a
székesfehérvári vasútállomás
komplex felújítása. Ennek keretében kerül sor a Széchenyi úti
közúti és a Hosszúsétatéri gyalogos aluljáró korszerűsítésére is.
Mészáros Attila önkormányzati
képviselő elmondta, hogy elkészült a munkálatok ütemezési
terve. A felújítás már a hétvégén
megkezdődött, a munkák idején
forgalomkorlátozásokra kell
számítani.
„Az Alsóvárosban, a Sóstón és az
Őrhalmi szőlőkben illetve a közeli
településeken élők, az ipari parkban dolgozók és az átutazók érdekében tárgyalásokat folytattunk,
hogy a Széchenyi úti aluljárót

Fotó: Simon Erika

közéleti hetilap

Az aluljárót teljes útzár nélkül
újítják fel

rövidebb idő alatt és teljes útzár
nélkül újítsák fel. Így a 2015.
március 21-ig tartó munkálatok
idején az aluljáróban irányonként
egy-egy sávon sebességkorlátozás
mellett haladhat a forgalom.” emelte ki Mészáros Attila.
Nagy Zsolt közlekedési irodavezető a várható torlódások
miatt azt javasolta a környéken
élőknek, hogy a Balatoni útelkerülő út irányokat, vagy az
M7-es autópályát válasszák a
Seregélyesi úti, vagy a Budai úti
csomópontokon keresztül.

Búcsú a vasárnaptól, Zsédenyi Adriennel
kiss lászló

Fotók: Kiss László

Zséda énekelt, és egy középkori
város ünneplő forgatagát húzta a
Zichy liget színpada elé. Elbűvölő

hangok, szelíd tánc. Nem hullámzott a közönség és nem is
ujjongott hangosan. Mégis így
volt jó, könnyű, nyáresti ajándék
egy csupa szív popdívától.

Fesztiválnyi közönség a koncert első percétől

„Mindhalálig érezzem”
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Új játszótér az Öreghegyen
bácskai gergely

Az új játszóteret be is kerítették,
ezen kívül szabványszerű, ütéscsillapító felület szolgálja a gyerekek
biztonságát. Padokat is kihelyeztek, az ősz folyamán pedig parkosítanak még és fákat ültetnek
a területen. A Városgondnokság
július elején kezdte meg, és a
napokban fejezte be a munkálatokat, az önkormányzati beruházás
költsége 4.7 millió forint volt.
„Székesfehérvár egyre több városrészében alakítanak ki új játszótereket,
valamint újítják fel a régieket. Sokak
számára jelent ez örömet, hiszen a
zöldfelületen létrehozott játszótereken
a gyerekek biztonságos körülmények

Fotó: Bácskai Gergely

Elkészült az új játszótér a Nagyszombati
út és a Kassai út kereszteződésénél. A
beruházás egy hónapig tartott. Az új
öreghegyi játszótéren egy kombinált
játszóvár, homokozó, egy kétállásos
hinta bölcső és egy rugós mérleghinta
kapott helyet.

Az új játszótérre régóta vártak az öreghegyi gyerekek
között játszhatnak. Az új öreghegyi
játszótérhez is kitűnő területet találtunk, bízom benne, hogy a gyerekek,
a szülők és a nagyszülők is jól fogják
magukat itt érezni.” – mondta az
átadáson Cser-Palkovics András
polgármester, és köszönetét fejezte
ki mindazoknak, akik dolgoztak a
tér kialakításán.
„Örvendetes, hogy sok fiatal pár él
az Öreghegyen. Elsősorban az ő

ÚJ ALLERGIA VIZSGÁLATI MÓDSZEREK!
POLLENALLERGIA? ÉTELALLERGIA?
ÉTELINTOLARENCIA?
(emésztô enzimek mûködésének vizsgálata)
Atópiás dermatitis
(bôrszárazság, viszketés)
Csalánkiütés (urticaria)
Emésztési zavarok (puffadás)
Bélproblémák
(gyulladás, hasmenéls, székrekedés)
Légzôszervi tünetek
orr-melléküreg gyulladás
GLUTÉN ÉRZÉKENYSÉG kimutatása!
• FOGÁSZATI ANYAGOK ALLERGIZÁLÓ HATÁSÁNAK
KIMUTATÁSA
• FÉMALLERGIA vizsgálata
• ÉTELTARTÓSITÓSZEREK hatásának vizsgálata

Egészségpénztár elfogadóhely!
Bejelentkezés: 06/20/9708-600
Rendelés helye:
Székesfehérvár,
Semmelweis u. 13.

SZOBOSZLAI ISTVÁNNÉ
BSc. labordiagnosztikai
analitikus laborvezetô

gyermekeiknek építettük az új játszóteret, hiszen erre a családok részéről
folyamatos igény mutatkozott. Ez
a tér a buszforduló mellett kapott
helyet, a terület azonban biztonságos
és kevésbé forgalmas.” – mondta
Östör Annamária, a városrész
önkormányzati képviselője. Hozzátette, hogy az Öreghegyen kevés
az önkormányzat birtokában lévő
terület, ennek ellenére igyekeznek

megtalálni minden olyan zöldfelületet, amely a lakók, a gyerekek és a
felnőttek javát szolgálja.
A játszótér átadásán elhangzott továbbá, hogy 2015-ben az
Öreghegyen – a Halesz ligethez
hasonlóan – szeretnének létrehozni
egy mini sportcentrumot, ahol
futópálya valamint gyermek és
felnőtt játszó- és sporteszközök is
helyet kapnának.
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Pihenésképpen négy hétvégi meccs
Felkészülési meccsek sorát
hagyta maga mögött az elmúlt
héten a Fehérvár KC, és végre
nem csak vereség került az
együttes neve mellé. Bár nyilván
a félkészülési időszakban az
eredmény másodlagos – főleg
akkor, ha a csapat folyamatosan csak foghíjasan tud kiállni
– de azért a lányok lelkének
bizonyára jót tett, hogy a váci
nemzetközi torna zárónapján
kétszer is győzni tudtak. Bakó
Botond vezetőedző még a
szerdai, Siófok elleni, második
félidőben elvesztett mérkőzés
után nyilatkozott felemásan a
gárda eddigi felkészüléséről. No
nem Tilingerék hozzáállásával
volt problémája, sokkal inkább
azzal, hogy az alapozás kellős
közepén kellett hat játékosát is
nélkülöznie a válogatottak (magyar, japán) programjai miatt.
„Igyekszünk, próbálkozunk, de

Fotó: Kiss László

kaiser tamás

A siófokiakkal a héten kétszer is összecsaptak Horváth Bernadették

nem haladunk igazán jól, hiszen
nem számoltunk azzal a két
héttel, amikor a válogatottjaink
nem lehettek velünk. – kezdte
Bakó Botond. – Gyakorlatilag
tizenhárom napot hat ember
nélkül edzettünk, meg is látszik

rajtunk. A lányok nagyon jól
dolgoznak, nincs is semmi gond
a hozzáállásukkal! Pedig ez a
két hét nagyon megviselt minket,
hiszen az itt maradt játékosokra
nagy terhelés jutott, ezt ki is kell,
hogy pihenjék.”

Nagyon valószínű, hogy nem a
hétvégét szánta még pihenésre
Bakó mester: az FKC pénteken és szombaton is két-két
mérkőzést játszott Vácott. Az
Ipress-Kupán végül a negyedik
helyen zártak a fehérváriak,
az első játéknapon előbb a
házigazdáktól (27-26), majd
a Dunaújvárostól (23-19)
kaptak ki szoros meccseken, míg
szombaton a cseh Sokol Poruba
(40-23), és a Siófok (29-22)
elleni sikerrel zárult a körmérkőzéses torna. Bakó Botond
tanítványai az ünnepi héten
sem pihennek, augusztus 20-án
a váciak vendégszerepelnek a
Köfém Sportcsarnokban (ezt a
találkozót a Fehérvár Televízió
felvételről közvetíti majd), ezt
követően pedig Dunaújvárosban
vár újabb nemzetközi torna a
Fehérvár KC együttesére. A
tervek szerint augusztus 28-án,
éppen a Kohász ellen zárja a
felkészülést a gárda.

A góllövés megy, a védekezésen még van mit javítani
somos zoltán

Figyelembe véve, hogy a
támadó szekcióba négy új
játékos érkezett, és felnőtt
szinten tapasztalatlan, saját
nevelésű fiatalokat is próbálgat
a szintén új vezetőedző, remek
rajtnak számított az előszezon
első meccsén hét gólt ütni. A
Fehérvár AV19 támadó triói
még aligha ismerhetik egymás
gondolatát, mégis láttunk pár
szép csiki-csukit az Érsekújvár elleni találkozón, és az
sem mellékes, hogy az új fiúk
közül Bartalis mesterhármassal nyitott, valamint Kóger
és Lovecchio is megszerezte

Fotó: Kiss László

Négy felkészülési mérkőzésen tizenkét gólt ütött az alakuló Fehérvár
AV19 az elmúlt héten. Az ellenfelek
között a MOL-Liga bajnoka mellett
EBEL-rivális is volt. Nem lehetünk
elégedetlenek, de még sok munka
van hátra a szezonkezdésig.

Bartalis és társai ezekben a hetekben vesznek lendületet

első találatát. A jégcsarnok
közönsége persze szerényebb
előadásért is hálás lett volna,
hiszen mint a szilveszteri bulit,
úgy várta a „hokis újévet”.
A 7-4-es győzelemmel még
többet is kapott a publikum a
vártnál.

Rob Pallin vezetőedző azért
látta a hibákat is, nem véletlenül nyilatkozta a meccs után,
hogy javítani kell a védekezésen. A hátsó sorokban is
vannak új fiúk, Ejdepalm és
Register mellett itt is bekerülhetnek a legjobb fiatalok a

csapatba. Vagyis a vezetőség
által kijelölt úton igyekszik
haladni a Volán, ami nyilván
nem zökkenőmentes. A hétvégi, zólyomi tornán a lengyel
Tichy ellen kikapott a csapat,
de a mester szerint ilyenkor
talán többet is ér egy vereség
a győzelemnél, hiszen rámutat
a hibákra. Azért örülni is volt
minek, egyrészt újabb tehetség,
Reiter Attila tette le névjegyét,
másrészt a folytatásban kétszer
is nyert a Volán! A Brassó
elleni meccs különlegességét
Mihály Árpád személye adta,
aki öt év után először játszott
ellenfélként a régi társakkal.
Ő sem akadályozhatta meg a
3-2-es fehérvári sikert, Bartalis
és Kóger ismét góllal igazolta,
hogy magyarok is lesznek a
szezon pontfelelősei között.
Ráadásként az EBEL-rivális
Znojmo skalpja is meglett,
2-1-re, szétlövéssel nyert a
házigazda ellen a Volán.
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Burcsa: most kell kialakítanunk a jövő csapatát!

Somos zoltán

Niko százados

Az eddigi eredmények olyan
szempontból fontosak, hogy
nekem van egy célkitűzésem
arra vonatkozóan, hogy a csapat
milyen irányba induljon el.
Azt szeretném látni, hogy a
mi kis csapatunk napról-napra
fejlődik. A felkészülés elejétől
nézve láthatóak a biztató jelek,
szép lassan téglánként építjük a
kis piramisunkat. Az első igazi
erőfelmérő a Győr elleni bajnoki
volt. A meccs előtt azt mondtam
magamban, hogy ez egy komoly
vizsga lesz. Kiderül, jó irányba
megyünk-e, milyen léptekkel tudunk továbbhaladni, vagy esetleg
meg kell állnunk egy kicsit és
lassabban építkeznünk. Szerencsére a játékosok és a szakmai
stáb bebizonyította, hogy a
csapatban van erő. Azt nem
mondom, hogy a játék tökéletes
volt, de ami a legfontosabb, hogy
olyan meccset nyertünk, ami az
átalakulási időszakban kiemelkedő fontosságú volt.
2014 nyarán lezárult egy előre
meghatározott hároméves periódus,
melynek alapja volt az állandó
nemzetközi szereplés. Ez idén
elmaradt, csak negyedik lett a
legutóbbi kiírásban a csapat. Ez
jelentős személyi változásokat
hozott. Új korszak, új periódus
kezdődik a Vidinél?
Valóban fel szeretnénk építeni egy megújult klubmodellt,
amihez türelmet és időt kérünk.
Nem véletlen, hogy Joan
Carrillo-t kértem fel vezetőedzőnek. Adott volt egy keret,
melyet egy korábbi szakvezető
(Paulo Sousa – a szerk.) állított

Fotók: vidi.hu

Hibátlanul menetel a Vidi a bajnokságban, az eddigi eredmények
azt mutatják, sikeres volt a nyári
átalakítás a Sóstón. Burcsa Győző
frissen kinevezett klubigazgatóként
próbálja új ösvényre terelni a Videotont, a Fehérvár Médiacentrumnak
adott interjúban a csapat elé kitűzött
feladatokról és célokról beszélt.

Burcsa Győző klubigazgató stabil, hosszú távú szerződéssel rendelkező játékoskeret kialakításán dolgozik

össze egy akkori célkitűzéshez.
Most el kellett dönteni, hogy ki
az, aki ebből a keretből erőssége lehet a jövő Videotonjának.
Joan Carrillo jól ismeri ezeket
a labdarúgókat, akik tudják, mi
várható a klubtól, az új edzőtől.
Ehhez én meghatároztam az elvárásokat, a célkitűzéseket, ezek
eléréséhez pedig igazolunk olyan
labdarúgókat, akik erősségeink
lehetnek. A célom az, hogy a
Videotonnak legyen egy erős,
stabil, hosszú távú szerződéssel
rendelkező játékoskerete. Most
nyáron tízen elmentek, többeknek pedig le fog járni a szerződése. Most jött el a pillanat,
hogy kialakítsuk a jövő csapatát.

Mit tudhatunk a hosszú távú
tervekről, célkitűzésekről?
Nagyjából azok, amik három
éve megfogalmazásra kerültek.
Állandó szereplői szeretnénk
lenni a nemzetközi kupák csoportkörének. Itt inkább ennek
a fejlődési ütemét kell ahhoz
igazítani, hogy mikor készül
el például a stadionunk, vagy
mikor leszünk olyan pozícióban,
hogy bevállalhatjuk még jobb
játékosok szerződtetését. A terv
megvan, most van egy évünk,
amikor a kupaszerepelés elérése a
cél. Vagyis az első háromban szeretnénk végezni. Az első fél, vagy
inkább háromnegyed év nagyon
sok mindenre választ fog adni.

Továbbra is hibátlan a Vidi
Negyedik bajnokiján negyedik sikerét aratta a Videoton FC az OTP Bank
Ligában. A fehérváriak első idegenben vívott meccsüket 2-0-ra húzták
be. A nyíregyházi meccsen az eltiltása után visszatérő Kovács István már
a 8. percben bevette a Spartacus hálóját, a 78. percben pedig Nikolics
Nemanja alakította ki a 2-0-s végeredményt. A 100. élvonalbeli találatát
jegyző Niko már bő húsz perccel korábban betalálhatott volna, ám ezúttal az égbe lőtt büntető is belefért a Vidinek. Joan Carrillo együttese a
maximálisan megszerezhető 12 ponttal, 11-2-es gólkülönbséggel vezeti
a tabellát.

Ha Nikolics Nemanja mindig
úgy használná ki helyzeteit,
ahogy a Nyíregyháza ellen, ez
a glossza biztos nem születhetne
meg. Mert olyan csatár, akinek
három ziccer és egy 11-es kell
egyetlen gólhoz, akad más is a
magyar mezőnyben. Habár…
Helyzetbe kerülni is tudni
kell, és a Videoton első számú
gólvágója ehhez is ért. De ami
a lényeg: a befejezéshez pláne!
Mert soraimmal természetesen a jelenlegi legjobb hazai
góllövő előtt tisztelgek, ahogy
ő is tisztelgett szombati gólja
után, alighanem ezzel jelezve:
immár századossá lépett elő.
Száz bajnoki gólt szerezni még
a magyar mezőnyben is nagy
dolog, pláne ha a delikvens még
mindig csak 26 éves, és bőven
van ideje akár meg is duplázni
ezt a termést. „Niko” az idei
szezonban négy bajnoki mec�csen négy gólnál jár, emlékezhetünk, tavaly még hatékonyabban kezdett, és egyáltalán: ha
valamiben biztosak lehetettek a
Vidi szurkolói az elmúlt négy és
fél idényben, az az ő eredményessége. Elképesztő mutatója
van piros-kékben, 128 bajnokin 70 gólnál tart, ha pedig az
összes kupameccset, magyart és
nemzetközit is számoljuk, 190
pályára lépése 101 gólt eredményezett. Ehhez persze az is
kellett, hogy ne legyen sérült, és
évekig itt játsszon. Ki pótolna
egy ilyen gólvágót, ha másfelé
kanyarodna pályafutása? De
még itt van, úgyhogy egy sort
nyugodtan kijelölhetünk már
most Ctrl+c billentyűkkel az
eddigi tudósításokból, készülve a következőkre. Góllövő:
Nikolics.

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

Nysz.: 02-0015-04

Németh zoltán
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Erősítenek és erősödnek Jó kezdés az ifiolimpián
A HETILAP

A fizikai felkészülés megkezdődött, a játékoskeret pedig új légiósokkal erősödött
az Alba Fehérvárnál. Amerikai és szerb
kosaras érkezik az új szezonra.

somos zoltán

A nankingi ifjúsági olimpia első
versenynapján 200 méter vegyesen
és 50 méter mellúszásban is rajthoz
állt a Hullám 91 fehérvári kiválósága,
Sebestyén Dalma. Mindkét számban jól
szerepelt: vegyesen a döntőben 6. lett,
tehát pontszerző helyen végzett, és 50
mellen is bejutott a döntőbe.

Helyi idő szerint vasárnap délelőtt, a 200 méteres vegyesúszás
első előfutamában Sebestyén
Dalma elsőként csapott a célba.
A 2:15,99 perces eredmény a
négy futam alapján az 5. legjobb

volt a mezőnyben, vagyis Sárdi
Ákos tanítványa bejutott a kora
esti döntőbe, ahol a 2-es pályán
úszott. Az első 50 méter után még
hetedik helyen fordult, a hátúszást
követően eggyel előrébb lépett,
és a célba is hatodikként csapott
be, 2:14,66-os idővel, vagyis több
mint fél másodpercet javítva
délelőtti eredményén. A számot a
vietnami Nguayen Thi Anh nyerte.
Sebestyén Dalma az 50 méter
mell hétfői döntőjébe is bejutott,
ezen kívül 100 és 200 méter
mellen, valamint 200 pillangón
is rajtkőre lép a második ifjúsági
olimpián.

Fotó: Simon Erika

„Minden játékos kapott feladatot a
nyárra. Az első felmérés megmutatja,
elvégezték-e, hiszen a futást nem bírhatja, aki teljesen leeresztett” – mondta
Góbi Henrik, aki a fehérvári keret
munkáját vezérli az első napokban.
A Bregyó közi atlétikai centrumban
ennek megfelelően a futópályán
köröztek a kosarasok, akik között

a felnőtt csapatból egyelőre Simon
Balázst, Juhos Leventét, Tóth Pétert
és Kovács Ádámot fedezhettük fel.
Az utánpótlás legjobbjai egészítik
ki az itthoni kontingenst, miközben
Supola és Csorvási a magyar, a vezetőedző Marcel Tenter pedig a román
válogatottal dolgozik. A mester nem
tétlenkedik fehérvári feladatait tekintve sem: a héten két légiós igazolásában volt döntő szava. Az amerikai
Lasan Kromah az NCAA-bajnok
egyetemi csapattól, a szerb center,
Dalibor Djapa pedig Romániából
érkezik – remélhetőleg mindketten
valódi erősítést jelentenek.

Fotó: Kiss László archiv

somos zoltán

A látszat csal: itt egy kosárcsapat edz

A vegyes hajrájában, gyorson is jól ment Dalmának

Szurkolói információk az MTK Budapest elleni rangadóra!
a legkisebbeket is! A 18.30kor kezdődő Vidi - MTK
bajnoki mérkőzés előtt 2
órával a gyerkőcök már találkozhatnak Stoplival, a klub
ifjúsági kabalájával és részt
vehetnek a Gyereksarok
változatos programjain.
Klubunk továbbra is csak
névre szóló jegyet és bérletet értékesít a hazai bajnoki
mérkőzésekre. Ez azt jelenti,
hogy a mérkőzésekre belépő
szurkolóknak a jegy megvásárlásakor meg kell adniuk

Fotó: vidi.hu

A mérkőzésnapi sorban
állás elkerülése érdekében
- amennyiben nem rendelkezik a 2014-15-ös szezon
őszi Vidi-bérletével - javasolt elővételben, személyesen
vagy online megvásárolni a
belépőt az augusztus 23-án,
18.30-kor kezdődő találkozóra.
Jöjjön el Ön is családjával
a Sóstói Stadionba, ahol a
mérkőzések izgalmas percein
felül számos meglepetéssel
és programokkal várjuk már

Elővételi jegyértékesítési helyek:
• VidiShop (Piac tér 4.): hétfőtől péntekig, 9:30-17:00 óra
között (12:30 és 13:00 óra között ebédszünet miatt zárva)
• Auchan Áruház: vevőszolgálati pult, minden nap 08-20
óráig,
• Tourinform iroda (Székesfehérvár, Városház tér,
Hiemer-ház) Főszezon: (Július 1. - Augusztus 31.)
Hétköznap: 9.00 – 18.00
Hétvégén: 10.00 – 18.00
• Sóstói Stadion főpénztár augusztus 21-22.
(csütörtök-péntek) 15-18 óráig
nevüket, születési helyüket
és születési idejüket.
Felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy amennyiben jegyet vásárolnak, minden egyes mérkőzés
előtt szükség lesz ezeknek az
adatoknak a megadására a
pénztárainknál, ezért érdemes

bérletet váltani a Sóstói Stadion
búcsúszezonjának rangadóira!
A szezonbérleteseinknek elég
mindössze egyszer, a bérlet
kiváltásánál megadni ezeket
az adatokat, így nem csak
olcsóbban, de gyorsabban is
juthatnak be a stadionba!

További bérlet információkért látogasson el
a www.vidi.hu/berlet oldalra!

Hajrá, Vidi!
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MEGOLDÁS AZ IDŐSEBB RENAULT JÁRMŰVEKRE

MIT TUD MA VENNI

10 Ft-ért?
SZERVIZÁTVIZSGÁLÁST A
RENAULT SZERVIZEKBEN

+ 5 liter nyári szélvédőmosót!

2014.08.01-TŐL 2014.09.30-IG
Az 10 Ft-os átvizsgálás nem pótolja az előírt szervizátvizsgálást, és kizárólag Dacia vagy 5 évnél idősebb Renault gépjárművekre érvényes.
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DRIVE THE CHANGE

Kiemelt ajánlataink:
Augusztus 19. kedd 20:20 Fehéredő múlt III. - Áttörő fény (dok. film)
Augusztus 20. szerda 20:00 XIX. Nemzetközi Néptáncfesztivál Nyitó Gála - élő közvetítés 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 24. vasárnap 20:00 XIX. Nemzetközi Néptáncfesztivál Záró Gála - élő közvetítés a Városház térről

A Fehérvár Televízió műsora 2014. augusztus 18-tól augusztus 24-ig:
2014. 08. 18. HÉTFŐ

2014. 08. 19. KEDD

2014. 08. 20. SZERDA

2014. 08. 21. CSÜTÖRTÖK

2014. 08. 22. PÉNTEK

2014. 08. 23. SZOMBAT

2014. 08. 24. 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 –
Egy dalért – 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 Fény utca – ismétlés
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek
20:20 Linda és a főtörzs
– Zárt ajtó – ol.
sorozat (12)
21:50 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:35 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:45 Agrárinfó - ismétlés
08:20 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Honvéd7 – ismétlés
11:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:35 Agrárinfó – ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Emese park Középkori vásári
életkép a Belvárosban
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális
magazin
20:15 Hírek
20:20 Fehéredő Múlt
III. – Áttörő fény
– dok. film
21:45 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:30 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Paletta – ismétlés
08:20 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
16:50 II. Fricsay Richárd
Regionális
Katonazenekari
Fesztivál - ismétlés
18:00 Paletta - ismétlés
18:30 Királyi Városunk
– Tele Élettel Színes programok
a Belvárosban
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Öreghegyi
Mulatság 2014.
20:00 XIX. Nemzetközi
Néptáncfesztivál Nyitó
Gála – élő közvetítés
a Városház térről
21:30 Jó estét, Fehérvár! – ism.
21:50 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:20 Öreghegyi Mulatság
2014. - ismétlés
08:00 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:20 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:00 Ünnepi Díszközgyűlés
közvetítése felvételről
a Szent István térről
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi
magazin
20:15 Hírek
20:20 Fehérvár KC – Vác
kézilabda mérkőzés
közvetítése felvételről
21:40 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:25 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:45 Együtt - ismétlés
08:20 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:35 Együtt – ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Királyi Városunk
– Tele Élettel Színes programok
a Belvárosban
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – közéleti
magazin
20:00 Honvéd7 – honvédelmi
magazin
20:15 Hírek
20:20 Fehéredő Múlt III. –
Áttörő fény – dok.
film - ismétlés
21:45 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:10 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
16:30 XIX. Nemzetközi
Néptáncfesztivál –
Nyitó Gála – ism.
18:00 R-GO koncertfilm
2014 – ismétlés
18:35 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Trópusi hőség –
Szökevény – am.
sorozat (12)
20:15 Jó estét, Fehérvár! –
ismétlés
20:35 Linda és a főtörzs
– Az eltűnt turista
– ol. sorozat (12)
22:05 Jó estét, Fehérvár! –
ismétlés
22:30 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
15:40 AQUITAL FC Csákvár
– Békéscsaba
labdarúgó mérkőzés
közvetítése felvételről
17:20 Videoton FC – MTK
labdarúgó mérkőzés
közvetítése felvételről
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
20:00 XIX. Nemzetközi
Néptáncfesztivál
Záró Gála – Élő
közvetítés a
Városház térről
21:30 A hét hírei – ismétlés
21:50 Képes hírek - benne
egész órakor A hét
hírei ismétlése
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