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Választókerületi
programok
Lakossági fórum a Köfémen
Június 27 -én, hétfőn 17 órától a Köfém
Művelődési Házban Dienesné Fluck
Györgyi, a 14. számú választókörzet
önkormányzati képviselője lakossági fórumot tart, melyen részt vesz
Cser-Palkovics András polgármester is.
Jelen lesz még Bozai István városgondnok, Kovács Zsolt rendőr alezredes,
városi rendőrkapitány és Nagy Zsolt, a
Közlekedési Iroda vezetője is.

Július 1-jén szünnap
A polgármesteri hivatalban a köztisztviselők napjához kapcsolódóan
július elseje munkaszüneti nap lesz,
így azon a pénteken szünetel az
ügyfélfogadás. A következő munkanapon, július 4-én már a megszokott
munkarend szerint várják az ügyfeleket. Az egészségügyben dolgozók
számára is munkaszüneti nap július
elseje. Szünetelnek a székesfehérvári
háziorvosok, házi gyermekorvosok,
fogorvosok és az iskola-egészségügyi szolgálat rendelései, valamint
a Család- és Nővédelmi Központ
és a fogászati röntgen is zárva tart.
Probléma esetén az ügyeletet lehet
felkeresni az Orvosok Házában, ahol
munkaszüneti napnak megfelelő
renddel, azaz egész nap ügyeletet
tartanak.

Közélet

Bácskai Gergely

Kész az új járda

A Mikes Kelemen utca útburkolatát a Saára
Gyula-program keretében újították fel még
2014-ben. Az ott élők azóta többször kérték
a körzet önkormányzati képviselőjétől, hogy
találjon módot a járda felújítására is. Most
megtörtént ez is!

A járdafelújítás június elején
kezdődött, kedden délután pedig
már a műszaki átadásra került sor.
A munkát ugyanaz a cég végezte,
amely a Sarló utcai parkolóhelyek és járdaszakasz felújítását.
Szakembereik ott is gyorsan, jó
minőségű munkát végeztek, és
a mostani, Mikes Kelemen utcai
járdafelújítás is gördülékenyen
zajlott.
A műszaki átadáson Horváth
Miklósné, a városrész képviselője
megköszönte a kivitelezésben és
műszaki ellenőrzésben résztvevők munkáját valamint a lakók
türelmét és együttműködését, akik
a munkálatok idején a Városgondnokságon megváltott ingyenes bérlettel a közeli Mancz János utcában
parkolhattak.
Lángi Judit, a Városgondnokság
műszaki ellenőre elmondta, hogy
a Mikes Kelemen utca 1. számú
háztól a 7. számú házig, vagyis a
zsákutca végéig került sor a járdafelújításra, összesen 440 négyzetméter felületen. A rossz állapotú

szegélyeket mind a külső, mind a
belső oldalon kicserélték, valamint
új kopóréteget építettek. A járda-

Székesfehérvárra látogatott A Virágos Magyarországért szervezőbizottságának zsűrije.
A szakmai grémium a város környezetszépítő
koncepciójáról tájékozódott, majd meglátogatta a székesfehérvári pályázat helyszíneit.

Köszönet a határok őrzőinek

megvalósításának lehetőségeit
elemezte.
A zsűri ezt követően Spanyárné
Halász Szilvia főkertész kalauzolásával a város közösségi tereinek,
zöldterületeinek kialakítását tekintette át. Csemez Attila tájépítész, a
zsűri elnöke úgy fogalmazott, hogy
a szakmai grémium jó tapasztalatokat szerzett, különösen az újonnan
készült kisebb-nagyobb beruházások számát és minőségi kivitelezését illetően. A szakember kiemelte:
Székesfehérvár sokoldalúan fejlődött, köszönhetően a magas szintű
szakmaiságnak és a szívvel-lélekkel
végzett munkának.

Samu Miklós
Migrációs Válsághelyzet Kezeléséért Szolgálati
Jelet vehetett át kilencvenhét katona az Összhaderőnemi Parancsnokság állományából.

A Városház téren június 16-án
kilencvenhét katona vehette át a
Migrációs Válsághelyzet Kezeléséért Szolgálati Jelet. A honvédek
heteken, hónapokon keresztül
családjuktól távol, nem laktanyai
körülmények között végzik azt a
feladatot, amire felesküdtek. A Migrációs Válsághelyzet Kezeléséért
Szolgálati Jel a honvédelmi miniszter által adományozott kitüntetés,
amivel az európai migrációs válság

keretében a magyar határvédelmi
feladatokban kiemelkedő helytállást tanúsított honvédeket díjazzák.
„Hihetetlen bevándorlóáradat érte el
hazánkat, és ezt a kihívást a hagyományos eszközökkel nem tudtuk kezelni.
Így hatalmas szükség volt a Magyar
Honvédség tagjaira, hogy megvédjék
az ország szabadságát és a magyar emberek biztonságát.” – mondta Vargha
Tamás honvédelmi miniszterhelyettes az ünnepségen.
Cser-Palkovics András polgármester kiemelte: Székesfehérvár ezt
követően is mindent megtesz majd
a déli határon szolgálatot teljesítő
katonákért, hogy családtagjaikkal
tartani tudják a kapcsolatot.

A fehérvári közterek virágkompozícióira igazán nem lehet panaszunk!
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Mészáros Attila alpolgármester a
város két, folyamatban lévő zöldterületi fejlesztéséről tájékoztatta
a vendégeket. A Sóstó Természetvédelmi Terület rehabilitációja
mellett a beruházáshoz kapcsolódó Csónakázó-tó projektterve
és a Modern Városok Program
keretében megvalósuló „Fehérvár
Tüdeje – Zöld Fehérvár” program

szakaszhoz kapcsolódó zöldfelületek rendezése és füvesítése is
megtörtént.

A környék lakói már birtokba is vették az új járdát a Mikes Kelemen utcában

A virágos Magyarországért
Vakler Lajos

2016. június 23.
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A kitüntetést a kormány tavaly decemberben alapította

Fiatalok is segítenek a katonasírok rendezésében
Gáspár Péter
Magyarországi hivatalos látogatása során
Székesfehérvárra érkezett a Német Hadisírgondozó Népi Szövetség elnöke. Marcus Meckel
evangélikus lelkészt, a Német Demokratikus
Köztársaság utolsó külügyminiszterét június
17-én fogadták a városházán.

Marcus Meckel látogatásának
célja többek között az volt, hogy
közösen előkészítsék az emlékünnepséget, amit a székesfehérvári
német katonatemető huszonöt éves
évfordulóján rendeznek az idén.
Róth Péter alpolgármester a találkozó során gratulált a Bethlen Gábor-díjas elnöknek. Az elismerést

FehérVár

Közélet

az evangélikus lelkész, a Német
Demokratikus Köztársaság utolsó
külügyminisztere Lezsák Sándortól, a Bethlen Gábor Alapítvány
kuratóriumi elnökétől vehette át
csütörtökön Budapesten.
A megbeszélésen elhangzott: a sírok
rendezésében a civil és katonai
önkéntesek mellett részt vesznek a
fiatalok is. A szövetség fontosnak
tartja, hogy fogékonnyá tegyék a
fiatalokat a történelmi eseményekre,
hogy felismerjék: az események nem
saját maguktól alakulnak, hanem aktív emberi közreműködéssel. Ebben
az összefüggésben az ember nemcsak azért felelős, amit tesz, hanem
azért is, amit megtenni elmulaszt.

Tisztelt Ingatlanhasználók!
Tisztelt Gazdálkodó Szervezetek!
Az idei évben folytatódik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
átszervezése. Legfontosabb lépésként meghatározásra került az állami közfeladat és ennek következtében elkezdődött az állam szerepvállalása a tevékenységek megszervezésében. Megalapításra került a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
Zrt. (NHKV Zrt.) melynek feladata az állami szerepkör gyakorlati
végrehajtása, így a közszolgáltatási díjak beszedése, kintlévőségek
kezelése is.
A 2016. április 1-jét követő teljesítések esetén a jogszabály előírása
alapján a közszolgáltatók nem számlázhatnak közszolgáltatási díjat
az ingatlanhasználók, gazdálkodó szervezetek és intézmények felé.
A díj számlázására kizárólag az NHKV Zrt. jogosult.
Azon partnereink – intézmények, gazdálkodó szervezetek, társasházak, lakásszövetkezetek –, akik eddig havonta fizették a díjat, már
eddig is tapasztalhatták, hogy a márciust követő időszakokra nem
kaptak számlát, hasonlóan a II. negyedév esetén a negyedéves elszámolásban lévő ingatlanhasználók is. Sajnos a számlázásra jogosult
szervezet informatikai fejlesztése csúszásban van, ezért bizonytalan
ideig a számlák nem kerülnek kiküldésre.
Társaságunk az NHKV Zrt-vel együttműködve azon dolgozik, hogy
a számlázás folyamatossága a megszokott rendben mielőbb folytatódhasson. Igyekszünk átmeneti megoldást találni arra, hogy a havi
és negyedéves számlák továbbiakban ne késsenek, megelőzve ezzel
azok torlódását és a közszolgáltatási díjak jelentősebb összegűre növekedését.
Kérjük Önöket, hogy számítsanak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlák eddig elmaradt részének várhatóan július-augusztus hónapokban való megérkezésére. A számlával együtt az NHKV
Zrt. megadja a kellő tájékoztatást is a további teendőkkel kapcsolatban. Székesfehérvári ügyfeleink a közszolgáltatás részét képező
zöldhulladék elszállítására feljogosító matricák második részét is
ekkor kapják meg.
Reményeink szerint ezt követően a számlázás a szokott rendben és időszakok szerint történik.

Elindul az Árpád-ház Program
Kurucz Tünde
A Nemzeti Emlékhelyen jelentette be szerda
délelőtt Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára, hogy a Magyar Kormány az Árpád-ház
Program első szakaszának megvalósítását
ötmilliárd forinttal támogatja.

Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért
felelős államtitkára elmondta: a
program keretében olyan turisztikai látogatócentrumot és egy olyan
interaktív múzeumi központot
alakítanak ki, melyek a 21. század
legmodernebb eszközeivel képesek
arra, hogy ezt az ezeréves monumentális örökséget kézzel foghatóvá tegyék.
Az ötmilliárd forint felét egy
olyan kulturális körút kialakítására szánják, amely képes lesz a
királysírok helyszínét összekötni a
majdani látogatóközponttal, azaz a
volt Köztársaság mozi épületével.
A következő szakaszban 2022-ig
pedig a körúthoz a Városház tér
és a székesegyház is becsatlakozna. Ezen kívül létrehoznának egy
kutatóközpontot, sőt az Árpádok
örökségét egy nagy kiállítás keretében szeretnék összegezni 2018-ban
a Magyar Nemzeti Múzeumban,
amit szeretnének számos európai

A program keretében egy korszerű látogatóközpontot is kialakítanak

nagyvárosban bemutatni.
Vargha Tamás honvédelmi miniszterhelyettes kiemelte, hogy
2013-ban kezdődhetett el az az építkezés Székesfehérváron, melynek
építőkockái, s újabb lépései az
Árpád-ház Program elemei.
Cser-Palkovics András polgármester hozzátette: a város közgyűlése
pénteken a Nemzeti Emlékhelyre
fordítandó húszmillió forintos
támogatásról fog dönteni. Az
összeget a tervek szerint új díszvilágításra valamint a növényzet
megújítására fogják fordítani.
Ezentúl lehetőség lesz új kiállítások
megnyitására is korszerű technikák
bevonásával.

Csúszik az új buszmenetrend
Nagy Zoltán Péter
A Fehérvár Médiacentrum tudomására jutott
információk szerint jövő tavaszra tolódhat az új
buszhálózat és buszmenetrend bevezetése.

Továbbra is szakmai és politikai
konszenzus övezi az új városi buszhálózat és -menetrend bevezetésének
szándékát, annak tényleges indulása mégis késedelmet szenvedhet.
Szerkesztőségünk úgy értesült, hogy
a városi önkormányzat és a KNYKK
– az Alba Volán utódja – tárgyalásai
során a szolgáltató jelezte: a humán
erőforrás biztosítása során nehéz-

ségekbe ütközik. Az új rendszer
legalább tíz új buszsofőr munkába
állítását igényelné, és ezt az eredetileg tervezett augusztusi bevezetésig
nem tudja biztosítani a cég. Ezért a
KNYKK azt kérte, hogy az önkormányzat halassza el az új rendszer
bevezetését, amíg annak működtetését biztonsággal vállalni tudja.
A közgyűlés várhatóan a pénteki ülésén dönt a szolgáltató kéréséről. Ha
elfogadják, a szakmai szempontok
alapján jövő év tavasza, az iskolai
nyári szünetet megelőző hetek jöhetnek szóba, mint a rendszer bevezetésének optimális időpontja.

Pénteken lesz az első szúnyogirtás
Bácskai Gergely
Fehérváron június 24-én, pénteken a napnyugtát megelőzően, rossz idő esetén pedig június
25-én vagy 26-án gyérítik a szúnyogokat
a levegőből. A felhasznált szer melegvérű
állatokra és emberekre veszélytelen, de kérik,
hogy a méhészek tegyék meg a szükséges
óvintézkedéseket.

A szúnyogirtást földi és légi biológiai módszerekkel valamint földi és
légi kémiai módszerekkel a szakér-

tők által meghatározott területeken
kell elvégezni.
Naplemente előtt kezdik a légi
irtást, amely során Coratrin, Aqua
K-Othrin illetve Mosquitox 1 ULV
Forte szert használnak. Az anyag
melegvérű állatra és emberre
veszélytelen, a környezetet nem
károsítja, kizárólag a rovarokra van
káros hatással. Ezúton is felhívják
a méhészek figyelmét, hogy tegyék
meg az ilyenkor szükséges óvintézkedéseket.

Fotó: Bácskai Gergely

Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a közszolgáltatáshoz nem kapcsolódó egyéb szolgáltatások (pl. bérleti, mozgatási, edényjavítási
díjak) jogosultja továbbra is a Depónia Nonprofit Kft., mely szolgáltatások az informatikai átállást követően – az elmaradt hónapokkal
egy összegben – kerülnek kiszámlázásra.
Kérjük tájékoztatásunk elfogadását, megértését és köszönjük türelmüket!
Tisztelettel: Depónia Nonprofit Kft.
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A légi szúnyogirtás naplemente előtt kezdődik
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Kultúra

A nyáresték koronája

2016. június 23.

Vakler Lajos

Pénteken megkezdődött a székesfehérvári KultúrKorzó koncertsorozata.
A belváros szívében, a Mátyás-szobornál felállított színpadon elsőként a
Grammy-díjas Muck Ferenc, a magyar
szaxofonkirály és két fiatal muzsikus, Horváth Dávid gitáron és Jasper
Andor szaxofonon varázsolt. „Muksó”,
az ősfehérvári dzsesszlegenda ezúttal
is elhozta repertoárjának javát, olyan
népszerű dallamokat hallhattak a
virtuóz trió előadásában, amiket a
rangos koncerttermek rajongótábora is
szívesen hallgatna.
Kell, hogy legyen egy dal – kérte
Petruska András, aki szombaton
bizonyította, miért találták a Dal tehetségkutató megmérettetésen az egyik
legjobbnak. A fiatal gitáros ezúttal Temesvári Bencével, az ő kiérlelt, virtuóz
hegedűjátékával párban hozta el a vájt
fülű közönségnek azokat a maradandó
„csehtamásos”, történetmesélős dalokat, amelyek tartalmas gondolatokkal
mutatják meg a zenész és közönsége
illetve a zenei stíluskavalkád és az utca
bensőséges kapcsolatát.
Azok a zenebarátok, akik vasárnap,
az esti égi áldás ellenére meghall-

Fotó: Simon Erika

Az idei KultúrKorzó újra színes, változatos zenei
programokkal várja a nyári esték dalra járó
vendégeit.

Muck Ferenc, a legenda Horváth Dáviddal és Jasper Andorral a KultúrKorzó méltó felütése volt

gatták a közönségkedvenc Horváth
Dávid (a korzó legfoglalkoztatottabb
muzsikusa) és Mike Krisztián duóját,
nem csalódtak, hiszen a gitár–pozan-formáció egyedi és eredeti hang-

zása különleges a dzsessz mégoly
improvizatív világában is. Dzsesszstandardjaik, áthangszerelt pop- és
népdalaik is olyan tiszták voltak,
mint az eső frissítette belváros.

Valami azt súgja, az idei KultúrKorzó rendezői kívánsága,
miszerint „Legyen a zene a
nyáresték koronája!”, máris
megvalósult.

Életre kel a történelem
Koronázási Ünnepi Játékok, középkori vásári
hangulat, korhű játékok, fényfestés a belvárosi
épületek falain, óriásbábok, Vak Béla királlyá
koronázásának ceremóniája, komoly-, könnyűés katonazenei koncertek továbbá a nemzetközi néptáncfesztivál színes forgataga kínál
páratlan eseményeket minden korosztálynak ez
év augusztusában is.

A Szent István ünnepe köré szervezett fesztivál a történelmi főváros
legfontosabb eseménye, amely igazi
kulturális csemegékkel várja a fehérváriakat és a városba látogatókat. A
nagyszabású rendezvény fénypontja
a koronázási szertartásjáték lesz
augusztus 13-án és 14-én a Nagyboldogasszony-bazilika romjai felett álló
szabadtéri színpadon. A produkció
megálmodói minden évben egy-egy
itt koronázott magyar király élettörténetét mutatják be. Idén megújult
díszletek között láthatjuk II. (Vak)
Béla király regényes történetét Szikora János rendezésében.
A nemzet történelmi fővárosának
egyik legfontosabb ünnepéről Vargha
Tamás, Székesfehérvár országgyűlési
képviselője, Cser-Palkovics András
polgármester, Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója, Száraz Dénes
színművész, ifj. Major István, az Alba
Regia Szimfonikus Zenekar igazgatója
és Drahos Béla Liszt Ferenc-díjas karmester, fuvolaművész közösen tartott
tájékoztatót hétfőn délelőtt Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban.

„Ebben a tíz napban olyan időutazásra
hívjuk a belvárosunkba látogatókat,
amelynek során a középkorról szóló történelemkönyvek lapjai elevenednek meg.
Büszkék vagyunk erre a hagyományra,
büszkék vagyunk arra, hogy a történelmi
múltjában gazdag Székesfehérvár tele
van élettel, és szeretettel invitálunk
mindenkit a Királyok Városába augusztus 12. és 21. között!” – nyilatkozta
lapunknak Cser-Palkovics András
polgármester.

Csorba László, a Magyar Nemzeti
Múzeum főigazgatója köszöntőjében arról beszélt a Királyi Napok
sajtótájékoztatóján, hogy különösen
fontos a múzeum együttműködése
Fehérvárral, hiszen a magyar királyok legfontosabb városa Székesfehérvár.
Vargha Tamás kiemelte, hogy a királyi
bazilika, az ősi koronázótemplom kövei szellemi értelemben ma is a város
részét képezik, és 2013-ban, a Szent

István-emlékévben elég akarat és erő
volt bennünk, hogy a lelkünkben újra
felépítsük az ősi templomot.
A szertartásjáték után, augusztus
16-án ugyancsak az ország egyik
legnagyobb épített szabadtéri színpada ad otthont a Musica Sacra című
ünnepi koncertnek. A hangverseny
kuriózum lesz a komolyzene kedvelői
számára, akik Rossini világhírű
egyházi remekművét, a Stabat Matert
hallgathatják meg.

Fotó: Simon Erika

Bácskai Gergely

Az idén Vak Béla korába repít vissza a koronázási szertartásjáték

közéleti hetilap

Közélet

Borsó és bogrács
Kurucz Tünde

Borsófesztivált máshol nem rendeznek

Fotók: Kiss László

Június 25-én, szombaton tartják Pákozdon a Szőlős Pákozd Gasztrotalálkozót, ahol a bor és a finom
ételek mellett hagyományőrző programokkal, este
pedig Charlie-koncerttel várják a gasztronómia
szerelmeseit. A Vörösmarty Rádió Panorama
Stúdiója élő műsorral jelentkezik a helyszínről!

A borsófejtőverseny ifjú reménysége

fesztivál. „Az ilyen és ehhez hasonló
családias események bírnak a legnagyobb
közösségépítő erővel, és a borsófesztivál
is kinövi majd magát, pont úgy, mint a
lecsófesztivál.” – osztotta meg lapunkkal vízióját a képviselő.
A főzőversenyre nevezettek bármit
készíthettek borsóból a helyszínen,
kötöttségek nélkül. Tizenhét csapat
mérte össze tudását. Az első három
helyezettet serleggel díjazta a zsűri, a
közönség által legfinomabbnak tartott
étel készítője pedig különdíjat kapott.
A szervezők a legkisebbekről sem feledkeztek meg: a borsófejtőversenyen
résztvevő gyerekeket egy-egy tábla
csokoládéval ajándékozták meg, ezen
kívül a játszótér is a rendelkezésükre
állt. A szombati gasztronómiai napot
élő zene tette még kellemesebbé.

Takács János, Pákozd polgármestere lapunknak elmondta, hogy
tavaly sikerült hagyományt teremteniük, a rendezvényre körülbelül
háromezren látogattak ki.
Az idei gasztrotalálkozó szombat
délelőtt a főzőversennyel indul, ahol
kiderül, melyik csapat készíti a legfinomabb halászlevet vagy halételt.

A szervezők a gyerekes családokra
is gondoltak, hiszen lesz kézműves
foglalkozás, arcfestés és játszóház,
sőt még egy igazi lufibohóc is. A kirakodóvásáron a látogatók többek
között lekvárok, mézek, különféle
ínyencségek és helyi kézműves termékek között válogathatnak. Akik
a nagy melegben megszomjaznak,
megkóstolhatják az érmelléki,
muravidéki és délvidéki borokat.
Délután a hagyományőrző műsoroké lesz a színpad, később pedig
Szabó Leslie és csapata zenél a
közönségnek. Az este pedig egy
fergeteges Charlie-koncerttel ér
véget, amire mindenkit szeretettel
várnak!

Fotó: Pákozd önkormányzata

Az esemény megnyitóján Szigli
István, a városrész önkormányzati
képviselője elmondta: reményei
szerint a következő évben minden
infrastrukturális feltétel adott lesz
ahhoz, hogy városi és megyei szinten
is meghatározó program lehessen a
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Bor, mámor, Pákozd

Molnár Diána
Vaddisznóhúsos borsóragu, brassói aprópecsenye és borsós lepcsánka is készült szombaton a
második borsófesztiválon a Feketehegy-Szárazréti
Közösségi Parkban. A fesztivál alapötlete Szöllősi
Istvánné, a Székesfehérvári Kertbarát Egyesület
alelnökének fejéből pattant ki tavaly. Olyan
fesztivált szerettek volna, amilyet még senki nem
csinált, hiszen az országban nagyon sok helyen
rendeznek kolbásztöltő, pacalfőző, gulyásfőző
vagy lecsófesztivált, ám a zöldborsóból készült
finomságokat viszonylag kevesen ismerik. Így
született meg a borsófesztivál!

FehérVár

Az idei rendezvényen is sok érdekes program várja az odalátogatókat

Szabó Petra
Az előző két év sikere után idén immár harmadik alkalommal rendezik meg a Vízivárosi Juniálist a Budai úti nagyáruházak parkolójában. A
szervezők tartalmas egész napos elfoglaltságot
ígérnek, ahol a család minden tagja megtalálhatja a számára megfelelő programot.

Fotó: Samu Miklós

A szervező LISZI célja, hogy a környéken élők egy közösség tagjaivá
válhassanak, ezért igyekeznek olyan
tartalmas programokat szervezni,
ami minden korosztályt megmozgat.
Fegyversimogató, bűvészműsor és

különféle versenyek is várják majd a
bátrabbakat június 25-én, a harmadik Kölyökjuniálison. A program
legfőbb célja a szórakoztatáson túl a
gyerekek értékrendjének fejlesztése.
A juniálison az érzékenyítő programok mellett bemutatkoznak a rendvédelmi szervek is. Lesz kerekes
székes akadálypálya, kerékpáros
ügyességi verseny és tűzoltóbemutató, egész nap kézműveskedés és
ügyességi vetélkedők. A III. Kölyökjuniális június 25-én tíz órakor
kezdődik a Budai úti barkácsáruház
parkolójában.

A harmadik Kölyökjuniális szombaton várja a vízivárosiakat

Kép: Burján Zsigmond

Ügyességi vetélkedő és fegyversimogató

Nem is olyan könnyű a kerékpáros akadálypályát teljesíteni!

FehérVár

Stonehenge
Jól megünnepelte a magyarországi média az idei
napfordulót június 20-án 22 óra 34 perckor, és
vele együtt azt a csodát, amit csak hat évtized
múlva láthatunk újra a Kárpát-medencében.
Utóbbi az a jelenség volt, amikor a teljesen
megdagadt Hold 20 óra 26 perckor kelt, ám a
Nap csak 20 óra 46 perckor tért nyugovóra,
tehát a két égitest húsz percen keresztül látható
volt az égbolton. Ezt tőlünk nyugatra nem
tapasztalhatták, mert ott még nem kelt fel a
Hold, tőlünk keletre szintúgy nem, mert ott meg
már lement a Nap.
De ez a ritka jelenség megzavarta egy kicsit
a hazai sajtót. A sajtóban mindenhol a június
20. esti időpont szerepelt, de a meteorológiai
szolgálat honlapján már június 21. 0 óra 35 perc
volt, és ugyanezt igazolta a NASA weblapja is.
A sajtó a Wikipédiát tekintette forrásnak, ám ez
a forrás UTC időben számol, ami annyit jelent,
hogy nálunk egy órával több van alaphelyzetben,
és még eggyel több a nyári időszámítás miatt.
A napforduló egy jól behatárolható pillanat:
se előtte, se utána nincs napforduló. Ez az
a pillanat, amikor a Nap merőlegesen süt a
Ráktérítőre. Ez magyar idő szerint 2016. június
21-én 0 óra 35 perckor történt. Izgalmas,
hogy a hálózatok világában mennyire képesek
vagyunk összezavarodni. 5100 évvel ezelőtt
úgy pakoltak össze sok tonnás köveket, hogy
abban a bizonyos napfordulóban pont a főoltár
közepébe sütött a felkelő Nap, se előtte, se
utána. És ez így van ma is.

2016. június 23.

Éjszaka a múzeumban
Szabó Petra
Különféle programokkal várják az érdeklődőket
idén is a Múzeumok éjszakáján, ami a városi és a
környékbeli kulturális intézmények összefogásának köszönhetően valósul meg június 25-én.

Tárlatvezetések, koncertek, előadások, kreatív foglalkozások és
számos egyéb érdekesség is lesz az
év legrövidebb éjszakájához, a Szent
Iván-éjhez legközelebbi szombaton.
Székesfehérvár évről évre egyedülálló összefogással készül erre a napra,
idén is több fehérvári és vidéki
szervezet állt össze, hogy a látogatók
minőségi kulturális élményekben

Túl a pusztán

részesülhessenek. Június 25-én megannyi program várja az érdeklődőket
Székesfehérváron és a környéken.
A programsorozathoz csatlakozott
a Szent István Király Múzeum, a
Bory-vár, a Fejér Megyei Levéltár,
a Helyőrségtörténeti Emlékgyűjtemény, a Hetedhét Játékmúzeum, a
Nemzeti Emlékhely, az Alumíniumipari Múzeum, a Pelikán Galéria, a
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény és
a Vörösmarty Mihály Könyvtár is. A
kulturális programok folyamatosan
bővülnek, így minden korosztály
megtalálhatja a számára megfelelőt.
A részletes programokról a teleelettel.hu oldalon lehet tájékozódni.

Fotó: Simon Erika

Nagy Zoltán Péter

Kultúra

Fotó: Simon Erika
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A Nemzeti Emlékhelyen idén is lesz fáklyás tárlatvezetés

Az alföldi festészet alkotásaiból válogat az a
tárlat, mely június 18-tól szeptember 18-ig
várja a látogatókat a Csók István Képtárban.
A megnyitón Nátyi Róbert művészettörténész
kiemelte, hogy a tárlaton látható festők a táj
szellemi karakterét adják vissza, ami túlmutat a puszta romantikáján.
G. P.

Csinálj zenét!

Székesfehérvár Ajánlott és Minősített nyelviskolája a 18 éves Bonus Nyelviskola!
Kurucz Tünde

Jónás Vera és Siska Tamás zenélt a fehérváriakkal
kedden a nemzetközi Csinálj zenét! nap alkalmából
az Országalmánál. A „Make Music Day” eredetileg
Franciaországból indult 1982-ben, és június 21-én
ünneplik – idén százhúsz ország hétszáz városában,
köztük Székesfehérváron is.

Jónás Vera és Siska Tamás ismert hazai
zenészek voltak a házigazdái a Harman
International jóvoltából rögtönzött
pop-up utcai zenei stúdiónak, amit az

Országalmánál helyeztek el, és kedden
délután várta az arra járó zenerajongókat. A látogatóknak lehetőségük volt a
zenészekkel együtt zenélni. A székesfehérvári pop-up zenestúdió mindenféle
hangszerrel és zenei rögzítő és keverő
eszközökkel volt ellátva, amiket bárki
arra járó zeneszerető kipróbálhatott.
Sőt a zenekedvelő és zenét csinálni is
kedvet érző laikus és professzionális
zenész látogatók rögzíteni is tudták a
zenészekkel közös alkotásaikat, amiket
el is vihettek magukkal.

Te se érd be kevesebbel!

Fotó: Kiss László

Országos nyelviskola hálózatunk fehérvári iskolájában személyre szabottan tanulhatod az
angol, német, spanyol, olasz és a francia nyelvet. Nincs felesleges időhúzás, és unalmas feladatlap töltögetés, helyette vannak diplomás nyelvtanárok, vidám, interaktív, dinamikus, beszédközpontú órák, kis csoportok, irodaházi környezet klimatizált tantermek. Időt és pénzt spórolunk
neked innovatív haladási módszereinkkel, nincsenek rejtett költségek, csak kiszámítható árak
és rugalmas órarendek. A beiratkozás nem futószalag szerű 10 perces esemény, szakszerű 40-50
perces szintfelmérés és képzési tanácsadás előzi meg, ami díjmentes szolgáltatásunk és csak a
Tanulóról szól. Tanfolyamaink ingyenes vizsgával zárulnak, díjmentes próbanyelvvizsgázásra is
van lehetőség. A 18 éves múltunknak és szervezési rutinunknak köszönhetően nem kell heteket, hónapokat várnod a tanfolyamkezdésre, akár azonnal is kezdhetsz!
Ár-érték arányban igényes, minőségi szolgáltatást nyújtunk, használható nyelvtudást adunk
pénztárcabarát áron, akciósan már 549Ft/órától tanulhatsz nyelveket!
Nyári nyelvtanfolyamainkról érdeklődj : 06 (20) 510-6009
www.szekesfehervar.bonusnyelviskola.hu
Székesfehérvár, Kossuth utca 14. 1/110-111. ( Udvarház Üzletközpont-belváros )

Bonus Nyelviskola Székesfehérvár – Az elfoglalt és igényes emberek nyelviskolája!

Az alkalmi muzsikus az utcán terem

Egészség

közéleti hetilap

Rúgták a bőrt

FehérVár
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HPV elleni védőoltás fiúknak is

Sportnapot szerveztek a Kríziskezelő Központ mostani és egykori ellátottjainak, a dolgozóknak
valamint a Kikinda utcai Ifjúsági Otthon lakóinak. A Bregyó Sportcentrumban a focié volt a
főszerep a pénteki eseményen, aminek egy évtizedes hagyománya van Fehérváron. Zsabka
Attila, a központ vezetője szerint azért is népszerű ez a nap, mert ilyenkor az önfeledt, közös
szórakozásé és a kikapcsolódásé a főszerep. Nem foglalkoznak ezalatt az idő alatt a problémáikkal az emberek. Akik nem álltak be sportolni, ők is kivették a részüket, hiszen a pálya széléről
szurkoltak barátaiknak. Vegyes csapatokban rúgták a bőrt a sportnapon. A kezdőmeccset a
menhelyesek játszották a kikindások ellen.
Sz. P.

Kábítószerellenes világnap
Minden a családban kezdődik: a kábítószer-függőség és az abból való kigyógyulás
is – állítják azok az egyesületek, melyek csatlakoztak a Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum szombatra tervezett programjához. A Fehér Palota mögötti téren június 25-én, a
kábítószerellenes világnapon családi napra várják a székesfehérváriakat. Délután három órától este hét óráig ingyenes programokra invitálják a fehérváriakat a világnapi
események szervezői. Nemcsak azokra a családokra számítanak, amelyek érintettek
lehetnek – mint oly sok esetben, itt is fontos a megelőzés!
W. R. D.

A lányokhoz hasonlóan a fiúk is megkaphatják a
HPV elleni védőoltást Székesfehérváron – erről
dönthet majd pénteken a közgyűlés. A humán
papillómavírus okozta megbetegedéseket
ugyanis a férfiak is elkaphatják és terjeszthetik, ezért tartja fontosnak az önkormányzat,
hogy a tizenkettedik életévüket betöltött fiúk
is védettek legyenek a különböző rákos megbetegedéseket okozó vírussal szemben.

A HPV rosszabb esetben rákmegelőző állapot. Jobb esetben csúnya
fertőző betegség. A méhnyakrákok
kilencven százalékát a HPV-fertőzés okozza. Az is elmondható, hogy
ez egy komplex daganatkeltő vírus.
A HPV-vel összefüggő rosszindulatú daganatok közé sorolható a méhnyakrák, a hüvely- és szeméremtesti rák, a végbélnyílás körüli rák, a
hímvesszőrák valamint a fej-nyaki
rákok (például a mandularák) is.
A tizenkettedik életévüket betöltött
lányok már állami támogatással, a
nemzeti oltóprogramon belül részesülhetnek ingyenesen, önkéntes
alapon a védőoltásban. A városvezetés most javasolja a tizenkettedik
életévüket betöltött fiúgyermekek
ingyenes oltását is. Fábián Károly
urológus-onkológus szerint a fiúk
esetében minél előbb érdemes be-

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

Látrányi Viktória, Wéhli Regős Dóra

Szakmai fórumot szervezetek kedden a HPV
elleni védőoltásról

adni a védőoltást, mert a vírus számos úton elkapható. A HPV elleni
oltásnál nem kell súlyos mellékhatásoktól tartani. Minimális allergiás
reakció, bőrpír lehetséges.
Östör Annamária egészségügyi és
sporttanácsnok egy keddi fórumon
a HPV elleni védőoltás fiatalokhoz
való eljuttatásának részleteiről is
beszélt. A tervek szerint a vakcinákat az önkormányzat vásárolja
meg. Ezt felvilágosító kampány
követi. A tájékoztatásban a gyerekorvosok, védőnők és az ÁNTSZ
szakemberei is segítenek.

Nézze meg videónkat: www.fehervartv.hu

Élethosszig tartó törődés, családias hangulat,
szeretetteli gondoskodás, páratlan
természeti környezet.

Legyen otthona az új nyugdíjasházunk!

Költözzön be
kedvezménnyel
augusztus 15-ig!
Életöröm Idősek Otthona és
Nyugdíjasház / Veszprém
Telefon: 06 88/688-100
Szeretettel várjuk hívását!

www.eletorom.hu
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Kerékpárosbarát tervek Fehérváron
Bialkó László Gergő

Nagy fejlesztések várhatók a következő években a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban
Székesfehérváron. Az önkormányzat honlapján
már elérhető hálózati terv szerint a város
céljai közt szerepel a kerékpározás általános
népszerűsítése és a vonzó kerékpáros környezet
kialakítása.

Országos szinten is kimagasló a
gépjárműforgalom Székesfehérváron, és ez a mindennapi közlekedésben is érzékelhető – derül ki
a város frissen elkészült hálózati
tervéből. A dokumentum szerint
a kerékpározás nagyban hozzájárulhat egy jó hangulatú, mobil és
virágzó gazdaságú város kialakításához, jelenleg ugyanis az utak
túlterheltek, a forgalmi dugók
pedig mindennaposak. Az önkormányzat megbízásából ezért átfogó
terv készült a kerékpárosbarát
fejlesztésekről a 2016-2020-as időszakra. A fejlesztések célja, hogy a
közeljövőben Székesfehérváron is

divat legyen a kerékpáros közlekedés, amihez azonban egyfajta
szemléletformálásra is szükség van.
Egyfelől különböző kampányokkal
népszerűsíteni kell a biciklihasználat előnyeit, másfelől fel kell hívni
a figyelmet a helyes közlekedési
magatartásra.
Tervek vannak a kombinált közlekedés előmozdítására is, ezért
hangsúlyos szerepet kaphatnak az
úgynevezett B+R kerékpártárolók,
melyek a vasútállomáshoz tervezett intermodális csomópontban
és a Piac téren is helyet kapnának.
Ehhez némileg kapcsolódik az az
elképzelés is, hogy hosszú távon
szó lehetne egy BUBI mintájára
kiépülő közbringarendszerről, melyet az önkormányzat Közlekedési
Irodája által összeállított tervben
ALBI fantázianéven emlegetnek.
Ebből a dokumentumból még azt is
megtudhatjuk, hogy mivel Dinnyés,
Gárdony, Pákozd vagy Iszkaszentgyörgy felé már biztosított a kerékpáros közlekedés, Székesfehérvár

Fotó: Kiss László
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Nem kötelező, de javasolt a bukósisak használata a biciklitúrák során

Bukósisakkal a Velencei-tó körül

Fotó: Horváth Renáta

Kellemes és egyben biztonságos túralehetőséget biztosít a biciklisek számára a
Velencei-tó körül kiépült kerékpárút. Kellemes, hiszen míg a déli részen haladva
közvetlenül a vízpart mellett tekerhetünk, addig az északi oldalon más természeti
szépségek, természetvédelmi területek várják a kikapcsolódni vágyókat. Családok
számára is biztonságos a tókerülés, hiszen teljes egészében bicikliúton haladhatnak,
akik az aktív kikapcsolódás ezen formáját választják.
Fontos azonban, hogy ha túrára készülünk, mindig a kijelölt utat vegyük igénybe,
mert ez nyújtja a legnagyobb védettséget a kerékpárosok számára. Erre a Gárdonyi
Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője hívta fel a figyelmet.
Bodó Miklós azt javasolja a kerékpárosoknak, hogy mielőtt útnak indulnak, győződjenek meg biciklijük kifogástalan műszaki állapotáról, és gondoskodjanak a megfelelő védőfelszerelésekről. Bár a bukósisak használata nem kötelező, a rendőrség
ajánlja annak viselését, és bár a láthatósági mellényt is elsősorban lakott területen
kívül, rossz látási viszonyok mellett kell magunkon tartani, nem árt, ha a túrazsákba
a frissítő mellé azt is bepakoljuk.

A kerékpározás a közösségi közlekedéssel és gyaloglással együtt hozzájárul a gépjárműforgalom egy részének kiváltásához

határain túl a cél, hogy 2020-ig
a Sárvíz kistérséghez tartozó
településekre – különös tekintettel
Tác-Gorsiumra – is könnyedén
eljuthassunk biciklivel. A várható
legjelentősebb fejlesztés pedig a
Budapest-Balaton kerékpárút kiépítésének terve, ami nagymértékben
hozzájárulna a környék kerékpáros
turizmusának felvirágoztatásához.

Kihelyezett műszaki

VIZSGAÁLLOMÁS:
Székesfehérvár, Budai út 175.
Telefon: 22/303-406

PEUGEOT FÁBIÁN
autószerviz.
Horoszkóp
június 23. – június 29.

8000 Székesfehérvár, Kőrösi u. 228.
(Farkasvermi u.–Bébic u. sarok)

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.
Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ebben az időszakban felerősödik a társasági élete.
Meghívásokat kaphat, fontos találkozásokon vesz
részt, ahol olyan személyekkel ismerkedhet meg,
akik a későbbiekben jó szövetségesei lehetnek.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Tel/Fax: 06-22/313-167
Mobil: 06-70/270-0603
E-mail: lene@t-online.hu

Legyen elégedett és engedje, hogy a kemény és
kiemelkedő munkája nagy jutalmakat hozzon! Próbáljon meg többet pihenni! Keresse olyan emberek
társaságát, akik nem játsszák meg magukat, hanem
saját magukat adják!

Székesfehérvár,
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

Kerékpárt szeretnél,
de nem tudsz dönteni?

Tőlünk akár ki is kölcsönözheted
a választott bicajt, aminek a díját
Szép kártyával is fizetheted!

SZERV IZ

Kerékpár Palota

Kerékpárbolt és Szakszerviz
Székesfehérvár, Sütő u. 2.
(régi Sasad ház)
22/800-800; 06/70 383-83-73
info@kerekparpalota.hu

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,
AUTÓ DIAGNOSZTIKA,
GUMISZERELÉS

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ne nehezteljen azokra az emberekre, akik túl keményen lépnek fel bizonyos helyzetekben! A legtöbb
ember rögtönöz, az adott helyzethez igazodva próbál
jó döntéseket hozni.

Ezen a héten fontos döntéseket kell meghoznia,
amihez jó lenne, ha egy kicsit türelmesebb lenne! Ne
siesse el, míg minden apró részletet nem nézett át! A
hét közepén már a dolgok is jobban kikristályosodnak Ön előtt.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Amennyiben friss kapcsolatban van, sok örömöt
ígérnek Önnek a csillagok! Mégis késztetést érezhet
egy lépésnyi hátrálásra, hogy jobban szemügyre
vegye a helyét ebben a kapcsolatban. Vigyázzon,
nehogy partnere félreértse ezt!

Most vigyáznia kell mindenre, ami Önnel és Ön körül történik, ugyanis könnyedén kiteregetheti valaki
a szennyest, ha van. A napokban fokozottan legyen
figyelmes és türelmes a párkapcsolatában! Csak így
találhatják meg a közös nevezőt!

Gasztronómia

közéleti hetilap

Így főzünk mi!
ki a hűvösen gyöngyöző zámolyi
sör pici fehér műanyag pohárban!
Egy-két bográccsal hátrébb a
marketinges lányok morzsolták a
nokedlinek valót, a rádiósok egy
nagy fakanállal a borsós ragujukat,
a tévések a harcsapaprikásukat. Az
újságos csapat kis költségvetésű,

Kurucz Tünde
Enyhén kapros harcsapaprikás túrós csuszával,
tárcsán sült krumplis pogácsa és egy megjegyezhetetlen nevű szerb húsféleség – csak
néhány finomság, amivel a kollégák neveztek a
Médiacentrum negyedik házi főzőversenyére,
hogy elnyerjék az alkalmi, de felettébb szakértő zsűri kegyeit és az ezzel járó vándorkupát.

„Még rakj alá fát! Nem kell, így pont
jó, legalább nem ég le az alja! Inkább
igyunk még egy fröccsöt!” – mondta
az egyik online szerkesztő a másiknak, majd biztos, ami biztos alapon
koccintottak a műanyag pohárral.
A felkészültebbek rendes üveg
poharat – bocsánat, korsót! – is
hoztak magukkal, vagy legalábbis
valahonnan beszereztek, mert hát
magunk között szólva: hogy nézne

FehérVár
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csokis zserbó vagy a nem diétás, de
borzasztóan finom almás-fahéjas
szelet, hogy még inkább közelebb
hozzák a társaságot.
A zsűribe mindegyik csapat delegált egy főt, hogy teljesen egyenrangú legyen a küzdelem. Az asztalon
egymás mellett sorakoztak a finom-

A Vörösmarty Rádió vadraguja Németh Gábor
iránymutatása alapján készült, és a legös�szetettebb ízvilágot képviselte

A FehérVár mindenkinek jár!

A pljeszkavica fokozott koncentrációt igényel

ámde rendkívül látványos, és legalább ilyen gyorsan fogyó krumplis
pogácsát sütögetett tárcsán. A
csípős, krumplis, fűszeres, füstös
illatok összemosódtak. A háttérben
kellemesen üvöltött a rockzene,
hiszen egy ilyen komoly házi
versenyhez kemény dallamokra
van szükség, hogy menet közben a
feszültség oldódjon.
A műszaki alakulat grillen pirította
a három nap, három éjjel érlelt
szerb ételüket, a pljeszkavicát.
Közben előkerültek az otthonról
hozott sütemények is, a gyengéden

ságok. A kollégák a tálalásra is nagy
hangsúlyt fektettek. A művészien
megfaragott paradicsomok, kackiás
paprikaszeletek és gusztusosan
elhelyezett hófehér tejfölhalmok
kifejezetten jót tettek a látványnak.
Az ízekben a zsűri nem értett teljesen egyet: parázs vita bontakozott
ki, hogy melyik mennyire csípős
vagy sós. Bár a végeredmény ennek
ellenére is egyértelmű volt: a szerb
kajából egy falatnyi sem maradt,
így a Halász István operatőr vezette
csapat lett a győztes, ő maga pedig a
Médiacentrum séfje egy kerek évig!

Fotók: Horváth Renáta

A fenti mondatot szó szerint gondolja lapunk szerkesztősége, hiszen a legfontosabb számunkra, hogy aktuális információval lássuk
el a városban élőket. E cél érdekében minden héten 47 000 FehérVár magazin kerül ki a nyomdából, hogy terjesztőink segítségével
péntekre minden postaládában, gyűjtőedényben ott legyen. Aki csak
szombaton vagy vasárnap jut hozzá a laphoz, nem csupán a híreket
kapja meg késve, de lemaradhat a hétvégi programokról is, amiket
hétről hétre Önöknek ajánlunk. Fontos számunkra, hogy a FehérVár
magazin minden háztartásba eljusson, ezért ha környezetükben azt
tapasztalják, hogy késve vagy egyáltalán nem kapják meg az újságot,
jelezzék azt szerkesztőségünknek!

Ha nem, vagy késve kézbesítik az újságot, jelentse be!

06-22-502-663
terjesztes@fmc.hu

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

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Ezen a héten a változás szele támad fel, úgy a magánéletében, mint szakmai téren. A közutakon azonban
fokozottan legyen óvatos a vezetésben! Szakmai
kérdésekben nő az ambíciója, ami akár azt is eredményezheti, hogy egy előnyösebb pozícióra vált.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Kiemelkedő sikereket érhet el. Az anyagi helyzete
különleges biztonságba kerülhet, így hosszú távon
tervezhet. Most nagyon energikus, tele van életkedvvel,
és mindazt, amit a fejébe vesz ezekben a napokban,
véghez is viszi.

Terítéken a tételek, munkában a zsűri

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Élete minőségének javításához újításokon töri a fejét,
melyek nagyon jó ötleteknek bizonyulnak, érdemes a gyakorlatban is kivitelezni őket. Egyes régi barátaival, akikkel
már gyengült a kapcsolata, felmerülhetnek félreértések.
Ne aggódjon, ezeket könnyedén kezelni tudja majd!

A kapcsolatában kedvező fordulatra, újításokra
számíthat. Egy beszélgetés során sok, mélyen rejlő
érték kerülhet felszínre, mindkettejük örömére.
Fontos, hogy a napokban annyi időt szenteljenek
egymásnak, amennyit csak lehetséges.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Felébred Önben a belső bölcsesség, aminek érdemes
meghallgatni a tanácsait. Egyes régóta húzódó
konfliktusokat most helyére tud tenni, ami mindenkinek nyugalmat hoz. Az anyagi helyzete is szemmel
láthatóan gyarapodást mutat.

Karrierjében lesznek kreatív ötletei egy régóta megrekedt
ügyhöz, ami zseniálisnak bizonyul. Ez egy olyan időszak,
amikor a gyors gondolkodásának és a született ötletgazda adottságának köszönhetően, minden Önre háruló
feladatot megold és segíteni tud még a kollegáinak is.

FehérVár
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Álláspiac

2016. június 23.

Fehérváron zenélt Tolcsvay és Bródy

A SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és
Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
munkatársat keres

ÜZEMVITELI MUNKATÁRS
munkakörbe
Fotó: Simon Erika

Feladatok:

• Hőszolgáltatás üzemviteli tevékenységének ellátása
(távfelügyeleti rendszer üzemeltetése, működtetése)
• Fogyasztói bejelentések fogadása
Elvárások:

• Minimum középfokú végzettség vagy felsőfokú
épületgépész technikus végzettség
• Felhasználói szintű számítógépes ismeret
• Ügyfélközpontú szemlélet
• Erkölcsi bizonyítvány

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk
a humanpolitika@szepho.hu e-mail címre június 29-ig!

.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI
ELŐKÉSZÍTŐ
• ÁLTALÁNOS TEMETKEZÉSI
DOLGOZÓ, HALOTTSZÁLLÍTÓ
• TETŐSZIGETELŐ
• ESETI MEGBÍZÁSOS
BIZTONSÁGI ŐR
• ÚSZÓMESTER
• PÁLYAGONDNOK
• LAKATOS
• FESTŐ
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu
e-mail-címen lehet.
Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!

Bródy János, az Illés és a Fonográf együttes tagjának dalain nem fog az idő. Immáron fél
évszázada tartozik a magyar könnyűzene élvonalába. Pályatársával, Tolcsvay Lászlóval ezúttal
is elkalauzolták egykori legendás szerzeményeik világába közönségüket.
V. L.

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

Üzenjünk
Brüsszelnek,
hogy ők is
megértsék!
Készült Magyarország Kormánya megbízásából

FehérVár
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Egyház

2016. június 23.

A nívódíjas templom

Megújult a szobor környezete
Östör Annamária önkormányzati képviselő
és a Székesfehérvár Városgondnoksága
Kft. jóvoltából megújult a Máriavölgyben
található Mária-szobor környezete. Az öreghegyi Magyarok Nagyasszonya-plébániához
tartozó közösség június 26-án, vasárnap 17
órától átadó és hálaadó ünnepséget szervez.
A program keretében Tornyai Gábor
plébános áldja meg a Mária-szobor megújult
környezetét. Mindenkit szeretettel hívnak!

Nagy Zoltán Péter
Húsz esztendővel ezelőtt június 23-án szentelték fel a Budai úton található református
templom tornyát, harangját és toronyóra-szerkezetét.

Gyümölccsel jót tenni
Júniusban tizenegy intézményben ötvenezer kilogramm almát osztott szét rászoruló
családok részére a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász. A segítőszolgálatban
hatvanöt település karitászcsoportja
közreműködött, hogy a gyümölcs eljusson
a „címzettekhez”, akik zömmel nagycsaládosok, létminimum alatt élő emberek
és nyugdíjasok voltak. Az akciót európai
uniós válságmegelőzési program keretében
szervezték meg. A karitász önkéntesei
háromezer-hatszáz emberen segítettek a
Székesfehérvári Egyházmegyében.

Elindultak a táborok
Fotó: nzp

Az öreghegyi templomot a fehérvári építész, Szigeti Gyula tervezte
– munkájáért 2007-ben Építőipari
Nívódíjat kapott – és 1995-ben fejeződött be az épület kivitelezése.
1996. június 7-én döntött a presbitérium a harangszentelésről, és
jelölte ki annak időpontját. 1996.
június 23-án, vasárnap délután fél
hatkor Márkus Mihály református
püspök szolgálatával szentelték
fel az új templom harangját,
tornyát és toronyóra-szerkezetét.
A torony déli falán egy napóra
található, melynek mutatója ezen
a héten június 21-én, kedden
délben a legrövidebb árnyékot
vetette, hiszen akkor volt a nyári
napforduló.
A húsz évvel ezelőtti szentelésre
emlékeztek meg a Budai úti református templomban június 19-én,
vasárnap, hálaadó istentisztelet
keretében. Ahogy 1996-ban, úgy
idén is a Csomasz Tóth Kálmán
Kórus előadásában hangzottak el
az énekek. Az istentiszteleten Köntös László egyházkerületi főjegyző
hirdette az igét – a megszentelt

A nívódíjjal kitüntetett építmény tetőszerkezete a modern technikák alkalmazása mellett is
esztétikai értékkel bír, és a belső térben kellemes akusztikát biztosít

harangról, mint gyermekkora
álmairól beszélt. Mindig is vonzot-

tak a tornyok és a bennük lakozó
harangok – mondta Köntös László.

Június 22-én elindultak az idei karitásztáborok. A Karitász egyházmegyei központjai és plébániái harmincmillió forintot
fordítanak az ez évi táborokra, melyeket a
Karitász országos központja tizenkétmillió
forinttal támogat. A tábort Spányi Antal
megyés püspök, a Karitász elnöke és Écsy
Gábor országos karitászigazgató nyitotta
meg.

A Vörösmarty Rádió műsora 2016. június 25-től július 1-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2016. 6. 25. SZOMBAT
00:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Örkény
István: Egypercesek
06:00 Heti hírmagazin
Heiter Dávid Tamás
szerkesztésében
07:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
08:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08:10 Kapcsoljuk a
Panorama Stúdiót.
Élő műsor Pákozdról,
a Szőlős Pákozd
Gasztro-találkozóról
A műsorvezető:
Horváth-Winter Diána
12:10 A műsorvezető:
Sasvári Csilla
17:00 Best of Schéda Zoli
18:00 Sportösszefoglaló
20:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival

09:10

10:10
11:10

12:10
13:10
14:10

15:40

2016. 6. 26. VASárnAp
00:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
02:00 Mindentudás Egyeteme
06:00 Heti hírmagazin
Heiter Dávid Tamás
szerkesztésében
07:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
08:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08:10 Műsorvezető:
Sasvári Csilla
Műsorajánló, hosszú
távú időjárás,

16:10

17:10
19:00
21:00

orvosmeteorológia,
horoszkóp, kalendárium,
névnapok, lottószámok,
programajánló
Természetesen
egészségesen – A
koleszterin. Vendég:
Supliczné Tóth Mária
egészségtantanár,
táplálkozástudományi
szakember
Gazdikereső. Vendég:
Krepsz Gyöngyi
(HEROSZ)
Katolikus gondolatok
– A Biblia. Vendég:
Tóth Tamás esperes,
plébános
Asztrológia. Vendég:
Papp Gyöngyi
Házi tündér – háztartási
műsor. Vendég:
Boda Kriszta
Termékenységtudat.
IV. rész. Vendég:
Cserháti Herold Janka,
Séllei Györgyi
Fehérvár TV –
műsorajánló. Vendég:
Látrányi Viktória
hírigazgató
Vörösmarty kocka
– Informatika.
Műsorvezető: Barabás
Ferenc, Németh Gábor.
Vendég: Gombaszögi
Attila informatikus
Filmajánló HorváthWinter Diával
Esti beszélgetések
Kozma Ágival
Mindentudás Egyeteme

2016. 6. 27. Hétfő
00:00 Válogatás a hétvége

műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Örkény
István: Egypercesek
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék
hírek, sport és fontos,
aktuális témák
09:10 Autófitnesz. Vendég:
Polgár Tibor
10:10 Műsorvezető:
Németh Gábor.
Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
informatikus
13:10 Sportágak története és
szabályai: Kajak, kenu
14:10 Műsorvezető:
Sasvári Csilla
Jóban-rockban.
Társműsorvezető:
Heiter Dávid Tamás
16:10 Divatműsor. Vendég:
Kernya Mariann
17:30 Aktuális – napi
hírmagazin
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
21:00 Hangoskönyv: Karl
May: Winnetou
22:00 Aktuális – napi
hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 6. 28. Kedd
00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Örkény
István: Egypercesek

06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék
hírek, sport és fontos,
aktuális témák
09:10 Beszélgetés
programokról, moziról,
aktualitásokról. Vendég:
Tornyai Gábor plébános
10:10 Műsorvezető:
Németh Gábor.
11:40 Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
informatikus
15:10 Műsorvezető:
Sasvári Csilla
Ingatlanpiac. Vendég:
Bedő Gyula
17:30 Aktuális – napi
hírmagazin
18:00 Helyi zenészek órája
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
21:00 Hangoskönyv: Karl
May: Winnetou
22:00 Aktuális – napi
hírmagazin

2016. 6. 29. SZerdA
00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Örkény
István: Egypercesek
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.

09:10

10:10
11:40

13:10
14:10
16:10
17:30
18:10
19:00
21:00
22:00
22:10

Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék
hírek, sport és fontos,
aktuális témák
A Fejér Megyei Szent
György Kórház működése
– A kardiológia. Vendég:
Dr. Noori Ebrahim
Műsorvezető:
Németh Gábor
Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
informatikus
A Katasztrófavédelem
órája
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
Érdekességek, napi téma
Református hitélet.
Vendég: Somogyi
László lelkészi elnök
Aktuális – napi
hírmagazin
Kézművesség. Vendég:
Pongrácz Zoltán faműves
Esti beszélgetések
Kozma Ágival
Hangoskönyv: Karl
May: Winnetou
Aktuális – napi
hírmagazin
Filmajánló HorváthWinter Diával

2016. 6. 30. CSüTörTöK
00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Örkény
István: Egypercesek
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:

09:10
10:10

11:40

12:10

13:10
14:10
15:10
16:10
17:30
18:10
19:00
21:00
22:00
22:10

Schéda Zoltán.
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék
hírek, sport és fontos,
aktuális témák
Állati dolgok. Vendég:
Dr. Lorászkó Gábor
állatorvos
Műsorvezető:
Németh Gábor.
Receptek, konyhai
praktikák. Vendég:
Volenter István séf
Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
informatikus
Fehérvár Magazin
lapszemle. Vendég:
László-Takács
Krisztina szerkesztő
Hivatali óra.
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
Érdekességek, napi téma
Székesfehérvár
Városgondnoksága
információi
Autós sport. Vendég:
Debreczeni Dávid
Aktuális – napi
hírmagazin
Egészségügyi műsor
Esti beszélgetések
Kozma Ágival
Hangoskönyv: Karl
May: Winnetou
Aktuális – napi
hírmagazin
Mindentudás Egyeteme

2016. 7. 1. pénTeK
00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Örkény

István – Egypercesek
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék
hírek, sport és fontos,
aktuális témák
08:40 Bűnesetek, felhívások a
rendőrségtől. Vendég:
Kiss Z. Edward őrnagy
09:10 Munkaügyi témák.
Vendég: PajtókVizsolyi Júlia coach
10:10 Műsorvezető:
Németh Gábor
11:40 Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
informatikus
12:00 Kertészműsor. Vendég:
Németh László
13:00 Utazási magazin.
Vendég: Lencsés Piroska
14:10 Műsorvezető:
Sasvári Csilla
16:10 Környezetvédelmi óra.
Vendég: Mihályi Gyula
17:30 Aktuális – napi
hírmagazin
18:10 Irodalomról. Vendég:
Dr. Bakonyi István
József Attila-díjas
irodalomtörténész
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival.
21:00 Hangoskönyv: Karl
May: Winnetou
22:00 Aktuális – napi
hírmagazin
22:10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Elérhetőségek: Telefon: Stúdió 22 311 511, Szerkesztőség: 22 516 111. SMS és Viber: 30 300 8000, facebook.com/vorosmartyradio.

Programajánló

közéleti hetilap

Kölyökjuniális, múzeumok éjszakája
Programok június 25-től július 3-ig

Szabó Petra
Június 25.
Vízivárosi Kölyökjuniális
10 óra, Budai úti nagyáruház parkolója
Bábelőadással, bűvészműsorral, érzékenyítő
játékokkal, fegyversimogatóval, arcfestéssel, kézműves foglalkozással, az Önkéntes
Tűzoltóegyesület bemutatójával, Freestyle-bemutatóval, Triál-bemutatóval várják az
érdeklődőket.
Családi délután
15 óra, Fehér Palota
A kábítószer-ellenes világnap alkalmából programok várják a kicsiket, nagyokat, családokat.
Lesz arcfestés, információnyújtás, mobil kiállítás, extrém bringások és még több különféle
program.
Veteránautó-kiállítás
17 óra, Fehérvári Civil Központ

Városok városa
18 óra, Országalma
A séta során a Városház tér, a Koronázó tér, a
Várkörút, az Országzászló tér és a Bartók Béla
tér mai arculatának kialakulásával ismerkedhetnek meg az érdeklődők, miközben felidézhetik
azoknak az emlékét is, akik az 1930-as években
modern várossá varázsolták Székesfehérvárt.
Ezüstmiséjét ünnepli Ugrits Tamás pápai káplán
18 óra, Szent Imre-templom
Másnap, június 26-án 11 órakor a csákvári templomban ünnepli ezüstmiséjét Ugrits Tamás.
Múzeumok éjszakája – programok A Szabadművelődés Házában
18.30: késharcbemutatót tart a Heitor Chalarge
Damiao capoeira csoportja
19 óra: a debreceni Lovász Késes Műhely kiállítása nyílik meg
19.30: TáncolKodó Táncegyüttes műsora
20 óra: Hősök-koncert

21.30: Medvegy András installációja
Éjfélig távcsöves bemutató a Terkán Lajos Csillagvizsgálóban.
Június 27.
Kalandozó napközis tábor
Június 27-től július 1-ig, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
A Székesfehérváron élő 2-6. osztályos általános
iskolás gyermekek jelentkezését várják.
VII. Csodamatek tábor
Június 27-től július 1-ig, Munkácsy Mihály
Általános Iskola
Érdekes feladatokkal, logikai játékokkal, kézműveskedéssel, sok-sok programmal várják a táborozókat.
Június 28.
Hétvezér est
18 óra, Miss Tee Teabolt
Grandpierre Attila: Héliosz – a Nap élő természetének felfedezése
Június 29.
László-napi nosztalgia est
17 óra, Pokol Pince
Zenés, táncos mulatság a „Nem csak a húszéveseké a világ” Nyugdíjasklub szervezésében.

10-18 óráig

40. Agárdi Popstrand

a Fehérvári Kézművesek egyesülete szervezésében • www.fehervarikezmuvesek.hu

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

Július 2. 19 óra, Agárd (Chernel I. u. 1.)
Fellép a Mobilmánia Vikidál Gyulával, utána
Republic koncert.

FehérVár

Fehérvári KultúrKorzó
Vízer Dániel
Június 24. 19 óra, Mátyás Király-emlékmű
Shortstory
Június 25. 19 óra, Mátyás Király-emlékmű
MagyarVista Social Club
Június 26. 19 óra, Mátyás Király-emlékmű
Vörös Janka–Dobai Pisti-duó
Július 1. 19 óra, Mátyás király-emlékmű
Horváth Márk–Dobai Pisti-duó
Július 2. 19 óra, Mátyás Király-emlékmű
One Day zenekar
Július 3. 19 óra, Mátyás Király-emlékmű

Virágot egy mosolyért!
Június 28.

A program célja, hogy a virágok szépségével mosolyt
varázsoljon a kicsik és nagyok arcára. A szervezők
ingyen hazavihető virágcsokrok megtalálására és
örökbefogadására hívják az ország apraját, nagyját.
A közterekbe, parkokba kihelyezett „árva” virágcsokrokat bárki hazaviheti. A közterekre, parkokba
kihelyezett virágcsokrokon egy kis kísérőkártya
jelzi, hogy melyik virágüzlet virágkötői állították
össze az árválkodó szépséget, kinek köszönhető az
önzetlen gesztus. A megtalált virágcsokrok ingyen
elvihetők. A készítők örömmel veszik, ha az új gazdák
visszajeleznek a virágok további sorsáról. A kísérőkártyán található címek bármelyikére elküldött fotó
elismerés és méltó köszönet a virágkötő számára.

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:

SZÉPHŐ Zrt.

8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1.
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár,
Pf. 120.
Telefon: (22) 541-300
Fax: (22) 314-252
Honlap: www.szepho.hu
E-mail: info@szepho.hu

Ügyfélszolgálat

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

Iroda:
• Rác u. 15. szám alatti ingatlanban külön
bejáratú 24 m 2 épületrész;
• Honvéd u. 1. szám alatt 11 m 2 és 17 m 2 irodák
Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Bátky Zsigmond utcában
(148 m 2) használaton kívüli hőközpont;
• Széchenyi u. 36. szám alatt, használaton
kívüli hőközpont (55 m 2)
Rendezvényhelyiség:
• Beregszászi u. 10. szám alatti pinceklub
max. 40 fő részvételéig;
Garázs, parkolóhely:
• Lövölde u. 1/A szám alatti udvarban
parkolóhely, bérleti díj: 3.000,- Ft + áfa/hó
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

13

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és Tisztelt Felhasználóinkat,
hogy a SZÉPHŐ Zrt. a székesfehérvári távhőrendszer
2016. évi tervezett távhővezetéki beruházásait megkezdte.
2016. május 1. és 2016. szeptember 15. között az alábbi területeken találkozhatnak tervezett távhővezeték-építési munkákkal:
• Horvát I. lakótelep. (Széchenyi I. u. 36. – Prohászka O. u. 65.
között)
• Munkácsy M. utca (Nemes N. Á. kollégium – Munkácsy M. Ált.
iskola között)
• Vásárhelyi utca (Vásárhelyi u. 13. – Vásárhelyi u. 21. között)
• Viziváros lakótelep (Sarló u. 21. – ABC között)
• Lövölde u. északi rész (Gáz u. 8. – Deák F. u. 14. között)
• Királykút lakótelep (lakótelep egész területe)
• Palotavárosi lakótelep déli rész (Tolnai u. 18. – Sziget u. 47. között)
A távhővezeték-felújítási, építési munkálatok ideje alatt az
érintett területeken kisebb forgalmi és parkolási korlátozások
léphetnek életbe. Az esetleges szolgáltatáskiesésekről az
érintett Felhasználóinkat a jogszabályban előírtakat figyelembe véve külön értesítjük.
Az esetleges kellemetlenségekért szíves türelmüket és megértésüket kérjük!
SZÉPHŐ Zrt.
Hőszolgáltatási Igazgatóság
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FehérVár

Sport

2016. június 23.

Az olimpiák története – 11. rész

Somos Zoltán

Öt karika az ötödik kontinensen

1956 az olimpiai mozgalomban is mérföldkő volt: először
rendeztek nyári játékokat a déli féltekén – miközben az északin
már tél volt. A történelmi események, a magyar forradalom és a
szuezi válság miatt nem volt teljes a mezőny, és még csonkább
lett a hazatérő magyar csapat.

Lenn délen és fenn északon
Amikor 1949-ben a szavazás az utolsó fázisához
érkezett, már tudható volt, hogy új földrész csatlakozik
az olimpiát rendezők közé 1956-ban. Végül Buenos
Airesszel szemben egyetlen szavazat döntött Melbourne javára, így beérett a korábbi remek úszó, Frank
Beaurepaire lobbimunkájának eredménye. Más

kérdés, hogy akkoriban az ausztrál sport még nem
képviselt olyan erőt, mint manapság, ezért sokan megkérdőjelezték a döntés helyességét. Ráadásul a szigorú
állatvédelmi törvények miatt a lovasversenyeket nem
lehetett Melbourne-ben rendezni, a kontinensre érkező
állatokat ugyanis féléves karanténba kellett volna
zárni. Így először és utoljára két ország rendezte az
olimpiát: az európai nyárban, júniusban Stockholmban
voltak a lovas számok. Annál szokatlanabb volt a többi
verseny időpontja, hiszen november végén lobbant fel
a láng Melbourne-ben.

Történelmi pillanatban

Keleti Ágnes négy aranyat nyert Melbourne-ben, ahonnan
nem tért haza. később Izraelben telepedett le.

Vészterhes év volt ez a világ történelmében, s mint
minden ilyen, csonka olimpiát eredményezett. A
magyar forradalom eltiprása és a szuezi válság
következtében több ország, így Svájc, Hollandia,
Spanyolország, Egyiptom is lemondta a részvételt.
Hatvanhét nemzet sportolói azonban ott voltak az
ötödik kontinens első olimpiáján, köztük az igen
kalandos utat bejáró magyarok is. A mieink már a
forradalom idején indultak, előbb csak a nymburki
edzőtáborba. Csehszlovákiából aztán késve mehettek
tovább, és két héttel az indulás után érkeztek meg
az olimpia helyszínére. Száztizenegy sportolónk vett
részt a játékokon – nagyon sokan már abban a tudatban, hogy nem térnek haza a szovjet megszállástól és
megtorlástól sújtott hazába…

Az éremtáblázat negyedik helye lett a miénk kilenc
arany, tíz ezüst és hét bronzérem megszerzésével.
Magyarország adta a XVI. nyári játékok egyik legeredményesebb sportolóját is: a tornász Keleti Ágnes
három egyéni és egy csapatszámban is első lett,
akárcsak a szovjet Latinyina. Megkoronázták Papp
Lászlót, aki harmadszor nyert, ökölvívásban ez utána
huszonnégy évig nem sikerült másnak. Kajak-kenu
sportunk ellenben első olimpiai aranyát ünnepelhette az Urányi János, Fábián László K-2-es egységnek
köszönhetően. Kardozóink hegemóniája töretlen volt,
ezúttal Kárpáti Rudolf állhatott az egyéni versenyben
a dobogó tetejére.
A történelmi körülményeket figyelembe véve nem
csoda, hogy az olimpia emblematikus győzelmét mégis a vízilabda-válogatott aratta, amely a Szovjetunió
elleni döntőben 4-0-ra nyert, miközben a Zádor Ervin
felrepedt szemöldökéből ömlő vér a zsarnok ellen a
szabadságáért küzdő kis nemzet harcának szimbólumává emelt egy sportbalesetet.

Legendák győzelmei
Zádor Ervin véres arca a magyar forradalom és a szovjet
elnyomás szimbóluma is lett – sok ezer kilométerre a hazától

Még ilyen körülmények között is – nem kis lelki
terhet cipelve – újra remekeltek a magyar sportolók.

Somos Zoltán
Az öttusa országos bajnokság mindkét napján
született egy-egy fehérvári ezüstérem az
egyéni versenyben. A nőknél Kovács Sarolta, a
férfiaknál Strobl Krisztián lett második.

Világbajnokság után, Európa-bajnokság és olimpia előtt természetesen nem a szezon legfontosabb
versenye volt az ob, mégis különle-

Chloe Esposito (középen) szívesen fog emlékezni Fehérvárra, de Kovács Saci mosolya
is őszinte

gesre sikeredett. Az ezüstérmesek
szempontjából mindenképpen.
Elvégre nem mindennapos dolog,
hogy a magyar bajnokságon a
legjobb magyar „csak” második
legyen, márpedig Kovács Saroltával
ez történt. A világbajnok favoritként indult a hazai környezetben
rendezett versenyen, és a fehérvári
uszodában egyéni csúccsal nyomatékosította remek formáját. Nem
volt gond a páston sem, lovaglásban azonban hagyott pontokat a
pályán Kovács Saci. Így az ausztrál olimpiai induló, itt a Honvéd
színeiben versenyző Chloe Esposito
megelőzte, és a kombinált számban is előtte maradt. „Felvettem
vele a versenyt a fizikai számokban,
összességében elégedett lehetek. Ott
tartok, ahol jelenleg kell.” – összegzett a Volán kiválósága, aki így meg
is védte bajnoki címét és nem is.
Maradjunk annyiban, ő a legjobb
magyar öttusázónő.
Strobl Krisztián ellenben még távol
van attól, hogy a legjobb legyen,
és ezt dicséretes szerénységgel
ő mondja magáról. Pedig a férfi
mezőnyben második lett az Alba
Öttusa még junior korú fiatalja.
Mögötte az olimpiai bronzérmes,
világbajnok Marosi Ádám végzett.
Strobl is úszó egyéni csúccsal
kezdett, majd remekül vívott és
hibátlanul lovagolt. Mindössze két
másodperccel indult a címvédő
Kasza Róbert mögött a futás-lövészet kombóban, és meg is őrizte az

Fotók: Kiss László

Különleges második helyezések

Jól célzott, jól csinált szinte mindent, így szerzett felnőtt érmet a junior Strobl Kriszián

ezüstös pozíciót. „Olimpiai érmes,
világ- és Európa-bajnokok voltak a mezőnyben, én hozzájuk képest még kezdő vagyok. De ma minden jól sikerült,
a vívásnak különösen örülök, mert a
junior Eb-n az nem ment.” – lihegte a
célban Strobl Krisztián.
A bajnok tehát Kasza Róbert lett,
aki igen keményen „beszólt” az
illetékeseknek, amiért nem őt
nevezték az olimpiára. A döntés

kedvezményezettje, Demeter Bence minden idei versenyen megelőzte Kaszát, de a bajnokságon nem
indult el, ami szintén nem esett
jól a KSI öttusázójának. A fehérváriakat persze jobban érdekelte,
hogy az egyéni érmek mellett
csapatban a Volán két harmadik,
az Alba Öttusa egy második helyet
is felmutatott, tehát jól sikerült a
hazai ob.

közéleti hetilap
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„Üzenjünk Brüsszelnek!”

Kaiser Tamás

Erre vártunk!
Napok óta nincs rendesen
hangom. Bár ebből élek, nem
bánom! Erre vártam, amióta
élek! Ott van a magyar labdarúgó válogatott az Európa-bajnokságon. Sőt mi az, hogy ott van?
Menetel a csapat!!! Én magam
úgy voltam vele, ha szerzünk
gólt, meg egy-két pontot, akkor
már bizonyítottunk. Ehhez
képest öt pontot gyűjtve, hat
gólt rúgva csoportelsőként jutott
tovább csoportjából a magyar
válogatott – az utolsó, portugálok elleni meccs eredményétől
függetlenül. Abból a csoportból,
ahonnan alig ment tovább a
Cristiano Ronaldóval felálló
Portugália.
Hihetetlen, ami most történik.
Emberek tízezrei az utcán itthon
és Franciaországban. A gyerekek
Dzsudzsák, Guzmics, Király,
Lang vagy éppen Kleinheisler
nevét kiabálják foci közben. Erre
képes a sport, erre képes a labdarúgás! Valahol olvastam, hogy
ezek a srácok egy országból
kovácsoltak nemzetet. És milyen
igaz! Ezekben a napokban mindegy, hogy ki sárga, kék, zöld,
fradista, újpesti vagy vidista. De
jó lenne valamit átvinni ebből
az érzésből az Eb utáni (mackó)
szürke hétköznapokba! Ha így
lenne, az lenne a hab a tortán!

gólt vágott a 19. percben a luzitánok kapujába. Ekkor „robbant”
fel először a fehérvári Eb-liget. A
szünet előtt Nani egyenlített. Két
perc sem telt el a második félidőből, amikor Dzsudzsák szabadrú-

Kaiser Tamás

gása után ugrott ismét mindenki
talpra! Ronaldo egyenlített hamar, de megint jött Dzsudzsák,
megint nálunk volt az előny. Ronaldo második góljával beállította a 3-3-as végeredményt, amivel

Magyarország csoportelsőként
jutott a legjobb tizenhat közé az
Európa-bajnokságon. Lesz tehát
még „telt házas” meccsnézés az
Eb-ligetben, és vélhetően még
sok helyen Székesfehérváron.

Erdély Csanád újra itthon

Tovább erősödött a Fehérvár AV 19 kerete.
Sárpátki Tamás meghosszabbította jövő nyáron
lejáró szerződését, míg Erdély Csanád hazatért
a tengerentúlról.

A huszonegy esztendős Sárpátki Tamás 2011-ben érkezett
Székesfehérvárra, az elmúlt öt
esztendőben pedig valamennyi
korosztályos csapatban pályára
lépett. A legutóbbi szezonban
már kizárólag az EBEL-csapatban
játszott, ötvenegy meccsen húsz
pontot szerzett. Sárpátki szerződése csak jövőre járt volna le, de a
klub máris hosszabbított vele, így
2018-ig biztosan a Fehérvár AV 19
mezét viseli majd.

Eredély Csanád egy esztendővel
ezelőtt igazolt a legerősebb tengerentúli juniorligába, a USHLbe, ahol a Sioux Falls Stampede
színeiben ötvennyolc mérkőzésen
tizennégy pontot szerzett. Erdély
idén májusban ott volt az A cso-

portos világbajnokságon is. Saját
bevallása szerint megérett az idő,
hogy stabil tagja legyen egy felnőtt
bajnokságban szereplő gárdának,
ezért döntött úgy, hogy hazatér. Erdély Csanád két évre írt alá régi-új
egyesületéhez.

Jóga, együtt

Fotó: Kiss László

Kaiser Tamás

Magyarország csoportelső!

Fotó: jegkorongblog.hu

A magyar labdarúgó válogatott
Ausztria 2-0-s legyőzésével indította az Európa-bajnokságot. Már
ekkor ki lehetett tenni a megtelt
táblát a Zichy ligetből erre az egy
hónapra Eb-ligetté váló fehérvári szurkolói központra. Nem
véletlenül, hiszen nagyon régóta
várták a magyar drukkerek azt,
hogy ha bármilyen szerep is
jut a válogatottnak vagy éppen
klubcsapatainknak, az ne csak
epizódszerep legyen. Nost, Lang
Ádámék tettek róla, hogy kis
túlzással a mieinkről szól az Eb.
Az Izland elleni döntetlennel
már szombaton nagyon közel
került a csapat a továbbjutáshoz.
A németek Észak-Írország elleni
1-0-s, kedd esti sikere pedig azt
jelentette, hogy úgy várhattuk a
szerda esti Portugália elleni csoportzárót, hogy nekünk igazából
mindegy volt. Cristiano Ronaldóéknak azonban nem. (Ezt azért
érdemes egy kicsit ízlelgetni).
Aztán jött Gera Zoli, és hatalmas

Fotó: Simon Erika

A magyar labdarúgó válogatott – bár nem ez
volt a papírforma – végül is simán, csoportelsőként jutott tovább az F jelű kvartettből. A
sikeres szereplésnek köszönhetően futball-lázban ég az ország, és Fehérvár is.

Erdély Csanád célja, hogy érettebb játékossá
válhasson itthon, Fehérváron

A jóga világnapján Székesfehérváron is rendeztek közös mozgást: az Öreghegyi Jógacsoport
Szűcs Dorina vezetésével tartott bemutatót, amihez bárki csatlakozhatott a Fő utcán S. Z.
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18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
Képes hírek – benne
19:20 Kvantum – tudományos
minden egész órakor
magazin
a Híradó ismétlése
Jó estét, Fehérvár! – ism. 19:50 Életcseppek – A
padovai szalézi nővérek
Képes hírek – benne
és a Béres csepp
minden egész órakor
20:40 Illényi Katica és testvérei
a Híradó ismétlése
21:40
Fehérváron a
Jó estét, Fehérvár! – ism.
Gutenberg-galaxis –
Bajnokok városa – ism.
87. Ünnepi Könyvhét
Fehérvári beszélgetések
22:10 Jó estét, Fehérvár! – ism.
– ismétlés
22:30
Képes hírek – benne
Műsorvezető: Vakler
egész órakor a Jó estét,
Lajos. Vendég: Heiter
Fehérvár! ismétlése
Tamás, Kádas István Ottó
Fehérvári beszélgetések
2016.
6. 26. VASÁRNAP
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
00:00 Képes hírek – benne
Lajos. Vendég: Káliz
minden egész órakor a Jó
Sajtos József
estét, Fehérvár! ismétlése
Paletta – ismétlés
07:00
Jó estét, Fehérvár! – ism.
Fehérvári beszélgetések
07:20 Képes hírek – benne
– ismétlés
minden egész órakor a Jó
Műsorvezető: Vakler Lajos.
estét, Fehérvár! ismétlése
Vendég: Kálmán Béla
10:00
Jó estét, Fehérvár!
Jó estét, Fehérvár! – ism.
– ismétlés
Köztér – ismétlés
Fehérvári beszélgetések 10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Lajos. Vendég:
Saitos Lajos
Kovács István
10:45 Együtt – ismétlés
Napi színes – ismétlés
11:15
Fehérvári beszélgetések
Kincsesláda – ismétlés
– ismétlés
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
– ismétlés
Lajos.
Vendég: Heiter
Műsorvezető: Vakler
Tamás,
Kádas István Ottó
Lajos. Vendég:
11:40 Agrárinfó – ismétlés
Erdei László
12:10 Fehérvári beszélgetések
Napi színes – ismétlés
– ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Virtuózok 2015
Lajos. Vendég: Káliz
A világ Koczka módra
Sajtos József
Igazságszolgáltatás
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
az Alaptörvény
13:00
Köztér – ismétlés
tükrében I. rész
Fehérvári beszélgetések 13:35 A Fehérvár TV
archívumából
– ismétlés
13:50 XX. Nemzetközi
Műsorvezető: Vakler
Néptáncfesztivál
Lajos. Vendég:
– zárógála
Saitos Lajos

2016. 6. 25. 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
16:05
17:00
18:00

A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
16:05 III. Fehérvári
Kolbásztöltő fesztivál
16:35 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Kálmán Béla
17:00 Igazságszolgáltatás
az Alaptörvény
tükrében II. rész
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Lukácsy József
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Miami Vice – am.
bűnügyi sorozat (12)
20:50 Illényi Katica és
testvérei II.
22:00 A hét hírei
22:20 Képes hírek – benne
egész órakor A hét
hírei ismétlése

2016. 6. 27. HÉTFŐ
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Kvantum – tudományos
magazin
10:50 A Fehérvár Tv
archívumából
11:30 Képes hírek – benne
egész órakor A hét
hírei ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Lukácsy József
17:00 Kvantum – ismétlés

17:30 A Fehérvár Tv
archívumából
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Tóth Tamás
18:30 A Fehérvár Tv
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Bogányi Gergely és
a csodazongora
22:05 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:50 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2016. 6. 28. 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 egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés. Műsorvezető:
Látrányi Viktória.
Vendég: Tóth Tamás
17:00 Agrárinfó – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Lukácsy József

18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális magazin
20:15 Hírek
20:20 Húszéves a Megadance
20:45 Liturgikus királylegenda
– Koronázási
szertartásjáték
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2016. 6. 29. 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 egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Lukácsy József
17:00 Paletta – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Angyal Zoltán
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa –
sportmagazin

20:15 Hírek
20:20 Alba Regia kick2016. 7. 1. PÉNTEK
off koncert
22:25 Jó estét, Fehérvár! – ism. 00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
23:10 Képes hírek
a Híradó ismétlése
2016. 6. 30. CSÜTÖRTÖK
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
a Híradó ismétlése
10.00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 10:45 Együtt – ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
11:15 A Fehérvár TV
minden egész órakor
archívumából
a Híradó ismétlése
11:40 Képes hírek – benne egész
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
órakor a Híradó ismétlése
10:45 Bajnokok városa – ism.
13:00 Híradó 1-kor
11:15 A Fehérvár TV
13:10 Képes hírek – benne
archívumából
minden egész órakor a
11:40 Képes hírek – benne egész
Híradó 1-kor ismétlése
órakor a Híradó ismétlése 16:30 Fehérvári beszélgetések
13:00 Híradó 1-kor
– ismétlés
13:10 Képes hírek – benne
Műsorvezető: Látrányi
minden egész órakor a
Viktória. Vendég:
Híradó 1-kor ismétlése
Boda Kriszta
16:30 Fehérvári beszélgetések 17:00 Együtt – ismétlés
– ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
17:50 Napi színes
Viktória. Vendég:
18:00 Hírek
Angyal Zoltán
18:05 Fehérvári beszélgetések
17:00 Bajnokok városa – ism.
Műsorvezető: Látrányi
17:30 Esti mérleg – ismétlés
Viktória. Vendég:
17:50 Napi színes
Papp Gyöngyi
18:00 Hírek
18:30 A Fehérvár TV
18:05 Fehérvári beszélgetések
archívumából
Műsorvezető: Látrányi
19:00 Jó estét, Fehérvár!
Viktória. Vendég:
19:25 Köztér – közéleti magazin
Boda Kriszta
20:00 Honvéd7 – honvédelmi
18:30 A Fehérvár TV
magazin
archívumából
20:15 Hírek
19:00 Jó estét, Fehérvár!
20:20 Zichy színpadi
19:45 Együtt – családi magazin
koncertek I-II.
20:15 Hírek
21:10 Fehérvári KultúrKorzó
20:20 Szeretni kell – Makk
2015. III. rész
Károly 90 éves
21:35 Barcelona World Race
20:55 Fehérvári KultúrKorzó
2015, A Spirit of
2015. I-II.
Hungary megérkezik
22:05 Jó estét, Fehérvár! – ism. 22:05 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:50 Képes hírek – benne egész 22:50 Köztér – ismétlés
órakor a Híradó ismétlése 23:25 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: június 25. 21:40 Fehérváron a Gutenberg-galaxis – 87. Ünnepi Könyvhét

