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A HETILAP

Egy napra Fehérvár lett
az atlétika fővárosa
14-15. oldal

Az elemek nem válogattak
3. oldal

Ünnepeltek a fehérvári szerb
közösség tagjai
8-9. oldal

Bevállalós fellegvándor
11. oldal

Vörösmarty Rádió FM 99,2

A város hangja

Nem volt szuper a kupadöntő
15. oldal

Közszolgálati bérlakás pályázat
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII.14.) számú önkormányzati rendelet 1. melléklet 4.2. pontjában biztosított, átruházott hatáskörében eljárva az alábbi, az
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő lakások bérbeadására a város területén
közfeladatot ellátó személyek részére nyílt pályázatot ír ki:
Cím

Alapterület Szobaszám Komfortfokozat

Bérleti díj
(Ft/hó)

Budai u. 2. 2/20.

24 m2

1

komfortos

10.050,-

Jókai u. 6. fsz. 2.

53 m2

2

komfortos

39.750,-

Repülőtér u. 5. fsz. 7.

68 m2

2

komfortos

37.400,-

A pályázati eljárásról telefonon Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal munkatársa, Somogyi Zsuzsanna ad felvilágosítást
munkaidőben, az alábbi telefonszámon: 22/537-611.
A pályázatok benyújtásának helye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.), ügyfélfogadási időben.
A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített
pályázati adatlapon lehet benyújtani, személyesen, zárt borítékban, „Közszolgálati
bérlakás pályázat” felirat feltüntetésével.
Pályázati adatlap Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vehető át, vagy letölthető az
Önkormányzat honlapjáról: www.szekesfehervar.hu.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. július 31. (péntek) 12:00 óra
A további pályázati feltételeket és a szükséges dokumentumokat a város
honlapján (www.szekesfehervar.hu/önkormányzat/pályázatok) megjelent részletes
pályázati felhívás tartalmazza.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A J

BE

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
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
• Pályagondnok
• Koronás Park - szolgáltatási koordinátor
• Parkfenntartó - gondozó
• Takarító
• Biztonsági őr
munkakörbe keres munkatársat.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
oneletrajz@varosgondnoksag.hu e-mail
címen lehet!
Részletek a www.varosgondnoksag.hu
oldalon!

A KDRIÜ Nonprofit Kft. a Dunaújvárosi Főiskola vezette konzorcium
tagjaként a duális képzés kiszélesítését tűzte ki célul, annak érdekében, hogy a Főiskola hallgatói részére a munkaerő piaci igényekhez
illeszkedő szaktudást adjon új tanulási eszközökkel bevezetésével.
A 2015-ös felvételi eljárásban felvételiző hallgatóknak új lehetőséget biztosít a Dunaújvárosi Főiskola, mégpedig a meghatározott
képzési területek esetében a hallgatók a felvételi döntést követően
kérhetik duális képzésben való részvételüket.
A kezdeményezés célja olyan duális képzési rendszer kialakítása,
mely biztosítja a felsőoktatási tanulmányaikat megkezdett hallgatók
számára a gyakorlati tapasztalatra épülő képzettség megszerzését.
A projekt által megcélzott csoport tagja minden olyan jelenlegi hallgató, gépész és mérnökinformatikus képzésre jelentkező középiskolás diák és lemorzsolódott hallgató, aki a helyi piaci igényeknek
megfelelő szakképesítést szeretne szerezni. Illetve olyan vállalkozások, akik a projektben kifejlesztett duális képzésben oktatási feladatokat vállalnának.
Amennyiben többet szeretne megtudni a régióban működő duális
képzési lehetőségekről, illetve jelen projektünkről, forduljon hozzánk bizalommal!
www.kdriu.hu
https://www.facebook.com/KDRIU.CTRIA

közéleti hetilap

Közélet

Akik egészségünket óvják

RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638
szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

A két kitüntetett: Kamarás Erika és Kadocsa
István gyermekorvosok

hogy két olyan alakját köszönti a város a fehérvári
egészségügynek, akik hosszú évek óta megmutatják, miért is hivatás ez a foglalkozás. Köszönetet
mondott a védőnőknek is, akik munkájukkal
rengeteg segítséget nyújtanak a családoknak.
A Székesfehérvár Egészségügyéért díjat idén Kamarás Erika gyermekgyógyász főorvos kapta, aki 1934ben született Székesfehérváron, és itt dolgozott a
városban. Szakorvosként 1965-ig dolgozott a Fejér
Megyei Rendelőintézetben, majd az alapellátásban
látta el feladatait gyermekorvosként. Ötven éve
praktizál a 6. számú gyermekorvosi körzetben, a
Budai út 24. szám alatt.
Polgármesteri elismerő emlékérmet vett át Kadocsa
István gyermekgyógyász főorvos, aki 1949-ben született Székesfehérváron. Az orvosi diploma, majd
a szakorvosi képesítés megszerzése után először
Miskolcon, a megyei kórházban dolgozott. 1981
óta Székesfehérváron, a Berényi úti gyermekorvosi
rendelőben látja el feladatait.
A Semmelweis-napon köszöntötték a Humán
Szolgáltató Intézet azon szakembereit is, akik 25,
30, 35 illetve 40 éve közalkalmazottként látják el
feladataikat az egészségügyben.

Viharral, heves esőzéssel, jéggel söpört végig
Székesfehérváron a hidegfront szerdán késő
délután. Nyomában kidőlt fák, összetört autók,
megcsonkított házak, vízben úszó pincék.

Olyan mértékű kár keletkezett
Székesfehérváron, hogy a helyi
védelmi bizottságot összehívták
szerda este. A Rákóczi utcában fa
dőlt egy emberre, akit információink szerint a kórházban ápolnak.
Villanyvezetékek szakadtak el, fák

törtek derékba, cserepeket kezdett
meg a hirtelen jött szélvihar. Már
biztos, hogy jelentős anyagi kár
keletkezett, aminek nagy részét az
efféle károkra elkülönített költségvetési keretből orvosolnak. Talán a
legjelentősebb viharkár a Gánts Pál
utcai önkormányzati épületben keletkezett, amelynek tetőszerkezetét
megtépázta a vihar, lemezburkolata
az utcára zuhant. Cser-Palkovics
András felajánlotta a város segítségét azoknak a családoknak, akiknek el kellett hagyniuk lakásukat.

Fotó: Bácskai Gergely

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.
30.000 Ft feletti javítás esetén

Nagy Zoltán Péter

Fotó: Bácskai Gergely

Az Oskola utcai olvasóterem falán található Semmelweis-dombormű koszorúzásával kezdődött a
hagyományos Semmelweis-napi ünnepség, majd a
Hiemer-ház báltermében folytatódott, ahol a kórház
dolgozói és Tóka Szabolcs orgonaművész adott
közös műsort. A köszöntőt Cser-Palkovics András
polgármester mondta, aki kiemelte, hogy a szürke
hétköznapokon sem szabad elfelejtenünk, mit
köszönhet a város közössége azoknak, akik hivatásuk szerint emberekkel foglalkoznak. Hozzátette,
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Az elemek nem válogattak

Heiter Dávid Tamás
Átadták a Székesfehérvár Egészségügyéért díjat, és köszöntötték a
Humán Szolgáltató Intézetnél több évtizeden át kimagasló és önzetlen
munkát végző szakembereket is.

FehérVár

A Gánts Pál utcai épületek tetejét ízekre szedte a tomboló vihar

FehérVár
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Elhunyt
dr. Kovács Tibor

Kultúra

Vakler Lajos

2015. július 9.

Hatvanhat éves az Utasellátó

Székesfehérvárra, a VOKE Vörösmarty Művelődési Házba látogatott a hatvanhat éves
Utasellátó múltját felidéző vándorkiállítás.

Kovács Tibor 1936-2015
A Ciszterci Nagyboldogasszony-templomban gyászmisével búcsúztak az
életének hetvenkilencedik esztendejében elhunyt dr. Kovács Tibortól családja,
barátai, tisztelői.
Kovács Tibor főorvos négy évtizeden át
dolgozott a város egészségügyi ellátásában. Orvosi diplomáját 1961-ben vehette
át. 1972-től a Fejér Megyei Szent György
Kórház radiológusaként gyógyított, majd
nyugdíjba vonulásáig Székesfehérvár
városi tiszti főorvosaként dolgozott.
1995-től az ultrahang-diagnosztikai
szakrendelés főorvosaként végezte munkáját. Kiemelkedő szakmai tevékenységét 1995-ben Székesfehérvárért díjjal,
2002-ben főtanácsosi címmel ismerte el
az önkormányzat. 2014-ben Székesfehérvár Egészségügyéért díjjal köszönte meg
a város a hosszú évtizedeken át végzett
áldozatos orvosi tevékenységét.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.

A retró jegyében gondoljunk a boldog
békeidőkre, amikor mi sem volt
természetesebb, mint hogy vonatra
szálljunk, hogy eljussunk A pontból
B-be. Ma már hihetetlen, de igaz:
a legtöbb vasúti kocsiban bizony
alig volt ülőhely, így aztán gyakorta
előfordult, hogy az emberfiának
nem volt más választása, mint hogy
az állva utazás kényelmetlenségét
felváltsa a jóval kellemesebb állva
fogyasztással. Tehát irány a büfékocsi,
jobb helyeken (gyorsvonatokon) az
étterem! Az előbbiben könyökölve
kaphattunk szárnyas vasúti címeres
csokirolót, sztaniolpapírba csomagolt

Fotók: Bácskai Gergely

Fotó: Simon Erika

Nosztalgiázzunk!

Íme a választék!

Az elegancia nem hiányozhatott a vasúti éttermekből sem

csemege szendvicsekkel csillapíthattuk éhünket, csatos üveges Bambi,
később Traubi és jófajta Kőbányai
Világos várta a szomjazókat. Az
étteremben persze más volt. Elegáns
teríték, logózott herendi és hollóházi
porcelánok, kristályra hajazó poharak,
élére vasalt MÁV-öltönyös pincérek
várták az utazóközönséget. Ilyen volt
az amerikai Pullmann kocsik mintájára megszervezett MÁV-vendéglátás
Utasellátó módra.

Régen volt, igaz volt
Minderre rácsodálkozhatunk, ha ellátogatunk a kiállításra. A tárlat Nehéz
György gyűjtő, tulajdonos ízlését dicséri, aki 2009-től foglalkozik az Utasellátó történetének bemutatásával. Ez

Hárommilliós felújítás

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:

Festettek, mosdókat és rámpát építettek az Alba Civitannál
Szabó Petra
Az alkalmazottak munkakörülményeit és
életminőségét jelentősen javító felújítás
zajlott a közelmúltban az Alba Civitan
Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft-nél.
A fogyatékkal élőket és megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató cég Fiskális úti
épületének valamennyi helyiségét minőségi
módon kifestették, valamint mozgássérült
mosdókat és az épület udvarán egy rámpát
alakítottak ki.

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal egyszeri, 3,2 millió forintos támogatásának köszönhetően
a cég ötven dolgozója egy kívül-be-

lül megújult épületben töltheti a
munkanapjait. A munkát végző
székesfehérvári vállalkozó, Sárközi
Attila és alkalmazottai kifestették
az épület valamennyi helyiségét,
kialakítottak három, mozgássérültek számára is használható mosdót,
továbbá korláttal ellátott rámpát
építettek az udvaron.
Az Alba Civitan Kft. ügyvezetője
lapunknak elmondta, a cég szívesen fogad minden, jó szívvel adott
támogatást. A Fiskális úti épületet
vegyes tüzelésű kazánnal fűtik, így
aki teheti, tűzifa biztosításával és
kiszállításával nagyban segítheti a
cég működését.

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

Fotó: Bácskai Gergely

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

Immár megújult helyiségekben dolgozhatnak

idő alatt magángyűjteménye jószerivel
teljessé vált, hiszen a vállalat kétszárnyas motívumaival díszített tárgyai
visszaköszönnek az egykori használóknak is. Megcsodálhatjuk a régen volt
evőeszközöket, a míves poharakat, a
kecses vázákat és kancsókat, a nosztalgia szódásüvegeket, láthatjuk azokat
az egyenruhákat, amelyek nélkülözhetetlen részei voltak az alkalmazottak
felszerelésének, újra felfedezhetjük a
falakat borító reklámokat, rácsodálkozhatunk az akkori étlapok és itallapok
választékára és áraira. Bepillanthatunk
a vendégkönyvekbe, megtudhatjuk,
milyenek voltak egykoron a bárszékek,
és azt is, hogy nézett ki egy kalaptartó.
Érdemes egy kicsit a múltban révedezni és megtekinteni a különleges vasúti
relikviákat!

Parkolóhelyek:
• 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 Attila kollégiumnál (Hosszúsétatér
felől) 68 m 2-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:
e-mail:

22/541-307
info@szepho.hu;
ingatlankezeles@szepho.hu

FehérVár
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Leffelhocz Marietta
Kánikula idején, ha bárkit megkérdeznénk, milyen
praktikái vannak a hőség átvészelésére, tízből tízen azt
felelnék, több folyadékot isznak és strandolnak. Mármár a naptej használata is a válaszok között szerepelne,
mint kötelező strandolási kiegészítő, de vajon tudjuk-e,
mi mindentől védi bőrünket az olykor ragacsos kozmetikai készítmény?

Tagadhatatlan, hogy számos pozitív hatása van a napfénynek. Hiánya csontfejlődési zavarhoz és rossz közérzethez vezet, de
a túl sok napfény káros is lehet. A bőrünk
természetes védekezőképessége igyekszik
felvenni a harcot a napsugárzás káros
hatásaival szemben, így ennek köszönhetően 15-20 percet tartózkodhatunk napon

Egészség

2015. július 9.

Naptejre fel!
anélkül, hogy leégnénk. Ám erős UV-sugárzáskor a szakemberek azt tanácsolják,
ne tegyük próbára a szervezetünket, a vízpartokon is éljünk az árnyas fák nyújtotta
lehetőségekkel, és használjunk naptejet!
„Minden korosztály számára fontos a megfelelő védekezés bőrünk érdekében” – mondja
Dr. Karaszi Margarita, a Fejér Megyei
Szent György Egyetemi Oktatókórház
Bőrgyógyászati Osztályának vezetője.
„A naptejek használata elengedhetetlen. A
gyerekeknek ajánlott magasabb faktorszámú
készítményeket vásárolni, de a ruházaton, a
kalap vagy sapka használatán is sok múlik,
ha a bőrpír és a hólyagok ellen vesszük fel
a harcot. Célszerű bizonyos szabályokat
betartani napozáskor. Például a már oly
sokszor emlegetett időintervallumot: 11 és 15

óra között ne tartózkodjunk a tűző napon! A
többszöri leégés bőrdaganat kialakulásához
vezethet, de a sokszori lebarnulás is a bőr idő
előtti öregedését eredményezi. Akinek sok
anyajegye van, érdemes minimum évente
egyszer szűrővizsgálaton részt vennie.”
Mit tegyünk, ha nem voltunk elég
elővigyázatosak? „A tejföl korszaka lejárt –
mondja a bőrgyógyász – a gyógyszertárakban kapható hűsítő készítményeket használjuk
a sérült bőrfelületre, így az pár nap alatt
regenerálódik. Ha azonban a panaszok nem
enyhülnek, forduljunk szakemberhez!”

Nem mindegy, hogy UVA
vagy UVB!
Az UVB sugárzás a leégésért felelős,
míg az UVA öregíti a bőrt, és fokozza a
daganatok kialakulásának kockázatát.
A korábbi naptejek egy része csupán a
leégéstől védett, és az UVA-védelem
nem kapott elég figyelmet. De ma már a
legtöbb Magyarországon kapható naptej
mindkétféle sugárzás ellen véd.

Fő az egészség!
Fotó: Kiss László

Gerinckímélő matracok, több
egészségpénztári számlára is!

A naptej nem véd azonnal! Felvitel után legalább fél óra kell a feliraton hirdetett védelem
kialakulásához. Bizonyos testrészeink különösen érzékenyek: az orr, az ajkak, a mellkas, a has,
a végtaghajlatok. Ezek nagyobb odafigyelést, gyakoribb ápolást igényelnek.

•
•
•
•

Egyedi méretre készítés
Bankkártya elfogadás
Azonnal elvihető standard méretek
Egyedi kedvezmények
Az akció 2015. július 1-31. között érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!

Székesfehérvár, Seregélyesi út 92. • telefon: 06 70 953 7266
(Az Opel szalon mellett, a körfogalomnál lévő volt Tulipán Ruhagyár épületében.)

Célt értek az egészségügyi dolgozók?
Leffelholcz Marietta
Úgy tűnik, rendeződik a helyzet, a hírek
szerint béremelés várható az egészségügyben.

Július elsején jelent meg az
egészségügyi felsőfokú szakképzésről szóló kormányrendelet,
amelynek része a rezidensek
illetve a frissen végzett szakorvosok támogatási programja. Az
Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyi koordinációért és EU-ügyekért felelős
helyettes államtitkára, Páva
Hanna jelentette be, hogy lépcsőzetes egészségügyi béremelés
kezdődik a rezidensprogramban.
A Fejér Megyei Szent György
Egyetemi Oktatókórház főigazgatója szerint helyes a szándék,
hiszen a rezidensek képviselik
a jövőt.
„Úgy vélem, jó az irány. A rezidensek képviselik a jövőt a magyar
egészségügy életében. A Szent
György Kórházban helyi kezdeményezésekkel eddig is nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy akár
a lakhatásukban, akár a továbbképzési lehetőségeikben segítsük
a fiatalokat. Persze kicsit önös
céllal is, annak érdekében, hogy itt
maradjanak Fehérváron, szeressenek itt élni és dolgozni.” – mondta
Csernavölgyi István.
Július elsején, az egészségügyi
dolgozók munkaszüneti napján,
a Semmelweis-napon béremelést
követelt több ezer egészségügyi
dolgozó a Magyar Egészségügyi

Szakdolgozói Kamara által szervezett demonstráción Budapesten, a Kossuth téren. A kamara
elnöke, Balogh Zoltán petíciót
adott át Dublinszki-Boda Péternek, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma főosztályvezetőjének. Információk szerint a
petícióban az állt: a szakdolgozók szándéknyilatkozatot írtak
alá, hogy ha 2015. szeptember
30-ig nem történik határozott
és számottevő bérfejlesztés a
szakápolóknál, akkor életbe lép
a munkaviszony felmondásáról
szóló nyilatkozatuk.
„Ez kicsit kényesebb téma, de
nyilvánvalóan nem lehet elmenni
mellette – mondta Csernavölgyi
István – de nemcsak a rezidensekből áll a magyar egészségügy,
hanem a jelenleg aktív korosztályból is. Ők sokat tettek le az elmúlt
évtizedekben az asztalra, sok áldozatot hoztak azért, hogy a rendszer
működni tudjon. Őket is meg kell
becsülni. Az érdekérvényesítő formákra nem szeretnénk kitérni, de
amellett egyértelműen állást lehet
foglalni, hogy az igényük jogos.
Meg kell őket tartani, elismerni a
munkájukat.”
A hírek szerint július elsejével életbe lépett az orvosok és
szakdolgozók mozgóbéremelése is, amit az alapbérbe építve
folyósítanak. Erre a célra az idén
öt, jövőre pedig már tizenhárommilliárd forintot költ az állam.
Az ez évi fedezetet az Egészségbiztosítási Alap céltartalékából
biztosítják.

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 hallásszűrésünkön, melyet ajándék
italhűtővel jutalmazunk.*

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

* Az akció a készlet erejéig tart. Az italhűtő 1 db 0,5 l-es üveg
hűtésére alkalmas. Az ajándékra a hallásvizsgálaton részt vevők
jogosultak. A részvételhez hozza magával ezt a hirdetést.

Hallókészülék elem
** A kampány ideje alatt egy személy max. 12 db
elemet vásárolhat akciós áron. A kedvezmény 2015.
augusztus 21-ig vagy a készlet erejéig tart.

WWW.VICTOFON.HU
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Régi képek

Vakler Lajos

Bakonyi István a tőle megszokott
módon, az irodalomtörténész
alaposságával ismertette meg a
beszélgetés során a hallgatóságot
az alkotás megszületésének körülményeiről.
„Ez a kötet a múlt folytatása, azaz szép
előzménye van. Néhány évvel ezelőtt
jelent meg Kálnay Adél hamvadó idők
című könyve, mely kisgyerekek figuráin keresztül mutatja meg az ötvenes
évek történetét. Most mélyebbre ás.
Ebben a könyvben a két világháború
közötti időszakot kutatja. Bizonyos
szempontból ez a könyv a Hamvadó
idők folytatása. Természetesen a
regényben sok a fikció, de úgy bomlik
különböző fejezetekre a történet, hogy
egy-egy fénykép kapcsán elindul a
fantázia, elkezdődik a régi mese. Olyan
önálló, önmagukban is létező történe-

Kép: Pintér Norbert

A Királykút portrébeszélgetés-sorozatában
Bakonyi István irodalomtörténész vendége
legutóbb Kálnay Adél volt. A székesfehérvári
gyökerekkel is rendelkező, József Attila-díjas
írónő a közelmúltban megjelent, Régi képek
című regényét mutatta be.

Kálnay Adél és Bakonyi István számára egyaránt fontos a múlt megismerése

tek ezek, amelyek aztán összeállnak és
egységes képet mutatnak. A mű záró
fejezete szinte egy önálló kisregény.
Nagyon szép példája a könyv annak,
hogy miként kell eljutni a gyökerekhez.”

A könyvhéten bemutatott regény
főszereplői egyedülálló nők, ugyanakkor Kálnay Adél számára az
egyedülállóság nem a társ nélküli
asszonyokat jelenti. A kifejezés
nála sokkal inkább a rátermettség
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szinonimája. Nem véletlen, hogy a
könyv borítóján is egy asszony régi
fényképe szerepel, aki nem más,
mint az örök példakép, az írónő
nagymamája. Ajánlójában a szerző
úgy fogalmaz: „Szerettem volna, ha
valami csodás erő berántana a képekbe, s elém tárulna világunk, régen élt
rokonaim világa. Egyszer én is régi kép
leszek, gondoltam néha, s megborzongtam ettől a gondolattól.”
A nyitottságról, a múltidézésről,
a titkok felfedezéséről és a hozzá
tartozó gondolatsorokról így vall
a szerző: „Azt gondolom, itt az ideje,
hogy megtanítsák az embereket érzékennyé válni arra, hogy úgy szemléljék
a múltat, amint az megtörtént, s becsüljék meg emlékeiket. Fontos tudnunk,
hogy honnan jöttünk, s ha elfelejtettük,
ismerjük meg újra családunkat! Azt hiszem, a családban a legalkalmasabb erre
a nagyszülő, még akkor is, ha már nincs
köztünk. Egész kisgyermekkorunktól
meghatározza életünket az ő múltjuk.”
Kálnay Adélt a közvetítés belső
kényszere, az egyszerű, a tiszta és a
szép ismerete teszi hitelessé, olyan
íróvá, aki esélyt ad mindennapjaink
megértéséhez.

A Fehérvár Televízió műsora 2015. július 11-től július 17-ig
K Ö Z É L E T - K U LT Ú R A - S P O R T - S Z Ó R A K O Z Á S

18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Üzleti negyed –
Képes hírek – benne
gazdasági magazin
minden egész órakor
19:50 Trópusi hőség – Marissa
a Híradó ismétlése
– am. sorozat (12)
Jó estét, Fehérvár! – ism.
20:50 Bass show 2. rész
Képes hírek – benne
Vörös Tamás
minden egész órakor
dzsesszzenész 55.
a Híradó ismétlése
születésnapi koncertje
Jó estét, Fehérvár! – ism.
basszusgitáros
Bajnokok városa – ismétlés
vendégekkel.
Fehérvári beszélgetések
22:30 FehérVászon –
– ismétlés
filmes magazin
Műsorvezető: Vakler Lajos.
23:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
Vendég: Virágh Ildikó
23:20
Képes hírek
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés Műsorvezető:
2015. 7. 12. VASárnAp
Kaiser Tamás. Vendég:
Kynsburg Zoltán
00:00 Képes hírek – benne
Paletta – ismétlés
minden egész órakor
Fehérvári beszélgetések
a Híradó ismétlése
– ismétlés
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
Műsorvezető: Látrányi
07:20 Képes hírek – benne
Viktória. Vendég:
minden egész órakor
Szabó Diána Irma
a Híradó ismétlése
Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
Köztér – ismétlés
10:20 Fehérvári beszélgetések
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Műsorvezető: Kaiser
Lajos. Vendég: Reé Géza
Tamás. Vendég:
10:45 Együtt – ismétlés
Skoff Gábor
11:15 Fehérvári beszélgetések
Napi színes – ismétlés
– ismétlés
Kincsesláda – ismétlés
Műsorvezető: Kaiser
Fehérvári beszélgetések
Tamás. Vendég:
– ismétlés
Kynsburg Zoltán
Műsorvezető: Látrányi
11:40 Agrárinfó – ismétlés
Viktória. Vendég:
12:10 Fehérvári beszélgetések
Hankusz Kálmán
– ismétlés
Napi színes – ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Honvéd7 – ismétlés
Viktória. Vendég:
Újrakezdés – olasz
Hankusz Kálmán
sorozat 25-26. rész (12)
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
Balatoni utazás –
13:00 Köztér – ismétlés
ismeretterjesztő
13:35 A Fehérvár TV archívumából
filmsorozat 3. rész
14:00 Napi színes – ismétlés
A Fehérvár Televízió
14:10 Kincsesláda – ismétlés
archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések
Kincsesláda
– ismétlés
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Kaiser
Műsorvezető: Vakler
Tamás. Vendég:
Lajos. Vendég: Reé Géza
Skoff Gábor

2015. 7. 11. SZOMBAT
00:00
07:00
07:25
10:00
10:25
10:55

11:20

11:45
12:15

12:40
13:05
13:40

14:05
14:10
14:40

15:05
15:15
15:30
16:30
17:00
17:30
18:00

A hét hírei című heti hírösszefoglalónk minden vasárnap 19 órakor jeltolmáccsal látható!
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Újrakezdés – olasz
sorozat 27-28. rész (12)
16:30 Balatoni utazás –
ismeretterjesztő
filmsorozat 4. rész
17:00 A Fehérvár TV
archívumából
17:30 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bencze Tamás
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Trópusi hőség –
Kenőpénzek – am.
sorozat (12)
20:50 Virtuózok
Székesfehérváron
A Virtuózok című
tehetségkutató
verseny döntőseinek
székesfehérvári koncertje.
23:20 A hét hírei
23:40 Képes hírek

17:00
17:30
17:50
18:00
18:05

18:30
19:00
19:45
20:15
20:20
21:00
21:50
22:00
22:45

Vendég: Bencze Tamás
Üzleti negyed – ismétlés
Köztér – ismétlés
Napi színes
Hírek
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Leffelholcz
Marietta. Vendégek:
Szabó-Bakos Zoltánné
A Fehérvár TV archívumából
Jó estét, Fehérvár!
Agrárinfó
Hírek
Fehérvári KultúrKorzó
2015. 1. rész
A Fehérvár Televízió
archívumából
Benne: Fehérvári pillanatok
Napi színes - ismétlés
Jó estét, Fehérvár!
- ismétlés
Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2015. 7. 14. Kedd

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
2015. 7. 13. Hétfő
– ismétlés
00:00 Képes hírek – benne
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
a Híradó ismétlése
07:00 A hét hírei – ismétlés
10:00 Jó estét, Fehérvár!
07:20 Köztér – ismétlés
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
10:45 Agrárinfó – ismétlés
minden egész órakor
11:15 A Fehérvár TV
A hét hírei ismétlése
archívumából
10:00 A hét hírei – ismétlés
11:40 Képes hírek – benne
10:20 Köztér – ismétlés
minden egész órakor
10:45 Üzleti negyed – ismétlés
a Híradó ismétlése
11:15 A Fehérvár TV
16:30 Fehérvári beszélgetések
archívumából
– ismétlés
11:40 Képes hírek – benne
Műsorvezető: Leffelholcz
minden egész órakor
Marietta. Vendégek:
A hét hírei ismétlése
Szabó-Bakos Zoltánné
16:30 Fehérvári beszélgetések
17:00 Agrárinfó – ismétlés
– ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos. 17:50 Napi színes

18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szabó Lajos
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális
magazin
20:15 Hírek
20:20 Jáky 65
A Jáky József Műszaki
Szakközépiskola 65
éves fennállásának
jubileumi gálaműsora.
22:05 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:50 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa sportmagazin
20:15 Hírek
20:20 Tóparti 25
A Tóparti Gimnázium és
Művészeti Szakközépiskola
25 éves fennállásának
jubileumi gálaműsora.
22:10 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:55 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

20:20 Kortárs Nyugdíjas Ki
mit tud? 1. rész
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2015. 7. 17. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
2015. 7. 16. CSüTörTöK
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
00:00 Képes hírek – benne
a Híradó ismétlése
minden egész órakor
10:00 Jó estét, Fehérvár!
a Híradó ismétlése
– ismétlés
2015. 7. 15. SZerdA
07:00 Jó estét, Fehérvár!
10:45 Együtt – ismétlés
– ismétlés
11:15 A Fehérvár TV
07:45 Képes hírek – benne
archívumából
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
11:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
10:45 Bajnokok városa – ismétlés
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
11:15 A Fehérvár TV
Műsorvezető: Vakler
minden egész órakor
archívumából
Lajos. Vendég:
a Híradó ismétlése
Borombovits Magdolna
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 11:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
17:00 Együtt – ismétlés
10:45 Paletta – ismétlés
a Híradó ismétlése
17:30 Esti mérleg – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV
16:30 Fehérvári beszélgetések
17:50 Napi színes
archívumából
– ismétlés
18:00 Hírek
11:40 Képes hírek – benne
Műsorvezető: Stefkó
18:05 Fehérvári beszélgetések
minden egész órakor
Krisztina. Vendég:
Műsorvezető: Látrányi
a Híradó ismétlése
Csetényi Attiláné
Viktória. Vendég:
16:30 Fehérvári beszélgetések
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
Hankusz Kálmán
– ismétlés
18:30 A Fehérvár TV
Műsorvezető: Vakler Lajos. 17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
archívumából
Vendég: Szabó Lajos
18:00 Hírek
19:00 Jó estét, Fehérvár!
17:00 Paletta – ismétlés
18:05 Fehérvári beszélgetések
19:25 Köztér – közéleti magazin
17:30 Esti mérleg – ismétlés
Műsorvezető: Vakler
20:00 Honvéd7 – honvédelmi
17:50 Napi színes
Lajos. Vendég:
magazin
18:00 Hírek
Borombovits Magdolna
20:15 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
18:30 A Fehérvár TV
20:20 Kortárs Nyugdíjas Ki
Műsorvezető: Stefkó
archívumából
mit tud? 2. rész
Krisztina. Vendég:
19:00 Jó estét, Fehérvár!
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
Csetényi Attiláné
19:45 Együtt – családi magazin 22:25 Köztér – ismétlés
18:30 A Fehérvár TV
20:15 Hírek
23:00 Képes hírek
archívumából

Kiemelt ajánlatunk: július 13. 20:20 Fehérvári KultúrKorzó 2015. 1. rész
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Ünnepeltek a fehérvári szerb közösség tagjai
László-Takács Krisztina

Iván-napi búcsút tartott a Rác utcában a Szerb
Nemzetiségi Önkormányzat és a Szerb Ortodox
Egyházközség. Székesfehérváron Keresztelő
Szent János, azaz Iván napján van a templom
búcsúja. A fehérvári szerbség egyik legnagyobb
ünnepén került sor a templom és az ikonok
újraszentelésére is a felújítás és restaurálás
után.

A Rác utcai szerb ortodox templomot 235 éve szentelték fel, ekkor
kapta nevét Keresztelő Szent

Jánosról. A kommunista időszakban a fehérvári szerb kisebbség
közel ötven évig nem látogathatta
templomát. „Először bezárásra ítéltetett, majd lebontásra, aztán győzött
a józan ész, a lebontási tervekből
felújítás, restaurálás lett, és 1995-ben
újra birtokba vehette a gyülekezet.” –
meséli Sándorovits László, a városi
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke.
Ez a templom mindig is sokat
jelentett a fehérvári szerb közösségnek, hiszen nem csupán a
Kepala

A szertartást végző papokat egy ikonfal választja el a gyülekezettől. A falnak nagy jelentősége van az iko

A kalács és a koljivó elengedhetetlen része az ünnepeknek. A koljivót az újjászületés jelképének
tartják. A rituális étel főtt búzából, aszalt gyümölcsökből és mézből van összegyúrva, érdekes
ízű és finom. A búza a megújulás, a továbbélés, a születés szimbóluma.

liturgia helyszíne, de megtartó,
identitásőrző szerepe is van.
Esküvők, keresztelők helyszíne ma
is. „Székesfehérváron nagyon sokan
élnek olyanok, akiknek ősei szerb
származásúak. Nálunk ugyanis az
asszimiláció nem most folyik, hanem
már elkezdődött az 1711 és 1848
közötti időszakban, azóta a vegyes

házasságok jellemzők.” – mondja
Sándorovits László.
Székesfehérváron 1895-ben szűnt
meg a szerb nyelv tanítása. Ezután
nem volt szerb iskola, csupán az
egyházközség maradt meg. A felnövekvő nemzedék itt tanulhatta meg
a hagyományokat, és ismerhette
meg a szerb nyelvet.
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Közösségi élet ma

gyermekeiket. Nálunk az unokák is
így vannak, a budapesti szerb Nikola
Tesla iskolába járnak, ahol van magyar
és szerb nyelvű oktatás is.” – meséli
Sándorovits László.

„Ma már csupán páran vagyunk, akik
beszélik a nyelvet, a többiek kisebb

Fotók: nzp

A liturgia

onok tisztelete miatt.

mértékben vagy egyáltalán nem tudnak
szerbül.” – magyarázza a nemzetiségi
önkormányzat elnöke. A vasárnapi
ünnepi szentmisén gyermekek is segédkeztek, ugyanis a mostani kisgyermekes generáció fontosnak tartja, hogy
gyermekük megtanulja ősei kultúráját,
nyelvét, sőt vannak közülük, akik
szerb tanítási nyelvű iskolába íratják

A székesfehérvári szerb közösségnek nincsen saját papja. Havonta
kétszer, szombatonként jön a
százhalombattai ortodox pap misét
tartani. A szerb ortodox szertartás
a pravoszláv, görögkeleti egyház
liturgiájából táplálkozik: a mise
nyelve a latin, néhány ima pedig – a
Hiszekegy, a Miatyánk – anyanyelven, azaz szerbül szólal meg. Minden szöveget énekelnek. Ennek az
a magyarázata, hogy a régi időkben
nem volt divat ünnepnapokon dolgozni, ezért a templomban sincsen
zene. A mise ünnepélyességét a
pap és a hívek énekelt imája adja.
A szerb ortodox templomban általában nincsenek ülőhelyek, esetleg
néhány szék, kizárólag a betegek
vagy a nagyon idősek számára, így
a résztvevők általában állnak vagy
térdelnek. Mindenkinek meghatározott helye van a templomban
a mise alatt. Külön helyen tartózkodnak a nők és a férfiak valamint
azok, akik nem ortodox vallás
szerint keresztelkedtek.

slava, vagyis a templom búcsú. Az
ünnep elengedhetetlen tartozéka
a koljivo, ezt és a kalácsot a pap és
a búcsú komája szeli fel a hagyomány diktálta módon. Mindkettőből kapnak egy darabkát a jelenlévők, és utána ihatnak a borból is. A
szerb ortodox egyházban a szentek
közül nagyon kevésnek ünneplik
a születését, de Keresztelő Szent
János e kevesek közé tartozik.

Újraszentelt ikonok
A szentmisén újraszentelték az
ellopott, majd visszaszolgáltatott

FehérVár

értékes ikonokat is, amelyeket
nemrégiben restauráltak. A 28 darabból álló gyűjteményt még 2009ben lopták el, majd 2014-ben találta
meg őket Lepsényben a rendőrség.
„A tolvajok abba buktak bele, hogy
együtt akarták értékesíteni, meglehetősen magas, több tízmillió forintos
összegért, és ez az adásvételi szándék
vezette nyomra az operatív nyomozást” – mondja a szerb önkormányzat elnöke. „Most 26 darab újult meg
szakértő kezek munkája nyomán. Az
ikonokat önkormányzati támogatással
restaurálták, így július 4-én ezeket is
újra megszentelte Lukian püspök”.

Crkvena slava
A helyi egyházközösség legnagyobb
ünnepe minden évben a crkvena

A szerb közösségnek fontos, hogy gyermekeik is megismerjék a hagyományt, és részt vegyenek
a liturgiában

Buborékos vasárnap
Koronás Park és strandbelépő egyben!

Vasárnap a Koronás Park
ismét tematikus nappal várja
a családokat. Ezúttal a vízé
és a vizes programoké lesz a
főszerep, hiszen ezekben a
napokban semmire sem vágyunk jobban, mint egy igazi
hűsítő programra. Délelőtt 10
órától este 6 óráig üzemel egy
vízifocipálya és egy szörfszimulátor, ezeket korlátlanul
használhatják a látogatók.
Napközben különböző vicces
játékok várják a gyerekeket,
lesz vízipisztolyos céllövölde,
vizeslufi-pukkantó, buborékfújó-készítés és persze
buborékfújás, amíg csak tart
a lendület. Délután 3 és 5 óra
között óriásbuborékshow
és tanítás szórakoztatja a
résztvevőket, 5 és 6 óra között pedig a Csicseri és borsó
gyerekkoncert pezsdíti fel a
mulatságot. A legjobb í0az,
hogy a parkban belépőnek
kapott karszalag vasárnap a
strandra is belépőül szolgál,
és a két hely átjárható. Érdemes a strandos programot
megszakítva átjárni egy kis
mókára, és végül meghallgatni a koncertet!
További információ:
www.koronaspark.hu
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Utazás

Utazzunk úgy, hogy megérje!

László-Takács Krisztina

Egyre tudatosabbak a hazai nyaralók. Sokan már a tervezett indulási
időpont előtt 2-3 héttel jönnek,
feliratkoznak, hogy szóljunk, amint
bomba ár van – hiszen tudják, hogy
látjuk, melyik gépen hány szabad
hely áll rendelkezésre. Így tudjuk
a legjobban pozicionálni a foglalás időpontját, hogy ténylegesen
a legutolsó helyekre startoljon rá
a legjobb áron. Az idei szezon bőséges kedvezményes lehetőségekben.

Fotó: Kiss László

Még mindig fontos a jó ár, népszerűek a
last minute utak. A magyar nyaralni vágyók
azonban egyre tudatosabbak akkor is, ha utolsó
pillanatos foglalásról van szó. Keresztény
Norbertet, a www.azutolsohelyek.hu Utazási
Központ Wonderland Kft. szakmai igazgatóját
arról kérdeztük, hogyan kell ezt elképzeli a
gyakorlatban.

Nyáron a legtöbben még mindig tengerpartra
vágynak

Vannak-e újdonságok az idén? Mi a
legújabb trend?
Újdonság, hogy a bécsi last
minute ajánlatokból is lehet
változatlan áron és azonos feltételekkel foglalni. Sokan kihasználják a kedvező árakat, és egy
Földközi tengeri nyaralás árán

eljuthatnak Kubába, Dominikára,
Mexikóba vagy akár Thaiföldre.
Sok a visszamondás, meglepő
módon az esetek többségében
azért, mert a munkahelyükön
nem kapnak szabadságot az emberek. Az ilyen visszamondások
esetén is jelentős kedvezmén�nyel juthatunk egy-egy repülős
nyaraláshoz.
Horvátország továbbra is népszerű?
Sokan foglalnak, mert sokat jelent
számukra az a lehetőség, hogy
bármelyik nap tudnak indulni, és
akár egy-két éjszakára is foglalhatnak szállodát. Olaszország is
érdekes, mert egyre többen keresik
a tengertől két-három kilométerre lévő apartmanokat, amelyek
lényegesen olcsóbbak. Van úszómedence, és mivel autóval jutnak oda
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a vendégek, nem gond számukra
autóval lejutni a partra. Törökország és Spanyolország soha nem
látott agresszív árpolitikája miatt
tömegek indulnak el autóval ezekre
a helyekre. Igaz, hogy drágább az
odajutás, de a szállás és az étkezés
nagyon olcsó.
Fapados járatokra is vadásznak a
vendégek?
A keresőrobotok segítségével
könnyen össze tudjuk hasonlítani a
különböző desztinációk árfekvését.
Sokszor meglepő módon a hagyományos légitársaságok jobb árakon
dolgoznak. A fapados járatoknál
számtalan költség merülhet fel,
amelyek megnövelhetik a végárat.
Nagy kihívás a legjobb árat megtalálni, és látni az elégedettséget a
vendég arcán.

Hogyan nyaraljunk olcsón?
1. Szállásfoglalásnál nagyot esnek az árak, ha lemondunk a tenger vagy éppen a
városközpont közvetlen közelségéről. Érdemes feliratkozni a szálláskeresők hírleveleire, és Facebookon is követni ezeket, mert nagyon sokszor csak ide teszik ki a
valóban kedvezményes ajánlataikat, amik viszont így hamar elfogynak.
2.. Autókölcsönzésnél menjünk egész korán a nyaralóhely kölcsönzőjébe, és kérjük
a legalacsonyabb kategóriás autót. Ilyenkor még sokan nem viszik vissza a kikölcsönzött autókat, és ha nincs nekik a legkisebb kategóriából, kötelesek annak árán
egy nagyobb autót adni.
3. Nagyon sok város, régió kínál városkártyát, amivel jóval olcsóbban vagy ingyenesen mehetünk számos programra, nézhetünk meg látnivalókat.
4. Minden múzeumnak van ingyenes napja a hónapban, vagy ingyenes esti órái. Egy
nagyvárosi látogatáskor sokat spórolhatunk azon, ha ezeket előre feltérképezzük.
Továbbá vannak olyan programok, látnivalók, amikre ha online előre bejelentkezünk, kedvezményes jegyet kapunk.

Felhívás!

A Vörösmarty Színház üzemeltetőt keres színházi büfé működtetésére.

Az üzemeltetés két éves időtartamra szól, 2015. augusztus 15-től 2017. augusztus 15-ig.
Az üzemeltető feladata kiterjed az alábbi helyszínekre:

Cyrano Caffe
Harmadik emeleti színházi büfé és étterem
Pelikán Kamaraszínház

Az ajánlattételhez szükséges információk beszerezhetőek Szalai Péter üzemeltetési
csoportvezetőnél a +36 70 669 93 18-as telefonszámon illetve az
uzemeltetes@vorosmartyszinhaz.hu e-mail címen.
Beérkezési határidő: 2015. július 19. éjfélig.

w w w. u t o l s o h e l ye k . h u
Nálunk az összes magyarországi és osztrák iroda
ajánlataiból tud foglalni. Ha más időpontban utazna,
mint amit a hirdetésben lát, kérjen ajánlatot!

Júl. 22. JORDÁNIA 8 nap rep., ...................................................................................... 4*Fp. 86.800 Ft, 4*All.i.
Aug. 11. IZLAND 7 nap rep., ......................................................................................... programok, magyar idegenvez., Reg.
Júl. 19. EGYIPTOM 8 nap rep., ..................................................................................... 4*All i. 99.900 Ft, 5*All i.
Aug. 21. SZARDÍNIA 8 nap rep., .................................................................................. 3*Reg. 99.900 Ft, 4*Fp.
Júl. 22. KOS SZIGET 8 nap rep., ............................................ Ap. Öe. 46.900 Ft, 3*Reg. 62.900 Ft, 3*All i.
Júl. 30. RODOSZ 8 nap rep., .................................................. Ap. Öe. 59.900 Ft, 3*Reg. 79.900 Ft, 3*All i.
Júl. 23. SZICÍLIA 8 nap rep., .................................................................................................................................... 4*Fp.
Aug. 31. GRAN CANARIA 8 nap rep., ................................... 2*Öe. 99.900 Ft, 2*Fp. 119.900 Ft, 3*All i.
Aug. 31. THAIFÖLD-PHUKET 9 nap rep., ........................................................................................................... 3*Reg.
Szept. 18. MALLORCA 8 nap rep., ................................................................................ 2*Reg. 49.900 Ft, 2*All i.
Szept. 16. IBIZA 8 nap rep., ............................................................................................ 3*Fp. 99.900 Ft, 3*All i.
Ajánlataink nem tartalmazzák a reptéri illetéket, díjakat, vízumot. Eng.sz.: U-000821
Last minute adatbank:
jelezze mikor utazna és kiértesítjük, ha az országban visszamondanak utat!

WONDERLAND TRAVEL

Székesfehérvár, Távirda u. 1-5., Tel.: 06-22/389-180
Horoszkóp
július 9. – július 15.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

130.900 Ft
229.900 Ft
119.900 Ft
145.900 Ft
98.900 Ft
92.900 Ft
98.900 Ft
144.900 Ft
146.900 Ft
94.900 Ft
122.900 Ft

VÁLOGASSON
NAPONTA ÉRKEZŐ

LAST
MINUTE

AJÁNLATAINKBÓL!

Kos 3. 21. – 4. 20.

Szakmai téren új kihívások kínálkoznak fel, melyek
a karrierje emelkedésében előfutárként szolgálnak.
Felerősödik Önben a tettvágy, az éleslátás, a céltudatosság, ami erős felhajtóerő az újabb elképzelései
kivitelezéséhez.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Az akció 2015.07.09-től visszavonásig tart, részletek az üzletben.

Válogasson több mint
300 katalógusból!

A racionális gondolkodás most nagy segítség lehet.
Intelligenciakapacitása a csúcson van. Amit eddig
merész ötletnek gondolt, lassan realizálódhat. Egy
sor fontos döntés előtt áll, melyeket meg kell hoznia
a hét során.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Bent a munkahelyén a feje tetején áll minden, amihez
most Ön nagyon kell, hogy helyreálljon a rend. Az
utóbbi időben tett erőfeszítései ezen a héten kezdenek
realizálódni.

Most fokozottan kell figyelnie teste, szelleme,
lelke jólétére. Szabadidejére tervezhet valamilyen
kellemes időtöltést szeretteivel. Így kapcsolatait
is ápolni tudja. Óvakodnia kell a nagyvonalú
költekezésektől.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A középpontba kerül egy új ötlete révén. A népszerűsége nő. Sok kérdésre megjön a válasz ezekben
a napokban úgy érzelmi téren, mint társadalmi
szinten. Ezen a héten beszédesebb kedvében van.

Az eddigi hetekhez képest sokkal gördülékenyebben
mennek a dolgok minden téren. Családi fronton
egy kellemes meglepetés éri a napokban. Most a
napi teendőkre kell koncentrálnia a munkájával
kapcsolatban.

közéleti hetilap
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Bevállalós fellegvándor
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Hankusz Kálmán szerint nincs lehetetlen

Látrányi Viktória

fekvő albengai repülőtéren. Többségben
vannak azonban a szép emlékek, így akár
most azonnal belevágnék egy hasonló
kalandba.”
Kálmán még ma is élénken emlékszik
minderre. Sőt újból erre készülnek a
fellegvándorok: a következő expedíció
során a Földet szeretnék megkerülni.

Nincs lehetetlen, a legbolondabb álmok is megvalósíthatók! Kell hozzá kitartás, szakmai alázat, kíváncsiság
és egy kis pimaszság. A dunaújvárosi fotós így találta
magát egyik-napról a másikra a National Geographicnél. Nem kellett hozzá más, mint egy kellően elvetemült ötlet, egy kisgép, egy elszánt pilóta. Ismerjék
meg önök is a Magnus Expedíció titkait!

Földi Zoltán pilóta és Hankusz Kálmán
fotóriporter egy legendás 1933-as expedíció nyomába eredt. A Földközi-tengert
megkerülő túra egy 82 évvel ezelőtti,
hasonló expedíciónak állított emléket.

Ötven nap, tizenkétezer kilométer
Tizenkétezer kilométer és ötven nap
után landolt a a Földközi-tengert
megkerülő Magnus Expedíció gépe.
Számtalan emlékezetes pillanat, váratlan helyzet és kaland adódott. Az olasz
partoknál megsérült a levegőben a gép.
„Nem tudom, pontosabban nem emlékszem, hogy mi történhetett, olyan hirtelen
zajlott le minden.” – idézte fel a baleset

A fellegek után kalandok a földön
Hankusz Kálmán kalandjait péntek esténként
a Fehérvár TV-ben is figyelemmel kísérheti

pillanatait Hankusz Kálmán. „Mivel
a fejhallgató a fejünkön volt, alig hallottunk valamit. Egyszer csak arra lettünk
figyelmesek, hogy megrepedt a kabintető.
Egy pillanat múlva aztán levált belőle egy
darab. Felerősödött a szélzaj, és jéghideg
levegő csapott az arcomba. A vákuum,
akár a filmekben, kiszippantott mindent,
amit tudott. Repült a térkép, a fejhallgatók,
a hihetetlen erő kitépte a kamerát a nyakamból, annak ellenére, hogy lekötöttünk
mindent. Kénytelenek voltunk kényszerleszállást végrehajtani a húsz kilométerre

Hankusz Kálmán nemrégiben Boszniában járt. A fotós a tudósok között
is erős vitát kiváltó, egyesek szerint
egyértelműen piramisokat felfedező
ásatásoknál kezdett el dolgozni, ahol
Semir Osmanagic bosnyák származású
amerikai üzletemberrel is találkozott.
A Houstonban élő régész és üzletember
2005-ben fedezte fel a piramisokat.
Hankusz Kálmán a helyszínen zajló
munkát, az ott látottakat örökíti meg
és tárja elénk. S milyen eredményeket hozhat a kormeghatározás vagy a
piramis alatt található járatrendszer?
Átírhatja-e a történelmet? Ezek a kérdések talán nem véletlenül merülnek fel...

Amit a Gerle 13-ról tudni kell
Bánhidi Antal repülőmérnök és pilóta
1931-32-ben megtervezte és a Budapesti
Műszaki Egyetemen megépítette Gerle 13
nevű motoros repülőgépét. A berepülések
során és a gyakorlati használatban várakozáson felüli teljesítményt kaptak. A mérnök
azért, hogy a nemzetközi közvélemény
előtt bizonyítsa a gép képességeit, egy
rekordhosszúságú útvonalat tervezett Bisits
Tibor pilótával: a Földközi-tenger körberepülését. 1933. február 19-én, a Gerle 13
nevű repülőgéppel neki is vágtak a 12.258
kilométeres útnak, és március 24-én érkeztek vissza a mátyásföldi repülőtérre.
Több héten keresztül minden pénteken 18
óra 5 perctől a Magnus Expedició nyomába
eredünk a Fehérvár Televízióban. Hankusz
Kálmán a Fehérvári beszélgetésekben
eleveníti fel a legjobb, legváratlanabb és
legemlékezetesebb pillanatokat. Természetesen a vadregényes tájak, a felhők fölötti
csoda is bemutatásra kerül!

Koronázás, ahogy még nem látta!
„Egy gyönyörűséges találmány”

Látrányi Viktória
Idén augusztusban ismét életre kel a történelem, megelevenedik a múlt Székesfehérváron. A
Koronázási Ünnepi Játékok olyan összművészeti
produkció, amely egyedülálló és lenyűgöző. Az
idei esztendőben augusztus 15. és 17. között a
920 éve városunkban megkoronázott Könyves
Kálmán uralkodását idézik meg. A Fehérvár
Médiacentrum felületein hétről-hétre érdekességekkel készülünk, kulisszatitkokat tudhatnak
meg a programokról, a szertartásjátékról és az
előkészületekről.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Fokozottan figyelnie kell a közúti közlekedésben!
Fontos döntései meghozatalakor ügyeljen a részletekre! Párkapcsolatában felmerülhetnek átmeneti
félreértések, melyeket egy csendes vacsora mellett
meg tudnak beszélni.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Akadnak olyan ügyletei a hét során, melyek gyakorlatilag nem sok hasznot hoznak a konyhára, csupán
protokolláris okok miatt csinálja végig. Szerelmi téren
mindenképp először gondolkodnia kell, és utána
kimondani, amit belül érez.

Mihályi Győző új szerepben
Állandó szereplőként harmadszor vesz részt
a produkcióban a színművész. Mihályi Győző
két alkalommal is szertartásmestert játszott.
A korábbi szerepéről így vallott: „Én úgy
fejtettem meg a szerepét, hogy ő egy hírvivő,
egy magyarázó, aki a mai kor emberét egy
kicsit közelebb hozza a szertartásjátékhoz.
Narrálta, előkészítette és kommentálta a
színpadon történteket. Beavatta a nézőket az
éppen folyó cselekménybe”. Ebben az évben
Tordy Géza és Blaskó Péter után a koronázóérsek szerepére készül, amit szintén nagy
kihívásnak tart.

A szereposztás:
Könyves Kálmán: Egyed Attila
Álmos herceg: Száraz Dénes
Krónikás: Blaskó Péter
Koronázóérsek: Mihályi Győző
Első püspök: Tűzkő Sándor
Második püspök: Lábodi Ádám
Felícia, szicíliai királylány: Törőcsik
Franciska
Eufémia, a kijevi fejedelem lánya:
Kerkay Rita

Fotók: Simon Erika

A tanult király életének fontos
eseményeit nappal színes középkori
forgatagban hagyományőrzők és a
közel öt méter magas királyi óriásbábok látványos bemutatói elevenítik fel. Este fénybe borul a belváros:
a Fény utca falakra vetített mozgó
történelmi képregényéből kiderül,
hogy „könyves” királyunk hogyan
reformálta meg és enyhítette elődje
törvényeit, hogy küzdött meg örök
riválisával, lázadó öccsével, Álmos
herceggel, mivel próbálta erősíteni
a tanulás fontosságát. Testközelbe
kerül a történelem. Egy középkori,
de mégis ízig-vérig modern életút lebilincselő története elevenedik meg.

„Tavaly a koronázó érseket játszottam, de
az előadás első részében a gyerekeknek
meséltem László legendáiból részleteket,
amik megelevenedtek, így nem idegen
számomra a szerep. Úgy gondolom, hogy a
Koronázási Ünnepi Játékok Székesfehérváron
egy gyönyörűséges találmány. Ehhez kell az
a szakrális tér, az az atmoszféra, amibe már a
szent királyok sírja közelében megelevenedő
szertartásjáték próbáin is belekerülünk.
Magánemberként és színészként egyaránt
különös élmény, hogy ennek részese lehetek.” – fogalmazott Blaskó Péter.

Lábodi Ádám az örök ellenlábas, Álmos
herceg bőrébe bújik idén a szertartásjáték
során. Erről is megkérdezzük csütörtökön
13:30 perctől a Vörösmarty Rádióban!

A Koronázási Ünnepi Játékok keretében ezúttal Könyves Kálmán uralkodását idézik meg

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ismeretlen emberek folyamodnak Önhöz tanácsért.
Olyan dologért adhat ki lényeges összeget, amit egy pár
hét múlva megbánna. Ezért szükséges a következetesség, a megfontoltság a pénzügyeit illetően.

Legyen türelmes az Önnél lassabban gondolkozókkal a hét során. Érzelmi élete fókuszpontban van.
Érdemes lenne mostanság több időt szakítaniuk
párjával kettőjükre.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Pénzügyi téren ez a hét tartogat Önnek kellemes
meglepetéseket. Egy korábbi munkája most kezd
igazán jól profitálni. Egyéb forrásból is várható
váratlan bevétel, egy kis talált pénz.

Azt tapasztalhatja, hogy türelmetlenebb a környezetében élőkkel. Figyeljen a közlekedés során, mert
a türelmetlenség balesetveszélyt okozhat! Kellő
türelemmel és körültekintéssel megelőzheti a bajt.
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FehérVár

A Barátság Mozi műsora
Meleg férfiak, hideg diktatúrák
Július 14. 20 óra
Magyar dokumentumfilm.
Szex, szerelem, terápia
Július 10. 20 óra
Magyarul beszélő francia-belga
romantikus vígjáték.
Agymanók
Július 11. 10 óra, július 14. 18
óra, július 18. 17 óra
Magyarul beszélő amerikai
animációs film.
Samba
Július 11. 18 óra
Magyarul beszélő francia romantikus vígjáték.
Szerelemsziget
Július 16. 18 óra, július 17–18.
20 óra
Feliratos horvát-német-bosnyák-svájci vígjáték.

Sportnaptár
Rangos kosárlabdatorna
Július 9-től 19-ig újabb nívós
kosárlabdatornának lesz a házigazdája Székesfehérvár. A B-divízióban
az U-20-as fiúk kontinenstornáját
városunkban tartják meg. A magyar
válogatott mellett tizenhét nemzeti
együttes képviselteti magát. Hazánk a
„D” csoportban Albánia, Svédország,
Szlovákia valamint Moldova legjobbjai ellen szerepel. A magyar válogatotton kívül Albánia, Örményország,
Svédország, Szlovákia, Ausztria,
Fehéroroszország, Finnország, Grúzia,
Koszovó, Luxemburg, Macedónia,
Montenegró, Portugália, Hollandia,
Románia, Svájc és Moldova legjobbjai
kápráztathatják el képességükkel
a székesfehérvári közönséget. Az
ingyenesen látogatható mérkőzéseket a Vodafone Sportcentrumban
és a Videoton Oktatási Központban
játsszák le.
A magyar válogatott mérkőzései:
Magyarország – Moldova: július 9. 18 óra
Magyarország – Svédország: július 10. 18 óra
Magyarország – Albánia július 11. 18 óra
Magyarország – Szlovákia július 12. 18 óra

Nyáresti szabadtéri koncertek
a belvárosban
Idén is folytatódik a tavaly elindított
Fehérvári KultúrKorzó koncertsorozata. 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.
Július 10-én, pénteken 19 órakor a
Ciszterci templom előtt Mits Márton
zenél. 20 órakor a Városház téren a
The Supersonics, 21 órakor a Hotel
Magyar Király előtti téren a Fabula
Rasa ad koncertet. Július 11-én,
szombaton Tóth Vera és Csóka Péter
hallható, majd Szirtes Edina, végül
Birta Miki adják a talpalávalót a
belvárosban.

Programajánló

2015. július 9.

Zene, buli, tánc – erről szól a fehérvári nyár
Programok július 10-től 19-ig

Schéda Szilvia

Július 11. szombat

Gyermeknapi móka és kacagás
10 óra Bregyó közi Ifjúsági Szabadidőközpont
Ugrálóvárral, játékvásárral,
gyöngyfűzéssel, hennafestéssel,
bűvészshow-val, kutyabemutatóval,
tombolával és még sok minden
mással várják a családokat a szervezők a játszótér területén.
Utcatánc a belvárosban
19-22 óra Fő utca, a mexikói étterem mellett
Salsa, bachata, kizomba zenék, közös táncok, animációk, ruedák akár
kezdőknek is! Elvárt öltözet, hogy
egységes arculata legyen a bulinak:
kék farmer, mellé fehér felső. A
részvétel ingyenes.

Július 12. vasárnap

Mi virít a kertemben?
9 óra Dinnyés, vasútállomás
A Fekete Sas Patikamúzeum második szervezett gyűjtőtúrája. Úti cél:
a Madárdal tanösvény.
A túrára a tervezhetőség érdekében
előzetes bejelentkezés szükséges.
Információ: 22/315-583, 70/3386173, krizsanypannus@gmail.com
és 30/296-6480, lencsesrita82@
gmail.com.
Buborékos nap
10 óra Koronás Park
Ismét varázslatos programmal várja
a gyerkőcöket a Koronás Park.
Többek között óriásbuborék-show,
gyerekkoncert, mesekuckó várja a
parkba látogatókat 18 óráig.

EFOTT Fesztivál 2015
A 2015-ös EFOTT egy régi-új helyszínen nyitja majd meg kapuit, hiszen
július 14. és 19. között újra Velence
ad otthont a fesztiválnak. Az idén az
Óbudai Egyetem égisze alatt megrendezésre kerülő fesztivál immár 40.
alkalommal csal mosolyt orcánkra. A
szervezők minden eddiginél nagyobb
bulit ígérnek. A szórakozni vágyók
tizenkét zenei helyszín közül válogathatnak. A fesztivál egy igazán ígéretes
koncerttel, a huszadik születésnapját
ünneplő Ganxsta Zolee és a Kartellel
valamint vendégzenészeikkel veszi
kezdetét. A következő napokon feltűnnek az olyan hazai kedvencek, mint a
Punnany Massif, a Brains, a PASO, a
Quimby, a Wellhello és az Anna and the
Barbies. A nemzetközi mezőnyt idén
DubFX, Borgore és Otto Knows képviseli. Szombaton egy négyórás szuperkoncerttel zárul a „nyaralás”, ahol furcsa
párosok (egykoriak és maiak mixelve)
elevenítik fel az elmúlt negyven évet.
Mindeközben az aktív kikapcsolódásra vágyók számos sportprogramból
válogathatnak, de lesz color party,
lovaskocsis túra, borkóstolás, gasztrofalu nótakaraokéval és kézműves
hamburgerekkel, valamint mai filmeket
felsorakoztató kertmozi is.

A MusiColore Énekegyüttes koncertje
17 óra Szent István Király Múzeum
Az együttes széles műfaji
spektrumot átfogó repertoárja
régi és kortárs műveket egyaránt tartalmaz, de nem riadnak
vissza kedvenc műveik átdolgozásától sem. Műsorukban
elsősorban könnyedebb hangvételű darabokat hallgathat meg a
közönség.

Július 13. hétfő

Asszonyműhely alkotóhét
9 óra Fehérvári Kézművesek Egyesületének háza (Rác u. 27.)
A tábor programja: a lányok, as�szonyok megismertetése azokkal
a természetes alapanyagokkal,
melyekkel lakásukat, környezetüket szebbé tehetik. Kézműves
technikák elsajátítása: hímzés,
varrás, fonás, gyapjúszövés,
vászonszövés, fonalfestés növényekkel, nemezelés – majd a
megtanult technikákkal játékok,
használati és ajándéktárgyak
készítése. Az alkotóhét időpontja:
július 13 -17.
Jógaóra
17 óra Fehérvári Civil Központ
Pap Csilla lélekgyógyász várja
a mozogni vágyókat. Az Alba

Fergeteges koncertek a
Popstrandon
Idén is megnyitotta kapuit az
Agárdi Popstrand, mely a megszokott
minőségi koncertekkel várja az élő
zene szerelmeseit. Immár 39. évadját
ünnepli az emberi léptékű élményszínpad Agárdon.
Az idei nyár további fellépői
Július:
11. Edda Művek, Pataky Művek
18. R-GO, Tóth Andi, Jakab-Péter
Izabella, Ilyés Jenifer
25. Bereczki Zoltán, Keresztes Ildikó
Augusztus:
1. Irigy Hónaljmirigy, Radics Gigi
8. Demjén Ferenc, Piramis
15. Hooligans, Vastag Tamás
19. Tankcsapda
21. Mobilmánia, Lord, Ismerős Arcok
22. Magna Cum Laude, Király Viktor

Pont Lakóközösségi Információs
Szolgáltató Iroda Női Klubjának
jógaórájára kényelmes öltözetben,
polifoammal érkezzenek!

Július 16. csütörtök

XI. Nemzetközi Polski Fiat találkozó
Július 16-19. Agárd, Chernel I. u.
56.
Autók felvonulása, autós ügyességi
játékok, vetélkedők, autó-szépségverseny szerepel az idei programban.
Kézműves és őstermelői vásár
15 óra Fehérvári Civil Központ
előtti tér
Júliusban is várja az érdeklődőket a szervező Fejér Megyei Civil
Információs Centrum. Lekvárok,
szörpök, szószok, sajtok, rétesek,
tej, kürtőskalács és kézműves
termékek közül válogathatnak a
vásárlók.

Július 18. szombat

Közelebb a polgárokhoz
10 óra Fehér Palota üzletközpont
melletti parkoló
Családi nap a felelős állattartás
jegyében a Fehérvári Állatotthon
szervezésében. Játékos családi
vetélkedő értékes nyereményekkel.
Fúvószenekari találkozó
17.15 Belváros
A KultúrKorzó programsorozat
keretében idén is megrendezésre kerül a fúvószenekari találkozó.
Részletes program: www.szif.org.

Felhívás véradásra

A vérellátás szempontjából a legkritikusabb időszak a nyár. Ilyenkor
az emberek szabadságra mennek,
elutaznak, ezzel együtt a véradók száma is megcsappan. Azonban éppen az
utazások, a megnövekedett közlekedési
balesetek száma igényelné a jelenlétüket. Ilyenkor még nagyobb szükség van
az önzetlen segítségre, az életmentő
véradásra.
A Magyar Vöröskereszt a következő
napokban az alábbi helyszíneken lesz
megtalálható:
-július 9. Ribillió Kávézó (Szfvár, Rózsa
utca) 16.30-tól 19 óráig
-július 10. péntek, Sárkeresztúr, Művelődési Ház 14.30-tól 17.30-ig
“Molycsapdák het
valamint hétfőtől-csütörtökig a Barackmoly: 0 db
96 db
székesfehérvári Vérellátóban 8-tól Szilvamoly:
15
óráig, pénteken 8-tól 14 óráig. Keleti gyümölcsm

Növényvédőszerek, vetőmagok, műtrágyák, virágföldek, marhatrágya, 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

Almamoly: 18 db”

Molycsapdák fogási adatai 2015. 07. 06-án:
Barackmoly: 7 db
Szilvamoly: 15 db
Keleti gyümölcsmoly: 54 db
Almamoly: 3 db

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

FehérVár

Sport

közéleti hetilap

Bringafieszta

Negyedik alkalommal rendezték meg a Kincsesbánya–Guttamási–Fehérvárcsurgó útvonalon
a Bringafiesztát. Az országúti kerékpárverseny
egyúttal Senior Magyar Bajnokság és Asztalos
Sándor-emlékverseny is volt. Az öregfiúk
három korcsoportja mellett nyeregbe szállt
a licenccel rendelkező magyar kerékpársport
színe-java is. A nyílt versenyen az Author- és a
Bringa kupa mellett a hölgyek is megmérettek,
a Castelli-kupáért.

Németh Zoltán, a rangos verseny
házigazdája, főrendezője számára
mindennél fontosabb, hogy ez a
hagyományos találkozó otthonra
talált a térségben.

„Mindig örülök, amikor elrajtol a
mezőny, hiszen ez azt bizonyítja,
hogy a hosszas szervezési munkánk
nem volt hiábavaló. Nagy örömömre
szolgál, hogy minden eddiginél többen
mérettetnek meg. Idén hat korosztályban kétszázöt versenyző nevezett. Azt
hiszem, sikerült megszólítanunk azokat
az embereket is, akik imádják ezt a
sportot, s ha nem is versenyszerűen
űzik, de szeretik a kerékpározást. A
nagy hőség alaposan megdolgoztatta ugyan a mezőnyt, de azt hiszem,
mindenki jól érezte magát, hiszen
színvonalas verseny volt valamennyi
kategória küzdelme.”
Nagy csatát hozott a hatvan év feletti korosztály versenye is. Meglepe-

Fotók: Simon Erika

Vakler Lajos
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Az idei szenior magyar bajnokok: Boros Pál, Takács Ferenc és Specziár Viktor

A rekkenő hőség ellenére remek iramban
tekert a mezőny

Együtt a mezőny

tés nem született, a székesfehérvári
Boros Pál favorithoz méltóan tekert,
így ő vehette fel idén a magyar
bajnoki trikót. „Számomra csodálatos
minden pillanat, mikor kerékpárra
ülhetek. Ha az ember egy életen át ezt
csinálja, az élete részévé válik, és nem
tud meglenni nélküle egyetlen napig
sem. Ez az életmód, most, hogy nyugdíjas vagyok, még inkább szenvedélyemmé tette a kerékpározást. A barátaimmal együtt napról napra nyeregbe

pattanunk, s ha kicsit lassabban is tekerünk, mint a régi időkben, de teljesítjük
a magunk elé kitűzött penzumot. Bizton
állíthatom, akkor lennénk betegek, ha
ezt nem tehetnénk meg. Próbálunk jó
példát mutatni, és nagy örömünkre
szolgál, hogy a hasonló versenyeken
egyre több fiatallal találkozunk. Talán
megértik, hogy nem kell feltétlenül versenyszerűen biciklizni ahhoz, hogy jó
társaságban, egészséges sporttal töltsék
el idejüket.”

Csóra Reni sportos tippjei

Fél év alatt mínusz tizenhat kiló
A tavasszal mutattuk be Angyal-Csóra
Renátát, aki azóta kéthetente látja el
hasznos tippekkel, tanácsokkal a Fehérvár
magazin olvasóit. Ezúttal azonban nem így
lesz! Az alábbiakban Reni egyik vendége,
Pálfi Anita enged bepillantást életébe.
Kiderül, hogy a háromgyermekes, 39 éves
anyuka hogyan fogyott néhány hónap
alatt tizenhat kilót.

Mikor kezdtél edzeni?
Január 12-én jöttem először az
edzőterembe, és attól fogva heti
öt edzésen veszek részt. Előtte
ahová jártam, ott csak kardióedzések voltak. Az év eleje
óta 84 kilóról indulva nagyjából
16 kilót fogytam.
Az étrendeden is változtattál?
Nagyon sokat. Kivettem illetve
drasztikusan lecsökkentettem
a szénhidrátokat, a cukrot is
száműztem. Erre nagyon figyelek.

Akkor se süti, se fagyi, se csoki?
De van, süti is, fagyi is, ezek
azonban proteinesek.
Milyen edzésekre jársz?
Hot ironra, hard fitre, spinningre és kamibora.
Futás?
Van az is, két barátnőmmel
szoktunk menni néha edzés
után a Bregyóba, és ott futunk
tíz-tizenkét kört.
Mennyire volt kemény ez a fél év?
Nagyon nehéz volt, főleg az első
három hónap. Háromgyermekes anyuka vagyok, és nagyon
szeretek főzni, sütni, enni. Pont
ezért lettem annyi kiló, amen�nyi voltam. Az eleje tényleg pokoli volt, de Reni sokat segített
abban, hogy átvészeljem. Nem
hirtelen álltunk át a diétára,
fokozatos volt minden. Az elején a négy szelet kenyér helyett
csak hármat ettem vacsorára, és
így szépen lassan kiiktattam a
szénhidrátot az életemből.

Fotó: Simon Erika

Kaiser Tamás

EXCLUSIVE

Funkcionális edzőterem
Székesfehérvár • Tel.: 30/678-3789

www.rgym.hu

www.facebook.com/rgymhu

Pálfi Anitáról nem olyan régen készült a kis
kép. A nagy pedig pár nappal ezelőtt.

Mi a cél?
Mindenképpen szeretném
megtartani a mostani formámat. Hosszú volt az út idáig,

sok energiám van benne, nem
akarom tönkretenni, amit felépítettem. Ebben nagyon sokat
segítenek az edzések, az itteni
légkör, szinte már hazajárok ide.
Miért indultál el ezen az úton?
Otthon kaptam egy-két megjegyzést a családtól, hogy ha
minden évben feljön öt-hat kiló,
az nem egészséges. De már
én magam is szerettem volna
változtatni az állapotomon, és
meg akartam állítani a hízási
folyamatot. Amikor az ember
három gyerek után meghízik, és
belenéz a tükörbe, vagy éppen
nem talál a ruhatárában olyat,
ami rájönne, az nem jó dolog.
És az sem volt elhanyagolható,
hogy szerettem volna, ha vis�szatér a jó közérzetem. Célom,
hogy egészséges életet éljek. A
gyerekek mindegyike sportol,
így nekik is bizonyítani akartam: megmutatni, hogy három
szülés után is vissza lehet jönni,
le lehet fogyni!
A lelkiállapotod mennyire változott meg?
Teljesen más lett! A férjem
kapott egy új feleséget, megváltozott a kisugárzásom, az életfelfogásom. Sokkal vidámabb
lettem, tulajdonképpen egészen
más emberré váltam azáltal,
hogy lefogytam, és egészségesen élek!
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Egy napra Fehérvár lett az atlétika fővárosa
Németh Zoltán

A magyar atlétika legerősebb mezőnyét
felvonultató versenyként írattatik be a sportág
históriás könyvébe a 2015-ös Gyulai István
Memorial. A Bregyó közi Sportcentrumban a
hőmérő higanyszála mellett az egy négyzetméterre eső olimpiai és világbajnokok száma
is az egekbe szökött. A hőség ellenére kiváló
eredményekkel kápráztatták el a világ legjobb
atlétái a fehérvári közönséget.

Az ARAK kiválósága, a száz méteren hetedik
Szabó Dániel testközelből tapasztalhatta
meg, milyen egy futamban szerepelni az idei
év leggyorsabb sprinterével, a Gyulai István
Memorialt megnyerő Justin Gatlinnal

Női százon is erős mezőny gyűlt
össze. Az egykori világbajnok, a
jamaicai Veronica Campbell-Brown
nagyot futott, egy századdal
tizenegy másodperc alá került, idei
legjobbját érte el ezzel. Kényelmesen győzött, az amerikai Tianna
Bartolettát majdnem két tizeddel
verte. A 10,99-es idő egyben új
versenycsúcsot is jelent.

Szépsége és kedvessége mellett gyorsaságával is a fehérvári publikum kedvence lett Veronica Campbell-Brown, aki idei legjobbjával
nyerte a női száz métert

Meglepetésre LeShawn Merritt nem állhatott a dobogó tetejére a Bregyóban: a jamaicai Gardiner 13 századmásodperccel megelőzte a 400 méter nagy favoritját

Pars Krisztiánnak sajnos nem sikerült megvédenie tavalyi elsőségét,
igaz, sérüléséből visszatérve nem
ezt, hanem a 79 méter elérését
tűzte ki célul. Ez meg is lett, 79,23ig dobta a kalapácsot. A győzelmet
nagy vetélytársa, a lengyel Fajdek
szerezte meg, aki 83,12 méterrel
a világ idei legjobbját dobta. A
hölgyeknél is lengyel siker született
Anita Włodarczyk jóvoltából. Orbán Éva a nyolcadik helyen zárt.

Női száz gáton két nagy sztár versenyzett: a bobosként téli olimpián
is induló, meggondolatlan nyilatkozatai miatt is ismert Lolo Jones valamint Queen Harrison futott nagy
versenyt. Jones kapta el jól a rajtot,
de az utolsó méterekre felzárkózott
mellé a másik amerikai. Jones végül néhány centivel, 12,69-es idővel
nyert. Idén még nem futott ilyen
jó időt, az amerikai bajnokságon
12,77-et mértek neki.

kező kubai Orlando Ortega az
utolsó előtti gátba futott bele, majd
az utolsót is döntötte, végül 16
másodperc felett sétált be a célba.
Baji Balázs ötödik helyet szerzett a
futamban.
Ezerötszáz méteren is sűrű és minőségi mezőny jött össze: a világranglista első, harmadik és hetedik
helyezettje is indult. Meglepetésre
a papíron legjobb Silas Kiplagatnak
nem sikerült megszereznie a győ-

Fotók: Simon Erika

Az idei Gyulai István Memorial
legnagyobb sztárja egyértelműen
Justin Gatlin volt. Az idei esztendő
leggyorsabb sprintere ráadásul már
azzal belopta magát a fehérváriak
szívébe, hogy napokkal a verseny
előtt érkezve folyamatosan feltűnt a
városban, és széles mosollyal osztogatta az autogramokat, állt modellt
a rajongókkal közös szelfikhez. A
versenyen aztán bizonyította, hogy
félelmetes formában van: közel
negyven fokban, szembeszélben is
10,02-t futott, ami a körülmények
ismeretében kiváló eredmény.
„Mindig csak a következő versenyre
összpontosítok, így nekem most ez,
a fehérvári a legfontosabb futásom.
Szeretek lépésről lépésre, versenyről
versenyre gyorsulni. Az összesített
cél pedig az, hogy a 2015-ös Justin
Gatlin jobb legyen a 2014-esnél. Ennek
elérésében a székesfehérvári verseny
ugyanolyan fontos, mint a többi, én
úgy megyek fel a pályára, hogy a
lehető legjobb időt hozzam ki magamból, függetlenül a körülményektől.”
– mondta el még a verseny előtt a
világ idei leggyorsabb embere.

Pars Krisztiánnak ezúttal meg kellett elégednie a második hellyel, de a pekingi világbajnokságon visszavághat nagy riválisának, a Gyulai István
Memorialt megnyerő lengyel Fajdeknek

LaShawn Merritt futását is sokan
várták, a 400 méter több alkalommal megkoronázott királya azonban ezúttal nem tudott nyerni. A
szoros verseny hajrájára hárman
fordultak az élen, végül a jamaicai
Steven Gardiner nyert, szintén
versenycsúccsal, 44,31 másodperccel. Merritt végül a második helyen
ért célba, 13 századmásodperc
hátránnyal.

A férfi 110 gátat meglepetésre az
Európa-bajnok Subenkov nyerte, mögötte végzett az olimpiai
ezüstérmes Jason Richardson és
a világcsúcstartó Aries Merrit is.
Három versenyzőnek elég szerencsétlenül végződött a verseny: az
egyes pályán Aleec Harris már a
rajt után bukott, a jamaicai Omar
McLoad féltávnál rándult le, míg a
világ idei legjobb idejével rendel-

zelmet. Egy másik kenyai, Ronald
Kwemoi elég simán lesprintelte az
utolsó százon. Háromezer méteren
nem volt igazán erős a rajtlista, a
néhány nappal korábban a világ
idei legjobbját futó kenyai Jarius
Kipchoge Birech könnyedén nyert
8:16,93-as idővel.
Női magasugrásban Szabó Barbarában bízhattak leginkább a már kora
délután is kilátogató nézők. Szabó
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Somos Zoltán

Gatlin a fővárosban?

Ezerötszáz méteren remek futamot láthattak a nézők, a kenyai
Kwemoi a hajrában simán lesprintelte esélyesebb honfitársát,
Kiplagatot

nyert: a katari Mutaz Esah Barshim
236 centivel lett első.
A férfi hármasugrásban hazai
győzelmet ünnepelhetett a fehér-

Nem volt szuper a kupadöntő

Balássi Imre:
kézi mellé kosár
Somos Zoltán
Az Alba Regia SC küldöttgyűlése Balássi Imrét
választotta meg a lemondott Dávid Kornél
utódaként a sportklub elnökének. A Köfém SC
vezetői tisztét is betöltő hajdani futballkapus
a kézilabdás lányok után a kosaras fiúkkal is
szeretne sikeres lenni.

Tapasztalt, klubját több nehéz
helyzeten is átvezető, határozott
elnök – így jellemezte ajánlásában
a város és az Alba Regia SC jelölőbizottsága is Balássi Imrét. Ezek a
tulajdonságok kellenek ahhoz is,
hogy ismét egységes, sikeres legyen
a klub kirakatának számító kosárlabda-szakosztály, az Alba Fehérvár
csapata. A hétfőn tartott küldöttgyűlésen egyhangúlag fogadták el
a szavazásra jogosultak a jelölést,
így Balássi, aki a Fehérvár KC első
embereként már élt meg nemzetközi sikert, hozzáláthat a munkához
a város másik népszerű csapatánál
is. Munkáját nyolc elnökségi tag segíti, köztük a férfi szakág szakmai
felelőseként a korábbi elnök, Dávid
Kornél is.

vári publikum. Az ARAK kiválósága, László Dávid 15,57 méterrel
a dobogó legmagasabb fokára
állhatott fel.

Somos Zoltán
Simán nyert a Ferencváros a Sóstói Stadionban,
elhódítva a magyar Szuperkupát. A Videoton a
Bajnokok Ligája selejtezőjében javíthat, ahol
jövő kedden játszik először.

Bernard Casoni nem fog a kardjába dőlni, csak mert kikapott a
Videoton a Szuperkupa döntőjében. Persze a szurkolóknak fáj,
ha éppen a Fradi veri sorozatban
harmadszor is simán a csapatot,
de talán még ők sem bánják majd
utólag, ha az új francia mester
keze alatt a legfontosabb mérkőzésekre összeáll egy erős Vidi.
Casoni elismerte, hogy voltak
hibák a játékban, ugyanakkor
látott biztató dolgokat is – mondta tehát, amit mondani szoktak
edzők vesztes, de talán nem túl
fontos meccsek után. Tény, több
új játékost, új taktikai felállást is
próbál a Carrillo-korszakot lezáró
csapat, ebbe pedig belefér egyegy vereség. Az edző ismerkedik
a kerettel, lassan kiderül, kiben
bízik alapemberként, és milyen
elképzelést próbál megvalósítani
a játékban. A Szuperkupa döntőjét 3-0-ra megnyerő Ferencváros
német mestere, Thomas Doll is
hasonló cipőben járt tavaly ilyenkor, aztán a jó szakmai munka, a
tudatos, megfelelő igazolások és
az eltelt idő mára tényleg ütőképes csapattá tette a zöldeket.
Casoni és a Videoton ennek az
útnak az elején jár. A hírek sze-

Fotó: Simon Erika

végül 1,84 méterrel negyedikként
zárt, a győzelmet pedig az orosz
Irina Gorgyejeva szerezte meg 1,91
méterrel. A férfiaknál a favorit

A katari magasugró világbajnok Barshim laza figura, nem véletlen, hogy oly
sokan szurkoltak neki a Gyulai Memorialon. Végül merész taktikával nyert
is, két rontás után emelt a magasságon, és 236 centivel az élen zárt.

Justin Gatlin Budapesten versenyez – hirdette a Gyulai Memorial
napján nemzeti sportlapunk a
címoldalon, amit akár felhorgadva
is kikérhetne magának minden
fehérvári. Mi aztán tudjuk, hogy a
világ idei leggyorsabb embere legfeljebb az M0-sról látta Nagytétényt...
Utána két napig Fehérvár történelmi belvárosában találkozhattak vele
a járókelők, akik bátran kérhettek
tőle közös fotót, és utána büszkén
mesélhették, hogy az amerikai szupersztár milyen közvetlen, kedves
ember. Javaslom, ne is haragudjunk
a megszokás rabjaként dolgozó pesti
kollégákra, akik automatikusan
Budapestet hozták összefüggésbe
egy Magyarországra érkező külföldi
sztárral. Székesfehérvár valaha
ennek az országnak a fővárosa volt,
ha pedig ma az országos sajtóban
Budapesttel keverik, akkor lehet,
hogy elindult a történelmi státusz
visszakerülésének számunkra dicső
folyamata. Viccen kívül pedig: bár
vannak, akik fanyalognak, hogyan
lehetséges, hogy ilyen kaliberű versenynek nem az első számú magyar
város ad otthont, a válasz egyszerű:
nincs olyan létesítménye, amilyen
Fehérvárnak van!

A Fradi elnyomta a Vidit, ahogy Busai (fehérben) Oliveirát

rint még várható új játékos érkezése, miközben a kupadöntőn
is pályára lépett három. Persze
rengeteg idő nincs, a nemzetközi
porondon jövő héten meg kell
tenni az első lépést. A walesi
bajnokságban játszó The New
Saints 6-2-es összesítéssel lépett
túl feröeri ellenfelén, és várja
otthonában a Vidit. Ha túljutnak
rajta Juhászék, újabb két kör
minimum biztos az európai porondon, vagyis erős ellenfelekkel

szemben alakulhatna a csapat.
Ezért is a legfontosabb feladat
most a Bajnokok Ligája-selejtező.
Jövő kedden este nyolctól kezdi
meg szereplését a magyar bajnok
a világ legrangosabb klubtornáján, amelynek főtáblájára jutni
igazi bravúr lenne. De a britek
elleni továbbjutás elvárható, ha
pedig több kört is menne a Vidi,
már senki nem emlékezne a múlt
heti, számunkra kevésbé szuper
kupadöntőre.

Hirdetes

ALBENSIS
templomi koncertek

székesfehérváron

Bach330
a zene fejedelme
Szent Imre-templom • 2015. július 23. • 19.30
közreműködők:

Tóka Ágoston – orgona • ifj. Major István – gordonka

ZENGJENEK
ÉGI TrOMBITÁK!
Szent Imre-templom • 2015. július 30. • 19.30
közreműködők:

A Corpus Rézfúvós Kvintett: Hámori János – trombita
Ráner Máté – trombita • Kristóf Ádám – kürt
Györök Máté – harsona • Sánta Martin – tuba
A négy koncertet tartalmazó bérlet ára 4500 Ft. A templomi koncertekre
2100 Ft a belépő, a Puccini-estre 1700 és 3500 Ft között válthatók jegyek.
A Puccini-estre a Harmonia Albensis bérlettulajdonosok
30% kedvezménnyel válthatnak belépőjegyet.

SzéKESfEhérvár
Megyei Jogú Város
Önkor m á n y z ata

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

2015. július 9.
PIETÀ sIGNOrE

felsővárosi Szent Sebestyén-templom
2015. augusztus 6. • 19.30
közreműködők:

Boross CsillA – operaénekes
Alba Regia Szimfonikus Zenekar
Primavera Kórus • Alba Regia Vegyeskar
Karigazgatók: Horányi Ottilia és Kneifel Imre
Vezényel: MedveCzky ÁdÁM – Kossuth-díjas karmester

Királyok és
királynék

a veszprémi Mendelssohn Kamarazenekar
székesfehérváron

Ciszterci templom • 2015. augusztus 13. • 19.30
közreműködik:

Mendelssohn Kamarazenekar
Művészeti vezető: Kováts Péter – hegedűművész
Székesfehérvár, Koronázó Tér

Nemzeti Emlékhely
2015. augusztus 18. 21.00
ESőNap: auguSzTuS 19.

PUCCINI:

Messa di Gloria
Szólisták:

Kálmándy Mihály
László Boldizsár

MUsICa
saCra

Közreműködők:

Alba Regia Szimfonikus Zenekar
Egyesített kórus
Vezényel:

Carlo Ponti Jr.
Zenei igazgató: Drahos Béla

További információ és jegyrendelés: www.koronazas.hu
Vörösmarty Színház Székesfehérvár, Fő utca 8. | 06-22/503-503 | jegyiroda@vorosmartyszinhaz.hu
Fehérvári Jegyiroda Székesfehérvár, Városház tér, Hiemer-ház 06-22/537-603 | jegyiroda@szekesfehervar.hu
Jegyértékesítő pontok: Városház tér, Alba Plaza, Interspar

Peugeot 3008 és 5008 most használtautó-beszámítási akcióval és akár 2,5% THM-mel** érhetők el a Fábiánnál!
*Az ajánlat a 2015. június 1. és június 30. között megkötött adásvételi szerződésekre érvényes, használt autó beszámítása és új Peugeot 3008 vagy 5008 vásárlása esetén (a kedvezmény teszt- és használt autóra nem vonatkozik). A kedvezmény más
akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze. Az új Peugeot 3008 és Peugeot 5008 modellek 1 200 000 Ft kedvezménytől már elérhetőek, de kizárólag használtautó-beszámítás igénybevétele esetén. A Peugeot 3008 esetén az ajánlat hybrid
változatra nem vonatkozik. A tájékoztatás nem teljes körű. A jelen ajánlat nem minősül szerződéses ajánlatnak. Az akció részleteiről érdeklődjön Peugeot-márkakereskedésünkben! ** A jelen finanszírozási ajánlat a Retail Prod Zrt. Peugeot Finanszírozás
forint alapú, változó kamatozású, a futamidő végén tulajdonszerzést eredményező, zártvégű pénzügyi lízing-ajánlata, az ajánlat más finanszírozási konstrukciókra nem vonatkozik. Önt terheli a gépjármű tulajdonjogának a futamidő végén történő megszerzésére tekintettel fizetendő visszterhes vagyonszerzési illeték. A THM meghatározása az aktuális Üzletszabályzatban foglalt feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat.
THM: 2,5%-9,09%. A THM-mutató nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. A folyósítás feltétele a pozitív hitelbírálat. A finanszírozás teljes futamideje alatt casco biztosítás fenntartása szükséges. A Peugeot Finanszírozás az Üzletszabályzatában feltüntetett díjak érvényesítésére jogosult, továbbá a finanszírozással kapcsolatos, harmadik személy részére fizetendő költségeket (pl. hitelbiztosítéki nyilvántartásba vételi díj) jogosult az ügyfélre továbbhárítani. A kép illusztráció. A jelen akció
visszavonásig érvényes és más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a Peugeot Finanszírozás fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint az akció
visszavonásának jogát. Részletekért forduljon az akcióban részt vevő márkakereskedésekhez, illetve keresse fel a http://szolgaltatasok.peugeot.hu/peugeot-thm-ajanlat honlapot. A Peugeot Hungária Kft. fenntartja magának a jogot a kereskedelmi
akció megváltoztatására és visszavonására. A képek illusztrációk

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
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