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Jutalomkönyv ezerhétszáz diáknak

Júliusban minden fehérvári postán kapja kézhez a városkártyát, amivel számos kedvezményt 
lehet majd igénybe venni

Gáspár László (1947-2015)

Heiter DáviD

Soros ülését tartotta Székesfehérvár közgyű-
lése a múlt héten pénteken. Módosították a 
költségvetést, és megalkották a városkártyá-
ról szóló rendeletet. 

A városkártyáról szóló rendelet 
értelmében júliustól minden, fe-
hérvári lakhellyel rendelkező nagy-
korú postán keresztül megkapja 
a kártyát, melyhez széles körű 
kedvezményrendszer kapcsolódik. 
(Az igénybe vehető kedvezmények-
ről és a városkártya használatáról 
lapunk jövő heti számában részle-
tesen is beszámolunk.)
A költségvetés módosításával 
számos közösségi cél megvaló-
sításához nyújtott segítséget az 
önkormányzat. Többek között 
támogatta a testület a Székesfehér-
vár Fejlődéséért Alapítvány kez-
deményezését, miszerint huszon- 
nyolc fehérvári alap- és középfokú 
oktatási intézményben támogatják 
a tanév végi jutalomkönyvek és 
oklevelek kiosztását. Cser-Palko-
vics András polgármester kérdé-
sünkre a napirendi pont kapcsán 
elmondta, hogy így összesen 1715 
tanulót tudnak megjutalmazni a 
városban.
A városatyák hozzájárulásukat 
adták ahhoz, hogy egy civil szer-
vezet egy állami tulajdonú terü-
leten, a Bartók Béla téren szobrot 
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Életének hetvennyolcadik esztendejében elhunyt 
Gáspár László költő, a Vörösmarty Társaság tagja. 

Szombathelyen született 1947-ben. Első 
versei a Vas Népe és az Életünk lapjain 
jelentek meg. Székesfehérvárra 1970-ben 
került. Színes egyénisége, poétikus 
igazmondása, életszerű gondolatai pazarló 
korunk egyik kedvelt és ismert költőjévé 
tette. Alkotóként közel állt Villon, József 
Attila, Radnóti, Nagy László és Ladányi 
Mihály költészetéhez. Verseiben perelt a 
társadalom perifériájára szorult embertár-
sai mellett. Egy interjúban így fogalmazott: 
„Nézetem szerint az alkotóknak erőteljesebben 
ki kellene állni a végérvényesen leszakadni lát-
szók védelmében, nem kellene hagyni felterelni 
őket a XXI. századi Taigetoszra.”
Kötetei, a Pannon bazárban, az Éjszakai 
látogató, a Szopjon szeget és a Szemben az 
árral mind ezt a filozófiát követték. 

Elhunyt Gáspár László

Szakítás a poétikával(?)

J.A. után költőnek lenni
lehet – de már nem érdemes;
(s mélyebb bugyrai a világnak
az ős magánynál nincsenek!
Nem lehet ember annál árvább
kit nem szeretnek, ha szeret!...)

állítson Hóman Bálint egykori 
kultuszminiszter emlékére. A 
kezdeményezésről vita alakult ki 
a közgyűlésben: Márton Roland, 
a baloldali frakció vezetője arra 

kérte a városvezetést, hogy gondol-
ják át az előterjesztést. A baloldali 
frakció tagjai szerdán helyszíni 
demonstrációval is jelezték: nem 
értenek egyet a szoborállítással.
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Kiss József (1926- 2015)

Gázrobbanás, riasztás a reptéren

A sérülteket főleg az egészségügyi szakkö-
zépiskola diákjai játszották el

Rózsás Ildikó a Pécsi Tudományegyetemen andragógusként végzett. Tíz éve dolgozik 
fiatalokkal, ifjúsági közösségekkel – kezdetben ifjúsági és civil referensként, később 
ifjúsági közösségfejlesztőként, jelenleg pedig az országosan is elismert Kaptár Ifjúsági 
és Prevenciós Iroda vezetőjeként segíti a Székesfehérváron tanuló és élő fiatalok felnőt-
té válásának rögös útját.

Nagy ZoltáN Péter

Egy többszintes épületben feltételezhetően gáz-
robbanás történt a hétvégén szombaton, ezért ri-
asztották a mentőket, tűzoltókat és a rendőröket. 
A riasztás, de még a külsőségek is valósághűek 
voltak, pedig csak éles gyakorlatról volt szó.

Ilyen jellegű és méretű gyakorlat 
még nem történt Magyarországon. 
Több tucat embert „sminkeltek” 
át áldozattá – voltak égett, súlyos 
koponyasérült, csontig vágott 
végtagú, robbanástól kilyukadt bőrű 
„vértanúk” az elhagyatott börgöndi 
repülőtér háromszintes épületében, 
amikor a riasztást kezdeményező 
kétségbeesett telefon kicsöngött. 
A telefonálást követő nyolcadik 
percben szólalt meg az első sziréna 
egy tűzoltóautó tetején, melynek 
legénysége kétségbeesetten köze-
lítette meg a tragédia helyszínét. A 
riasztott egységek nem tudták, hogy 
ez gyakorlat. A székesfehérvári 
tűzoltók érkeztek meg először, őket 
követte a rendőrség néhány egysége, 
amelynek tagjai azonnal megkezd-
ték az utak biztosítását. Miután a 
tűzoltók a megrongálódott épület 
bejárati ajtajától elszállítottak egy 
súlyosan sérült fiatalt, megindultak 
utat törni és biztosítani a füstölgő 
épületbe. Eközben érkeztek meg az 
első mentőautók a mentőkkel, akik 
az első pillanatban nem értették, 
mit keres ott annyi fotós, operatőr. 
Ám a tűzoltók ekkor már szállítot-
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Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Cím: Szent Vendel u. 17/a Telefon: 06/22/513-480

 

 

 

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

Városüzemeltetés – 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

.

Bácskai gergely

 A Tóparti Gimnáziumban adták át az idén alapított Székesfehérvár Ifjúságáért díjat, amit 
első alkalommal Rózsás Ildikó ifjúsági szakértő, a Kaptár Ifjúsági és Prevenciós Iroda 
vezetője kapott. A rendezvényen elhangzott, hogy nagyon sok olyan programot kap a város 
a fehérvári fiataloktól, amiktől még szerethetőbbé válik a város.

Székesfehérvár ifjúságáért

Életének kilencvenedik esztendejében elhunyt Kiss József, az Alba Regia 
Építőipari Vállalat Életmű és Pro Civitate díjas egykori vezérigazgatója. 
Kiss József 1950-ben kezdte meg pályafutását technikusként. 1964-től 
a FÁÉV, majd a jogutód ARÉV első számú vezetőjeként irányításával 
nyerte el városunk jelenlegi arculatát. A poros mezővárosból egy a 
kor igényeinek megfelelő, modern településszerkezet megvalósításá-
val lett Székesfehérvár szerethető otthonunk. Nagy ívű pályafutását, 
hozzáértését számos elismeréssel jutalmazták. Állami díjas, a Magyar 
Népköztársaság Zászlórendje mellett a Lechner Ödön-díjat is kiérde-
melte, miközben az általa vezetett kollektívát hazánk legjobb építőipari 
vállalatának tartották. 1989-es nyugdíjba vonulása után az ARÉV Baráti 
Kör elnökeként gondozta városunk építészeti emlékeit.
Keveseknek adatik meg, hogy azt a várost építhesse, ahol ősei éltek, 
ahol született, és kilenc évtizedet maga is leélt. Mi, székesfehérváriak 
soha nem felejthetjük törékeny alakját, mosolygós arcát, szerény, halk 
személyiségét, építészetének maradandó értékeit.
Emlékét megőrizzük.                                                                                V. L.

Elhunyt Kiss József

Székesfehérvár Önkormány-
zata az idei évben alapította 
a Székesfehérvár Ifjúságáért 
díjat, ami olyan embernek ado-
mányozható, aki Székesfehér-
vár ifjúsága érdekében tartós, 

kiemelkedő szakmai munkát 
végez, és a fiatalok javát 
szolgálja. A Közgyűlés döntése 
alapján az elismerést első ízben 
Rózsás Ildikó ifjúsági szakértő 
vehette át.
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ták a sérülteket az épületből, és a 
mentők is megkezdték munkájukat.
A tűzoltóegységek Székesfehér-
várról és Sárbogárdról érkeztek, 
a mentők elsősorban a fehérvári 
állomásról, de segítséget kaptak 
Mórról és Budapestről is. A vérző, 
szenvedő „sérülteket” nemcsak 
ellátták, de valamennyit beszállítot-
ták a székesfehérvári Szent György 
Kórházba, ahol a kórházi kápolná-
ban alakítottak ki átmeneti helyet a 
sérültek elosztásához.
Megdöbbentő volt látni valamennyi 
embert, akit a riasztásba bevontak, 
milyen konok szenvedéllyel sietnek 
bajba jutott embertársaik életéért 
küzdeni, legyen az tűzoltó, mentő, 
rendőr vagy kórházi orvos. Aztán 
a megkönnyebbülés ült arcukra, 
mikor látták, ez csak gyakorlat. A 
tudósítónak nem feladata minősíte-
ni, de annak a kalapnak nem a fejen 
van a helye...
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vakler lajos Bácskai gergely 

Befejeződött a színházi évad Titkok a várfalon

Az évad legjobbjai: Gáspár Sándor, Vincze 
János, Törőcsik Franciska és László Zsolt

A Vörösmarty Színház társulata emlékezetes évadot zárt Megszépült a „balkezes angyal”

A Múzeumok éjszakája igazi családi program minden évben

Hetvenöt rendezvényt tartanak a Múzeumok 
éjszakája keretében Székesfehérváron. Többek 
között kiállításokat, irodalmi programokat, 
múzeumi sétákat kínálnak az érdeklődőknek 
a szervezők. A központi téma ez évben a TITOK 
lesz, amire június 20-án derül fény.

Az eseménysorozatba bekapcsolódó 
székesfehérvári és vidéki kultu-
rális intézmények és szervezetek 
huszonöt helyszínen összesen 
hetvenöt rendezvénnyel várják a 
nagyközönséget. Többek között lesz 
zseblámpás kincskeresés a múzeum 
látványtárában, toronyóra-kiállítás 
a bazilika tornyában, gyertyafényes 
kamarakoncertek, Márai-felolva-
sóest a Játékmúzeumban és esti 
séták a városházán. A helyszínek 
között szerepel még a Fekete Sas 
Patikamúzeum, a Nemzeti Emlék-
hely, a Budenz-ház, a Deák-gyűjte-
mény, az Egyházmegyei Múzeum, 
a Bory-vár és a Szerb ortodox 
templom is. Pákozdon könyvbemu-
tató és családi illetve gyermekprog-
ramok várják az érdeklődőket a 
Katonai Emlékparkban, de kiállítás 
is lesz a Lics-pincészetben.
Brájer Éva,, Székesfehérvár alpol-
gármestere lapunknak elmondta, 
hogy az elmúlt esztendőkhöz ha-
sonlóan idén is nagy érdeklődésre 
számít: „A Múzeumok éjszakája nagy 
siker minden évben. A székesfehérvá-

Évadzáró társulati ülést tartottak a Vörösmarty 
Színházban. Szikora János, a színház igazgatója 
értékelte a 2014-2015-ös évad eredményeit. 
A direktor kiemelte, hogy a társulat olyan 
darabokat vitt színre, amelyek színvonala 
megfelelt a közönség igényeinek is. Szikora 
János örömmel jelentette be, hogy az előadások 
kilencven százalékos nézettsége mellett csak-
nem egyharmaddal nőtt a bérletesek száma, 
elérve a tizenötezret. A találkozón átadták az 
évad legjobb színészének járó díjat, amit ez 
évben a teátrum művészeti vezetése Gáspár 
Sándor Kossuth- és Jászai Mari-díjas érdemes 
művésznek ítélt oda. 

A társulat tagjainak döntése alap-
ján a legjobb színésznőnek járó 
Vörösmarty gyűrűt 2015-ben Tö-
rőcsik Franciska vehette át. László 
Zsoltnak is volt oka örömre, hiszen 
színésztársai szavazatai alapján őt 

Még tavasszal kezdték, a Várkörút felújításá-
val egy időben az ún. Weichinger-várfal és a 
Prohászka-emlékoszlop megtisztítását Kocsis 
Balázs restaurátor vezetésével. 

Nemcsak ez emlékoszlopot, 
hanem a várfalat is érintette a 
tisztítás és az elmúlt évtizedekben 
keletkezett repedések kijavítása. 
Mindeközben olyan írások és jelek 
kerültek elő, melyek rendkívül be-
szédesek a kövek eredetét illetően. 
Kocsis Balázs elmondta, hogy az 
egykori kőfaragók jelét lehet felfe-
dezni néhány kövön. Ez pedig arra 
utal, hogy nagy valószínűséggel 
a királyi bazilika köveit építették 

vakler lajos
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Múzeumok éjszakájaKultúrszomj
A Múzeumok éjszakája programjaiból

Magyar Vista Social Klub koncertje
Június 20. 21 óra, A Szabadművelődés Háza

A Moskovszky-gyűjtemény láthatatlan 
világa
Június 20. 19–20 óra, Hetedhét Játékmúzeum
Nagy Veronika muzeológus tárlatvezetése 
karosszékben, hátradőlve.

„Egy osztály tűnik el szemünk előtt…” 
– Márai Sándor a polgárságról
Június 20. 21–22 óra, Hetedhét Játékmúzeum
Hirtling István színművész és Mészáros 
Tibor irodalomtörténész, Márai-kutató 
közös felolvasóestje.

Titkos tájak, szimbólumok – az én 
történetének megélése saját alkotá-
son keresztül
Június 20. 19–23 óra, Városi Képtár – Deák 
Gyűjtemény
Családi foglalkozás El Kazovszkij kép-
zőművész kiállításához kapcsolódóan.

Egy érzékeny század képzőművésze-
inek titkai
Június 20. 20–21 óra, Városi Képtár – Deák 
Gyűjtemény
Tárlatvezetés Szűcs Erzsébet művészettör-
ténész vezetésével.

El Kazovszkij – panoptikumok
Június 20. 22–22.50, Városi Képtár – Deák 
Gyűjtemény
Urai Dorottya vetített képes előadása az Osko-
la u. 10. szám alatti épület udvarán.

riak többsége szívesen „áldozza” fel ezt 
az éjszakát a kultúráért. Talán azért, 
mert itt a mennyiség semmiképpen sem 
megy a minőség rovására. A nívós, 
színvonalas rendezvények iránt ma 
is érdeklődnek az emberek. Ez évben 
minden eddiginél több pénzt szán az 
önkormányzat az esemény támogatá-
sára.”
Spányi Antal megyéspüspök 
nyolcadik esztendeje a Múzeumok 
éjszakája védnöke. Számára ez 
a programsorozat az összefogás 
példája: „Nagyon nagy öröm számom-
ra, hogy ez a rendezvény a kezdetektől 
fogva sikeres. Fontos, hogy az intézmé-
nyek összefogásával, egyet akarásával 
olyan kulturális kincs születik évről 

évre, amely minden kultúrát szere-
tő embert megmozgat. Külön öröm, 
hogy többségük ezt családostól teszi, 
végiglátogatva olyan helyeket, ahová a 
hétköznapokon nem térnek be, s olyan 
dolgokat fedeznek fel, amik egyébként 
titokban maradnának előttük. Ennek az 
évnek pontosan ezért az a tematikája, 
hogy titkokat mutatunk meg!”
A hagyományoknak megfelelően a 
rendezvényeket karszalaggal lehet 
látogatni. A karszalagok minden 
helyszínen belépőként, a helyi au-
tóbuszjáratokon pedig menetjegy-
ként használhatók. A karszalaghoz 
kétszáz forintért juthatnak hozzá 
a látogatók, a befolyt összeget jóté-
kony célra fordítják a szervezők. 

választották az évad legjobb férfi 
színészének. A kollektíva jutal-
mazta az esztendő legjobb színházi 
dolgozóját is. A rangos elismerést 
lelkiismeretes munkájáért Vincze 
János öltöztető érdemelte ki.

be a várfal ezen szakaszába. A kő-
faragók által maguk után hagyott 
jeleken kívül megannyi olyan érde-
kes vésés is jól láthatóvá vált, amit 
a XX. század elején faragtak bele 
a kövekbe. Érdemes figyelmesen 
végigsétálni a várfal tövében, és 
megnézni a kőbe vésett szerelmi 
üzeneteket!
A felújításban és a tisztításban a 
Városgondnokság szakemberei 
segítettek, akik Kocsis Balázs 
útmutatása szerint szinte végigfu-
gázták a várfalat – mondta Hollósi 
Tamás, a Városgondnokság beru-
házási és karbantartási igazgatója. 
A munkával a napokban végeztek. 
A park Lakatos utca felőli részén a 
burkolat is megújul.
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Musica Sacra Carlo Pontival

Idén augusztusban Carlo Ponti jr. olasz 
karmester vezényli az Alba Regia Szimfonikus 
Zenekart

A Várkert bazárban órásbábok hirdették 
Fehérvár nagyszabású rendezvényét

vakler lajos, látráNyi viktória

A Harmonia Albensis programsorozat zá-
róeseménye a Nemzeti Emlékhely szabadtéri 
színpadán ez évben is a Musica Sacra előadása 
lesz, augusztus 18-án.

A Koronázó téren idén Puccini 
Messa di Gloria című (A-dúr) misé-
je csendül fel, amit a zseniális olasz 
zeneszerző 1880-ban vetett papírra.
A liturgikus szöveg mellett a műből 
kitűnik Giacomo Puccini sajátos 
zenei nyelvezetének valamennyi jel-
legzetessége. Az öt egységből álló 
hagyományos mise (Kyrie, Gloria, 
Credo, Sanctus Benedictus, Agnus 
Dei) két szólistája Kálmándi Mihály 
és László Boldizsár lesz.
Kálmándi Mihály az Operaház 
magánénekese, az operairodalom 
legnagyobb bariton szerepeit is 
elénekelte már. Repertoárjában töb-
bek között szerepel A kékszakállú 
herceg vára, a Nabucco, a Macbeth, 
a Rigoletto, a Carmen és a Don Car-
los is. A nemzetközi színpadokon 
is elismert énekes ezúttal a Messa 
di Gloriában mutatja be tudását.
László Boldizsár a könnyűzene 
világából ismert, ma már az opera 
műfajában is aktív énekes, tenor. 
Tizenöt esztendőn át volt tagja és 
vezetője a népszerű Cotton Club 
Singers együttesnek. 2008 óta a 
Szegedi Nemzeti Színház magán- 

Kardokkal ékesített

Virágh Ildikó kötete az afganisztáni misszió résztvevőinek visszaemlékezéseit tartalmazza

vakler lajos

Május 21-én, a hősök napján a Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum dísztermében mutatták be 
Virágh Ildikó legújabb interjúkötetét.

A Zrínyi Kiadó gondozásában meg-
jelent, „Kardokkal ékesített – Afga-
nisztánban tűzharcot átélt magyar 
katonák visszaemlékezései” című 
kötetet Hende Csaba honvédelmi 
miniszter és Benkő Tibor vezérezre-
des, vezérkari főnök méltatta.
Afganisztán megváltoztatta a 
honvédséget – hangsúlyozta 
Hende Csaba a könyvbemutatón. 
Ez a magyar honvédség már nem 
ugyanaz, mint ami az afganisztáni 
misszió előtt volt, hiszen több ezer 
katonánk kiemeltem veszélyes 
körülmények között edződött nap 
mint nap, a világ egyik legnehe-
zebb terepén. Rámutatott, hogy a 
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Váltson 
tisztességes, átlátható, 

szakszerű és megbízható 
társasházkezelésre!

 

Amennyiben társasháza jövőjét 
kompromisszumok és rejtett 

költségek nélkül képzeli el, válassza 
a SZÉPHŐ Zrt.  megújult társasház-

kezelését, megbízható szakértői 
háttérrel, új díjcsomagokkal!

Érdeklődjön különböző díjcsomagjainkról!

tarsashazkezeles@szepho.hu
email címen                  

illetve

22/ 541-300/3010
+36/30 494 5707

telefonszámon

énekese, aki különböző tenorszere-
pekben is megcsillantotta tudását. 
Többek között főszerepeket énekelt 
Verdi, Puccini, Offenbach, Masca- 
gni operáiban.
Az Alba Regia Szimfonikus Zene-
kart és a Székesfehérvári Egyesített 
Vegyeskart idén Carlo Ponti jr. 
olasz karmester vezényli.
Carlo Ponti jr. a többszörös Os-
car-díjas, világhírű filmszínésznő, 
Sophia Loren és a szintén Oscar-dí-
jas filmrendező-producer, Carlo 
Ponti fia. A nemzetközileg is a 
legjobbak között számon tartott 
karmester felesége Mészáros And-
rea hegedűművész. Két gyermekük 

van: Beatrice három, Vittorio öt 
éves. Ponti tizenkét esztendőn át az 
amerikai San Bernardino Zenekar 
zeneigazgatója és dirigense volt.

A nagy érdeklődéssel várt ünnepi 
eseményre a Vörösmarty Színház 
jegyirodájában és a színház web-
lapján válthatók jegyek.
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„Kardokkal ékesített” kitüntetést 
azok a katonák kaphatták, akik 
tűzharcban példás bátorságot ta-
núsítottak. A miniszter hozzátette, 
hogy a katonák felvetésére ő maga 
hozta létre ezt az elismerést. Erre 
azért csak két évvel ezelőtt került 
sor, mert az afganisztáni misszióig 
a Magyar Honvédség „békehadse-
reg” volt.
Virágh Ildikó újságíró, a Vörös-
marty Rádió egykori főszerkesztő-
je, a könyv szerzője elárulta, hogy 
nem volt egyszerű megismernie 
a honvédséget, és megérteni a 
rá jellemző szabályokkal átszőtt 
világot. A katonák – mint mondta 
– nem szívesen beszélnek hivatá-
sukról, bátorságukról, sőt még a 
szót sem szívesen használják, de 
„...én azt tapasztaltam, hogy elkötele-
zett emberekről van szó, akik vala-
mennyien hősök!”

Országos sajtótájékoztatón ismertet-
ték és népszerűsítették a Székesfe-
hérvári Királyi Napok programjait. A 
Szent István ünnepe köré szervezett 
tíznapos, augusztusi rendezvénysoro-
zat a történelmi főváros legfontosabb 
eseménye. Életre keltett skanzen, 
középkori vásári hangulat, izgalmas, 
korhű játékok, fényfestészeti műal-
kotások a belváros házfalain, fölénk 
magasodó óriásbábok és Könyves 
Kálmán királlyá koronázásának cere-
móniája a Nagyboldogasszony-bazili-
ka romjai fölött, komoly-, könnyű- és 
katonazenei koncertek és a huszadik 
születésnapját ünneplő néptánc-
fesztivál gazdagítja idén a program-
palettát. Brájer Éva, Székesfehérvár 
alpolgármestere, Vargha Tamás 
országgyűlési képviselő, ifj. Major 
István, az Alba Regia Szimfonikus 
Zenekar igazgatója, Szikora János, 
a Vörösmarty Színház igazgatója 
valamint Blaskó Péter és Mihályi 
Győző színművész mellett Drahos 
Béla, a Musica Sacra zenei igaz-
gatója, Egyed Attila, a Koronázási 

Újra Székesfehérvári Királyi Napok
szertartásjáték főszereplője, Kovács 
Yvette Alida jelmeztervező, Matuz 
János dramaturg és Szendrényi Éva 
látványtervező volt ott azon az orszá-
gos sajtótájékoztatón, melyen az idei 
Királyi Napokat népszerűsítették. 
Az augusztusi programkavalkádról 
folyamatosan tájékozódhatnak a 
Fehérvár magazin hasábjain is!
Még több info: www.szekesfehervar.hu

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a



6 2015. június 18.FehérVár Közélet

Az első forró hétvége

 Igazi felfrissülést csak a csobbanás adott a hőségben 

A városi strand nyitását felújítás előzte meg

Novák rita 

A megszokotthoz képest későn nyitott, de 
zsúfolásig megtelt az elmúlt hétvégén a városi 
strand, és a kánikulában a Velencei-tó partját 
is ellepték a hűsölni vágyók. A vízi rendőrök 
az elmúlt napokban rekordmennyiségű bajba 
jutott embert segítettek partra.

Kicsit később nyitott a fehérvári 
strand, mint szokott, de ez a vízbe 
csobbanás élményéből semmit sem 
vont le, sőt inkább talán hozzá is 
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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

adott valamit. A strandnyitás felújí-
tás és műszaki hiba miatt csúszott. 
A sportlétesítmény üzemeltetési 
vezetője azt mondta, az egyesüle-
tek kérésére tovább fennhagyták a 
sátrat, később csőtörés lassította a 
munkát. Patkós Tamás hozzátette, 
a középső medence műanyag borí-
tást kapott, a munkálatok közben 
derült fény a hibára. A strand 
egyébként minden nap reggel nyolc 
órától este hétig tart nyitva, a jegyá-
rak pedig nem változtak tavaly óta.

A Velencei-tóban is sokan 
hűsöltek az első forró nyári 
hétvégén. A szombati elsőfokú 
viharjelzésre azonban kevesen 
ügyeltek, tucatnyian nem tudtak 
segítség nélkül partot érni. A vízi 
rendőrök összesen harmincnégy 
bajba jutott embert mentettek 
ki a tóból. A kánikula ellenére 
déli szél fújt, ami a partról a tó 
közepe felé sodorta a vízben 

úszókat illetve sportolókat. Az 
elsőfokú viharjelzés azt jelenti, 
nem szabad a parttól ötszáz 
méternél beljebb merészkedni, 
másodfokú figyelmeztetés idején 
pedig tilos a fürdőzés, és semmi-
lyen eszközzel nem lehet a vízen 
tartózkodni. Ha két villanás kö-
zött nem tudjuk kimondani azt a 
szót, hogy elefánt, ki kell menni 
a partra!
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Sikeres volt a kétkukás rendszerű gyűjtés próbaüzeme
Heti négy tonnával több elkülönítetten gyűjtött hulladék érkezett be a családi házas övezetből

Érdemes már a lakásban kétfelé osztva 
gyűjteni a hulladékot. Ez a családi házas 
övezetben jól működik, a lakótelepen még 
nem.

csaBai DoriNa

Egy januárban hatályba lépett kormányrende-
let alapján megváltoztak a hulladékgazdálkodás 
feltételei. Közeledik az idő, amikor minden 
fehérvári lakosnak kötelező lesz elkülönítetten 
gyűjteni a hulladékot. Június 1-től két város-
részben, egy családi házas és egy lakótelepi 
övezetben elindult a próbaüzem. Czentár 
Ottóval, a Depónia Nonprofit Kft. szolgáltatási 
osztályvezetőjével beszélgettünk az eddigi 
tapasztalatokról.

Mely városrészeken kezdődött meg 
kísérleti jelleggel az új rendszer szerinti 
gyűjtés, és mit jelent ez pontosan?
Június elsején két városrészben, 
egy családi házas és egy lakótelepi 
övezetben, kísérleti jelleggel került 
bevezetésre a módosult gyűjtési 
rendszer. A családi házas övezet 
kísérleti projektje az öreghegyi vá-
rosrész Pozsonyi és Béla út közötti 
részét és az úgynevezett író utcákat 
érinti. A lakótelepi övezet kétfrak-
ciós kísérleti modellje a Tóvárosi la-
kótelepen valósult meg. A korábban 
vegyes hulladékokat gyűjtő edé-
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Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!
Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

stettler zsuzsanna

Virágóra Schwäbisch Gmündben

A fehérvári delegáció tagjai, Cser-Palkovics 
András, Égi Tamás és Östör Annamária német 
vendéglátóikkal a Schwäbisch Gmündben 
felavatott Virágóránál

A több mint két évtizedes barátságot és vendég-
szeretetet megköszönve Székesfehérvár a belvá-
rosát díszítő látványosság mását adományozta 
német testvérvárosának. A Virágórát először 
tavaly, a Tartományi Kertészeti Kiállításon 
mutatták be, akkor lopta be magát a Schwäbisch 
Gmünd-iek szívébe.

Székesfehérvár és Schwäbisch 
Gmünd városa között 1991. ősze óta 
számos partnerségi program valósult 
meg. Ennek jegyében kapott meghí-
vást Székesfehérvár 2014. májusában 
a Tartományi Kertészeti Kiállításra 
is, amelyre a Fő utcai Virágóra mását 
készítették el a Rems parkban. A 
virágkompozíciót – begóniákkal és 

nyeket kétfelé osztottuk, felirattal 
láttuk el. Arra kértük a lakosságot, 
hogy a biológiailag lebomló, illetve 
elkülönítetten gyűjtött, hasznosít-
ható hulladékot külön edényekbe 
gyűjtsék. Ezek külön kerültek 
elszállításra és kezelésre.

Milyen gyakorlati  tapasztalatokra 
tettek szert az elmúlt majdnem három 
hétben a gyűjtéssel kapcsolatban?
A családi házas övezetben sokkal 
hatékonyabban működik a sze-
lektív gyűjtés. Ezzel ellentétben a 
lakótelepen azt tapasztaltuk, hogy 
a két edényben nagyjából azonos 
típusú hulladékot találunk. Nagyon 
fontos lenne, hogy a szelektív 
hulladék valóban csak hasznosítha-
tókat tartalmazzon, a másik pedig 
csak biológiailag lebomlókat.A 
családi házas övezetben kiosztott 
gyűjtőedényeket 1402 fő vette át 
a meghirdetett osztási napokon, 
71 fő pedig a Depónia telephelyé-
re jött érte. Elenyésző volt azok 
száma, akik nem szerettek volna 
részt venni a szelektív gyűjtésben. 
Fontos információ, hogy június 22. 
hétfőtől megszűnik az új edények 
átvételének lehetősége.
Milyen változásokra számíthatnak a 
fehérváriak és mikortól?
A próbaüzem folytatódik, és a 
tervek szerint a közeljövőben a 
többi városrész is fokozatosan 

bekapcsolódik a kötelező szelektív 
gyűjtésbe. A konkrét időpont a 
rendelkezésre álló források függvé-
nye, de a lakosokat természetesen 
időben tájékoztatjuk a teendőkről, 
több csatornán is. A családi házas 
övezetben az elkülönítetten gyűjtött 
hulladékot páratlan heteken szállít-
ja el az autó, a biológiailag lebomló 
hulladékot minden héten. A sárga, 
kék fedelű, újonnan kiosztott 
edényeket tehát csak kéthetente, 
a másik edényt viszont ugyanúgy 
hetente ürítjük. A lakótelepeken 
levő edényeket csak a felirat külön-
bözteti meg egymástól. Az itt élőket 
arra kérjük, hogy fokozottabban 
figyeljenek arra, hogy a feliratok 
szerinti hulladékot helyezzék csak 
el az edényekben. A kétféle edényt 
külön autó szállítja el. Az eddigi 
tapasztalataink azt mutatják, hogy 
a családi házas övezetből a korábbi 
átlagosan heti két tonna helyett 
hat tonna, azaz négy tonnával több 
szelektív hulladék érkezett be. Ezek 
alapján egyértelműen megállapítha-
tó, hogy a projekt sikeres. 

Kényszerkaszálás és fűnyírás

Legyünk igényesek a saját házunk előtti területre is, és gondozzuk azt!

Bácskai gergely

 Székesfehérvár közterületein három és 
félmillió négyzetméteren nyírja a füvet a 
Városgondnokság. Jelentős pluszmunkát ad 
ugyanakkor a kaszálás azokon a területeken, 
ahol a tulajdonos nem nyírta le a füvet, pedig 
az ő dolga lett volna. Mintegy kétszáz emberrel 
dolgoznak azon, hogy a város minden részébe 
eljussanak.

A zöldterületek gondozása az ingat-
lantulajdonosoknak is ad feladatot, 
azonban azokon a helyeken, ahol 
a tulajdonosok a többszöri felhí-
vás után sem nyírták le a füvet, 
kényszerkaszálást végez a Város-
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gondnokság. Erre az idén eddig 
városszerte összesen nyolcvankilenc 
helyen, közel negyvenötezer négy-
zetméternyi magáningatlan előtti 
közterületen került sor, ami pénzben 
kifejezve is jelentős: mintegy három 
és félmillió forint. A közterületen 
dolgozó munkaerőt is többször át 
kellett csoportosítani a tulajdonosok 
helyett elvégzett fűkaszálás miatt.
Mint minden településen az ország-
ban, Fehérváron is önkormányzati 
rendelet mondja ki, hogy az ingat-
lanhatártól az útig terjedő szakaszt 
a tulajdonosnak kell gondoznia. 
Van, ahol ez csak néhány méter, de 
van, ahol ez a terület nagyobb. 

szőnyegnövényekkel – a Városgond-
nokság kertészei alkották meg, az 
óraszerkezetet pedig Kovács Jenő 
órásmester készítette.
A Virágórát is magában foglaló terü-
let a kiállítás egyik leglátogatottabb 
és legtöbbet fotózott kertje lett. A 
német sajtóban többek között arról 
írtak, hogy a Virágóra a természet 
és a technika különleges ötvözése, 
egyedi és nagyon személyes alkotás, 
amely kifejezi a két város közötti 
kötődést.
Minderre tekintettel Székesfehérvár 
városa az óraszerkezetet megvásá-
rolta, és azt német testvérvárosának 
adományozta. Az ünnepségre június 
13-án került sor, a Cser-Palkovics 
András polgármester által vezetett 
delegáció szombaton adta át Schwä-
bisch Gmündnek a Virágórát. Az 
erről szóló ajándékozási szerződést 
Joachim Bläse alpolgármester írta alá 
Székesfehérvár polgármesterével.
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Elsősegély a bőröndben
Hasznos tanácsok az úti patika összeállításához

Repülőutak alkalmával a kézipoggyászban 
legyenek a gyógyszerek, mert ha elkeveredik 
a feladott csomag, előfordulhat, hogy csak 
néhány nap múlva kapjuk meg

lászló-takács krisztina

Az utazásra szánt minipatikának kis helyen is 
el kell férnie, ugyanakkor minden esetlegesen 
felmerülő problémára „elsősegélyt” kell nyúj-
tania. Emellett fontos, hogy  összeállításánál 
az úti célt is figyelembe vegyük.

A csomag igény szerint változhat

Egy trópusi országba történő uta-
záskor, illetve egy skandináv körút 
alkalmával más-más tipikus prob-
lémák merülhetnek fel, amik eltérő 
jellegű gyógyszereket igényelnek. 
Az úti patika nem olyan „egység-
csomag”, amit a szomszédtól el 
lehet kérni, aztán visszaadni neki, 
ha már nincs rá szükség. Személyre 
szabott – azaz életkorra, egészségi 
állapotra, egyéb szedett gyógysze-
rekre is tekintettel lévő gyógyszer-
csomagra mindenkinek szüksége 
van a nyaralás, utazás során.

Mi kell a házi patika szerein kívül 
az útra?

Repülőutak vagy hosszabb autóutak 
alkalmával felléphet hányásos álla-
pottal járó utazási betegség. Ilyen 
esetekben dimenhidrinát tartalmú 
készítményt lehet megelőzési illetve 
kezelési céllal alkalmazni. Enyhébb 
esetekben a B6- vitamin is hatá-
sos lehet. A hosszú, több időzóna 
átlépésével járó utak után nehéz 
az alvás-ébrenlét ciklus „újraállítá-
sa”. Melatonint tartalmazó, recept 
nélkül kapható készítményekkel 
az adott időben történő könnyebb, 
gyorsabb elalvást lehet előidézni. 
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Horoszkóp
június 18. – június 24.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ezen héten a dolgok egy kicsit irányíthatatlannak 
tűnhetnek. Vigyázzon, mert megpróbálják rávenni, 
hogy olyan dologban vegyen részt, ami a jóhisze-
műség határait súrolja. Határolódjon el az ilyen 
ajánlatoktól! 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Mostanság semmit sem vesz túl komolyan, és ez most 
a legjobb. Belátja idejében, hogy nem érdemes sem-
min sem görcsölni. Az csak lassítaná. Nagy döntés 
előtt áll, az életminőségének javításáról van szó. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ebben az időszakban élete egy új szakaszba lép, 
amely tartós anyagi megerősödést hoz Önnek. Olyan 
új ismeretségek vannak kilátásban egy társasági 
összejövetel révén, melyekből a későbbiekre nézve 
nagyon jó kapcsolat alakulhat ki. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Minden feladattal derekasan meg tud birkózni. Ne 
hagyja kihozni magát a sodrából! Ez egy ilyen fruszt-
rált időszak, ami hamar elmúlik. Legyen türelmes, 
csendben végezze a munkáját, mert olyannak tűnhet 
ez az időszak, mintha minden lépését tesztelnék!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Mostanság felébredhet Önben a költekezési vágy. 
Egy pár új dolgot szeretne venni. Ezzel semmi gond 
nincs, csak egy kicsit fegyelmeznie kell magát a 
túlköltekezési hajlamában. Olyan emberek társaságát 
élvezheti, akik megörvendeztetik Önt nagyvonalú-
ságukkal.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Munkahelyi körülményei kielégítőek. Az otthonában 
békesség honol. Amennyiben pénzügyeit érintő dön-
tések előtt áll, a hét eleje megbízhatóbbnak bizonyul. 
Próbálja megőrizni a lelki nyugalmát. 

Az egyik leggyakoribb halálok:
érelmeszesedés a szívben és az agyban

Plantis Regenerációs Központ - Törődünk Önnel!
Székesfehérvár, Selyem u. 1. 
Bejelentkezés: H-P: 7-17 óráig
06 70 428 8895  •  06 22  806 148 
Csatlakozzon hozzánk a -on is!

Önnek is:
• járás közben lábszárfájdalma van?
• éjszaka sokszor görcsöl a lába?
• szédülése, memóriazavara van?
• magas a vérnyomása?
• a cukorbetegség szövődményeivel kell együtt élnie?
• nehezen gyógyuló sebek borítják lábát?
• mozgásszervi problémákkal, ízületi fájdalmakkal küzd?

Amennyiben bármelyik kérdésre IGEN a válasza,
tényleg nincs mire várnia.

3D-s vizsgálat az egész testre kiterjedően, 70 klinikai paraméter elemzésével
A mérés néhány percet vesz igénybe, teljesen fájdalommentes.                        
Látványos háromdimenziós ábrákon jeleníti meg az egyes szervek működési zavarait.  
(Gyomor-és bélrendszer, csont-izomrendszer, ízületek, gerincoszlop, vese - és 
májfunkció, agy-idegrendszer, szív koszorúserei, tüdő-és légzőrendszer stb.).
Kiderülhetnek betegségre való hajlamai, egészségét veszélyeztető tényezők és a vizsgálat 
magyarázatot adhat olyan tünetek, panaszok hátteréről, amelyek még nem érik el a 
kimutatható betegség határát.

Jelentkezzen be vizsgálatunkra június 26-ig, 
melynek díja 8.000 Ft helyett 4.000 Ft.

Új szolgáltatással bővültünk:  ESG

A vizsgálat díja 12.000 Ft helyett 9.900 Ft. 

Bejelentkezés:
Székesfehérvár, Nagy László u. 1. 
Tel.: 22/500-300, 06-30/534-3121

Ultrahang Székesfehérváron
várakozás nélkül, hetente kétszer!
Új szolgáltatásaink:

 véralvadási szint (INR) mérése 
egy csepp vérből, azonnali 
eredménnyel

 ABPM (24 órás vérnyomásmérés)

 HOLTER (24 órás EKG mérés)

Bejelentkezés: Bertalan MáRia 
Székesfehérvár, Szömörce u. 10.

(Alba Ház mögött)
www.egeszsegstudio.co.hu

06-70/774-3089

SZÉP kártya
elfogadóhely!

Testi és lelki gyógyulás
15 % kedvezménnyel

június 1-jétől augusztus 31-ig.

szükséges mennyiség körülbelül 
egyharmadával többet vigyen ma-
gával a beteg. Hiszen ha valamilyen 
oknál fogva nem sikerül időben 
hazautazni, akkor is legyen nála 
elegendő mennyiségű gyógyszer.
Sok esetben ugyanazon hatóanyag 
különféle gyógyszerformái állnak 
rendelkezésre. Útipatikánál külö-
nösen megfontolandó a választott 
gyógyszerforma! Lázcsillapítás 
céljára – amennyiben a beteg 
életkora ezt megengedi, azaz nem 
csecsemőről van szó – célszerű tab-
lettát tenni az útipatikába kúpok 
helyett, mivel ez utóbbiak maga-
sabb hőmérsékleten elfolyósodhat-
nak, felhasználásra alkalmatlanná 
válhatnak. 

Amennyiben kézmosásra ritkáb-
ban nyílik lehetőség, kényelmes 
és praktikus megoldás a nedves 
törlőkendők használata. A gyógy-
szertárakban egyszer használatos, 
fertőtlenítő hatású nedves törlőken-
dők is vásárolhatók. Az utazások, az 
idegen környezet, a szokatlan ízek 
és megváltozott étkezési szokások 
gyomor- és bélrendszeri panaszokat 
okozhatnak. Van, akinél székre-
kedés, másnál állandó teltségérzet 
jelentkezik, azonban probiotikumok 
fogyasztásával javítható az állapot.

Speciális szempontok

A rendszeresen szedett gyógy-
szerekből a napokra kiszámolt, 
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Borsófesztivál Szárazréten Fehérvári kutyapiknik

Hová vezet, ha az asszony nem marad a borsófőzelék mellett!

Szorgos kezek, jókedvű csapatok – készülnek a finomságok

Jankovics Ilona, a Székesfehérvári Kertbarát Egyesület elnö-
kének mosolya jelzi: a borsófesztivál ötlete telitalálat!

Ő Pamacs, akit négy testvérével együtt egy rágcsálóketrecben 
egy orvosi rendelő mellé tettek ki. Mára már ő és testvérei is 
gazdához kerültek.

vakler lajos

Novák rita

Egyedülálló programmal avatták fel a fekeketehegyi és 
szárazréti polgárok a nemrégiben megújult közösségi parkot: az 
országban elsőként borsófesztivált szerveztek.

A Székesfehérvári Kertbarát Egyesület, a 
Szabadművelődés Háza és a városrész önkor-
mányzati képviselője, Szigli István közös szer-
vezésében jött létre hagyományteremtő céllal a 
gasztronómiai program. Összesen tizenhat csa-
pat mérte össze tudását. A zöldborsóból készült 
ételeket háromfős zsűri bírálta el. 

A felelős állattartásra hívta fel a figyelmet vasárnapi program-
jával az Albadog Center és a FEMA állatmentők. A két szervezet 
második alkalommal szervezte meg a fehérvári kutyapikniket. A 
Palotavárosban pszichológiai előadásokkal, kutyaszépségver-
sennyel és jótékonysági futással várták az érdeklődőket.

Sokan neveztek a kutyapiknik szépségversenyé-
re. Ezen a megmérettetésen mindenki indulha-
tott, a keverék és a fajtatiszta házi kedvencek és 
az egykori illetve a jelenlegi menhelyi kutyusok 
is. A programot pszichológiai előadások is szí-
nesítették. Nyakas Gábor kutyaviselkedés-szak-
értő minden problémára megoldást próbált 
találni. Az egyik résztvevőnek például a szoci-
alizációval akadt baja, de sok kérdés érkezett a 
pórázkezeléssel, a behívással és a rombolással 
kapcsolatban is. A kutyapikniket azért szervezte 
meg az Albadog Center és a Fema állatvédők, 
hogy közelebb hozzák egymáshoz a kutyás és a 
nem kutyás társadalmat. Nyakas Gábor szerint 
ugyanis a felelős állattartással áthidalható a 
probléma.
A rendezvényt jótékonysági futás zárta. A 
figyelemfelhívó akcióban együtt mozoghattak a 
gazdik a házi kedvencükkel, sőt a nem kutyás 
társadalom is képviseltette magát. A bevétellel a 
FEMA állatmentőket támogatták.
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

A változtatás ideje később érkezik. Ezekben a 
napokban a környezetében tapasztalhat hullámzó 
feszültségeket. Próbáljon higgadt maradni, 
amennyire csak lehet! Egy pár nap múlva minden 
visszaáll a régi, jól bevált kerékvágásba.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Fókuszpontjába kerül a családi élete. Ezen a héten 
tegyen eleget minden felkérésnek. Most mutassa 
ki elszántságát a munkájában, elképzeléseiben! A 
folyamatban levő ügyeit illetően ebben az időszakban 
legyen fokozottan megfontolt és figyelmes.  

 Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ezt az időszakot jól tudja kamatozatni, ha új ismeret-
ségek szerzésére is szán időt. Ha valaki kölcsönt 
kér Öntől, mindenképpen vegye figyelembe az ő 
pénzügyi kilátásait, mielőtt igent mondana, mert 
könnyedén megtörténhet, hogy rászedik. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Hallgasson a belsője vezérlésére, ugyanis ha most 
higgadt marad, hűséget tanúsít, nem fogja megbánni. 
A hamarosan kialakuló új helyzet igazolni fogja az Ön 
megérzéseit.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Vezessen fokozott körültekintéssel, ugyanis feltűnő-
en sok türelmetlen és óvatlan autóssal találkozhat a 
héten az utakon! Amennyiben költözést, környezet-
változtatást tervez, ez a hét nem a legmegfelelőbb az 
ilyen irányú döntésekre. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Nem lenne bölcs döntés, ha mostanság adósságba 
verné magát egy külső tényező miatt. Anélkül is 
meg tudja oldani a felmerülő helyzetet. Igaz, hogy 
nem azonnal, de sokkal jobb érzésekkel nézne majd 
a jövőbe. 

Szöllősi Istvánné, a Kertbarát Egyesület alelnöke 
elmondta, hogy a borsófesztivál ötlete tavaly 
fogalmazódott meg benne, amikor az itteni kö-
zösségi kertet alakították ki: „A zöldborsóról tud-
juk, hogy az emberek többsége szereti ugyan, jobbára 
mégis csak levest vagy főzeléket készítenek belőle. 
Ezt szerettük volna megváltoztatni. Ilyen fesztivált 
nemcsak Székesfehérváron, de az egész országban 
sem rendeztek még soha. Tekintve, hogy egyesületünk 
zöldségek termesztésével is foglalkozik, testhezálló 
feladatként tekintettünk a program megszervezésére.”
Az egész napos rendezvényen a szervezők 
minden csapat számára biztosítottak zöldbor-
sót, főzőhelyet, tűzifát. A további kellékekről 
mindenki maga gondoskodott. A benevezett 
csapatok széles skálán mutatták meg a borsóból 
készíthető gasztronómiai variációk palettáját. A 
hagyományos ételek mellett számos különleges 
receptet ismerhettek meg az érdeklődők. 

A házigazdák mellett a Berhidai Kertbarátok, a 
Palotavárosi Közösségi Kert, a Ráchegyi Nyugdíjas-
klub és a Feketehegy-Szárazrét Polgárai Egyesület 
tagjai is bográcsot ragadtak. Szigli István köszön-
tőjében kiemelte: „Örömteli, hogy a mai napon egy 
hagyományteremtő rendezvény részesei lehetünk 
valamennyien. Büszke vagyok arra, hogy a megújult 
közösségi parkunk egy ilyen fesztiválnak ad otthont.”
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Bíróné Gulyás Erzsébet: „Bízom benne, hogy 
az infektológia megújul. A nővérek aranyo-
sak, odaadóak, tisztaság van. Egy valami 
zavaró: nem szép maga az épület. Szegényes, 
ráférne egy festés, egy kis újítás.”

Brunner Vilmosné: „Úgy tudom, az onko-
lógia már megújult. A régi részben, ahol a 
bőrgyógyászat is van, az épületek eléggé 
lepusztultak. De a hotelépület például nagyon 
szép, nagyon jól felszerelt rész.”

Denk András: „Szinte minden osztályra, 
épületre ráférne egy kis megújulás, például 
az SZTK részre. De a legjobb az lenne, hogyha 
be kell jelentkezni egy-egy vizsgálatra, ne 
négy-öt hónap teljen el, mire fogadni tudnak 
bennünket. Lehet, hogy orvoshiány van?”

Klotz Péter: „Az egészségügy fejlesztése 
mindig jó irány. A balesetin már megfor-
dultam, ott szerintem minden rendben van, 
bár valószínű, hogy vannak olyan osztályok, 
amelyek fejlesztésre szorulnak. Úgy vélem, az 
egészségügy többet érdemel!”

leFFelholcz Marietta

Május 26-án írt alá együttműködési 
megállapodást a Modern városok program 
keretében Orbán Viktor miniszterelnök 
és Cser-Palkovics András polgármester. A 
megállapodás tartalmazza többek között a 
Fejér Megyei Szent György Kórház további 
fejlesztését is. 

A Modern városok program kere-
tében a magyar kormány huszon-
három megyei jogú várossal köt 
megállapodást. Székesfehérvár 
előtt több lehetőség is megnyílik 
ennek köszönhetően – fogalma-
zott az aláíráskor Cser-Palkovics 
András polgármester. A megálla-
podásnak köszönhetően nagysza-
bású idegenforgalmi és kulturális 
fejlesztések valósulhatnak meg a 
történelmi belvárosban, és a mul-
tifunkciós jégkorong- és rendez-
vénycsarnok is elkészülhet. De 
ugyanilyen fontossággal bír, hogy 
a Fejér Megyei Szent György 
Egyetemi Oktatókórházban is 
folytatódhatnak a fejlesztések.
Április végén, Szent György 
napján adták át a Dr. Berzsenyi 
Zoltánról elnevezett, új, három-
szintes épületet az egészségügyi 
intézményben.  Tíz műtőegység, 
tizenöt ágyas intenzív részleg, 
harmincágyas sebészeti, szepti-

Modern város, modern kórház

Százéves a védőnői szolgálat
látráNyi viktória

A védőnők kulcsszerepet töltenek be a 
nő-, az anya-, a csecsemő-, a gyermek-, 
az ifjúság- és a családvédelemben.  A 
Magyar Örökség díjjal kitüntetett Magyar 
Védőnői Szolgálat megalapításának 
századik évfordulóját ünnepeljük az idén. 
A védőnők napja alkalmából a legkiválób-
bakat köszöntötték kedden városunkban 
is.

„Nem tudom mi a sorsod, de egy 
dolgot tudok: csak azok lesznek 
igazán boldogok, akik keresték és 
megtalálták, hogyan lehet másokat 
szolgálni.” – Albert Schweitzer 
gondolatai voltak olvashatók az 
esemény meghívóján. S talán 
ennél szebben leírni sem lehet 
azt a szolgálatot és vállalást, 
amit a védőnők munkája jelent. 
A védőnői szolgálat az egész-
ségügyi alapellátás részeként a 
családok egészségének megőr-
zésére, a családok segítésére 
irányuló megelőző tevékeny-
séget, valamint a betegség 
kialakulása, az egészségromlás 
megelőzése érdekében egész-
ségfejlesztést végez.
A védőnők munkája igen össze-
tett, naprakész tudást igénylő 
feladat. Beletartozik például a 
megelőzés, a felvilágosítás, az 
oltások szervezése, lebonyolí-
tása, az egyénre szabott ta-
nácsadás és még számos egyéb 
fontos dolog. Ha egy mondattal 
szeretnénk összefoglalni, azt 
mondhatnánk: a védőnő értünk 
dolgozik.

Bejelentkezés:
06/20/9708-600

SZOBOSZLAI ISTVÁNNÉ
BSc. analitikus

Rendelés helye:
Székesfehérvár, Fiskális u. 65.

ALLERGIA 
VIZSGÁLATOK ! 

POLLENALLERGIA
(Ujjbegyből vett vérminta vizsgálatával)

ÉTELALLERGIA
ÉTELINTOLERANCIA

KIVIZSGÁLÁSA

kus osztály és központi sterilizá-
ló is helyet kapott az új épület-
ben. A megújulásnak azonban 
ezzel nincs vége.
„Ősszel fejezzük be a műtéti töm-
bünket és a kilencemeletes hotel-
épület rekonstrukcióját, ami azt a 
pozitívumot fogja hozni az intéz-
mény életében, hogy az ideggyógyá-
szati osztály közvetlenül a CT mellé 
kerül. A támogatásnak köszönhe-
tően 2020-ig be tudjuk fejezni az 
új blokkunkat, ami belgyógyászati 
típusú tömb lesz, de ebben tervez-
zük az infektológia, a pulmonológia 
és vélhetően az onkohematológia 
szakmák elhelyezését is, amivel egy 
olyan modern tömbkórházat hozunk 
létre, ami rövidíti a betegutakat, ja-
vítja a logisztikát.” – mondta Cser-
navölgyi István. Az egészségügyi 
intézmény főigazgatója hozzátet-
te: „A betegeknek egyszerűbb lesz 
átjutni egyik pontból a másikba, 
európai szintű intézmény leszünk. 
Ha nem lennének ezek a pályázati 
lehetőségek és egyéb források, ami-
ből fejlődünk, akkor elavult, a kor 
színvonalát el nem érő gyógyítási 
struktúrával kellene megbirkóznunk. 
De kijelenthető, hogy élharcosok 
vagyunk, és magas színvonalon 
gyógyítunk. De fejleszteni kell 
ahhoz, hogy tartsuk a lépést a többi 
egészségügyi intézménnyel.”
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A védőnők napja alkalmából 
szervezett eseményen Müller 
Cecília megyei tiszti főorvos 
köszöntötte az ünneplőket. A 
százéves védőnői szolgálatról 
szólt Bokorné Sike Erika, a Ma-
gyar Egészségügyi Szakdolgozói 
Kamara Fejér megyei elnöke. 
Sor került a Kiváló Védőnő 
díjak átadására is, melyeket 
ezúttal is a vezető védőnők, 
azaz a szakma javaslata alapján 
ítéltek oda a megye legjobbjai-
nak, köztük a székesfehérvári 
Molnár Krisztina iskolavédő-
nőnek is. Köszöntötték az év 
védőnője szavason legjobbnak 
talált védőnői közösség dolgo-
zóit is: Balogh Esztert, Borsos 
Györgynét, Nagy Zoltánnét, 
Nemesné Faddi Ildikót, Raduka 
Gyöngyit. A védőnők a Sarló 
utcai tanácsadóban dolgoz-
nak. Emellett további díjakat, 
elismeréseket adtak át. A ren-
dezvényt a Fejér Megyei Szent 
György Egyetemi Oktatókórház 
Énekkarának műsora színesí-
tette.
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A kép a tavalyi Napraforgó Táborban készült a Bregyó közben: a gyerekek játszva sportoltak

sZaBó Petra

Eljött, amit a diákok egész évben a legjobban 
várnak: itt a nyár, itt a vakáció! Véget ért 
a 2014/15-ös tanév, megkezdődött a két 
és fél hónapos szünet. Ami a gyerekeknek 
felhőtlen örömöt jelent, a szülőknek komoly 
fejtörést: hol helyezzék el a gyereke-
ket, amíg dolgoznak? Természetesen van 
megoldás, a diákok és szüleik az idén is 
számos nyári tábor, programlehetőség közül 
válogathatnak. 

Ahol nincs nagyszülői, rokoni 
segítség, ott a tábor jöhet szóba. 
Június végén elkezdődnek a nyári 
táborok, melyek megannyi lehető-
séget kínálnak a gyerekeknek és 
szüleiknek, hogy tartalmasan vagy 
éppen hasznosan teljen a nyár. A 
városban és a közelben is számos 
bentlakásos és napközis tábor várja 
tárt kapukkal a gyerekeket. Évről 
évre újabb és újabb tematikával hir-
detnek a szervezők nyári táborokat. 
Több személyiségfejlesztő, sport-, 
élmény- és kézműves táborral 
készülnek a szervezők.
Rengeteg érdekes és színes prog-
rammal várja az általános iskolá-
sokat a Bregyó közi napközis tábor 
valamint a bentlakásos Gyermek 
és Ifjúsági Tábor Velencén. A 

Táborok Székesfehérváron és környékén
Senki nem fog unatkozni a nyári szünetben!

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium 7. A és B osztálya négy napot töltött Erdélyben. 
A tanulmányi út a Határtalanul pályázat segítségével valósult meg. A kirándulás tematikája 
történelmi királyok és fejedelmek köré épült, ezért a diákok megnézték a térség nagy múltú 
várait és megismerkedtek történetükkel is: megnézték többek között Nagyváradot, Torockót, 
Nagyenyedet, Dévát, Gyulafehérvárt, Vajdahunyadot és Aradot is. Déván, a Téglás Iskolacent-
rumban, ahol Böjte Csaba „gyerekei” is tanulnak, ajándékkönyveket adtak át a diákok az ottani 
hetedikeseknek. A kiránduláshoz kapcsolódóan június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján 
megnézték a Városházán a „Trianon története és következményei” című vándorkiállítást.

Központban az egészségünk:
LIFE EGÉSZSÉGCENTRUM

Székesfehérvár, Huszár utca 2. (az új OBI mögött)
Telefon: 22/340-048, 20/561-6501

Online bejelentkezés/információ: www.lifecentrum.hu.

Korszerűen felszerelt szakrendelők, 
elérhető árak, 

minimális várakozási idő, 
kiválóan képzett szakorvosok. 

Egyedülállóan széleskörű és színvonalas egészségügyi szolgáltatások.

A város egyetlen magán egynapos sebészeti műtője - egy helyen!

Székesfehérvár, Seregélyesi út 92. • telefon: 06 70 953 7266

(Az Opel szalon mellett, a körfogalomnál lévő volt Tulipán Ruhagyár épületében.)

Az akció 2015. június 1-30. között érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!

Kérdezz!
     Felezek! Bármely két termék

vásárlása esetén
az olcsóbbat

féláron adjuk!

Érettségi utáni szakmai képzés költségtérítéses formában
         Cukrász
         Pincér
                      Szakács 

Érdeklődni: 22/312-318
www.gardonyiszki.hu • www.gardonyiszakiskola.hu
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Bregyóban június 29. és augusztus 
7. között hat turnusban, hétköz-
napokon 8-tól 16 óráig várják a 
gyerekeket. Velencén pedig július 
folyamán három héten keresztül 

szórakozhatnak a táborozók, ahol 
az első héten az észak-amerikai tör-
zsek kultúrájával ismerkedhetnek 
meg. Kipróbálhatják a prérin lakó 
indiánok életét, de akár törzsfőnök 
is válhat belőlük. A második hét a 
dél-amerikai indiánokról szól majd. 
A gyerekek saját poncsóban térhet-
nek haza, ugyanis elsajátíthatják a 
szövés technikáját. Az utolsó héten 
a hagyományőrzés lesz a téma. 
A határon túlról, több mint ezer 
kilométer távolságból, Pusztináról 
érkezik a Magyar Örökség és Euró-
pai Polgár díjas Nyisztor Ilona és 
tanítványai, akik magukkal hozzák 
a csángó magyarok dalait, táncait, 

viseletét. Lesz hangszerkészítés, 
gyöngyfűzés, színes, különleges 
kézműves foglalkozás is.
A Rác utcai Mesterségek Házában 
július végén újra megrendezik a 
kilencéves hagyománnyal ren-
delkező bútorfestő tábort, ahol a 
résztvevők a történelmi Magyaror-
szág tájegységeinek örökségét és 
stílusát ismerhetik meg. Emellett 
a szentsimoni római katolikus 
templom kazettás mennyezetének 
motívumairól, technikai fogása-
iról tanulhatnak, amit akár ki is 
egészíthetnek augusztus végén 
fafaragási alapismeretekkel.
Aki mozgással szeretné tölteni a 
nyarat, válogathat a vízi és a szá-
razföldi sportok között. Agárdon 
zene- és sporttábort szerveznek a 
Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola 
nyaralójában. A táborba kezdőket 
és haladókat egyaránt várnak, da-
lokat fognak tanulni, megismerik 
a zenekarban és a színpadon való 
zenélés szabályait. A tábor végé-
re összeáll egy zenekar, a tábort 
koncerttel zárják. Délutánonként 
izgalmas és vicces sportolási 
lehetőségek várják a gyerekeket 
minden mennyiségben: földön és 
vízben!
A szárazföldi mozgás szerelmeseit 
falmászó táborral várja a Red Rock 
falmászó klub, míg a Velencei-tó 
mellett hatalmas közös bicikli-
zésre lesz lehetőség. A táborok 
tárháza majdnem csak végtelen: 
személyiségfejlesztő tréningeken 
is részt vehetnek a gyerekek, így 
önbizalommal telve vághatnak 
neki szeptemberben az újabb 
tanévnek.
A táborok listája megtekinthető a 
www.szekesfehervar.hu oldalon.
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Családi tábor Sátoraljaújhelyen

Lelki feltöltődésre, közben tartal-
mas pihenésre hívják az érdek-
lődőket az Emmánuel Közösség 
családos és ifjúsági nyári táborá-
ba 2015. július 28. és augusztus 
1. között Sátoraljaújhelyre. Az 
idén tizenharmadik alkalommal 
megszervezett találkozó témája a 
misszió, az örömhír továbbadása 
lesz. „Jézus téged is meghívott, 
hogy meghalld az ő örömhírét, 
átformálja az életedet és késszé 
tegyen az Evangélium hirde-
tésére. Örömben élni, örömet 
hirdetni, erre hívunk téged, isme-
rőseidet, barátaidat!” – olvasható 
az Emmánuel Közösség meghí-
vójában. További információ és 
jelentkezés: www.emmanuel.hu

lászló-takács krisztina

Aki a titkot szereti…

Smohay András az iPad készüléken működő applikációt mutatja, amellyel részletes információkhoz jutunk a kiállított műtárgyról

Tiszteletre méltók, boldogok, szentek hosszú sora a folyosón: példaképek mindannyiunk számára

Hétvégén felfedi titkait a Székesfehérvári 
Egyházmegyei Múzeum, de egész nyárra 
tartogatnak programokat a családoknak. A 
kiállítás, a tárlatvezetés és a nyári tábor nem 
csupán azoknak szól, akik vallási érdeklődé-
sűek, hanem azoknak is, akik egyszerűen csak 
szeretik a szép, művészileg értékes dolgokat. 
A részletekről Smohay Andást, a múzeum 
igazgatóját kérdeztük.  

Mivel készül az Egyházmegyei Múze-
um a Múzeumok éjszakája programso-
rozatra?
A székesfehérvári Múzeumok éj-
szakája központi témája a titok. Eh-
hez kapcsolódóan a gyónási titok 
védőszentjéről, Nepomuki Szent 
Jánosról szóló kreatív foglalko-
zást szervezünk délután öt órától. 
Emellett a szentek szekrényét 
bemutató gyerekfoglalkozással is 
várjuk a legkisebbeket. A szentek 
titka című kiállításunkat rendhagyó 
tárlatvezetéseken tekinthetik meg 
a látogatók, sőt kipróbálhatják az 
országban először nálunk beveze-
tett iBeacon technológián alapuló, 
iPad-en működő tárlatvezető app-
likációt. Este hat órától a pákozdi 
Lics-pincészet borait kóstolhatják 
meg a látogatók, nyolc órától Nyeső 
Mari koncertje, este kilenctől pedig 
a Kákics zenekar moldvai táncháza 
várja a szórakozni vágyókat.
A korábbi évek tapasztalatai alapján 
milyen érdeklődésre számítanak?
Nyolc éve minden Múzeumok 
éjszakáján legalább ezer látogató 
érkezik hozzánk. 
Kiknek szól a múzeumban megtekint-
hető anyag? Hogyan lehet kiszélesíteni 
a látogatói kört?
A múzeumban őrzött tárgyak java 
része a Székesfehérvári Egyházme-
gye területéről származik. Egy kö-
zösség hitéletének értékes történeti 
emlékei. Véleményem szerint min-
denkinek érdekesek, aki fogékony 
a szépre, az igényes művészeti 
alkotásokra. A múzeum új állandó 
kiállításán szentek, boldogok és 
tiszteletre méltó személyek életpél-
dáját mutatjuk be. Ők mindannyi-
unk számára példaképek, vallástól 
függetlenül.
Itt van a nyár, a turistaszezon. Ilyen-
kor az intézmény is „vakációzik”?

Természetesen a munkatársaknak 
jár a szabadság, a pihenés, de ebből 
a látogatóknak semmit sem szabad 
észrevenni. A múzeum egész 
nyáron szeretettel várja kedves 
vendégeit.
Idén is otthont adnak egy gyerektábor-
nak. Milyen jellegű táborról van szó?  
Június 29. és július 3. között tartjuk 
idei napközis táborunkat, melynek 
címe: Szentek nyomában. Sok játék-
kal, énekléssel, kézműveskedéssel, 
izgalmas iPad-es foglalkozásokkal 
várjuk a 6 és 12 év közötti gyereke-
ket, akik a Püspöki Palotát is meg-
hódíthatják. Minden nap 8 és 16.30 
között biztosítunk felügyeletet és 
izgalmas programokat, napi három-
szori étkezéssel. Jelentkezni június 
26-ig lehet a nyers.panka@szfvar.
katolikus.hu e-mail-címen vagy a 30 
658 5916-os telefonszámon.

Az Egyházmegyei Múzeum a város, 
sőt az ország egyik legmodernebb 
múzeuma. A technika fejlődésével 
azonban állandóan szükség van 
újdonságokra, hogy a közönség egyre 
magasabban elhelyezkedő ingerküszö-
bét elérhessék. Készülnek ilyen irányú 
fejlesztéssel?
Közel egyéves fejlesztés eredmé-
nyeként – amit a technológiai 
innovációkkal foglalkozó székes-
fehérvári EnITLab Kft. partne-
reként végeztünk – júniusban 
sikerült az országban először 
egy beltéri helymeghatározáson 
alapuló tesztrendszert létrehozni. 
A múzeumba érkező látogatók 
az épületben mozogva egy iPad 
készüléken működő applikáció 
segítségével hanganyagot hallgat-

hatnak, részletfotókat nézhetnek, 
szövegeket olvashatnak arról a 
műtárgyról, amely előtt megáll-
nak, anélkül, hogy bármilyen 
adatot megadnának a készülék-
nek. Ha találunk partnereket és 
forrásokat a további fejlesztésre, 
akkor szeretnénk egy bárki által 
használható mobilalkalmazást ké-
szíteni, ami a beltéri helymegha-
tározás segítségével akár az egész 
városban információt nyújthat 
a hozzánk érkező turistáknak. 
Ha ez létrejön, Székesfehérvár 
a magyar városok közül először 
zárkózhat fel az európai és ameri-
kai nagyvárosok információtech-
nológiai fejlettségéhez. Ehhez a 
szellemi és technológiai háttér 
már adott.
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Programok
Lelkigyakorlat hitoktatók és 
világi lelkipásztori munkatár-
sak részére

A plébánosok, a hitoktatók és 
a világi lelkipásztori kisegítők 
részére június 25-től 27-ig 
lelkigyakorlatot tartanak az 
Iszkaszentgyörgyi Egyházme-
gyei Lelki Centrumban.
„Szeretnénk, ha hitoktató-
ink és a világi lelkipásztori 
munkatársak legalább három-
évente részt vennének ezen 
a központi lelkigyakorlaton. 
Kérjük hitoktatóinkat és a 
lelkipásztori munkatársakat, 
hogy a nyári programot lehető-
ség szerint ehhez az időpont-
hoz igazítsák” – olvasható a 
felhívásban.
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Nyáresti szabadtéri koncertek 
a belvárosban

Idén is folytatódik a tavaly elindított Fehérvári 
KultúrKorzó koncertsorozat. Június 5-től au-
gusztus 8-ig péntek-szombat esténként három 
helyszínen – a Városház téren, a Ciszterci temp-
lom előtt és a Fő utca végi pódiumnál – „kor-
zózhatunk” népszerű előadók, helyi formációk, 
iskolai együttesek különleges, a megszokottól 
eltérő hangzásvilágú koncertjeit élvezve. Június 
19-én, pénteken 19 órakor a Ciszterci templom 
előtt a Vörös-Mits-Potesz trió koncertezik, 20 
órakor a Városház téren Tóth Gabi és Csóka Péter 
muzsikál, 21 órakor a Hotel Magyar Király előtti 
téren az Ülőstrike zenél. Június 20-án, szomba-
ton a Reményik Sándor Iskola művészetis diákjai 
mutatkoznak be, majd a  Mrs Columbo, végül 
Szabó Kálmán gondoskodnak a jó hangulatról a 
belvárosban.

Zenés nyári esték a Pelikán 
udvarban

Ismét kinyit a Pelikán Udvar: július 20-án és 
21-én 20.30-kor a Vörösmarty Színház legújabb 
előadását, a Balfácánt vacsorára! című bohózatot 
tekintheti meg a nagyérdemű, július 28-án 21 
órakor pedig a Bor, mámor, szerelem című ope-
rettkoktél búcsúelőadására várják a közönséget.

XII. Tűzzel-vassal fesztivál

Június 20-án 10 órától a Fehérvári 
Kézművesek Egyesülete ismét megrendezi 
a késes és késkészítő mesterek, kovácsok 
és fegyverkovácsok országos találkozóját a 
Kézművesek Házában és a Rác utcában. Mí-
ves kések, bicskák, tőrök, szablyák bemu-
tatása, kiállítása, kovácsolási bemutatók, 
borbélyműhely, beretválás, előadás várja 
az érdeklődőket. A gyermekeknek ezúttal is 
mesével és játékkal, kézműves foglalko-
zásokkal szeretnének kedveskedni. Ezen a 
napon kinyílnak a Rác utcai házak kapui, és 
látogatható a szerb ortodox templom is.

Lendülj mozgásba a Nivea 
Fitness Tourral!

Június 21-én ingyenes családi egészség- és 
sportnapra várják a kicsiket és nagyo-
kat a Regionális Atlétikai Központba. A 
rendezvény házigazdája Katus Attila, aki 
a Best Body edzéseken izzasztja meg az 
érdeklődőket. Az eseményen kipróbálhatók 
a Kangoo, a Boxteam vagy a Zumbaórák is, 
de a legkisebbek számára is biztosítanak 
elfoglaltságot, hogy a családi kikapcso-
lódás mindenki számára felejthetetlen 
élmény legyen. A Vöröskereszt véradásra 
várja a jelentkezőket.

Közeleg a FEZEN!

Negyvenéves legendáktól a legfrissebb produkciókig 
a FEZEN idén is Székesfehérvárra hozza a legjobb ze-
nekarokat. 1997 óta megkerülhetetlen része Székes-
fehérvár életének a FEZEN, ahol világsztárok és hazai 
kedvencek csábítanak tízezreket a Királyok városába. 
Ez idén sem lesz másként: minden idők egyik leg-
erősebb programjával készülnek a szervezők. Július 
29-én a Grammy-díjas brit metállegenda, a negy-
venéves Judas Priest, a Zakk Wylde vezényletével 
működő amerikai Black Label Society és a jelenlegi 
Ozzy-gitáros, Gus G. nyitja a fesztivál nagyszínpadát. 
A második nagyszínpadon a legfrissebb hazai zene-
karok a Punnany Massif és a Wellhello vezérletével 
lépnek fel. Csütörtökön továbbra is a fémes zene 
uralja a nagyszínpadot, Svédországból érkezik a 
Sabaton és a Soilwork a metálrajongók örömére, de 
szintén ezen a napon lép fel a kanadai rockkedvenc, 
a Danko Jones is. A keményebb zenék „ellensúlyozá-
sára” a magyar alterszíntér legnagyobbjai érkeznek: 
Hiperkarma, Kiscsillag, Vad Fruttik. Július 31-én, 
pénteken csak hazai előadók lépnek fel a FEZEN-en: 
a nagyszínpadon láthatja a közönség Ákost, a 
Magna Cum Laudét, a Hooliganst, de itt ünnepli 
huszonöt éves fennállását a Sex Action is, illetve 
a MÁV pályán búcsúzik a fehérvári közönségtől a 
Subscribe. Augusztus elsején a több mint húsz éve 
pályán lévő, stílusteremtő finn sikercsapat, a HIM 
zárja a nagyszínpadot. De Székesfehérvárra érkezik 
az egyik legösszetartóbb rajongótáborral rendelkező 
Lord és a Heves megyéből a rock and roll csúcsára 
törő Road is. Hogy a szombati napon is színes legyen 
a kép, arról az Irie Maffia, Péterfy Bori és az Anna & 
The Barbies gondoskodik. Idén minden 14 és 18 év 
közötti Fejér megyében tanuló fiatal kedvezménye-
sen látogathatja a fesztivált, melyhez tovább társul a 
fehérvári diákok ötszáz forintos kedvezménye is.

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. és 21 között. A nyár első vízparti zenei és sportfesztiválja négy 
napon át a legnagyobb hazai előadókkal kedveskedik a közönségnek. A fesztivál nemcsak a 
magyar zenészeket kedvelők számára lehet vonzó, mivel a szervezők sport- és számos más 
programmal is kedveskednek a vendégeknek. 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 négy-
napos 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.

Múzeumok éjszakája és Tűzzel-vassal fesztivál 
Programok június 19-től 28-ig

scHéDa sZilvia

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

Pop-dzsessz
20 óra Öreghegyi Közösségi Ház
Mits Márton és Birta Miklós koncertje.

Június 20. szombat
Múzeumok éjszakája 
Több helyszínen
Páratlan kiállítások, irodalmi programok, 
koncertek, találkozók színesítik a Múzeu-
mok éjszakáját, melynek székesfehérvári 
különlegessége, hogy központi témáját 
egy évenként változó művészeti ötlet 
adja. Részletek: fehervariprogram.hu

A Nemzetközi Erdészeti és Faipari Dol-
gozók sportnapjának megnyitója
8.30 Bregyó Sportcentrum
A június 19-21-e között zajló sport-
napokon mind a huszonkét állami 
erdőgazdaság képviselteti magát, de 
Ausztriából, Romániából és Szlovéniá-
ból is várnak csapatokat.

Csaba-napi hagyományőrző találkozó
15.30 Sóstó, Zöld tanya
Egyebek mellett túrával, szaktanácsadás-
sal, előadással, bemutatóval és tarisznya-
vacsorával várnak minden érdeklődőt 
a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és 
Könyvtár Egyesület szervezésében.

Séta a városházán
19 óra Városháza
Vezetéssel egybekötött séta indul a vá-
rosházán a Múzeumok éjszakáján. Az 
épület 23 óráig látogatható. 21 órától a 
díszudvarban levetítik Burján Zsig-
mond: Fehéredő múlt című filmjét.

Június 21. vasárnap
Mesés várlátogatás a Bory-várban
9 óra Bory-vár
Várlátogatásra várják a gyerekeket 
a Székesfehérvári Otthon Segítünk 
Alapítvány önkéntesei szervezésében. 
A Bory téren a Jancsárkert termelői piac 
árusai, kézművesei is megtalálhatók 
lesznek.  

A Barátság mozi műsora 

Színpadi előadások

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

Éjjelek és nappalok
Június 18-19. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai film.

T. S. Spivet különös utazása
Június 19. 10 óra
Magyarul beszélő francia-kanadai 
családi film.

Harcosok klubja
Június 19-20. 20 óra, június 23. 20 
óra, június 26. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai fil-
mdráma.

Liza, a rókatündér
Június 23. 18 óra
Magyar romantikus vígjáték.

Magam ura
Június 25. 18 óra
Feliratos norvég vígjáték.
 
Szex, szerelem, terápia
Június 25. 20 óra, június 27. 18 óra
Magyarul beszélő francia-belga 
romantikus vígjáték.

Megőrjít a csaj
Június 28. 18 óra, június 27. 16 óra
Magyarul beszélő amerikai vígjáték.

Valami követ
Június 16. 22.15, június 27. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai horror.

John Mighton: Fél élet
Június 19. 19 óra Igéző ( Basa u. 1. )
A Szabad Színház előadása.

Mozdulatlan legendák
Június 21. 19 óra Vörösmarty Színház
Az Alba Regia Táncegyüttes új 
produkciója

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

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. 15-én:
Almamoly: 4 db
Szilvamoly: 45 db
Keleti gyümölcsmoly: 49 db
Barackmoly: 13 db

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

Ingyenes jógaórák a jóga világnapján
16 óra Öreghegyi Közösségi Ház
A jóga világnapja apropóján ingyenes jó-
gaórát szerveznek gyermekeknek. Ezt kö-
vetően 18 órától a felnőttek is díjmentes 
jógaórán vehetnek részt Szűcs Dorina és 
az Öreghegyi Jógacsapat szervezésében.

Június 22. hétfő
XXII. Fehérvári csipkehét
10 óra Művészetek Háza
Felnőtt csipkeverő szaktábor június 
22-től 26-ig.

Jógaóra 
Június 22. és 25. 17 óra Fehérvári Civil Központ
Pap Csilla lélekgyógyász várja a mozogni 
vágyókat. Az Alba Pont Lakóközösségi In-
formációs Szolgáltató Iroda Női Klubjának 
jógaórájára kényelmes öltözetben, polifo-
ammal érkezzenek! A nyárra való tekintettel 
bejelentkezés szükséges, amit megtehetnek 
a 30/69-61-846-os telefonszámon. 

Június 23. kedd
Patchwork-kiállítás
18 óra Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Tolnai úti Tagkönyvtára
Lakatosné Fenes Márta foltvarró 
kiállítása. Megtekinthető július 3-ig a 
könyvtár nyitvatartási idejében.

Június 25. csütörtök
Kulka János a Viktóriában
17 óra Viktória Rehabilitációs Központ
A Viktória vendége ezúttal a népszerű 
színművész, Kulka János lesz.

Június 27. szombat
László-napi nosztalgia-délután
17 óra Pokol Pince
A „Nemcsak a húszéveseké a világ” 
Nyugdíjasklub nosztalgia-délutánja. 
Zene: Fodor Flórián.

Koncert a kastélyban
19.30 Fehérvárcsurgó, Károlyi Kastély
A Hermann László Kamarazenekar 
koncertje.

Június 28. vasárnap
Múltidéző móri vásári forgatag
9 óra Mór, Szent István park
Hagyományos vásár az egykori piacté-
ren, gyermekprogramokkal színesítve.

IV. Aquafitness ingyenes nyílt nap
9 óra Csitáry G. Emil Uszoda (Mészöly 
Géza utca)
Lányokat, fiúkat, nőket és férfiakat is 
szeretettel várnak egy vizes, mozgal-
mas délelőttre.



14 2015. június 18.FehérVár sPort

Por, hőség és izgalmak a Székesfehérvár Rallye-n
Visszatérése után Fehérváron nyert először futamot a hétszeres bajnok, ifj. Tóth János

Még mindig nem tudom száz százalékosan jól használni az autót, úgy tűnik, ez egy kicsit 
több időt vesz igénybe, mint gondoltam. Ettől függetlenül nagyon örülünk a győzelemnek! 
Szombaton egy kicsit jobban mentünk murván, mint vasárnap aszfalton. Ehhez az is hozzátar-
tozik, hogy én nem mentem ezeken a pályákon tavaly, ami jelentett némi hátrányt a többiekkel 
szemben. – értékelt a célban ifj. Tóth János, aki navigátorával, Szőke Tamással az utolsó 
gyorsasági után állítólag egy kicsit meg is könnyezte a győzelmet.

Óriási élmény volt egy hétszeres magyar bajnok ellen versenyezni, nagyon felemelő volt, 
nagyon élveztem! Persze ha mi nyertünk volna, szélesebb lenne a mosoly az arcunkon, de 
így, hogy megerősítettük a helyünket a bajnokságban, nem mondhatjuk, hogy rossz lenne a 
helyzetünk – mondta mosolyogva a beérkezést követően Herczig Norbert, aki a júliusi Veszprém 
Rallye-n már a legújabb fejlesztésű, R5-ös Fabiával áll rajthoz.

kaiser taMás

kaiser taMás

Az utolsó méterekig kiélezett csatát hozott 
a hétvégi Székesfehérvár Rallye. Az idén 
visszatérő hétszeres bajnok ifj. Tóth János és 
a bajnoki éllovas, Herczig Norbert között a 
tizenhárom gyorsasági szakaszt követően 4,3 
másodperc volt a különbség, Janika javára. De 
lehetett volna fordítva is.

Már pénteken nagyon sokan 
voltak kíváncsiak az Országos Rali 
Bajnokság versenyzőire. A Zichy li-
getnél felállított rajtdobogóra közel 
ötven első osztályú autó gurult fel. 
Már ekkor lehetett tudni – és ezt 
a gyors versenyzői nyilatkozatok 
is megerősítették – a hétvégére 
beígért nagy meleg mellett az első 
napi murvás szakaszoktól tartottak 
a legtöbben.
És a félelmek beigazolódni látszot-
tak, hiszen többeknek gondot oko-
zott a második, iszkai gyorsasági. 
Itt esett ki rögtön az elején az akkor 
még vezető Krózser Menyhért 
valamint a korábbi abszolút magyar 
bajnok, Spitzmüller Csaba is. Az 
első kört, vagyis három gyorsasági 
szakaszt követően Turán Frigyes 
vezetett. A fordos pilóta magabiztos 
előny tudatában vágott neki a nap 
második felének, azonban a várpa-
lotai gyorson defektet kapott, ami-
nek „köszönhetően” tönkrement a 
szervó az autóban, így Iszkán már 
el sem tudott rajtolni.
Innentől gyakorlatilag kétesélyessé 
vált a Székesfehérvár Rallye. Főleg 
azután, hogy a bajnoki címvédő 
Kazár Miklós Iszkán hagyott 12 
percet, majd ki is állt, és látni lehe-
tett, hogy Ifj. Tóth János és Herczig 
Norbert csatázik majd az elsősé-
gért. A visszatérő Janika az utolsó 

Dárdai, a megváltó?

1986. Jómagam kétéves voltam 
akkor. Huszonkilenc év telt el 
azóta. Részsikerek voltak, de az 
igazi, a NAGY, még várat magá-
ra. Most azonban kézzelfogható 
közelségbe került. Ja, hogy mi? 
Hát az, hogy labdarúgóink ismét 
világversenyen képviseljék 
szeretett hazánkat. Ha most 
intenék le az Európa-bajnoki 
selejtezősorozatot, már készül-
hetnénk is Franciaországba, és 
végre az Eb sorsolásánál nem 
azt kellene nézni, hogy melyik 
lesz a halálcsoport. Sokkal 
inkább azt, kikkel játszhatunk 
jövő nyáron!
Hogy mi változott? Lehet, csak 
annyi, hogy jött egy ember, aki 
nem nálunk szocializálódott, és 
fel tudta mérni, mire képesek a 
játékosok, mit lehet velük ját-
szatni. De lehet, hogy elég volt a 
Németországból magával hozott 
mentalitás. Vagy csak az, hogy 
pontosan látta, mit rontottak el 
elődei. Nem tudom. De egy biz-
tos, Dárdai Pál húzásai bejöttek. 
Egytől egyig! És ami ennél is 
fontosabb: amit ígért, betartotta. 
Jobbak lettek a játékosaink? 
Dehogy! Gyorsabban futnak, 
pontosabban lőnek? Ugyan már! 
Nagyjából annyi történt, hogy a 
szövetségi kapitány bizalmával 
hitet kölcsönöz a játékosoknak, 
akik semmi különlegeset nem 
csinálnak, csak amit kér tőlük. 
Ennyi elég? Jelen állás szerint 
úgy tűnik, igen…
Én azért egy kicsit féltem is 
Dárdait, meg a csapatot. Már 
hallom előre a hangokat, hogy 
„a legkönnyebb csoportból 
jutottunk ki”, illetve, hogy 
„csak azért vagyunk ott, mert 
huszonnégy csapatos az Eb”. 
De tudják mit?! Nem érdekel! 
Csak legyünk végre ott, harminc 
év után egy világeseményen, a 
többit meg majd meglátjuk. A 
lényeg, hogy Dárdai maradjon, 
és hagyjuk békében, nyugodtan 
dolgozni, és ha mégsem sikerül, 
akkor se feszítsük keresztre!A Székesfehérvár Rallye 

végeredménye

1. ifj. Tóth János, Szőke Tamás (Peugeot 
Total Hungária Rallye Team, Peugeot 
208 T16 R5) 1:19:42.9,

2. Herczig, Bacigal (Škoda Rallye Team 
Hungary, Škoda Fabia S2000) 4.3 
másodperc hátrány,

3. Hadik, Kertész (Hadik Motorsport, 
Ford Fiesta R5) 1:45.4 p h.

A bajnokság állása

1. Herczig Norbert, Igor Bacigal 100 
pont,

2. ifj. Tóth, Szőke 67,

3. Kazár, Ferencz (Maximmun Racing, 
Mitsubishi Lancer Evo9) 62
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Kerékpár Palota
Székesfehérvár, Sütő u. 2. (régi Sasad ház)

22/800-800; 06/70 383-83-73
info@kerekparpalota.hu

Kezdődik a szabadság
és még nincs rendben

a kerékpárod?
Hozd el hozzánk, mi akár 
1 nap alatt rendbe rakjuk!

Kellemes környezet,
szakszerű kiszolgálás.

Új
kerékpárszerviz 
a város szívében!

három szakaszból kettőt megnyert, 
és a nap végén 13,1 másodperces 
előnyben volt a szezonban eddig 
háromból hármat nyerő Hercziggel 
szemben. Aztán még az esti szerviz 
előtt kiderült, az a 13,1 másodperc 
valójában 23,1: Herczigék kikéstek 
egy időellenőrzőből, „jutalmuk” tíz 
másodperces büntetés lett.
Vasárnap már aszfalton szágul-
dott a mezőny, és a kérdés az 
volt, Herzcig le tudja-e dolgozni a 
hátrányát. Az éllovas elképesztő 

tempót diktált, mind a hét gyorsa-
ságit megnyerte, és folyamatosan 
közelített Janikáékhoz. Az utolsó, 
csákberényi szakasz előtt már 
alig volt nyolc másodperc az élen 
haladók közötti különbség,  így 
mindenki lélegzet-visszafojtva várta 
a záró 18,5 km-t. Herczig itt is jobb 
időt jött, mint a peugeot-s páros, 
de Janikáéknak így is megmaradt 
valamivel több, mint négy másod-
perc az előnyükből. 2011 augusztu-
sa óta ezzel először nyert bajnoki 
futamot ifj. Tóth János. A második 
hellyel és az utolsó gyors megnyeré-
séért járó plusz pontokkal Herczig 
Norbert így is megerősítette vezető 
pozícióját összetettben. A dobo-
góra Hadik Andrásék fértek még 
fel, akik nagyot csatáztak az első 
nap után még harmadik Olléékkal 
valamin Baloghékkal. 
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Burcsa és Casoni: sikerekre szövetkeztek

Ismerkedés a csapattal – vasárnaptól edzőtábor

Miért pont Bernard Casoni?
A klubigazgató azt mondja, az új edző a győztes típusú játékosokat szereti

soMos zoltán

Egy hete, hogy bemutatták a Videoton új veze-
tőedzőjét. Nem történt meglepetés, Joan Carrillo 
távozása után a francia Bernard Casoni kapta a 
fehérvári kispadot, akinek labdarúgói és edzői 
múltjával már előző számunkban foglalkoztunk. 

Az ötvenhárom éves szakember nem 
kezdő a pályán, s ha egyelőre játé-
koskarrierje tekinthető is sikeresebb-
nek, edzői tapasztalata is megvan 
hozzá, hogy megállja helyét az itthon 
és nemzetközi szinten is komoly 
célokat kitűző Vidi élén. Ezekről a 
célokról és a francia szakember ki-
választásának okairól Burcsa Győző 
klubigazgató beszélt.
„Egyértelmű cél a bajnokság megnyeré-
se. A kupában is minél tovább, lehetőleg 
az aranyig akarunk jutni. A nemzetközi 
szinten pedig annyit elérni, amennyit 
a játékoskeretünk megenged. Sajnos 
a csapatépítésben fél évet csúsztunk, 
most olyan munkát kell végezni, ami 
biztosítja a folyamatosságot” – utalt 
kicsit vissza az előző idény végére és 
Carrillo távozásának okára Burcsa. 
„Olyan szakembert akartam találni, 
aki a csapatunkat fel tudja készíteni 
fizikálisan is arra, hogy a hazai és 
nemzetközi riválisokkal is versenyké-
pes legyen. Bernard Casoni rendkívül 
elszánt, komolyan veszi a munkáját, és 
számomra az a legfontosabb, hogy nem-
csak olyan játékost akar maga mellett, 
aki szeretne győzni, hanem olyat, aki 
tud is! A kettő között nagy különbség 
van, az akarati tényezőket előtérbe kell 
helyezni! Utánaérdeklődtem volt klub-
jainál, játékosainál, edzőinél – korrekt, 
tisztességes, a munkában hívő edzőnek 
ismerték meg. Én is mindig abban hit-
tem, hogy csak az elvégzett munkának 
van eredménye. Harmincszoros francia 
válogatott, BL-győztes, és nagyon 
komoly edzői tapasztalattal is rendelke-
zik. Franciaországban jóval komolyabb 
az edzőképzés. Rengeteg edző van, és 
csak húsznak lehet első osztályú állása. 
Neki volt. Elmondtam, milyen projektet 
kell megvalósítani, mit kell az edzőnek 
megoldania a klubon belül, ő ezt nagyon 
érdekesnek találta. Segítőjével, Rodol-
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Sérülések átka kísér

Inkább fáradt, mint mosolygós volt Kovács 
Saci

soMos zoltán

Az öttusa Világkupa minszki döntőjében két fe-
hérvári hölgyért is szurkolhattunk, és a szezon 
korábbi eredményei alapján jó eredményeket 
vártunk tőlük. De van, ami ki tud fogni egy 
sportolón…

Kovács Sarolta és Alekszejev 
Tamara is ért el olyan eredményt a 
sorozat korábbi állomásain, amely 
alapján a fehérorosz fővárosban is 
az élmezőnybe várhattuk őket. A 
Volán Fehérvár kitűnősége, Kovács 
Saci azonban még a szezon elején 
sérüléssel bajlódva kellett, hogy 
készüljön, ami többször visszakö-
szönt a fizikai számokban, legin-
kább a futásban. Ezúttal is jól állt 
három szám után, hiszen negyedik 
helyről várhatta a futás-lövészet 
kombinációt, de abban visszaesett, 
végül tizenegyedik helyen zárt. 
Nem rossz persze az sem a világ 
legjobbjait felvonultató mezőny-
ben, de hiszünk benne, hogy a 
teljes értékű munkát végző Kovács 
az ennél is szűkebb elit tagja.

Alekszejev Tamara Kecskeméten 
életében először volt a legjobb 
tízben felnőtt Világkupa-verse-
nyen, ám rögtön utána megsérült. 
Három hetet hagyott ki, ez pedig 
végzetes ilyen intenzív időszakában 
az idénynek. Becsülettel végigküz-
dötte a minszki döntőt, a vívásban 
rá is sérült a húzódására, harminc-
ötödik helyezése lesz még jobb. 
Reméljük, már a két hét múlva 
kezdődő világbajnokságon – de ah-
hoz először tökéletesen fel kellene 
épülnie.
Demeter Bencének pedig egysze-
rűen nem volt jó versenye: a Volán 
Fehérvár öttusázója harmincadik 
lett a férfi döntőben. Az olimpiai 
kvótára pályázó versenyzőnek nem 
lesz egyszerű dolga a továbbiak-
ban sem a Minszkben kilencedik 
illetve tizedik helyen végző hazai 
riválisokkal, Marosival és Kaszával 
szemben. 
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phe Duvernet-vel nyolc éve dolgoznak 
együtt úgy, hogy a másik nélkül egyik 
sem dolgozott, vagyis erős kötődés van 
köztük, emberi és szakmai is.”
Maga Casoni is megerősítette, von-
zónak találta a fehérvári elképzelé-
seket. A kihívás is nagy, ezért vágott 
bele a magyar kalandba: „A Videoton 
azért érdekes, mert van egy terv, egy 
projekt a klubnál. Önmagában nagy 
kihívás egy bajnokhoz érkezni, amely 
ráadásul még fejlődő csapat. Számomra 
az az érdekes, hogyan tudunk még mesz-
szebb jutni, kiteljesíteni ezt a projektet.” 
– hangzott a Casoni-féle fehérvári 
székfoglaló. Az ismerkedési fázisban 
persze még nem akart hangzatos 
kijelentéseket tenni, de van, amire a 
bajnoki cím kötelez: „A csapat bajnok, 
természetes, hogy újra azok akarunk 
lenni, és még tovább lépni. Szeretnék túl-
jutni a BL selejtezőin. Szép kihívás egy 
vezetőedzőnek a Bajnokok Ligája, nagyon 
fontos mindenki számára. A csapat, a 
játékos, az edző értékét is növeli, ha meg 
tud felelni ilyen kihívásoknak.”
Hogy pontosan milyen kerettel 
készül majd a júliusban kezdődő BL- 
és bajnoki meccsekre a Videoton, az 
hamarosan eldől. Vasárnap ausztriai 

edzőtáborba utaznak Gyurcsóék, 
az új vezetőedző ott már alighanem 
szívesen dolgozna a teljes csapattal. 
Egyelőre a Győrből érkező Pátkai 
Máté edz új játékosként Sóstón, ahol 
hétfőn kezdődött a felkészülés. A 
szerb Braniszlav Danilovics pedig 
már alá is írt, egy évre kölcsönbe 
érkezik a kapus Felcsútról. Lapér-
tesülések szerint a szintén ex-győri, 
válogatott védő Lang Ádám is a Vidi-
ben folytatja, de a Kisalföld sanyarú 
sorsra jutott csapatából állítólag 
Rudolf Gergely is képbe került. A 
távozók között olyan alapemberek 
vannak, mint a kapus Calatayud, a 
gólkirály Nikolics, a csapatkapitány 
Sándor és a balhátvéd Stopira. A 
Burcsa által emlegetett féléves késés 
arra vonatkozik, hogy néhányuk 
helyére már télen igazolt a klub, de 
csak most kezdődik meg a csapatba 
építésük. Maradtak persze megha-
tározó emberek így is, kérdés, az új 
edző stílusa, játékfilozófiája mennyi 
idő alatt lesz tetten érhető a csapat 
játékán. Ami biztos, jövő héten 
kisorsolják az első európai ellenfelet. 
A Vidi kiemeltként várja a Bajnokok 
Ligája második selejtező körét.
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2015. 6. 20. SZOMBAT
 

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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:	Leffelholcz	

Marietta. Vendég: 
Flaschner	Kálmán.

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Szilvia.	Vendég:	ByTheWay

11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Somos	

Zoltán. Vendég: 
Szipola	Antal

12:40 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

13:05 Köztér – ismétlés 
13:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Leffelholcz	

Marietta. Vendég: 
Reiber István

14:05 Napi színes – ismétlés
14:10	 Kincsesláda	–	ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Pálfalvi	András
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Újrakezdés – olasz 

sorozat 13-14. rész 
16:30	 Fejezetek	Magyarország	

közlekedéstörténetéből	
–	ismeretterjesztő	
filmsorozat	17.	rész	

17:00	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

17:30	 Kincsesláda

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

18:00 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Szegedi	
Kovács	György

18:30	 A	Fehérvár	TV	archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20	 Épí-Tech	Magazin	
19:50	 Trópusi	hőség	–	A	bűnbak	

– am. sorozat (12) 
20:50	Jáky	65	
22:35 FehérVászon – 

filmes	magazin	
23:05 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:25 Képes hírek

2015. 6. 21. VASárnAp

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:20 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Szegedi	
Kovács	György

10:45	 Együtt	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	ByTheWay
11:40	 Agrárinfó	–	ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Somos	

Zoltán. Vendég: 
Szipola	Antal

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:	Leffelholcz	

Marietta. Vendég: 
Reiber István

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

sorozat 15-16. rész
16:30	 Fejezetek	Magyarország	

közlekedéstörténetéből	
–	ismeretterjesztő	
filmsorozat	18.	rész		

17:00	 A	Fehérvár	TV	archívumából
17:30	 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán.	Vendég:	Shygys
18:30	 A	Fehérvár	TV	

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

– am. sorozat (12) 
20:50	VI.	Fehérvári	Versünnep	
	 A	2015-ös	fehérvári	

szavalóverseny	
tizenkét	döntősének	
megmérettetése.

23:20	A	hét	hírei	
23:40 Képes hírek 

2015. 6. 22. 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	 Épí-Tech	Magazin	–	ism.
11:15	 A	Fehérvár	TV	archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A	hét	hírei	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán.	Vendég:	Shygys	

17:00	 Épí-Tech	Magazin	
– ismétlés 

17:30 Köztér – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezetők:	Lukács	

Renáta	és	Nagy	
Zoltán Péter. Vendég: 
Mellár Renáta

18:30	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45	 Agrárinfó	
20:15 Hírek
20:20	A	tánc	világnapja	–	

közvetítés	felvételről	a	
Vörösmarty	Színházból.

21:40 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió	archívumából

	 Benne:	Székesfehérvár	anno
22:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2015. 6. 23. 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

	 Műsorvezetők:	Lukács	
Renáta	és	Nagy	
Zoltán Péter. Vendég: 
Mellár Renáta

17:00	 Agrárinfó	–	ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	

Leffelholcz	Marietta.	
Vendég:	Pulai	Judit

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

beszélgetések extra
	 Beszélgetés	a	Magyar–

madjar	találkozó	című	
dokumentumfilmről.	
Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória. Vendég: 
Nagy	Zoltán	Péter,	
a	film	készítője.

20:50	Magyar–madjar	találkozó
	 Dokumentumfilm	

a kazakisztáni 
magyar	törzsről.

21:20 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió	archívumából

	 Benne:	Üzenet	a	jövőnek
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2015. 6. 24. SZerdA 

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 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:	
Leffelholcz	Marietta.	
Vendég:	Pulai	Judit

17:00 Paletta – ismétlés

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

Vendég:	Saitos	Lajos
18:30	 A	Fehérvár	TV	archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa – 

sportmagazin    
20:15 Hírek
20:20	 A	Fekete	Sas	Szálló	

története
20:50	 Székelyföldi	verstábor
21:40 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió	archívumából
 Benne: Versek
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2015. 6. 25. 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! – ism.
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:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Saitos	Lajos

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

Zoltán Péter. Vendég: 
Lukács	Renáta

18:30	 A	Fehérvár	TV	archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!

19:45	 Együtt	–	családi	magazin
20:15 Hírek
20:20	ARAK	AKTIV
	 Az	ARAK	atlétikai	

tehetségkutatója.
22:25 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:10 Képes hírek 

2015. 6. 26. pénTeK

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek  
08:00	Élő	közvetítés	

Székesfehérvár	Megyei	
Jogú	Város	közgyűléséről

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:	Nagy	
Zoltán Péter. Vendég: 
Lukács	Renáta

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

Vendég:	Bárány	István
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	Virtuózok	2015
20:50 Zorán és barátai
21:20 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió	archívumából
	 Benne:	Táncházi	pillanatok
22:00 Köztér – ismétlés
22:35 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: június 22. 20:20 A tánc világnapja – közvetítés felvételről a Vörösmarty Színházból.


