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Választókerületi programok
Tóváros, Alsóváros
Mészáros Attila alpolgármester
A nyári hónapokban a Sárkeresztúri út 1/A. 
szám alatti képviselői irodában tartja foga-
dóóráit június 22-én, július 27-én és augusztus 
24-én, valamennyi napon 17 és 18 óra között. 
Alpolgármesteri fogadóórára a 22/537-607-es 
telefonszámon vagy a muller.judit@pmhiv.
szekesfehervar.hu címen lehet bejelentkezni.

Ki jobbikos és ki nem?
Nagy ZoltáN Péter

Egy héttel ezelőtti lapszámunkban már beszá-
moltunk arról, hogy a Jobbik Székesfehérvári 
Szervezetét feloszlatták. E tájékoztatással kap-
csolatosan Horváth-Tancsa Ágnes, a feloszlatott 
városi szervezet elnöke megkereste a Fehérvár 
Médiacentrumot.

Tévesen tudósítottunk arról, hogy a 
Jobbik fehérvári szervezeténél vala-
mennyi elnökváltáskor feloszlatták a 
városi szervezetet, ugyanis csak két 
alkalommal történt feloszlatás – tá-
jékoztatta lapunkat Horváth-Tancsa 
Ágnes. A fehérvári szervezet utolsó 
elnöke azt is korrigálta, hogy nem 
a szervezet oszlatta fel önmagát, 
hanem a Jobbik országos elnöksége 
döntött erről. Az országos elnökség, 
amikor az oszlatásról meghozza dön-
tését, tájékoztatja a szervezet tagjait 
az elhatározás indokairól, továbbá 
arról a lehetőségről, hogy Árgyelán 
János megyei elnök, regionális igaz-
gató, mint újjászervező közreműkö-
désével lehet új szervezetet létrehoz-
ni – mondta Horváth-Tancsa Ágnes. 
Megtudtuk, hogy Árgyelán János 
tesz javaslatot azzal kapcsolatban, 
kiket hív meg egy újonnan alakuló 
fehérvári szervezetbe.
Ugyanakkor további viták merültek 
fel a fehérvári szervezettel kapcsola-
tosan, hiszen Horváth-Tancsa Ágnes 
úgy tudja, hogy elődjét, Mező Ba-
lázst kizárták a Jobbik tagjai közül, 
ennek megfelelően nincs státusza a 
pártban. Mező Balázs ezt másképp 
látja: „Legjobb tudomásom szerint 
Mező Balázs a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom pártnak a tagja. Egész egy-

Dravecz Tibor
(1937-2015)

Életének 78. évében elhunyt szeretett 
barátunk, Dravecz Tibor, a Fejér Megyei 
Főügyészség nyugalmazott csoportvezető 
ügyésze, a kiváló fehérvári gombaszak-
értő. 1987. október 7-én megalakította 
a Székesfehérvári Gombászok Baráti 
Körét, melynek húsz éven keresztül 
elnöke, vezetője volt. Hosszú évtizedekig 
tagja, kiváló túravezetője volt a Pénzin-
tézetek Székesfehérvári Vértes Meteor 
Természetjáró Egyesületének. Számos 
emlékezetes gombaismertető és -gyűjtő 
túrát szervezett.
Nála jobban senki sem ismerte a gombák 
csodálatos világát. 2009-ben kiérdemelte a 
Magyar Gombász díjat. Vezető ügyészként 
nem derogált neki, hogy amikor nem volt 
gombavizsgáló a piacon, akkor ő segítsen. 
Nemzedékek vették át tőle a gombagyűj-
tés szeretetét. Országos szaktekintélyként 
harminchárom gombászfüzetet adott ki.
Ügyészi helytállása is kiváló volt, ő kép-
viselte és ismertette a vádat a rá jellemző 
alapos szakmai felkészültséggel a közis-
mert veszprémi diszkós ügyben.
Mindannyiunknak hiányozni fog! Dravecz 
Tibortól június 17-én, szerdán 11 órakor a 
székesfehérvári Béla úti temető vízbemo-
sásos parcellájánál búcsúzhatunk el.
Nyugodjék békében!

Elment a kiváló
gombaszakértő

Csató JóZsef

ÉPÍTŐ ÉS KARBANTARTÓ KFT.
Építő Ipari Vállalkozás

Átépít, felújít?
Építő és karbantartó Kft. Ahol a régiből új lesz.

Hőszigetelés, burkolás, régi beton felületek felújítása, 
bontás, átalakítás, ablakcsere. Lakás és házfelújítás, 

kerttervezés és építés, minden egy helyen.

Építő és karbantartó Kft.
Keressen bennünket telefonon, kiszállási díj nélkül,

ingyen felmérjük a szükséges munkát!

Telefon: 06/20/923-14-58
www.epitokarbantarto.hu

Együttműködés az Óbudai Egyetem és 
az Emerson között

Az Emerson is részt vesz a duális képzésben

Heiter DáviD tamás

Stratégiai megállapodást írt alá az Óbudai Egyetem 
és az Emerson Process Management hétfőn délután. 
Az előzetes tervek szerint a hagyományos képzésben 
résztvevő hallgatók nyári szakmai gyakorlatukat 
teljesíthetik a cégnél.

Az Emerson 2016 szeptemberében az OE 
Alba Regia Műszaki Karon induló duális 
gépészmérnök alapszakon vállalati part-
nerként hallgatók gyakorlati képzésében 
vállal szerepet. Az előzetes tervek szerint 
a hagyományos képzésben résztvevő 
hallgatók nyári szakmai gyakorlatukat 
teljesíthetik a cégnél.  
Györök György, az Óbudai Egyetem 
Alba Regia Műszaki Karának dékánja 
az ünnepélyes aláíráson elmondta, hogy 
az együttműködés alapján a duális 
képzésben résztvevők közül öt hallgató 
14-14 hetet fog eltölteni az egyetemen, az 
évből fennmaradó időben egy hónapot 
leszámítva pedig a gyakorlatukat töltik 
majd a cégnél.
Fodor János, az Óbudai Egyetem rektora 
az aláírást megelőzően arról beszélt, 
hogy a felsőoktatásban is versenyhelyzet 
van, ezért elengedhetetlen az előremuta-
tó stratégiák kidolgozása. Kiemelte, hogy 
a 2016 őszétől induló gépészmérnökkép-
zéshez fontos és példaértékű vállalás 
az Emerson által kínált gyakornoki 
lehetőség. Ez kiváló példája a város, a 
felsőoktatás és a cégek együttműködésé-
nek – fogalmazott Fodor János.

Az aláíró felek megállapodással fejezték 
ki hosszú távú stratégiai partnerségüket 
és elköteleződésüket Székesfehérvár és 
térsége társadalmi-gazdasági fejlődése 
iránt. Mátrai Ferenc, az Emerson Process 
Management ügyvezető és gazdasági igaz-
gatójának szavai szerint a cégnek évek óta 
szüksége van helyi gépészképzésre, és ez 
most az együttműködésnek köszönhetően 
megvalósulhat. Hozzátette, hogy az Emer-
sonnak komoly bővítési tervei vannak 
Székesfehérváron, ezért is fontos, hogy a 
duális képzés részeként gépészmérnökö-
ket tudjanak foglalkoztatni.
Az Óbudai Egyetem további tervei között 
szerepel, hogy több hasonló együttmű-
ködést kötnek. Ezáltal közös pályázatok 
benyújtására és akárkutatás-fejlesztési 
munkák elvégzésére is lehetőség nyílik.
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A Miniszterelnökséget vezető miniszter a megyei fejlesztési projektek 
megvalósításának támogatása céljából megyénként egy-egy mi-
niszteri biztost nevezett ki. Az erről szóló utasítás  a hétfői Hivatalos 
Értesítőben jelent meg. Fejér megyében Varga Gábor, Sárbogárd és 
környéke országgyűlési képviselője lett a miniszteri biztos.

A biztosok tisztségüket idén június 1. és november 
30. között töltik be. Feladatukért sem díjazás, sem 
juttatás nem illeti őket, munkájukat titkárság nem 
segíti. A miniszteri biztos feladata, hogy a megyei 
jogú városok, a megyei önkormányzatok valamint a 
fővárosi és megyei kormányhivatalok képviselőivel 
együttműködve koordinálja a projekt-előkészítő és 
projektmenedzsment-struktúra kialakítását. Ezen 
kívül közreműködik a feladatokhoz szükséges 
humánerőforrás-kapacitás mennyiségi és minőségi 
felmérésében, a követelmények meghatározásában, 
ellátja a humánerőforrás képzésével és oktatásával 
összefüggő koordinatív feladatokat. Irányítja továbbá a 
megyei kedvezményezettek számára szükséges megyei 
szintű képzések megrendezését, és kapcsolatot tart a 
Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős 
államtitkárságának koordinációs feladatot ellátó szer-
vezeti egységeivel és az irányító hatóságok vezetőivel.

Varga Gábor a miniszteri biztos
látráNyi viktória

szerűen azért, mert nem kaptam olyan 
határozatot, amiben megszüntetik a 
párttagságomat – például kizárással. Sőt 
semmilyen határozatot nem kaptam.”
Arra a kérdésünkre, hogy akkor 
hova köti a tagsága, Mező Balázs 
tájékoztatott minket, hogy egykori 
fehérvári párttagtársaikkal a móri 
szervezetbe léptek be december 
utolsó napjaiban. De azóta ezt 
a szervezetet is feloszlatták. Így 
jelenleg úgynevezett megyei egyéni 
tag státuszban van a többi taggal 
egyetemben, akiket az oszlatások 
érintettek. A megyei egyéni tagság 
automatikus minden feloszlatott 
szervezetnél, mert a párt alapszabá-
lya ezzel védi tagjainak egyéni stá-
tuszát. A két megszüntetett megyei 
alapszervezet újjászervezésekor a 
megyei egyéni tagok számolhatnak a 
meghívással, bár ezzel kapcsolatban 
még semmilyen jelzést nem kap-
tak Árgyelán Jánostól. Az egykori 
fehérvári elnök kiemelte, jogellenes-
nek tartja, hogy egy személy – jelen 
esetben Árgye- lán János – jogosult 
arra, hogy meghívásos alapon szer-
vezzen új alapszervezetet. Ugyanis a 
jelenleg is élő működési szabályzat 
szerint azok, akik a feloszlatáskor a 
párt aktív tagjai voltak, alanyi jogon 
vehetnek részt az újjászervezésben, 
ha akarnak. Ám erről a tavalyi botrá-
nyos feloszlatáskor nem tájékoztat-
ták a tagokat, akik így ki lettek zárva 
jogaik gyakorlásából – írta meg 
szerkesztőségünknek Mező Balázs, 
aki egy aktív elektronikus levél-
címről küldött levelet, hogy ezzel is 
igazolja: még a jobbikos e-mail-címe 
is működik.
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Költözés, hogy rendet tehessünk
Nagy ZoltáN Péter

Orbán Viktor miniszterelnök személyi változásokat 
ígért a minisztériumokban, de úgy, hogy az azok élén 
álló minisztereket nem kívánja elmozdítani. A kialakult 
politikai helyzet megkövetelte, hogy a város ország- 
gyűlési képviselőjét, a honvédelmi tárca politikai 
államtitkárát, Vargha Tamást kifaggassuk.

Miként látja a miniszterelnök nyilatkozatát, 
főleg annak tükrében, hogy ön honvédelmi 
államtitkárként egyben a honvédelmi minisz-
ter helyettese is?
A miniszterelnök a hírek szerint ha-
marosan értékelni fogja a miniszterek 
és államtitkárok munkáját. Nálunk, a 
Honvédelmi Minisztériumban egyéves 
munka után, július 1-jén életbe lép a hon-
védek jogállásáról szóló törvény, amely 
az első Orbán-kormány óta, tizenöt év 
után, 2015-ben rendezi a katonák bérét, 
amely átlagosan harminc százalékkal 
emelkedik. Ebből a legmagasabb, har-
mincöt százalékos béremelés illeti meg a 
honvédség gerincét adó altiszti állo-
mányt. Ez a béremelkedés nem áll meg 
2015-ben, hanem 2019-ig minden január 
1-jén öt százalékkal nő.
Az elmúlt egy év során más javaslat is napvi-
lágot látott. Gondolok a Honvédelmi Minisz-
térium Székesfehérvárra történő költözésére, 
viszont ez mintha megfeneklett volna.
Székesfehérvár az elmúlt években olyan 
teljesítményt tett le az asztalra, amivel 
kivívta azt a jogot, hogy a Honvédelmi 

A Szárazréti Közösségi Központban tartott 
zárórendezvénnyel a végéhez ért a „Szociális 
városrehabilitáció Szárazréten” elnevezésű 
projekt.  Az összesen közel 1,2 milliárd forintos 
városfejlesztő beruházásnak köszönhetően a 
városrész megszépült, korszerűbbé vált. Az itt 
élő lakosok életminősége sokat javult, és Fehe-
tehegy-Szárazrét bekapcsolódott Székesfehér-
vár gazdasági-társadalmi vérkeringésébe.

A fejlesztéssorozat összesen kilenc 
fő elemet tartalmazott. A száraz-
réti Fatimai Boldogasszony-plébá-
nia és római katolikus templom 
külső felújításán kívül megújult a 
fűtésrendszere is. A korszerűtlen 
gázkonvektorok helyett zárt égés-
terű gázkazánokat építettek be, és 
radiátoros fűtési rendszert alakítot-
tak ki. Kicserélték a nyílászárókat, 
valamint szigetelték a födémet és a 
homlokzatot.
A Mura utcában, a lakónegyed és a 
vasúti sínek közötti területre játszó-
park épült, hogy a környéken lakó 
gyerekek és felnőttek hasznosan 
tölthessék el a szabadidejüket. A 
parkban a fából készített nagy hajó 
és a rugós játékok mellett helyet 
kapott egy labdajátékokra alkalmas 
dühöngő is. A nappali órákban 
nyitva tartó, térfigyelő kamerával  
is felszerelt térre fákat és bokrokat 
is telepítettek.
Kettős funkciójú parkot alakítottak 

Kilenc fő állomása volt a fejlesztésnek

Megújult az óvoda és a játszótér is

Csabai DoriNa

BEFEKTETÉS A J BE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Több száz millió forint segítette felfrissülni Szárazrétet

ki a Szárazréti Óvoda és a szociális 
otthon közötti területen, amit a 
gyerekek játékra használhatnak, 
az idősek pedig sétára, pihenésre, 
feltöltődésre.
A Szárazréti Óvoda új épületrésszel 
bővült, mely közösségi térként 
funkcionál. Felújították az épüle-
tet, szigetelték a homlokzatot, az 
épületet nyeregtetővel fedték le. 
Felújították az óvoda gépészeti 
elemeit, és belső festési munkákat 
is végeztek.
A városrehabilitációs projektnek 
köszönhetően a szárazréti isko-
lások a napokban záruló tanévet 
már a felújított iskolájukban 

tölthették. A Vörösmarty Általá-
nos Iskola szárazréti tagintézmé-
nyében belső átalakításokat és 
felújítási munkálatokat hajtottak 
végre. Felépült az új közösségi 
központ is, mely délelőttönként 
tornateremként, tanítási időn kívül 
pedig közösségi térként funkcio-
nál. A központ és az iskola mellett 
egy új parkolót és zöldterületet is 
kialakítottak.
Már állandó térfigyeléssel őrzik a 
rendet Szárazréten. Hatékonyan 
működik a városrész nyolc pontján 
felszerelt tíz kamera. Feladatuk a 
bűncselekmények, közúti és egyéb 
szabálytalanságok kiszűrése.

Tizenöt éve húzódó probléma 
oldódott meg a Bodrogi, a Dráva 
és a Száva utca felújításával. 
A beruházások során az utcák 
teljes szélességükben megújul-
tak, gyalogjárda épült, és részben 
felújításra, részben kiépítésre 
került a csapadékvíz-elvezető 
rendszer is.
Többé nem kell a Palotai úti közúti 
hídon egyensúlyozniuk a kerékpá-
rosoknak és a gyalogosoknak, ezen-
túl ők is biztonságos körülmények 
között haladhatnak át a Gaja-patak 
fölé számukra emelt hídon.
A beruházásnak köszönhetően 
elkészült a Farkasvermi út és a 
Mura utca teljes burkolatcseréje 
és járdafelújítása, valamint a Gaja 
utca, a Kertész utca, a Kertész 
köz, a Sió utca, az Opole tér és a 
Régi Csóri út burkolat-felújítása. A 
burkolat- és járdafelújításon átesett 
utcák az elkerülő felújítása miatt 
rájuk háruló többletforgalom terhét 
könnyedén elbírják. 
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Minisztérium székhelye legyen. Az 
új kormány alakuló ülésén kapta a 
honvédelmi miniszter a feladatot, hogy 
megfogalmazza ezzel kapcsolatos javas-
latát. A kormány többször tárgyalta az 
előterjesztést.
Ön Fehérvári képviselőként sokat tett ezért 
a költözésért. 
A város Országgyűlési képviselőjeként és 
államtitkárként is meggyőződésem, hogy 
a Magyar Honvédség és Fehérvár hosszú 
távú fejlesztése szempontjából is jó dön-
tés a minisztérium fehérvári költözése. 
Fehérvár évszázadok óta katonaváros, 
évtizedek óta a magyar honvédelem vala-
mely vezető szerve itt működik. 
Kiszivárgott hírek szerint mégis ellentétek 
alakultak ki a minisztériumban a költözéssel 
kapcsolatban. Mi történt?
A minisztériumban sokan nem támogat-
ják az elképzelést. 
Annak ellenére, hogy a minisztérium költözé-
sével kapcsolatban éppen Székesfehérvár az 
a város, amelyik képes biztosítani a szakmai 
hátteret?
Ellenérvként felhozható, hogy nem 
szerencsés, ha egy helyen van a parancs-
nokság és a minisztérium, mert azzal nő 
az együttes támadás kockázata. Bár a mai 
katonai képességeket ismerve, teljesen 
mindegy, milyen messze helyezkedik el 
egymástól a minisztérium és a parancs-
nokság, illetve ilyen NATO előírás vagy 
szabály sem létezik. De van erre az 
aggodalomra más megoldás is, hiszen 

korábban Veszprémben volt a légierő, 
míg Fehérváron a Szárazföldi Parancs-
nokság. Amennyiben az Összhaderőne-
mi Parancsnokság veszprémi székhelyen 
dolgozik tovább, míg a minisztérium 
Fehérváron, így egy másik megyeszék-
hely is kap lehetőséget. A Budapest-köz-
pontúsággal szemben a nagyvárosok is 
kaphatnak kormányzati feladatot. Ez 
számos területen segítheti ezeknek a 
városoknak a fejlődését.
Ön az elmúlt időszakban más szakmai 
elképzeléseket is dédelgetett. Beavatná az 
olvasókat ezekbe?
2003-ban, amikor megszüntették a sorka-
tonai szolgálatot, nemcsak a fürdővizet 
öntötték ki, de utánadobták a kádat és 
a szappant is! A Magyar Honvédségnek 
nem maradt egyetlen tartalékos katonája 
sem. Egy ütőképes hivatásos és szerző-
déses katonákból álló honvédség mellett 
szükség van egy önkéntes katonákból 
álló tartalékos honvédségre is! Tudomá-
sul kell venni, hogy vannak fiataljaink, 
akik férfiként és magyarként tenni 
szeretnének Magyarország biztonságáért! 
Ők lehetnek a honvédelem piramisának 
alapja, akik a civil hivatásuk mellett ön-
kéntes honvédként készülnek a nemzet 
megvédésére. Ez a széles bázis egyben 
erős kötelék lehetne a civil társadalom és 
a katonaság között.
Ezek szerint mégis működik a hazaszeretet?
Igen. Sok, a hazájáért tenni akaró fiatal 
fizet azért, hogy úgynevezett túlélőtábo-

rokba mehessen, mert a kalandokon túl 
fontos számára a hon védelme. Szerve-
zett formában ők alkotnák az önkéntes 
honvéd tartalékot. Az önkéntes az év 
során tíz hónapig civil munkahelyen 
dolgozik és két hónapig katona. Ők a 
piramis alapja: civil és katona egyben. 
Erre épül a szerződéses és hivatásos 
állomány alkotta Magyar Honvédség, 
melynek csúcsán a legjobbak, a több 
külföldi missziót megjárt, kiváló kato-
nák találhatók. 
Az ön elképzelései összefüggésben vannak a 
minisztériumi költözéssel?
A honvédelmi minisztérium esetleges 
költözése nem egy szimpla áthurcol-
kodás, hanem koncepcióváltásnak kell 
lennie. Nem egyszerűen arról van szó, 
hogy áthordjuk a bútorokat, mert az 
önmagában értelmetlen lenne. A minisz-
térium költözése nem egy leküzdendő 
kötelező feladat, hanem egy lehetőség, 
hogy a költözés apropóján átgondoljuk 
és újraszervezzük a minisztériumot, an-
nak irányítási rendszerét, és létrehozzuk 
a modern Magyar Honvédséget, amely 
a megváltozott és folyamatosan változó 
geopolitikai helyzetben is tud hasznos 
tagja lenni a NATO-nak.
A miniszterelnök nemrégiben járt 
Fehérváron, amikor számos kormányzati 
elképzelést ismerhetett meg a város. Ez 
is azt mutatja, hogy a város fejlődése, 
fejlesztése számos feladatot ad számomra 
a jövőben is.
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Osztatlan sikert arattak a Fehérváron fellépő Virtuózok

Gyöngyösi Ivett, Lugosi Dániel Ali, Boros 
Misi, Demeniv Mihály, Kiss Zoltán, Lakatos 
Vivien, Tóth Bettina, Rigó Ronald, Sándor 
Zoltán, Szauer Bianka és Váradi Gyula – nevek, 
melyeket érdemes már most megjegyezni! Az 
Alba Regia Szimfonikus Zenekar meghívására 
Székesfehérváron adtak koncertet a Virtuózok 
tehetségkutató műsor nyertesei.

A fiatal tehetségek életkora hat és 
huszonegy év között van. Különbö-
ző hangszereken játszanak, más-
más egyéniséggel bírnak, csupán 
egyvalami közös bennük: zenére és 
színpadra születtek. A komolyzene 
bizonyos szempontból olyan, mint 
a futball: már gyermekkorban ko-
molyan kell venni, hogy felnőttként 
klasszissá váljon, aki űzi. A ritmus, 
a dinamika, a játék egy életre szól. 
Korán felismerhető a tehetség: a 
mag, ami csak szorgalommal, napi 
öt-hat órás gyakorlással hozhat 
gyümölcsöt. Ehhez kell a megfelelő 
környezet, a támogatás, a lehe-
tőség. Nem csupán a tehetségek 
kibontakozása miatt, hanem azért 
is, hogy a kiváló zenei ízekre minél 
többen ráérezzenek.
Hétfő este egy sportcsarnoknyi 
embernek adatott ez meg. S bár 
némiképp beárnyékolta az estét a 
csarnokban megtelepedett fülledt 

lásZló-takáCs krisZtiNa 
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Játék, ami életre szól

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Cím: Szent Vendel u. 17/a Telefon: 06/22/513-480

 

 

 

.
Központi hibabejelentés: 
(22) 500-984
hiba@varosgondnoksag.hu
 
Állati tetemek begyűjtése 
közterületről 
(0-24 óráig hívható 
zöldszám): 
06/80/205-093

Városüzemeltetés 
– Berényi út 15.
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

ÁLLÁSAJÁNLAT
• Szolgáltatási koordinátor / Koronás Park

• Asztalos

• Lakatos

• Villanyszerelő

• Rendezvény technikus brigádvezető

• Biztonsági őr / eseti jelleggel

• Parkfenntartó – gondozó

• Takarító

munkakörbe keres munkatársat.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 
oneletrajz@varosgondnoksag.hu e-mail 
címen lehet!

Részletek a www.varosgondnoksag.hu 
oldalon!

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

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Parkolóhelyek:
•	 Honvéd u. 3/a szám alatti mélygarázsban 

1 db parkolóhely;
•	 Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt 

udvarban parkolóhelyek;

Irodák:
•	 Honvéd u. 1 . szám alatti irodaépületben 

irodahelyiségek;

Garázsok, raktárak:
•	 Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt 

udvarban garázsok, raktár;
•	 József Atti la kollégiumnál (Hosszúsétatér 

felől) 68 m2-es használaton kívüli 
hőközpont;

Üzlethelyiség, raktár:
•	 Palotavárosban, a Kelemen B. u. - Kodolányi 

J. u. sarkán, használaton kívüli hőközpont 
 

Továbbá vállaljuk rövid határidővel lakások, 
telephelyek értékbecslését.

Érdeklődés:
 SZÉPHŐ Zrt. , 8000 Székesfehérvár,
   Honvéd u. 1 . szám alatti   

  ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

Telefon: 22/541-307
e-mail : info@szepho.hu;
  ingatlankezeles@szepho.hu

meleg, a Virtuózok fiataljai és az 
Alba Regia Szimfonikusok játéka 
feledtetni tudta ezt. Mi, nézők nem 
csupán remek koncertnek lehet-
tünk szem- és fültanúi, de betekin-
tést nyerhettünk abba a műhely-
munkába, ami komoly művészekké 
érleli a tehetséges gyerekeket.
Hol tart most a hatéves Lakatos 
Vivien? Hát kérem, apró hegedűjén 
Monti Csárdását játssza a szimfo-
nikusokkal! Mellesleg most kezdi 
tanulni a kottaolvasást, és éppen 
Bécsben tanul zenét a Bach zeneis-
kolában. A huszonegy éves Gyön-

gyösi Ivett a varsói Chopin-ver-
senyre készül. Fehérváron játszotta 
először közönség előtt Chopin 
Polonaise-ét – csodálatosan. Kiss 
Zoltán játéka is különleges volt: a 
tehetség a Kis Virtuózok Alapít-
vány és Balogh Zoltán miniszter 
ajándékaként új hegedűt kapott, 
egy 1909-ben készült, Bárány Dezső 
mester által megálmodott és elké-
szített remekművet – ezen játszott 
a hangversenyen. Az alapítvány 
egyébként mind a tizenegy fiatal 
művészt ösztöndíjjal támogatja.
A Virtuózok tehetségkutató műsor 

mára mozgalommá nőtte ki magát: 
folyamatosan támogatja a fiatal 
zenészeket úgy a zenei képzésük-
ben, mint a színpadi szereplések, 
koncertek megszervezésében. A 
tehetségkutató zsűri elnöke, Batta 
András szerint kötelességük elindí-
tani, mentorálni a fiatal művésze-
ket, hogy aztán később önállóan 
is megállják  a helyüket a világ 
hangversenytermeiben.
Egy ilyen ”mozgalom” arra is jó, 
hogy kiszélesítse a komolyzené-
re való nevelést, ráhangolódást, 
hiszen ha értjük a zene nyelvét, 
az hozzátesz annak élvezetéhez. 
Többen gondolhatták ezt így a 
Vodafone Sportcsarnokot megtöl-
tő nézők közül is, mert sok szülő 
gyermekével érkezett, akikben 
számos kérdés merülhetett fel a 
hasonló korú kiválóságok láttán. 
Kilencéves fiam is odasúgott egy-
egy kérdést a koncert alatt. Kíván-
csi volt például arra, hogy Lugosi 
Dániel Ali klarinétjátéka közben 
miért hajlong jobbra-balra, mintha 
éppen elesni készülne? Jó alkalom 
volt ez arra, hogy a dinamikáról, a 
zene ritmusáról és arról a szenve-
délyről beszéljünk, amit valakiből 
a zene átélése hoz elő. Mert ez is 
játék, ahogy a foci vagy a kosárlab-
da, csak másképp játsszák. Jelen 
esetben gyönyörűségesen. 
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Templomi muzsika Pilinszky és Fehérvár 

Pilinszky és Fehérvár – „szakrális” tárgyak, 
fotók, könyvek és képzőművészeti alkotások 
egy tárlaton

Városunk csodálatos templomai több mint tíz éve 
minden nyáron komolyzenei koncertekkel várják 
a zeneszerető közönséget. Nem lesz ez másként 
ebben az esztendőben sem: a négy előadásból álló 
Harmonia Albensis templomi koncertsorozat július 
23-án veszi kezdetét.

Nekünk, fehérváriaknak sok okunk 
van, hogy büszkék legyünk. Az egyik 
ilyen a városunkban található számta-
lan gyönyörű templom. Nem véletlen, 
hogy gyakran emlegetik Székesfehér-
várt a templomok városaként is.
Az idén immár 13. alkalommal adnak 
helyet Fehérvár barokk templomai 
a Harmonia Albensis koncertjeinek 
júliusban és augusztusban. Ebben az 
évben először az Alba Regia Szimfoni-
kus Zenekar rendezi a koncertsoroza-
tot, melyben számos székesfehérvári 
vagy a művészi pályáját a városban 
kezdő művész működik közre.
Július 23-án a Szent Imre-templomban 
lesz az első koncert. Tóka Ágoston Ju-
nior Prima-díjas orgonaművész és ifj. 
Major István gordonkaművész közös 
estje nyitja a sorozatot Johann Sebas-
tian Bach legszebb műveivel a „Bach 
330 – a zene fejedelme” című esten.
Július 30-án – szintén a Szent Im-
re-templomban – a Corpus Rézfúvós 
Kvintett koncertezik. A „Zengjenek 
égi trombiták!” című előadás során 
a fellépők háromszáz évet átívelő 

Ezzel a címmel nyílt kiállítás a Szent István Király 
Múzeum Országzászló téri épületében. Az október 
31-ig látható tárlaton olyan „szakrális” tárgyak 
is láthatók, mint például a költő művészi kivi-
telezésű hamutartója, ami annyiszor volt társa 
a magány óráiban, amikor legnagyobb verseit 
írta, amikor Bach csodálatos muzsikáját hallgatva 
megszűnt körülötte a tér és az idő, egybeolvadt a 
nappal és az éjszaka.

Pilinszky János több szállal is kötő-
dött Székesfehérvárhoz. Ő nyitotta 
meg az István Király Múzeumban – a 
mai Szent István Király Múzeumban 
– Kondor Béla kiállítását 1964-ben, 
Korniss Dezsőét 1965-ben, Szenes 
Zsuzsáét 1969-ben, Ország Liliét 
1972-ben, Schaár Erzsébet Utca című 
tárlatát pedig 1974-ben. Élete utolsó 
éveit is itt töltötte a városban, egy 
Kígyó utcai panellakásban. A költő 
szoros kapcsolatot ápolt Takács 
Imrével, kettejüket nemcsak a közös 
mesterség kötötte össze, hanem a 
barátság ereje is összefűzte őket, a 
„betonkalitkájukban alvó énekes-
madarakat.” Takács Imre egyébként 
Poéta Benedictus címmel tanulmányt 
is írt a Pilinszky-életműről.
Pilinszky utolsó nyilvános szereplése 
is a történelmi fővároshoz köthe-
tő: a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskolában vendégeskedett 1981-ben, 
Bartók Béla századik születésnapja 
alkalmából. Ezt az eseményt Pinke 
Miklós örökítette meg fényképeken. 

Július 23-án kezdődik a Harmonia Albensis
zenetörténeti kirándulásra invitálják 
az érdeklődőket, akik találkozhatnak 
Gabrieli, Monteverdi, Bach, Händel, 
Mozart és Verdi remekműveivel.
Augusztus 6-án a Szent Sebes-
tyén-templomban Boross Csilla szé-
kesfehérvári születésű operaénekes 
varázslatos estre várja a közönséget. A 
„Pietà Signore” című programban köz-
reműködik az Alba Regia Szimfonikus 
Zenekar, a Primavera Kórus és az 
Alba Regia Vegyeskar, az estet Med-
veczky Ádám Liszt- és Kossuth-díjas 
karmester vezényli.
Végül augusztus 13-án a Bartók-Pász-
tory-díjjal kitüntetett veszprémi 
Mendelssohn Kamarazenekar ven-
dégszerepel a Ciszterci templomban 
a „Királyok és királynék” című esten. 
A zenekar művészeti vezetője Kováts 
Péter hegedűművész, aki szólistaként 
is közreműködik. Elhangzik Holst 
„Szent Pál szvit” című műve, Anton 
Sztyepanovics Arenszkij „Változatok 
egy Csajkovszkij-témára” című darab-
ja, végül Felix Mendelssohn d-moll 
hegedűversenyét hallhatja a közönség.
A nívós zenei rendezvények a Har-
monia Albensist követően sem érnek 
véget, hiszen az utolsó, augusztus 
13-i záróprogram után néhány nappal 
máris kezdődik a Székesfehérvári 
Királyi Napok rendezvénysorozata, 
melynek keretében a Musica Sacra 
című esttel folytatódik a zenei progra-
mok sora.

Az esemény után két hónappal 
Pilinszky János elhunyt.
A most nyílt tárlat egyik részében 
képzőművészeti alkotásokat mutat-
nak be azoktól a művészektől, akik-
nek kiállítását megnyitotta a költő. A 
tárlat második részében portréfilm 
látható: interjúkat készítettek 
azokkal a székesfehérvári emberek-
kel, akik jól ismerték Pilinszkyt. A 
harmadik részben általa dedikált és 
róla szóló könyveket, publikációkat, 
fotókat állítottak ki, és egykori bará-
tok, ismerősök visszaemlékezéseivel 
idézik meg a költő emlékét.
A tárlatot Fitz Péter művészettörté-
nész ajánlotta a látogatók figyelmé-
be, aki több alkalommal vett részt 
azokon a kiállítás-megnyitókon, 
melyeken Pilinszky örök érvényű 
esszéivel méltatta többek között 
Szenes Zsuzsa vagy Schaár Erzsébet 
művészetét.
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A Gutenberg-galaxis továbbra is életképes

A gyermeki érdeklődés a könyvek iránt fontos a hétköznapokon is

vakler laJos

Csütörtökön hivatalosan is megnyitották a 86. 
Ünnepi Könyvhetet. Brájer Éva, Székesfehér-
vár alpolgármestere köszöntőjében kiemelte: 
a kortárs magyar literatúra csak akkor lehet 
versenyképes a kialakult digitális világban, 
ha az alkotók olyan művekkel jelentkeznek, 
melyek megszólítják az irodalomkedvelők széles 
tömegét. 

„A szakemberek nagyon sokat beszél-
gettek az elmúlt években és manapság 
is az olvasók megváltozott szokásairól, 
s megtettük ezt mi, képviselők is. Vi-
tatkoztunk azon, mi a teendő akkor, ha 
a technikai forradalom veszélyezteti a 
könyvek jövőjét. Mit kell tennünk akkor, 
ha a könyv végképp háttérbe szorul. Van 
olyan vélemény, hogy a Gutenberg-gala-
xis soha nem szűnik meg. Mások szerint 
aggódnunk kell a könyvekért a digitális 
világ terjedése miatt. Én azt hiszem, 
nekünk az a feladatunk, hogy az előbbi 
vélemény képviseletével együtt olyan 
programokat dolgozzunk ki, melyek 
kielégítik az írók és költők táborát és 
az olvasóközönséget is.” – mondta el 
lapunknak Brájer Éva.
A könyvhét díszvendége Vári Fábián 
László József Attila-díjas költő volt, 
aki a kárpátaljai magyarság képvi-
seletében köszöntötte alkotótársait 
és az olvasók táborát: „Csak remélni 
tudjuk, de a visszajelzések szerint van-
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nak potenciális olvasók hazánkban. Én 
abban a szerencsés helyzetben vagyok 
Kárpátalján, hogy bár nehéz a hely-
zet, de van egy olyan folyóiratunk, az 
Együtt, ami eljuttatja írótársaim gondo-
latait a széles közönséghez. Az a tapasz-
talatom, hogy van igény erre. 1966-ban 
alakultunk meg, majd 2002-ben kellett 
újra felélesztenünk a lapot, amely ma 
már biztos bázist jelent. Nemcsak a 
kárpátaljai szerzőknek, hanem a többi 
határon túli magyar írónak és költőnek 

is. És természetesen a magyarországi 
kultúra képviselői is publikálnak nálunk. 
Elmondhatom, hogy olvasnak bennün-
ket, és ha olvasnak, akkor értékelnek, 
megtisztelnek bennünket. A könyvhét 
nagy ünnep, de nekünk továbbra is az a 
célunk, hogy a hétköznapokon népszerű-
sítsük a magyar nyelvű irodalmat.”
A könyvhét egyik fő szervezője, a 
Vörösmarty Társaság elnöke, Bobory 
Zoltán elégedetten nyugtázta, hogy 
ez évben is sikerült vállalásuk: ran-

gos vendégeket fogadhattak, és olyan 
könyvek kerülhettek az olvasók 
kezébe, melyek méltán érdemlik meg 
a kiemelt figyelmet. „Igazi ünnep ez 
számunkra. Itt vagyunk a városháza 
előtt, a belváros szívében. Tele van a tér 
boldog emberekkel, barátokkal, olvasást 
kedvelő fiatalokkal, családokkal. Sokat 
tettünk azért év közben, hogy most tíz 
napig közösen ünnepelhessünk. Tele van 
a szívünk, és nyugodt lélekkel nézhetünk 
tükörbe, mert mindent megtettünk és 
megteszünk azért, hogy ezt az olvasók is 
így érezzék az esztendő további napjai-
ban is.” – mondta a társaság elnöke.
Az ünnepségen átadták az idei Vajda 
János–díjat, amit ebben az évben az 
olvasóközönség szavazatai alap-
ján a kiváló székesfehérvári költő, 
Balajthy Ferenc vehetett át: „Nagyon 
nagy megtiszteltetés érezni költőtársaim 
és az olvasók bizalmát. Idén másodszor 
mérettettem meg, s tekintve, hogy a 
Vajda János-díjat nem úgy adják, hanem 
a szavazatok alapján lehet kiérdemelni, 
még nagyobb az örömöm. Versenyeznem 
kellett költőtársaimmal, ezúttal sikerrel 
jártam, ami elsősorban erkölcsi elisme-
rést jelent számomra.”
A nyüzsgő Városház téri pavilonok-
ban elsejétől tizedikéig egymást 
követték a dedikálások és a kötetlen 
beszélgetések az írókkal és költők-
kel. A színpadon pedig nívós irodal-
mi műsorokat láthatott a közönség.
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Sváb hagyományok Székesfehérváron

Siklósi Gyula ma is sokat tesz Székesfehérvár múltjának megismertetéséért

vakler laJos

Siklósi Gyula régészprofesszorról tudjuk, 
hogy minden mondatát, gondolatát, könyvét 
tudományos alaposság jellemzi. Ezúttal a sváb 
hagyományok székesfehérvári vonatkozásait 
kutatta. 
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Növényvédőszerek, vetőmagok, műtrágyák, virágföldek, marha-
trágya, Reagron feromoncsapdák, borászati felszerelések, üvegáru
Ingyenes kertészmérnöki tanácsadás.

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo.: 8.00-12.00
Tel: 22/308685, 30/6479111        www.kenderzsineg.com

Molycsapdák fogási adatai 2015. 06. 08-án:
Barackmoly: 13 db
Szilvamoly: 22 db
Keleti gyümölcsmoly: 11 db
Almamoly: 8 db

“Molycsapdák heti fogási adatai 2015.05.18-án:
Barackmoly: 0 db
Szilvamoly: 96 db elhúzódó rajzás!
Keleti gyümölcsmoly: 62 db
Almamoly: 18 db”

A százötven éves török uralom 
alatt, a háborúk idején Fehérvár 
határvidék volt. Annyira kiirtották 
a lakosságot, hogy Magyarország 
hatmillióra becsült népessége 
alig kétmillióra csökkent. Petőfi 
Sándor még leírta önéletírásában, 
hogy egy álló napig vándorolhat 
az ember a nagy magyar Alföldön, 
míg emberi lélekre akad. Ebben 
az időben nem volt munkáskéz, 
nem tudták megművelni a földe-
ket sem. A második betelepítési 
hullámra elsősorban ezért volt 
szükség. Így került másfél millió 
német ajkú polgár az akkori Ma-
gyarország területére.  A felvidéki 
és az erdélyi szászok sem voltak 
már igazából német ajkúak, csak 
a szászvárosi jogot kapták meg, 
különben magyarul beszéltek. Volt 
olyan időszak, hogy valamennyi 
német területről érkeztek bete-
lepülők hazánkba. Ők fizettek a 
telekért, az építőanyagért, a földe-
kért egyaránt.
Őket nevezték sváboknak?

Óhatatlanul is felmerül az emberek-
ben a kérdés, kit tarthatunk a XXI. 
században svábnak. Hiszen tudjuk, 
hogy különböző népcsoportok éltek, 
élnek Székesfehérváron. Egyáltalán ki 
a sváb? Aki önmagát annak tartja, aki 
svábként él, úgy nőtt fel a hagyomá-
nyokat követve?

A svábok sokszínű német ajkú 
népesség, akik időnként elmagya-
rosodnak. Magyarországon már 
nagyon sok elmagyarosodott német 
van. Két nagy német hullám volt a 
betelepítések idején. Az első a kö-
zépkori, amikor a magyar királyok 

üres területeket bocsátottak rendel-
kezésükre lakhatásul. A betelepülők 
közé tartozott a német lovagrend is, 
illetve nagy létszámú sváb tele-
pedett le a Felvidéken. A magyar 
városok zömében éltek németek. 
Fehérvár is ezek közé tartozott, 
utcájuk a mai Kossuth utca volt.

Igen, függetlenül attól, honnan 
érkeztek. Fehérváron nem volt 
nagyszámú német lakosság, a 
németek a török hódítás idején 
nagyrészt elmenekültek, így szinte 
kiürült Fehérvár, csak néhány 
gyermek és keresztény feleség 
alkotta a német ajkú lakosságot. 
Ezekhez telepítettek be polgáro-
kat. Különösen a Felsővárosban, a 
Belvárosban és a Palotavárosban 
éltek nagy számban. Német mi-
séket tartottak. Jellemző módon a 
háromnyelvű városokban, például 
Pozsonyban, de Székesfehérváron 
is, elfelejtettük azt, amit István in-
telmeiben is olvashatunk, hogy az 
egynyelvű nép gyenge és esendő. 
Az a sváb nemzetiség, aki velünk 
egy országban él, kimondhatjuk: 
szerette és szereti a hazáját. Soha 
nem kérdezte meg senki, hogyan 
és miként lettek magyarrá. Nem 
kellett sürgetni őket, úgyhogy tisz-
telettel kell emlékeznünk rájuk, és 
tisztelettel kell viseltetni irántuk 
ma is. 

Új Siklósi-kötetek 
Rövidesen megjelenik Sik-
lósi Gyula két újabb könyve 
Székesfehérvárról. Az elsőben 
a szerző Székesfehérvár szent 
helyeinek állít emléket, a má-
sodik pedig a város építészetét 
vizsgálja.

„A Szent helyek a Felsőváros-
ban című könyv a szívügyem. 
Felkaroltam ezt az elnevezést, 
mert ahol az emberek áhítat-
tal imádkoznak és csendesen 
beszélgetnek Istennel, ahol 
szentmisét hallgatnak vagy 
istentiszteletet, az számomra 
szent hely. Ez jelenthet temp-
lomot, kápolnát, Isten házát 
egyaránt. Ezeket én meg-
dupláztam azzal, hogy ebben 
a könyvben azokat is szent 
helyeknek nevezem, ahol ezek 
egymásra települtek. Székesfe-
hérváron is gyakorta előfordult, 
hogy egy-egy elpusztult épület 
helyére egy másikat építettek. 
A zsinagóga helyén dzsámi 
lett vagy fordítva, s egyik sem 
engedett a másiknak emlékezni 
az eredeti helyre. Magyarorszá-
gon is így volt, és Fehérváron 
különösen sok példája van 
ennek. Ide sorolnám a teme-
tőket is. A legfontosabb, hogy 
az egymásra települt épületek 
megkérdőjelezik önmagában a 
hely szentségét is. A harmadik 
csoport Székesfehérváron a 
zarándokút különböző állomá-
saihoz kötődik. A Jeruzsálembe 
vezető zarándokút, amit maga 
Szent István állíttatott helyre, 
hatalmas korabeli idegenforgal-
mat teremtett a városnak. Erre 
jöttek ugyanis Bécs felől a mai 

81-es úton, és távoztak Jeruzsá-
lem felé a mai 63-ason a zarán-
dokok. Részint ez tette naggyá 
Székesfehérvárt, és emelte a 
szent helyek jelentőségét. Itt 
temették el, mint tudjuk, Szent 
Istvánt, Szent Imrét, Szent 
Lászlót. A bazilika földjét 
abban a korban csodatevőnek 
tartották. De a Budai külváros-
ból jőve a Szent Domonkos, a 
Szent Erzsébet, a Szent Miklós 
társas káptalan temploma, a 
Domonkos rendi apácák, a 
Begina-rendház voltak az új út 
mellett. A belváros templomai 
szintén várták a zarándokokat. 
A Szent Kereszt templom, a 
Szent Bertalan-templom, a 
Szent Jakab- és a Szent Pé-
ter-templom, és maga a koroná-
zótemplom is azt a célt szolgál-
ta, hogy Székesfehérvár naggyá 
váljon. Hiszen ha a gyakorlati 
részét nézzük, ezekhez a szent 
helyekhez tartoztak ispotályok, 
ahol betegekkel foglalkoztak, 
s hozzájuk tartoztak termé-
szetesen azok az árusok, akik 
ellátták az áthaladó hívőket. 
A Szent Antal Ház fogadta a 
zarándokokat. A kötetben eze-
ket a templomokat írom le, az 
egymásra épülő szent helyeket. 
Ez a témakör nagyon fontos, 
hiszen feldolgozva megismer-
hetjük a várost, tanulhatunk a 
múltból. Én például, bármeny-
nyire is furcsa, sok mindent 
tanultam a saját könyvemből. 
Ez a kötet építészeti, régészeti, 
művészettörténeti és történeti 
adathalmaz helyett az egykori 
Székesfehérvár szent helyeit 
mutatja be.”
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A vakáció minden gyermeknek jár

Az önkormányzat a Bregyó közi Sportcentrum területén működő Napraforgó Városi Napközis 
Táborban és Velencén, a Székesfehérvári Ifjúsági Táborban biztosít értékes szünidei elfoglalt-
ságot a gyerekeknek

lásZló-takáCs krisZtiNa

Változatos sportolási lehetőségek, kézműves és 
ismeretterjesztő foglalkozások mellett városi 
programok és izgalmas velencei-tavi strandolás 
is várja az önkormányzat nyári táboraiban a 
gyermekeket. A részletekről Brájer Éva alpol-
gármestert kérdeztük.

Az utóbbi években megújultak a fehér-
vári táborok. Minek köszönhető ez?
A polgármesteri hivatalban 2011-
ben megteremtettük a személyi 
feltételét annak, hogy a városi 
táborokat színvonalas tartalommal 
töltsük meg. Így Dr. Nagyné Feren-
czy Eleonóra – mondhatjuk, mint a 
város táborainak édesanyja – vette 
kezébe a táborok gondozását. Az ő 
gondosságának és szemléletének 
is köszönhető az, hogy táboraink 
évről évre egyre népszerűbbek a 
szülők és a gyermekek körében. 
Arra is gondot fordítunk, hogy 
a város egyéb táborozási lehető-
ségeiről is információt adjunk 
az érdeklődőknek, így például a 
Sportmajális és a Hetedhét Játék-
fesztivál rendezvényein is tartot-
tunk táborbörzét. 
Kik vehetnek részt a táborban? Van-e 
életkori kötöttség, illetve kell-e székes-
fehérvári lakhellyel rendelkezniük a 
táborozóknak?
A legalább első osztályt, legfeljebb 
hetedik osztályt végzett, székes-
fehérvári iskolában tanuló diákok 
iratkozhatnak be.
Milyen tematikára épülnek a táborok?
A bentlakásos táboraink első 
turnusában az észak-amerikai, a 
második turnusban a dél-amerikai 
indiánok kultúrájával ismerkedhet-
nek meg a táborozók. A harmadik 
turnusban hagyományőrzés lesz 
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Horoszkóp
Június 11. – június 17.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Fontos lenne, hogy ezekben a napokban több 
időt szenteljen a pihenésre. Most egy kicsivel 
több időre van szüksége a regenerálódásra. Ezen 
a héten nehezére esik irányítani, kontrollálni az 
eseményeket. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Mostanában sokkal többet aggódik, ami le is fárasztja. 
Ez azt váltja ki Önből, hogy eltúlozhatja a felmerülő 
problémákat. Úgy érzi, hogy most végre kezdenek a 
dolgai jó kerékvágásban haladni. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Itt az ideje, hogy magasra törjön! Célozza meg a leg-
magasabb lépcsőfokot! Ami nem az Ön terhe, ideje 
letenni. A jótékonyságából ideje most egy kis szabit 
kivenni és csak saját magára gondolni. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

A karrierjében várható pozitív változás egy új 
megbízás kapcsán. Elég csak kérni, és máris 
talál segítséget a mostani terhei megoldásában. 
Családi életében ezekben a napokban békesség 
honol.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Próbáljon meg mindent időben elintézni, és ne 
halogasson semmit holnapra! Jobb, ha semmit sem 
bíz mostanában a véletlenre. Próbáljon jobban 
figyelni az egészségére is! Tartózkodnia kell az éles 
véleménynyilvánítástól.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Egy kicsit most eltávolodhat az emberek nyűgös 
bajaitól, és figyelmét saját magára és a közvetlen 
szeretteire fókuszálhatja. Ezen a héten rá kell jönnie 
arra, hogy egyik ismerőse egyre több mindent meg 
szeretne oldani az Ön életében Ön helyett.

TIT Fejér Megyei Egyesülete

Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. I. em. 105.
Elérhetőség:  22/311-438 • www.tit-szfvar.hu • titfejer@gmail.com

Nyilv.t.szám: 07-0084-04 • Eng.szám: E-000610/2014

Júniusban induló két-három hónapos tanfolyamaink:
Társadalombiztosítási- és bérügyintéző • Pénzügyi-számviteli ügyintéző

TELC nyelvtanfolyamok,
nyelvvizsgáztatás

Nyári táborozási lehetőség június hónapban
általános iskola, alsó tagozatosok részére! 
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NYÁRI NYELVTANFOLYAMOK
Jelentkezz most
és tiéd lehet az 

1 hetes görögországi
apartman 3 főre!

Székesfehérvár, Várkörút 56. II. em.
Tel.: 22/601-566, +36/30 450-7410

www.bildung.hu, bildung@t-online.hu
HATÉKONY NYELVTANÍTÁS, TÖBB MINT 20 ÉVE!

Jelentkezzen júliusban induló
targoncavezető, emelőgépkezelő (kivéve targonca)

földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő 
OKJ-s tanfolyamainkra, valamint

hatósági vizsgáinkra GÉPKEZELŐ jogosítványért
és tűzvédelmi szakvizsgáinkra!
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14Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft.

Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Telefon: 22/333-508; 06/30-699-5921

www.dekra-akademie.hu • szekesfehervar@dekra-akademie.hu

a téma, ahol húsz moldvai csángó 
és harminc kárpátaljai gyereket is 
vendégül látunk. 
Milyen anyagi terhet jelent a részvé-
tel?
A napközis tábor térítési költsége 
a mindenkori napközis térítési díj. 
A bentlakásos tábor térítési díja  
11.350 forint hat napra.
Mennyire gondol a város a szociálisan 
rászorulókra? Az is részt vehet a tábor-

ban, aki ezt nem tudja kifizetni?
A napközis táborban csak az 
étkezést térítik a diákok. A székes-
fehérvári lakosok élhetnek a tanév 
közben érvényes szociális kedvez-
ményekkel, amely az iskolai étke-
zésre is érvényes. A nagycsaládosok 
igénybe vehetik a családi kedvez-
ményt, így féláron étkezhetnek a tá-
borban is, sokan pedig ingyenesen, 
a helyi szociális kedvezményeket 

igénybe véve. A bentlakásos tábor 
esetében a táborozók az étkezés 
mellett a szállásköltséghez járulnak 
hozzá, a programok költségét és a 
pedagógusok munkabérét illetve a 
szállásköltség nagy részét a város  
fedezi.
Hány fős csoportokba osztják a gyere-
keket?
A napközis táborban maximum 
húsz főre jut egy nevelő, a bentla-
kásos táborban pedig maximum 
két faháznyi gyerekre, vagyis 
tizenhat főre jut egy felügyelő sze-
mély. Ezen a létszámon felül van a 
táborvezető és a helyettes.
Kik vigyáznak rájuk, kik tartják a 
foglalkozásokat?
A nevelőként alkalmazott peda-
gógusok képzettségüknél fogva 
alkalmasak a gyerekek tematikus 
foglalkoztatására, ezen kívül kü-
lönböző civilszervezetek képviselői 
tartanak ismeretterjesztő foglalko-
zásokat.
Egy gyermek több városi táborban is 
részt vehet?
Igen, akár a napközis tábor mind 
a hat turnusában. A bentlakásos 
tábor több turnusát pótjelent-
kezéssel vehetik igénybe, ha az 
előzetes jelentkezés után van még 
üres hely.
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Lazítsunk, de biztonságosan!

Viniczainé Csákvári Tünde szerint még mindig 
népszerű Görögország, a repülős utak közül 
a görög szigetek és a török riviéra. Emellett 
egyre többen mennek nyaralni a bolgár 
tengerpartra.

lásZló-takáCs krisZtiNa

Egy külföldi nyaralás esetében különösen 
fontos a biztonságos utazás: a távolság és 
a kulturális különbségek miatt még mindig 
sokan igénylik, hogy tudják előre, milyen 
szállást foglaltak, hogyan jutnak el az adott 
helyre, mit tegyenek, kihez forduljanak, ha 
nem várt probléma adódik. Számukra segítség 
lehet, ha a nyaralás tervezésénél szakértőt is 
bevonnak. Viniczainé Csákvári Tündét, az ABC 
Travel irodavezetőjét kérdeztük arról, mire 
érdemes odafigyelni egy külföldi nyaralás 
során.

A nyelvismeret és a helyi tájékozott-
ság kulcsfontosságú lehet külföldön. 
Hogyan tudja ezt biztosítani egy 
utazási iroda?
Az irodák kiterjedt hálózatának 
köszönhetően a kiközvetített szál-
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Váratlan bevételre számíthat. Partnerével vásárolni 
szeretnének a lakásuk otthonosabbá tételéhez egy 
pár dolgot. Az ötlet nagyon jónak tűnik, hiszen 
közös programról lenne szó, és emellett együtt al-
kothatnak, tervezhetnek, ami még inkább közelebb 
hozza Önöket egymáshoz.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Maradjon hű önmagához minden helyzetben! Legyen 
óvatos, hogy kivel osztja meg zseniális ötleteit, mert 
valaki a környezetéből Önt lebeszéli róla, míg titokban 
ő megcsinálja, és profitál az ötleteiből.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Elég sok tennivalója akad, ha meg szeretne felelni 
a hét elvárásainak. A munkahelyén is felhalmo-
zódnak a teendői, ami mellett még a kollégái is 
Önhöz fordulnak segítségért.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Minden jel arra utal, hogy Önnek ez az időszak nagyon 
kedvező úgy gazdaságilag, mint a privát életét illetően. 
Amennyiben házas, ezekben a napokban a szerelmi 
életük újabb virágzásnak indulhat. 

Bak 12. 21. – 1. 20.

A régebbi befektetései lassan dolgozni kezdenek. 
A változás folyamata még mindig folytatódik az 
életében. Minden, ami körülveszi, események, új 
emberek közeledése Önhöz, egyesek eltávolodása, 
mind segítik a kedvező változás menetét. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Úgy gondolja, hogy a házasság alapja a lelki kötődés 
kell, hogy legyen. Ez így is van. Akiknél ez a legfőbb 
kötelék, ott a legcudarabb vihar sem tud a kapcsolat-
ban nagy kárt tenni.

Utazni szeretne? - jó helyen jár!
Az ABC Travel Önre vár!

En
g.s

z.: 
U-0

012
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LAST MINUTE AJÁNLATOK
AKCIÓS ÁRAK

• tengerparti nyaralások
   repülővel, autóbusszal vagy egyénileg
• társasutak, körutazások
• városlátogatások
• egynapos kirándulások
• szállás-, és repülőjegy foglalás
• utasbiztosítás-kötés

ABC TRAVEL Utazási Iroda
Székesfehérvár, Várkörút 7.

Telefon: 22/333-641, 70/334-0855
abctravel@abctravel.hu • www.abctravel.hu

Itt a vakáció, ideje nyaralni indulni!
Last Minute ajánlatot keres?

Keressen bennünket, a legfrissebb 
akciós ajánlatokkal várjuk!

Tekintse át megújult weboldalunkat!
Tunézia rep.+3*sz.+AI. 69.900 Ft 
Töröko. rep.+ 4* sz.+ AI. 89.900 Ft                                
Málta  rep.+ ap.+ öe. 49.900 Ft           
Kefalónia rep.+ap.+öe. 49.900 Ft           
Ciprus  rep.+ 3*sz. + fp. 96.900 Ft 
Egyiptom rep.+ 4*sz. +AI. 75.950 Ft
Szlovénia tengerp. 3* sz .+ fp. 12.900 Ft/fő/éj-től     

A feltüntetett árak a reptéri illetéket, díjakat, az esetleges
     vízumot nem tartalmazzák! Az árváltozás jogát fenntartjuk.

Az akciók 2015.06.11-től visszavonásig érvényesek.

Székesfehérvár, Kossuth u.14. 22/501-382
Velence, Ország u. 25/a. 22/470-497

SOL TOURS

A részletekről érdeklődjön irodánkban.
Keresse az Önhöz legközelebbi

                                            irodát

www.soltours.hu
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láshelyeken általában van magyar 
nyelvű képviselő, illetve telepített 
idegenvezető, akihez bármilyen 
kérdéssel fordulhatnak az utasok: 
akár a programjaik megszerve-
zésében, akár a fakultatív lehető-
ségek ismertetésében, és persze 
akkor is, ha bármilyen probléma 
adódik a szálláshelyen, esetleg 
egy betegség miatt segítségre van 
szükségük a biztosítási ügyinté-
zésben.
Jelent ez a szolgáltatás többletköltsé-
get?
Nem, hiszen ez az utazási cso-
magok része, vagyis alapszol-
gáltatásnak minősül. Ha az utas 
szervezett útra megy, ott általában 
van telepített idegenvezető vagy 
magyar nyelvű asszisztenciaszol-
gáltatás. Hiszen az utazásszervező 

is fontosnak tartja, hogy az általa 
utaztatott turisták biztonságban 
legyenek. Ez Bulgáriától Spanyol-
országon át az egzotikus helyekig 
bármelyik üdülőhelyre érvényes, 
főleg a repülős és a buszos utazá-
soknál.
Mi a helyzet egyéni utazás esetében?
Ebben az esetben is van segítség-
nyújtás, de nem kifejezetten tele-
pített idegenvezető által. Ugyan-
akkor garantált, hogy adunk egy 
olyan telefonszámot, ami kérdés 

vagy segítségkérés esetén hívha-
tó, és magyarul ad tájékoztatást, 
segítséget.
Tapasztalat, hogy például Tunéziá-
ban, de akár más országokban is nem 
ugyanazt jelenti a négycsillagos jelölés 
egy szálláshelyen, mint Magyaror-
szágon. Ez sokszor csalódáshoz vezet. 
Hogyan lehet kivédeni az esetleges 
félreértéseket?
A szálláskategóriákat nem szabad 
összehasonlítani a hazaival, mert 
minden országnak saját minősí-
tési kategóriái vannak. Az uta-
zási katalógusokban most már 
megtalálható egy olyan értékelés, 
amelyet az ott nyaralók véleménye 
alapján alakítottak ki. Lehet, hogy 
egy szálloda négycsillagosnak van 
eredetileg minősítve, de a magyar 
utazásszervező csak három plu-
szosra értékeli. Mi például olyan 
helyeket ajánlunk, amiket nem 
csupán leírásból, fotókból, hanem 
tapasztalatból is ismerünk. Part-
nereink rendszeresen meghívnak 
egy-egy tanulmányútra, így amikor 
ajánlunk egy szálláshelyet, a saját 
tapasztalataink alapján segítünk 
eldönteni, melyik szállás lehet a 
legkedvezőbb.
Idén nyáron mi a trend? Külföldre 
vagy belföldre utaznak szívesebben a 
magyarok?
Még mindig sokan utaznak 
külföldre. Azt tapasztaljuk, hogy 
egyre tudatosabban szervezik meg 
az utazást, és előre gondolkodnak: 
például előfoglalási  kedvezmény-
nyel akár már januárban lefoglal-
ják az utat. Egyre kevesebb a last 
minute utazás, kevesebb a hely 
is az ilyen utakra. Főszezonban 
szinte alig van hely a szállodákban 
és a charterjáratokon.
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Steiner-Szabó Vivien és Steiner-Szabó Kiara. 
Látogatásunkkor testvérük, Dávid még nem 
lehetett velük: a koraszülött osztályon, inkubá-
torban feküdt, hiszen kevesebb, mint ezerötszáz 
grammal született.

stefkó krisZtiNa Novák rita

Hármas ikrek születtek Székesfehérváron, a 
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Okta-
tókórházban a múlt héten. A két kislány és a 
kisfiú valamint édesanyjuk is jól van.

Két esztendő után ismét hármas ik-
reket segítettek világra Székesfehér-
váron, a Szent György Kórházban. 
Vivien, Kiara és Dávid mesterséges 
megtermékenyítésnek köszönhető-
en jöttek világra. A kismama már a 
terhesség 24. hetében „beköltözött” 
a kórházba. Mint azt a szülészet-nő-
gyógyászati osztály osztályvezető 
főorvosa mondta, azért javasolták 
ezt, mert egy hármas ikerterhes-
ségnél sokkal nagyobb a kockázat. 
Hagymásy László azt is hozzátette: 
nagyon jól viselte a kismama és a 
gyerekek is a várandósság idősza-
kát. Egészen a 35. terhességi hétig 
eljutottak, akkor már tervezték a 
szülést, mert minél tovább vára-
koznak, annál nagyobb a kockázat 
– mondta Hagymásy László. Az 
utolsó ultrahangvizsgálatok során 
kiderült, hogy a három babából a 
kisfiúnál a méhlepény-ellátás már 
nem volt megfelelő, úgyhogy nem 
várhattak tovább: elvégezték alta-
tásban a császármetszést, melynek 
során sikeresen világra segítették a 
három babát.
Steiner-Szabó Tünde könnyen 
viselte a várandósságot a három 
kisbabával, csak az volt nehéz, 

Kedden a Farkasvermi úti MÉH-telepen tűz 
ütött ki, hatalmas lánggal és még nagyobb 
füsttel hulladékbálák égtek. Több mint ötven 
tűzoltó másfél órán át küzdött azért, hogy 
a lángok a szomszédos családi házra és egy 
raktárra ne terjedjenek át.

Szinte az egész városból látni 
lehetett a több tíz méteres fekete 
füstöt. Papírból, fából, műanyagból 
és fémből álló, több méter magasra 
felhalmozott hulladékbálák kaptak 
lángra a szárazréti MÉH-telepen. 
Több mint ötven tűzoltó dolgozott 
a lángok megfékezésén, a fehérvári 
hivatásosok mellett Pétfürdőről, 
Sárbogárdról és Pusztaszabolcsról 
is érkeztek a helyszínre. Több fecs-
kendővel, és a magasból mentőlétra 
segítségével, vízágyúval küzdöt-

Újra hármas ikrek születtek Székesfehérváron Tomboló tűz Szárazréten

Bízza hallását szakemberre!
Hallása miatt úgy érzi, lemarad a fontos pillanatokról, mint 
• az unokák első szavai, 
• barátok és a család legjobb történetei, 
• a közös programok?

Vegyen részt díjmentes hallás-
szűrésünkön, melyet ajándék 
hűtőtáskával jutalmazunk.*

Hallókészülék elem
Ft/db**
49 

*  Az akció a készlet erejéig tart. A hűtőtáska 6 db üdítő (0,33l) 
tárolására alkalmas. Az ajándékra a hallásvizsgálaton részt 
vevők jogosultak. A részvételhez hozza magával a hirdetést.

**  A kampány ideje alatt egy személy max. 12 db 
elemet vásárolhat akciós áron. A kedvezmény 2015. 
július 15-ig vagy a készlet erejéig tart.

WWW.VICTOFON.HU

Victofon Belvárosi 
Hallásvizsgáló  
8000 Székesfehérvár, Várkörút 56. 

Bejelentkezés:  
06-22/500-053 • 06-30/557-1731

Szakorvosi hátterünk:  
dr. Osváth Györgyi 
fül-orr-gége fôorvos,
dr. Vincz István 
fül-orr-gége adjunktus,  
audiológus szakorvos

hogy a 24. héttől a családtól távol, a 
kórházban volt. Az utolsó hetekben 
pedig már nehezebben hordta a ba-
bák súlyát, de szerencsére semmi 
probléma és komplikáció nem volt.
A terhesség korai szakaszában még 
úgy tűnt, hogy két baba lesz – me-
séli a boldog apa – később derült 
ki, hogy hármas ikrek lesznek. 
Mikor megkérdem, mit szóltak a 
hírhez, hogy egyből három taggal 
bővül a család, Steiner Tibor moso-
lyogva mondta: úgyis három babát 
terveztünk, így legalább egyszerre 
megvan mind!
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Több órán át megfeszített erővel dolgoztak a tűzoltók a lángok megfékezésén

tek a lángokkal. A másfél órás 
munka eredménye az lett, hogy a 
szomszédos családi házra illetve 
egy raktárra nem terjedt át a tűz, 
és a közelben élőknek sem kellett 
elhagyni otthonaikat.
Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó had-
nagy elmondta, hogy a katasztró-
favédelem a helyszínre telepítette a 
mobil laborját, amellyel folyamato-
san mérték a levegőbe jutó veszé-
lyes gázok koncentrációját, de az 
értékek nem haladták meg az egész-
ségügyi határértéket. Az oltás köz-
ben rosszul lett az egyik fehérvári 
tűzoltó, de a mentők ellátták. Más-
nak nem esett baja. Az utómunká-
latok késő éjszaka fejeződtek be a 
telepen. Több markológép segítette 
a préselt bálák szétbontását annak 
érdekében, hogy a mélyebben lévő, 
izzó részeket is el tudják oltani.
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Kánikulában célszerű azokat a tiszta strand-
büféket, kifőzdéket előnyben részesíteni, 
ahol friss, forró ételt kínálnak

látráNyi viktória

Minden közegészségügyi kérdés, így az élelmi-
szer-biztonsági ellenőrzések is kiemelt figyelmet 
kapnak a nyári időszakban. A hatóságok gyakrabban 
és körültekintőbben ellenőriznek a meleg idő bekö-
szöntével. Magunk is tehetünk azért, hogy a nyaralás 
ne legyen rémálom. Fontos a higiénia! 

Térségünk a Velencei-tó közelsége 
miatt turisztikailag kiemelt terület. 
Sziebert Gergely, a Fejér Megyei Kor-
mányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Állategészségügyi Igazgatóságának 
vezetője szerint ebben az időszakban 
az a legfontosabb, hogy az alapanya-
gokat hűtve, a készételeket pedig 
melegen tároljuk. A hagyományos 
szezonális ellenőrzések kiterjednek a 
vendéglátó-ipari létesítményekre, az 
ott zajló tevékenységre és az elkészített 
vagy forgalmazott élelmiszerekre. Az 
ellenőrök vizsgálják az élelmiszer-biz-
tonsági szabályok betartását, és figyelik 
a személyi higiéniát is.  
„Amikor kimegyünk a helyszínre, az 
ellenőrök vizsgálják a higiéniát, az élelmi-
szer-biztonsági szabályok betartását. Így 
például megtörténik a konyha területének 
higiéniai ellenőrzése, megvizsgáljuk ma-
gukat az alapanyagokat, amik a hűtőkben, 
mélyhűtőkben, polcokon vannak. Ha kell, 
mintát veszünk. Emellett vizsgáljuk a 
készételt illetve a konyhai személyzet higié-

Bátran kipróbálhatjuk, megtapasztalhatjuk, 
csatlakozhatunk a jógát népszerűsítők csapa-
tához. Az ENSZ helyt adott az indiai kormány 
kezdeményezésének, így június 21-ét a jóga 
világnapjává nyilvánította. A világnapot 2015-
ben ünnepeljük először, a kezdeményezéshez 
Székesfehérvár is csatlakozott. 

A jóga világ-
napjának meg-
hirdetésével 
az ENSZ elis-
merte a jóga 
„holisztikus 
szemléletét az 
egészség és a 
jóllét terüle-
tén” és egyben 
azt is, hogy a 
jógagyakor-
lással kapcso-
latos isme-

retek minél szélesebb körben való 
terjesztése hasznos a világ népessé-
gének egészségére nézve. Székesfe-
hérváron június 17-én 18 órától egy 
rövid flashmob lesz a Magyar Király 
Szálló előtti téren a szökőkútnál, ezt 
követően pedig ingyenes jógaórára 
várnak minden érdeklődőt a Zichy 
ligetben. Június 21-én az Öreghe-
gyi Közösségi Házban szerveznek 
programot. A gyerekeket 16 órától 
várják egy 45 perces foglalkozásra, 
18 órától pedig a felnőttek számára 
szerveznek jógát egészen 19.30-ig. 

A nyár veszélyei
Kerüljük a zimmerferik és üvegtigrisek világát!

Tudta-e?

A nyári ételmérgezések többségéért a szalmo- 
nellabaktériumok felelősek. A fertőzést általában 
a helytelenül tárolt, félig nyers ételek okozzák: 
legfőbb forrása a mosatlan zöldség és gyümölcs, 
a baromfihús, kolbász, disznósajt, tojás, tej, 
fagylalt és az ezekből készült ételek. A kórokozók 
szennyezett kézről, köhögéssel, tüsszentéssel is 
könnyen az élelmiszerbe kerülhetnek. 

Májunk bánhatja

 A külföldi nyaralás során az ételmérgezések mellett 
a hepatitis A fertőzés is komoly egészségügyi kocká-
zatot jelent. A vírus a közeli mediterrán országokban, 
Olaszországban, Horvátországban, Görögországban, 
Törökországban, Egyiptomban, Cipruson is jelen van. 
A fertőzés legfőbb forrása az ivó- és mosdóvíz, a 
nyersen tálalt vagy nem kellőképpen átsütött-átfőtt 
ínyencségek – például a tenger gyümölcsei – de 
piszkos kézről is bejuthat a vírus a szervezetbe. Az 
egyetlen biztos megoldást a fertőzés elkerülésére az 
aktív immunizálás, a védőoltás jelenti. Az oltási sor 
felvétele hosszú évekre védelmet biztosít a vírussal 
szemben, egyéves kor fölött gyerekeknek is adható.

Mire figyeljünk?

Kánikulában kerülendők a nyers tojásból készült 
ételek. Azokat a tiszta strandbüféket, kifőzdéket 
célszerű előnyben részesíteni, ahol friss, forró ételt 
kínálnak.
Az otthon készített elemózsiát hűtőtáskába pakoljuk! 
A gyorsan romló felvágottak helyett inkább téli vagy 
paprikás szalámi, sonkafélék, kemény vagy félke-
mény sajtok kerüljenek a szendvicsbe. Gondosan 
megmosott zöldséget és gyümölcsöt is nyugodtan 
vihetünk a kirándulásra. A hosszabb túrákon az 
ásványvíz, a tea és a limonádé a legjobb szomjoltó, a 
tejes italokat, turmixokat lehetőleg mellőzzük!

A jóga világnapja
látráNyi viktória

rint találkoznak az ellenőrzések során, 
de javuló tendenciát tapasztalnak.
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niai tudását is.” – nyilatkozta lapunknak 
Sziebert Gergely, majd hozzátette, hogy 
apróbb szabálytalanságokkal rendsze-
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Magyarnak maradni

A magyar hívők mindig számíthatnak Németh László atyára

Németh László Imre pápai prelátus, az olaszor-
szági magyarok főlelkésze a Szent István Ház 
igazgatója. Életútja példa azok számára, akik 
tudatosan készülnek választott hivatásukra. 

Evezz a mélyre! – mondják. Ön 1956-
ban született, a forradalom idején. 
Milyen gyermekkora volt? Hittel élő 
családban nőtt fel?
Igen. Három testvérem van, egy 
bátyám és két húgom. Édesapám 
hatéves koromban meghalt, 
édesanyám nevelt fel bennünket 
tisztességben.
Nem volt furcsa akkoriban, hogy ön 
és a családja is templomba járó volt?
Nem, számunkra ez természetes 
dolog volt. Bennünket nem bántott 
ezért senki.
Milyenek voltak a gyermekévei? 
Eminens diák volt?
A testvéreim talán jobban tanultak 
nálam, de én sem panaszkodhat-
tam. Jó eredményeket értem el.
Mikor választott magának hivatást? 
Tudatos döntést hozott?
Természetesen. Egy ilyen döntés 
teljes életre szól. Nem egyszerű 
dolog, de én már a gimnáziumban 
gondoltam rá, és az érettségi előtt 
két évvel tudtam, hogy a szemi-
náriumba jelentkezem. Nem volt 
bennem semmi kétség.
Volt olyan, aki bátorította, illetve aki 
esetleg próbálta lebeszélni?
Lebeszélni nem próbált senki, 
vagy legalábbis nem emlékszem, 
viszont a döntést tartottam annyi-
ra személyes dolognak, hogy nem 
is hagytam volna magam. Lehető-
séget sem adtam arra, hogy bárki 
beleszólhasson, így aztán érettségi 
után szeminarista lettem. Nehéz, 
de boldog éveket töltöttem el a 
szemináriumban.
Önt 1982-ben szentelték fel. Bizo-
nyos értelemben már megérintette a 
társadalmat a változás szele. Ennek 
ellenére ön ezt az időszakot még nehe-
zen élte meg?
Tény, hogy más volt az egyház 
élete, nem voltak világi hitoktatók, 
én például hetente húsz-huszonöt 
hittanórát tartottam, a legkisebb 
gyermekektől a legnagyobbakig. 
Valamilyen változás bizonyára volt, 
mert még a szokásos esküt sem 
kellett letennünk. Nem azért, mert 
én annyira bátor voltam, hogy nem 
mentem, hanem mert nem hívtak, 
én pedig nem jelentkeztem. A 
felszentelt papoknak ugyanis 
akkoriban fel kellett esküdniük az 
alkotmányra.
Milyen volt egy fiatal káplán élete 
Szécsényben?
Szécsény egy nagyon aktív kisvá-
ros volt. Nagyon jó elődeim voltak, 
akik sokat és jól dolgoztak. Sokan 
jártak hittanra az iskolából, és így 
szép számú hívő közösség alakult 
ki a templomban is. Voltak minist-
ránsaink, sőt énekkarunk is. Az 
a két esztendő, amit káplánként 
Szécsényben töltöttem, máig ható, 
szép emlék.
A következő feladat úgy találta meg 
önt, vagy kereste az új kihívást?
A szécsényi munka után, ahol 
sokat tanultam, természetes volt, 

hogy továbbvigyem a tanultakat, 
hiszen minden generációnak 
szüksége volt ránk a gyermekektől 
az időskorúakig. Nem sok idő volt 
akkoriban a gondolkodásra, egyik 
feladat hozta magával a másikat. A 
fejlődés lehetősége mindig benne 
volt a gondolataimban. Foglalkoz-
tatott, hogy miként lehet kapcso-
latokat teremteni és megtartani 
a fiatalokkal, megszólítani a csa-
ládokat, rendszeresen találkozni 
velük. Abban az időben jelent meg 
a videó. Megpróbáltuk azt is, hogy 
vetítéseken szembesítettük a fia-
talokat a hittel. Filmeket néztünk, 
utána megbeszéltük a látottakat. 
Az anyagi lehetőségeink szűkösek 
voltak, de a plébános atyának már 
volt magnója, így aztán vele együtt 
találkoztunk a gyermekekkel.
Van olyan mestere, ha úgy tetszik 
mentora, akire máig is szívesen 
emlékszik?
Természetesen. Elsősorban ahol 
felnőttem, Budapesten a Szent 
Imre városban kiváló káplánok 
voltak, sokat foglalkoztak ve-
lünk. Az ő példájuk hivatásom 
alakulásában is alapvető szerepet 
játszott, meghatározó volt. Aztán a 
szemináriumi évek alatt a spiri-
tuális lelki vezetőimnek is sokat 
köszönhetek. És természetesen 
szívesen említem meg professzoro-
mat, Vanyó Lászlót, akinél doktori 
tézisemet írtam.
Mindig a megoldásokat kereste?
A legfontosabb, hogy a kérdések 
elé kell menni. Ezt próbáltam meg-

valósítani Szécsényben is, hogy 
ne kerüljek zavarba akkor sem, ha 
megoldásokat kell köznapi problé-
mákra mondanom.
Lépjünk egyet az időben! Miként 
fogadta a római ösztöndíjat?
Rómában ösztöndíjasnak lenni 
nem volt könnyű, főleg az elején, 
hiszen nem ismertem a nyelvet, 
ráadásul nem azt a feladatot 
kaptam, amit igazán szerettem 
volna. Szerettem volna tanulni, 
de a bíboros úrnak más elvárásai 
voltak. A Vatikáni Levéltárban 
dolgoztam, amit akkor még nem 
ismertem. Bele kellett tanulnom. 
Az új környezet, a Pápai Magyar 
Intézet légköre abban az időben 
más volt, de az ott töltött három 
esztendő hamar eltelt.
Volt olyan pillanat, amikor kis híján 
feladta?
Nem. Az első év után megválto-
zott a helyzet, a levéltári munka 
mellett tanulhattam is, a harmadik 
év végére sikerült megszereznem a 
diplomát.
Mikor sikerült felfedeznie Olaszorszá-
got? Hiszen – mint Hunyadi Sándor 
írta – Olaszország minden négyzet-
méternyi földjéről köteteket írtak, így 
aztán az emberfia nem tehet mást, 
mint keresgél a sok kincs között.
Ez inkább a későbbi időkre jel-
lemző. A levéltári munka viszont, 
amit Rómában végeztem, hazake-
rülve sokat segített. Megtanultam, 
miként kell és lehet egy levéltárat 
áttekinteni, felelősen kutatni régi 
iratok között. Olyan világ nyílt 

meg előttem, aminek ismeretére 
később nagy szükségem volt.
Összetartó a római magyar közösség?
Három generációval kell számol-
nunk, hiszen az egykori emig-
ránsoknak gyermekei születtek, 
majd unokái. Lelkipásztor elődöm, 
Kovács Angelus kapucinus atya 
hosszú évtizedeken keresztül első-
sorban az emigráns magyarokkal 
foglalkozott. Rómában is megvolt 
a megosztottság az itt élők és a 
kiküldöttek között. Mikor ideke-
rültem, volt olyan itt élő, aki még 
nem járt a Római Magyar Akadé-
mián. Ez aztán lassan megválto-
zott. Ma már nemcsak itt Rómá-
ban, de egész Olaszországban azt 
tapasztalom, hogy a hazától való 
távolság a magyarságtudatot erősí-
ti. Minden helyen, ahová misézni 
járok, van egy összetartó magyar 
közösség, akik szívesen találkoz-
nak egymással. S bár köztük is van 
természetes fluktuáció, de vannak 
fix pontok, ami komoly bázist 
jelent számunkra. Megéltük, hogy 
a fiatalok szemében még most is 
megcsillan a könny a magyar him-
nusz hallatán, s ez erőt ad nekünk, 
tanítóknak is. Tudomásul kell 
vennünk azonban, hogy mindenki, 
aki eljön otthonról, bárhol és bár-
milyen körülmények között éljen 
itt vagy másutt, hazátlan marad. 
Mert olasznak magyar, magyarnak 
olasz. Ezért fontos, hogy őrizzük 
meg értékeinket, ne féljünk felem-
legetni magyarságunkat, inkább 
legyünk büszkék rá!

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a



13közéleti hetilap FehérVárPrOgramajánló

Fesztiválok sorával köszöntött be a nyár
Programok június 12-től 21-ig

sCHéDa sZilvia

A Barátság mozi műsora

A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

Június 12. péntek
„Ferenc Jóska fújatja a trombitát...”
19 óra Pákozdi Katonai Emlékpark
Népzenei visszatekintés az I. világháborúra. A 
Kákics Együttes műsorával indul az Emlékpar-
ki Nyár Művészeti Fesztivál programsorozata.

Utcatánc a belvárosban
18 óra Fő utca (Caffe el Burrito Gris )
Salsa, bachata, kizomba zenékre táncolhatnak 
a bulizni vágyók. Közös táncok, animációk, 
ruedák akár kezdőknek is.

Június 13. szombat
I. Borsófesztivál
10 óra Feketehegy-Szárazréti Közösségi Köz-
pont udvara
A Székesfehérvári Kertbarát Egyesület és A 
Szabadművelődés Háza közös programja.

Szombati Matiné a múzeumban
14 óra Szent István Király Múzeum, Országzászló tér
Bodzsár Nóri tartja az idei tanév utolsó családi 
matinéját. Rövid időre búcsúznak csak, szep-
tembertől újra várják az érdeklődő családokat. 
A foglalkozás 5-11 éves korú gyerekeknek ajánlott. 

Szezonzáró retró diszkó
21 óra A Szabadművelődés Háza
Szezonzáró party a 

‚
80-as évek diszkóslágereivel. 

Június 14. vasárnap
Baba-, gyermek- és felnőttruhabörze
8 óra Videoton étterem
Hatalmas választékkal, alacsony árakkal várnak 
minden családot a nyári szünet előtti börzére.

II. fehérvári kutyapiknik
10 óra Sziget utcai SPAR Áruház mögötti füves terület
A felelős állattartásra szeretnék felhívni a figyel-
met, örökbe adó napot szerveznek több szer-
vezettel közösen, és próbálják közelebb hozni 
egymáshoz a kutyás és nem kutyás embereket.

Június 17. szerda
A növények országa
16 óra Fekete Sas Patikamúzeum
Tárlatvezetés a kiállításban.

Június 19. péntek
Csak természetesen
18 óra Kisfaludi Közösségi Ház
Szőke Balogh Joli alkotásaiból nyílik kiállítás.

Június 20. szombat
Múzeumok éjszakája
Több helyszínen
Páratlan kiállítások, irodalmi programok, koncer-
tek, találkozók színesítik a Múzeumok Éjszakáját,
melynek székesfehérvári különlegessége, hogy 
központi témáját egy évenként változó művé-
szeti ötlet adja. Részletek: fehervariprogram.hu

Nyáresti szabadtéri koncertek 
a belvárosban
Idén is folytatódik a tavaly elindított Fehérvári KultúrKorzó 
koncertsorozat. Június 5-től augusztus 8-ig péntek-szombat 
esténként három helyszínen – a Városház téren, a Ciszterci 
templom előtt és a Fő utca végi pódiumnál – „korzózhatunk” 
népszerű előadók, helyi formációk, iskolai együttesek 
különleges, a megszokottól eltérő hangzásvilágú koncertjeit 
élvezve. Június 12-én, pénteken 19 órakor a Ciszterci temp-
lom előtt a Vízer Dániel Duó, 20 órakor a Városház téren Birta 
Miki, 21 órakor a Hotel Magyar Király előtti téren a Simpson’s 
ad koncertet. Június 13-án, szombaton a Pély-Mits-Csóka-
trió, Mits Márton és az Agárdi Kongások gondoskodnak a jó 
hangulatról a belvárosban.

A mi Velencénk – a magyar zene fesztiválja
Az idei nyár egyik legnagyobb zenei eseményét a Velencei Vízi Vár (VVV Strand) területén rendezik meg 2015. 
június 18-21 között. A nyár első vízparti zenei és sportfesztiválja négy napon át a legnagyobb hazai előadókkal 
kedveskedik a fesztiválra ellátogató közönségnek. A fesztivál nemcsak a magyar zenészeket kedvelők számára 
lehet vonzó, mivel a szervezők sport- és számos más programmal is kedveskednek a vendégeik részére. Sport 
tekintetében többek között az ismert és közkedvelt ColorRun futóverseny vagy a mindenkit alaposan átmozgató 
fitneszedzők foglalkozásai is a program részét képezik. A kézművesfaluban számos helyi mester portékáját 
ismerhetik meg a fesztiválozók. A négynapos rendezvényen fellép Ákos, a Neoton, a Beatrice, Korda György és 
Balázs Klári, a TNT, Zoltán Erika, az UFO, az Animal Canibals, a legjobb hazai DJ-k és még sokan mások.

XII. Tűzzel-vassal Fesztivál
Június 20-án 9 órától a Fehérvári Kézművesek Egyesü-
lete ismét megrendezi a késes és késkészítő mesterek, 
kovácsok és fegyverkovácsok országos találkozóját a 
Kézművesek Házában és a Rác utcában. Míves kések, 
bicskák, tőrök, szablyák bemutatása, kiállítása, ková-
csolási bemutatók, borbélyműhely, beretválás, előadás 
várja az érdeklődőket. A gyermekeknek ezúttal is mesé-
vel és játékkal, kézműves foglalkozásokkal szeretnének 
kedveskedni. Ezen a napon kinyílnak a Rác utcai házak 
kapui, és látogatható a szerb ortodox templom.

Bazi nagy francia lagzik
Június 16. 18 óra
Magyarul beszélő francia vígjáték.

Saul fia
Június 12. 18 óra, június 16. 20 óra, június 
18. 20 óra
Magyar filmdráma.

Eszeveszett mesék
Június 12. 20 óra
Magyarul beszélő argentin–spanyol film.

Végre otthon!
június 13., június 15. 10 óra
Magyarul beszélő amerikai családi animációs film.

Hazánk 3D-ben
Június 13. 16 óra
Magyar dokumentumfilm.

Liza, a rókatündér
Június 13., június 15. 18 óra
Magyar romantikus vígjáték.

Szexterápia
Június 13., június 15. 20 óra
Feliratos ausztrál vígjáték.

Amazónia
Június 16. 10 óra
Magyarul beszélő francia–brazil dokumentumfilm.

Csocsó sztori
Június 17. 10 óra
Magyarul beszélő, spanyol-argentin-indi-
ai-amerikai családi animációs film.

Paddington
Június 18. 10 óra
Magyarul beszélő angol-francia-kanadai 
családi vígjáték.

T. S. Spivet különös utazása
Június 19. 10 óra
Magyarul beszélő francia-kanadai családi film.
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A hétvégén felbőgnek a motorok

Krózserék tavaly nagyon mentek, idén azon-
ban már Janikáékkal is meg kell küzdeniük

kaiser tamás

NémetH ZoltáN

Péntektől vasárnapig ismét Fehérvárra figyel 
a hazai ralitársadalom. A hétvégén immár 
nyolcadik alkalommal rendezik meg a Székes-
fehérvár Rallye-t, melynek ezúttal is része a 
városhoz közeli Aranybulla gyorsasági szakasz, 
illetve ezúttal is lesz városi száguldás, vagyis 
superspecial.

A verseny idén is nagyon izgalmas-
nak ígérkezik, hiszen öt-hat páros 
is eséllyel pályázik a győzelemre. 
Lakatos Róbert főszervező szerint a 
fehérvári verseny az idei bajnokság 
legnagyobb szabású versenye lesz, és 
bár 2014-ben magasra tették azt a bi-
zonyos lécet, idén sem adják alább.
„Tavaly az év versenye lett a Székesfe-
hérvár Rallye, ami nagy megtiszteltetés. 
Idén is ez a cél. – jelentette ki Lakatos 
Róbert. – A program hasonlít a tavalyi-
hoz: pénteken 18.30-kor az ünnepélyes 
rajttal veszi kezdetét a Székesfehérvár 
Rallye a Zichy ligetnél. A hétvégére 
összesen százhúsz versenyzőpáros 
adta le nevezését. Szombaton murván, 
vasárnap aszfalton versenyeznek majd 
az indulók.”
A sportág hazai vérkeringésébe 
hosszú idő után tavaly visszatérő 
Székesfehérvár Rallye-ra már 2014-
ben is sokan voltak kíváncsiak. 
Városunk polgármestere idén még 
több nézőre számít. Mint mondja, a 
verseny remekül egészíti ki a fehér-

Aranyos marakodások

Nem tartom magam öregembernek, harminc-
nyolc esztendősen sem okom, sem felhatalma-
zásom nincs erre, de megmondom őszintén, 
néha úgy érzem magam, mint aki felett eljárt 
az idő. Vannak dolgok, amiket nem értek, csak 
kapkodom a fejem, mint aki nehezen tudja már 
követni ezt a világot. A fent említett évek alatt 
összekapargatott tapasztalatokat segítségül hív-
va próbálok rendet tenni a történések sűrűjében, 
de ez nem mindig jön össze.
Nem értem például, mi ez az össznépi – már 
bocsánat – köpködés a fehérvári fociban. 
Csókolom, bajnok lett a csapat! Talán még 
mindig forgat a szél a városban néhány kóbor 
konfettit az aranyérem átadásának éjszakájáról, 
miközben a két hete még nagy barátként, egy 
családként fellépő főszereplők már habzó szájjal 
marják a másik torkát. A tulajdonos betalálja 
a város vezetését és a néhány napja még nála 
alkalmazásban lévő kétszeres bajnok támadót. 
Mindeközben rövid úton röppályára állítják 
a bajnokcsapat vezetőedzőjét (két arany=két 
elküldött szakember, rekordgyanús egyenlet), 
aki az indoklás szerint olykor-olykor az egyik 
hazai menedzsermogul érdekeivel egyetemben 
küldte pályára csapatát.
Szóval érdekes a helyzet, de a legkevésbé sem 
szórakoztató! Nekünk, fehérváriaknak nem az. 
Hamarosan itt a Bajnokok Ligája selejtezője, 
nem ártana erre nyugodt légkörben, csak a 
feladatra összpontosítva készülni. Emlékeznek 
még 2011-re? Az akkori helyzet még csendes 
oázisnak tekinthető a mostanihoz képest, pedig 
a négy évvel ezelőtti Mezey-Sousa váltás is 
okozott galibát és felfordulást bőven. A Sturm 
Graz akkor megoldhatatlan feladat elé állította a 
Vidit. Nem lenne baj, ha ezúttal sikerülne minél 
messzebb menetelni az európai foci elitjében.
Sikerül? Nem tudni. Egy biztos, a BL-nyár nem 
indul jól. Nagyon nem.

Pontosítás
A FehérVár magazin június 4-i számának 28. oldalán, a 
„Fel a tizedikre” című írásunkban sajnos tévesen jelent 
meg a lépcsőfutóverseny időpontja. A cikkben szereplő 
május 13. helyett természetesen június 13-án rendezik a 
versenyt reggel 9 órától a Koch László utca 6. szám alatt.

A Székesfehérvár Rallye programja

Péntek: rajtceremónia 18.30-kor a Zichy 
ligetben

Szombat: gyorsasági szakaszok
Az első autók rajtja:

1. Várpalota 10.10
2. Iszka 10.45
3. Aranybulla 11.45
4. Várpalota 13.25
5. Iszka 14.03
6. Aranybulla 15.01

Plaza Superspecial: 17.00, Schwäbisch 
Gmünd utca

Vasárnap: gyorsasági szakaszok
Az első autók rajtja:

  7. Csákberény 10.00
  8. Oroszlány 10.40
  9. Nagyveleg 11.21
10. Csákberény 13.31
11. Oroszlány 14.08
12. Nagyveleg 14.49
13. Csákberény 15.32

Célceremónia: 16.40, Zichy liget.

Ebben az esztendőben a szervizpark a Sóstói 
Stadionnál lesz.
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2015. 06. 13-án, szombaton 9-13 óráig
az Alba Kerékvár szaküzletben,

Székesfehérváron a Korona Diszkont területén.

Megújult üzletünkben rendkívüli akciókkal
várjuk régi és leendő vásárlóinkat!

Egész napos új és használt kerékpár
börze és vásár a parkolóban.

Hozd el használt vagy megunt
kerékpárod, rollered, gördeszkád,
görkorcsolyád vagy tartozékait!

ADÁS-VÉTEL, CSERE-BERE
9.00-13.00-ig

Székesfehérvár, Tobak u. 11-13.
(Korona Diszkont)

Telefon: +36 20/222-9272
www.albakerekvar.hu • info@albakerekvar.hu

 Alba Kerékvár Kerékpárszaküzlet és Síléckölcsönző

NYÍLT NAP!

kaiser tamás

Élményekkel teli hetek
A tavasszal mutattuk be Angyal-Csóra Renátát, 
aki azóta kéthetente sportos tippekkel látja el a 
Fehérvár magazin olvasóit. Reni ezúttal azonban nem 
tippeket hozott, mostani számunkban saját élménye-
ibe nyerhetünk bepillantást amolyan rendhagyó, 
motivációs jelleggel.

„A sportban hihetetlen lehetőségek rejlenek, rengeteg 
lelkierőt lehet nyerni egy-egy edzésből, versenyből. 
Nekem ezekből bőven kijutott a közelmúltban. Az 
elmúlt néhány hónapban már nagyon sok szó esett 
a sport egészségügyi és esztétikai hatásairól, de 
legalább ilyen fontos, hogy milyen hatással van 
ránk, a hangulatunkra, személyiségünkre. És lehet, 
hogy ezt körülírni nem olyan könnyű, én most mégis 
megpróbálom.
Május végén egy tízfős csapattal nekivágtunk a 
Balatonnak, futva. Húsz és fél óra alatt tudtuk le a 
220 kilométeres távot, de nem ez a lényeg. Hanem az 
a rengeteg élmény, ami ért bennünket a futás során! 
Hogy mennyire elvarázsolt az a hétvége, azt hűen 
mutatja, hogy azt a videót, amit a futásról a Fehérvár 
TV készített, egymás után ötször néztem meg! Na-

… a KamiBo
A KamiBo egy egyszerű, de hihetetlenül izgalmas, 
dinamikus, atletikus, harcművészeti intervall edzés, 
ami egyesíti a kick-box, a karate, a boksz, a tai chi és a 
workout egyes részeit, a klasszikus group-fitnesz moz-
gáselemeivel. Ez egy Power Workout, amely erőteljes, 
gyors, robbanékony és izzasztó, ugyanakkor újszerű 
ütés- és rúgáskombinációkkal teszi még izgalmasabbá 
a koncepciót. Fejleszti a reakcióképességet, javítja a 
testtudatot és erősíti az öntudatot.

Mi az... 

Gyümölcsös túrótorta
Hozzávalók:
1/2 kiló sovány túró
kevés natúr, 0,1 százalékos joghurt (kb. egy kis pohár)
folyékony édesítő (ízlés szerint)
1/2-1 kg gyümölcs (friss vagy fagyasztott idénygyü-
mölcs – kompót, konzerv nem lehet!)
1 zacskó zselatinpor
Elkészítés: a túrót belerakjuk a turmixgépbe, hozzá a 
gyümölcs fele, édesítő, fahéj és annyi joghurt, hogy 
ne legyen túl kemény (ez a túró állagától függ). Jól 
összeturmixoljuk. Hozzáadjuk a maradék gyümölcsöt. 
A zselatint kb. egy deci vízben elkeverjük, felforraljuk. 
Langyosra hűtjük, de ne dermedjen meg! Hozzáadjuk 
a túrós masszához és jól összekeverjük, különben cso-
mókban lesz benne a zselatin. Én kapcsos tortaformába 
szoktam önteni, mert azt könnyű levenni. Betesszük 
a hűtőbe, és 4-5 órát órát dermedni hagyjuk. Ha a 
tetejét megnyomjuk és már kemény, akkor jó. Ha 
megdermedt, tortaként szeletelhetjük, megszórhatjuk 
mandulával, de a mandulát akár bele is rakhatjuk.

Reni receptje

EXCLUSIVE
Funkcionális edzőterem

Székesfehérvár • Tel.: 30/678-3789

www.rgym.hu
www.facebook.com/rgymhu

Csóra Reni sportos tippjei

pokig a verseny hatása alatt voltam, de nyugodtan 
mondhatom, hogy voltunk, mert ugyanezt láttam 
csapattársaimon is. Bárkinek ajánlom ezt az élményt!
Az UltraBalaton célba érkezésének napján, miközben 
próbáltam feldolgozni a rengeteg élményt, ami ért, 
egy újabb rendezvényre kellett koncentrálnom. 
Május 31-én, vasárnap este ellátogatott hozzánk 
Michael Dela Cruz, aki egy KamiBo órát tartott ne-
künk. Michael nagyon jó fej, ért az emberek nyelvén, 
így könnyen elvarázsolta a vendégeket. Olyan órát 
tartott, hopgy nemcsak az izomláz maradt meg belő-
le, hanem olyan feltöltődés boldogsággal, energiával, 
szeretettel, hogy a vendégeim napokig ezt emlegették.
Néhány nappal később meghívást kaptam a III. 
ÖsszetarTó futásra, amit az összetartozás napján 
rendezett az Arany János intézmény. Mikor meg-
érkeztem, a gyerekek nagy örömmel fogadtak, és ez 
családanyaként igazán jólesett, a szívembe markolt. 
A rendezvényen több helyi általános iskola is 
képviseltette magát, közel négyszáz gyermekkel és 
fehérvári sportolókkal. A rendezvény fantasztikusan 
sikerült, szuper volt látni a sérült gyermekek arcán, 
hogy boldogan futják az utolsó métereket egészséges 
társaikkal! Rengeteg élménnyel és szeretettel tértem 
haza innen is!
Ahogyan a TESZ Futásról is, pedig ott csak a futókat 
melegítettem be, de azt gondolom, ez tipikusan olyan 
verseny, ahol meg lehet fertőződni a futással. Mert 

ezerkétszáz métert bárki le tud futni!
Én nagyon sokat kaptam ebben a pár hétben, és úgy 
érzem, éppen ezért éri meg ezt csinálni!”

Markovics az Albában
Bejelentette első nyári igazolását a TLI-Alba Fe-
hérvár: a csapat két évre szerződtette Markovics 
Lukát. A 21 esztendős bedobó Szolnokon majd 
Pakson játszott másfél-másfél esztendőt. A klub 
Dzunics Braniszlav vezetőedző kérésére igazolta 
le a szerb-magyar kettős állampolgár játékost.

vári sportprogramok már eddig is 
széles palettáját: „Fontos, hogy tavaly 
a rali visszatért Fehérvárra, a város 
nagyon örült ennek. Tavaly azt ígértük, 
hogy hagyományos lesz, amennyiben 
erre van igény. Úgy tűnik, van. Nagyon 
jó volt a hangulata a versenynek, és az a 
legfontosabb, hogy az emberek jól érez-
ték magukat. Bízom benne, hogy most 
hétvégén is sokan lesznek. Kedvenc spa-
nyol városom, Valencia polgármestere 
egyszer azt mondta: célja, hogy feltegye 
Valenciát a térképre. Ez a cél itt is. Ha 
van esemény, rendezvény, azt szeretik 
az emberek, ez ad olyan életminőséget, 
mely fontos egy városnak. ”
Az indulók között ott lesz a hétsze-
res magyar bajnok, ifj. Tóth János is, 
aki az idén tért vissza a bajnokság-
ba: „Egyelőre az igazán nagy sikerélmé-

nyek váratnak magukra. Gyorsaságit 
nyertünk ugyan már többet is, de a 
nagyobb sikerre még várunk. A felada-
tunk nehéz, de szeretjük a kihívásokat. 
Két futamon dobogósok voltunk, most 
is ez a cél!”
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Hőség és részvételi rekord

Joan Carrillo Milan 2011-ben Paulo Sousa segítőjeként érkezett, majd 2015-ben aranyérmes 
vezetőedzőként távozott

Remekül sikerült az első Alba RG kupa, 
több mint száz kislány érkezett a versenyre. 
Simon Orsolya tanítványai igazán kitettek 
magukért: a fehérvári ritmikus gimnaszti-
kázók négy arany-, nyolc ezüst- és három 
bronzérmet szereztek a hétvégén.Három fal, két játékos, egy labda, és nincs megállás

somos ZoltáN

Új úton a Videoton
A sikeres BL-szereplés már az új edző feladata lesz 

NémetH ZoltáN

A Tiszta, Egészséges Székesfehérvárért-futás 
rajtjánál többen voltak, mint korábban bármikor. 
Összesen mintegy ezerötszázan futottak június első 
vasárnapján.

A TESZ-futás a környezetvédelmi 
világnaphoz (is) kötődik, így időpont-
ja adott: évek óta június első vasár-
napja. Ez pedig meghatározza, hogy 
nemcsak a távval kell megküzdeniük 
a résztvevőknek. Idén is rekkenő volt 
a hőség, ráadásul a minden eddiginél 
több nevező kissé döcögőssé tette 
az adminisztrációt, ezért csúszott a 
rajt. Vasárnap délelőtt tizenegy körül 
pedig már megközelítette a hőmérő 
higanyszála a harminc fokot. Nem 
csoda, hogy az egykörös Depónia-fu-
tás lelkes mezőnyét követően a négy 
vagy nyolc körre nevezett futók óva-
tosan, erejüket beosztva vágtak neki 
a távnak.
Persze ez a profikra nem vonatkozott. 
A nőknél Borbély Éva 43:03, a férfi-
aknál Farkas Dáriusz 30:46 perc alatt 
repesztett végig a csaknem tíz kilomé-
teren, megnyerve a versenyt. Az idén 
először beiktatott „féltávon”, vagyis 
4,8 kilométeren Kiss Virág és Szatzker 
Csaba győzött. De mindenkinek jár 
az elismerés, aki a meleggel is dacolva 
teljesítette valamelyik hosszabb távot!
Az egyéni- és csapatversenyeken 
csaknem hatszázan álltak rajthoz, míg 
az egyköröst kilencszázan futották le. 
Létszámrekord született tehát, ami 

Rangos fallabdaversenyt rendeztek Fehérváron a magyar 
ranglista több kiválóságának részvételével. Krajcsák 
Márk nyert, mint tucatnyi éve minden hazai meccsén.

A Királysoron található teremben a profi 
és az amatőr fallabdamezőny is rajthoz 
állt, utóbbiak a legjobbaktól leshettek el 
mesterfogásokat. Például attól a Krajcsák 
Márktól, aki tizenkét éve meccset sem 
vesztett Magyarországon. A világranglis-
tán 37. helyig jutó legjobb magyar fallab-
dázót ezúttal a döntőben megszorongatta 
az egyik trónkövetelő, Farkas Balázs, de 
a rutin Krajcsákkal volt. A nem igazolt 
versenyzők között Varga Gábor nyerte a 
Hollander 2000 Kft.-kupát.
Amerikai felmérések szerint a fallabda az 
összes sportág közül az egyik legintenzí-
vebb. Ezt a fehérvári tornán is láthattuk, 
hiszen érzelmektől is fűtött, jó meccseket 
hozott a verseny.

Székesfehérváron nem jó ómen a vezetőedzők 
számára, ha bajnoki címet nyernek a Vidivel. 
2011-ben Mezey Györgynek, idén nyáron 
Joan Carrillónak kellett távoznia aranyé-
remmel a nyakában. A Videoton FC-nek így 
új vezér irányításával kell bizonyítania a 
Bajnokok Ligája selejtezőjében.

A Videoton FC Joan Carrillo 
vezetésével már fordulókkal a 
bajnokság vége előtt bebiztosítot-
ta a klub történetének második 
bajnoki címét. Az aranyünnep 
lecsengése után gyorsan jöttek a 
kijózanító hétköznapok, a klubtól 
több korábbi alapember mellett a 
vezetőedző is távozott. A Vidivel 
két bajnokságot nyerő Sándor 
György (Bekő Balázs tárt karokkal 
várja Diósgyőrben) és Nikolics 
Nemanja (a lengyel Legia Varsó-
hoz igazolt) után Joan Carrillo 
sem Fehérváron folytatja, ráadásul 
Burcsa Győző klubigazgató súlyos 
szavakkal indokolta a bajnokcsa-
pat trénerének távozását.
„A csapatépítés szempontjából sajnos 
súlyos időveszteséget szenvedtünk. 
Az idény kezdete előtt sikerült rendet 
tennünk az öltözőben, és megtalálni 
a megfelelő arányokat a magyar játé-
kosok és a légiósok között. A szakmai 
stábnak és a játékosoknak olyan 
feltételeket biztosítottunk, hogy csak 
a játékra kelljen összpontosítaniuk. 

Sárgállott a Rákóczi út a futóverseny résztvevőitől

Közeledik a BL-sorsolás

Az Európai Labdarúgó Szövetség 
június 22-én tartja a Bajnokok Ligája 
2015/2016-os kiírásának első sorso-
lását, ahol a Videoton FC is ellenfelet 
kap a második selejtezőkörre. Egyre 
markánsabban körvonalazódik, kik 
lehetnek a kiemeltként kezelt magyar 
bajnok ellenfelei: a legnevesebb 
riválisoknak a szlovák AS Trenčín, a 
bosnyák FK Sarajevo, a lett FK Ventspils 
és a litván Žalgiris Vilnius számít. Az 
ellenpélda az andorrai Santa Coloma, a 
gibraltári Lincoln Red Imps FC és a San 
Marinó-i SS Folgore Falciano, ellenük 
még egy magyar csapatnak is kötelező 
a továbbjutás.
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 A legintenzívebb sport Ritmikus éremeső
somos ZoltáN kaiser tamás

Egy tízmeccses győzelmi sorozattal 
rajtolt a csapat, és fölényesen nyerte 
az őszi idényt. Mindezeket figyelem-
be véve megkezdtük a felkészülést 
arra, hogy megfelelő végkifejlet esetén 
eséllyel tudjunk indulni a Bajnokok 
Ligája selejtezőjében. A már akkor 
minden valószínűség szerint távo-
zónak számító Nikolics, Stopira és 
Sándor pótlására céligazolással olyan 
játékosokat szerződtettünk, akik a 
mienknél jóval előrébb járó klubok-
ban, bajnokságokban is bizonyítottak. 
Marevál, Ivanovszki és Luijckx, 

amikor lehetőséget kaptak, megmutat-
ták, hogy megfelelő szintű játékosok. 
Sajnos az ő beépítésük nem történt 
meg időben, és ennek következtében 
most olyan hátrányba kerültünk, ami 
komoly gondot jelent a BL-selejtezőre 
történő megfelelő felkészülésben” 
– értékelt a klub hivatalos honlap-
ján, a vidi.hu-n Burcsa Győző.
Az elválás tehát az aranyérem elle-
nére sem volt szép, de a jövő még 
az lehet. Ennek elérése már az új 
vezetőedző feladata lesz, akit la-
punk megjelenésének napján mu-

tat be a Videoton. Több forrásból 
származó információink szerint 
a piros-kékeket a francia Bernard 
Casoni irányítja majd. Az 53 éves 
szakember játékosként évekig a 
Marseille meghatározó alakja volt, 
védőként harminc alkalommal 
szerepelt a francia válogatottban 
is. Edzőként főleg hazájában 
tevékenykedett, de irányította a 
tunéziai Etoile du Sahel-t és az 
örmény válogatottat is.
Információink szerint egy magyar 
játékos érkezése is biztosnak 
tekinthető: a válogatott közép-
pályás, Pátkai Máté a legutóbbi 
idényben a Győri ETO-ban futbal-
lozott.

azét is örömteli, mert Bechler Ottó 
személyében egy beteg fiatalembert is 
segítenek a szervezők a nevezésekből 
befolyt összeggel. Ahogy megszokott 
a TESZ-futáson, a családi és munka-
helyi váltók is igen komolyan vették 
az eseményt, remek eredmények 
születtek. A rendőrség csapata idén is 
verhetetlen volt, a családoknál pedig 
a Szauter-família vitte a prímet (Ákos, 
Ábel, Csanád). Külön öröm volt látni 
– nemcsak a családi versenyen – hogy 
rengeteg iskolás futott. Az eseményt 
támogató sportáruház meg is jutalmaz-
ta az aktív iskolákat.
Masszázs, talpvizsgálat, egészségügyi 
tanácsadás is színesítette az eseményt, 
amely még hosszú évekig lehet júniusi 
program, hiszen úgy tűnik, ezen a 
napon sokan akarnak futni a tiszta, 
egészséges Székesfehérvárért.
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A Fehérvár Televízió műsora 2015. június 13-tól június 19-ig
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2015. 6. 13. SZOMBAT
 

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:25 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Ifj. Major István

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég: Szabó Gábor

11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések – ism.
	 Műsorvezető:	Szabó	

Miklós Bence. Vendégek: 
Vass Zita és Miklós Tamás

12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:05 Köztér – ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Köpf	Jenő
14:05 Napi színes – ismétlés
14:10 Kincsesláda – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések – ism.
	 Műsorvezető:	Németh	

Zoltán. Vendég: 
Vajda Gusztáv

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Újrakezdés – olasz 

sorozat 9-10. rész (12) 
16:30	 Fejezetek	Magyarország	

közlekedéstörténetéből	
–	ismeretterjesztő	
filmsorozat	15.	rész	

17:00 A Fehérvár Televízió 
archívumából

17:30 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Koczor Attila

A hét hírei című heti hírösszefoglalónk minden vasárnap 19 órakor jeltolmáccsal látható!

18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20	 Üzleti	negyed
19:50	 Trópusi	hőség	–	Élve	

eltemetve – am. 
sorozat (12) 

20:50 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió archívumából

 Benne: Alba Regia 
Táncegyüttes,	
Fehérvári pillanatok

22:30 FehérVászon – 
filmes	magazin	

23:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:20 Képes hírek

2015. 6. 14. VASárnAp

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:20 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Koczor Attila

10:45	 Együtt	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Szabó	

Miklós Bence. Vendégek: 
Vass Zita és Miklós Tamás

11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Köpf	Jenő
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:00 Köztér – ismétlés
13:35 A Fehérvár TV 

archívumából 
14:00 Napi színes – ismétlés
14:10 Kincsesláda – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Németh	

Zoltán. Vendég: 
Vajda Gusztáv

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Újrakezdés – olasz 

sorozat 11-12. rész (12)
16:30	 Fejezetek	Magyarország	

közlekedéstörténetéből	
–	ismeretterjesztő	
filmsorozat	16.	rész		

17:00 A Fehérvár TV 
archívumából

17:30 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Selmeczi Imre
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 A hét hírei 
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50	 Trópusi	hőség	–	Üzérek	

– am. sorozat (12)  
20:50 II. Fehérvári Ifjúsági Feszt
23:00 A hét hírei
23:20 Képes hírek 

2015. 6. 15. Hétfő

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

07:00 A hét hírei – ismétlés
07:20 Köztér – ismétlés
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Köztér – ismétlés
10:45	 Üzleti	negyed	–	ismétlés	
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég: Selmeczi Imre

17:00	 Üzleti	negyed	–	ismétlés	
17:30 Köztér – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek

18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Leffelholcz	

Marietta. Vendég: 
Flaschner Kálmán.

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó 
20:15 Hírek
20:20 Zorán és barátai
20:50 Szeretni kell
 Portré a Nemzet 

művésze,	Kossuth-és	
Balázs Béla-díjas Makk 
Károly	rendezőről.

21:20	 Tolcsvay	Béla,	„Az	
énekmondó táltosember”

22:05 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

22:50 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

2015. 6. 16. Kedd

00:00 Képes hírek  – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Agrárinfó – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Leffelholcz	
Marietta. Vendég: 
Flaschner Kálmán.

17:00 Agrárinfó – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	ByTheWay

18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális magazin 
20:15 Hírek
20:20 A Fekete Sas 

Szálló története – 
dokumentumfilm	

20:50	Barcelona	World	
Race 2015 

21:20	 Fülöp	Attila,	a	bodajki	
fegyvergyűjtő

21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2015. 6. 17. SZerdA 

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Paletta – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Schéda	
Szilvia.	Vendég:	ByTheWay

17:00 Paletta – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Somos	Zoltán.	

Vendég: Szipola Antal
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa – 

sportmagazin   

20:15 Hírek
20:20 Bass show 1. rész
 Vörös Tamás dzsesszzenész 

55.	születésnapi	
koncertje basszusgitáros 
vendégekkel.

21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2015. 6. 18. CSüTörTöK
 
00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Bajnokok városa – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Somos	
Zoltán. Vendég: 
Szipola Antal 

17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Leffelholcz	

Marietta. Vendég: 
Reiber István

18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45	 Együtt	–	családi	magazin
20:15 Hírek
20:20 Bass show 2. rész
 Vörös Tamás dzsesszzenész 

55.	születésnapi	
koncertje basszusgitáros 
vendégekkel.

21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2015. 6. 19. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45	 Együtt	–	ismétlés
11:15 A Fehérvár TV archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Leffelholcz	
Marietta. Vendég: 
Reiber István

17:00	 Együtt	–	ismétlés	
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Pálfalvi András
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	Székesfehérvár	Rallye	

2015. Összefoglaló a 
	 Székesfehérvár	Rallye-ról
20:50 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából 
Benne: Fehérvár 
Rallye	1999-2002

22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:25 Köztér – ismétlés
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: június 14. 20:50 II. Fehérvári Ifjúsági Feszt


