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Megváltozott a forgalmi rend 
a belvárosban is. Reggel 9 
óra és este 21 óra között csak 
gyalogosan lehet közlekedni a 
Liszt Ferenc utca - Városház tér - 
Koronázó tér - Fő utca zónában. 
A kerékpárosok a területen 
este kilenc után haladhatnak 
csak át, valamint a bentlakók 
is csak külön engedéllyel 
parkolhatnak be az ingatlanuk-
ra. Az áruszállítás segítésére 
„Rakodási területek” lesznek 
kijelölve, ahonnan az üzletek 
árufeltöltése megoldható.

A Zichy-liget környékén jelentősen változott a forgalmi rend

Múlt hét elejétől terelő útvona-

lon közlekednek azok a buszok, 

amelyeket érint az augusztusi ünnepi 

programok miatt életbe lépett közle-

kedési módosítás. A forgalmi rend a 

Zichy liget környékén változott meg 

a leginkább. Az autósok közül sokan 

csodálkoznak az új szabályokon. 

A buszközlekedésben nem történt 

fennakadás, a késések azonban 

rendszeresek.

Az ünnepi programok miatt 
a 16-os, a 26-os, a 27-es és a 
38-as járat terelőútvonalon halad 
egészen augusztus 21-ig. Az 
Alba Volán tájékoztatása szerint 
ezek a buszok az Ybl M. ltp. 
megállóhely helyett az Uszoda 
elnevezésű megállóhelyen állnak 
meg, a III. Béla király tér elneve-
zésű megállóban pedig nem. A 
belső végállomás felé közlekedő 
járatok a Mészöly Géza utcában 
a Sár utca kereszteződés után 

Ideiglenes forgalmirend-változás
németh-novák Rita

ideiglenes megállóhelyen, vala-
mint a Palotai úton lévő Gellért 
utca elnevezésű megállóhelyen 
állnak meg.
A módosítás az autós forgal-
mat is befolyásolja. A sofőrök 
többsége az első héten ru-
tinból vezetett, ezért kisebb 
fennakadások előfordultak, és 

úgy, mint az ügyvédsor melletti 
szakasz, ami a Malom valamint 
a Mészöly Géza utcával alá-
fölérendeltségi viszonyba került. 
Nagy Zsolt szerint a módosí-
tások célja az, hogy a liget és a 
Fő utca közti út a gyalogosoké 
lehessen, és hasonló rendez-
vények idején könnyebben le 
tudják zárni a Mátyás király 
körút érintett részét.

a csúcsidőben sűrű forgalmat 
bonyolítottak a Zichy liget 
környéki utak is.
A Polgármesteri Hivatal köz-
lekedési irodájának vezetője azt 
mondja, a régi rend az ünnep-
ségsorozat után sem áll vissza 
teljes egészében, hiszen a levéltár 
előtti út kétirányú marad ugyan-
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Sokat beszélnek, beszélünk 
róla, de valahogy képtelenek 
vagyunk eljutni addig a bizo-
nyos pontig vagy mércéig, amit 
úgy hívnak, hogy nemzeti 
minimum. Szerintem egyszerű 
a tétel: az az alapkövetelmény, 
amit mindenki kötelezőnek 
érez, amiből nem enged, 
történjen bármi. Nem az én 
tisztem megfogalmazni ezt 
az alaptételt, de tudom, hogy 
minden jóérzésű emberben 
megbújik. Gondolok itt arra, 
hogy amikor ostoba emberek 
meggyalázzák valamelyik 
emlékművünket, ami a mi tör-
ténelmünkre emlékszik, akkor 
a minimum része, hogy elítélje 
az ilyen tettet, és ne keressen 
semmilyen fajta feloldozást.
A Pátzay-féle lovasszobor 
kardjából vandálok letörtek 
egy darabot, majd a letört 
darabot a lovas alakhoz tették, 
amivel meggyalázták a 10-es 
huszárok emlékét, rajtuk ke-
resztül Székesfehérvárt, annak 
minden tisztes polgárát és 
egyben a magyar nemzetet.
A világhálón találgatások 
indultak el, hogy tulaj-
donképpen más történések 
adhattak okot a gyalázkodó 
vandalizmusra. Nos, ez az 
a minimum, ami alapján ki 
lehet mondani, hogy erre a 
tettre nincs mentség! Nincs 
olyan ok, ami felmentheti 
elkövetőit! Ezt baloldalon, 
jobboldalon, nemzetiségtől 
függetlenül el kell ítélni! 
Egy fehérvárinak különö-
sen határozott ítéletet kell 
alkotnia, nemcsak azért, 
mert a fehérvári huszárok 
emlékművéről van szó, 
de azért is, mert nekünk, 
fehérváriaknak kellene 
elsőként példát mutatni 
az összefogásra, hiszen 
történelmi múltunk kötelez 
bennünket. Vannak csorbák 
történelmünkön, de kiköszö-
rülhetők, akár a megcson-
kított kard – ami immár 
Székesfehérvár egységének 
jelképe is!                       nzp

Nemsokára elkezdődik a Gyümölcs utca és a Falköz kivitelezése. Jövőre a 
Várkörút felújításával folytatódnak a munkálatok.

Az egység 
kardja

Nagyszabású útfelújítási programot 

indított el Székesfehérvár Önkor-

mányzata, hiszen 635 millió forint 

értékű munka valósul meg a Saára 

Gyula-program keretében. Az első 

ütem munkálatainak befejezési 

határideje augusztus vége, a hónap 

elejére azonban már több helyszí-

nen megtörtént a műszaki átadás. 

Megújult az útfelület a Sárkeresz-

túri úton, a Forgó és a Mancz János 

utcában, a Bregyó-közben, valamint 

új burkolatot kapott a Kadocsa úti 

szervizút, a Petőfi utca, a Székely 

utca és a Balatoni út is.

Augusztus elején megkezdőd-
tek a Saára Gyula-program I. 
ütemében felújított útszakaszok 
műszaki átadásai. Az önkor-
mányzat 2011 februárjában 
hirdette meg a programot a 
fehérvári úthálózat javításáért. 
Ennek keretében 2013-ban 
és 2014-ben 635 millió forint 
értékű munka valósul meg. 
Augusztusra felújították a Sár-
keresztúri utat, a Bregyó közt, 
és megújult az útfelület a Forgó 
utcában, a Mancz János utcában 
és a Kadocsa úti szervizúton 
is. A Sárkeresztúri út felújítása 
kapcsán Mészáros Attila, Alsó-
város és Tóváros önkormányzati 
képviselője köszönetet mondott 
a környéken élőknek a türelmü-
kért, kiemelve, hogy a felújítá-
sok forgalomeltereléssel, zajjal, 
porral járnak, az elkészült, jó 
minőségű utak azonban az itt 
lakók és közlekedők kényelmét 
szolgálják.
A Saára Gyula-program kereté-
ben nemcsak az úthálózat újul 
meg, hanem nő a parkolóhelyek 
száma is a városban. A Széche-
nyi út 27-29. előtt 9 parkolóhe-
lyet alakítanak ki, míg a Kele-
men Béla utcában a 12., a 14-20. 
és a 71. számú lakóépületek előtt 
összesen 60 új parkolóhelyet 
hoznak létre. A Rákóczi út–Gáz 
utca kereszteződésben építik a 
körforgalmat, és a két utcában 

A teljes városi úthálózat 
megújításán dolgoznak

gáspáR péteR

55 parkolóhelyet alakítanak ki, 
megkönnyítve a környéken élők 
parkolási gondjait.
Nagy Zsolt, a Közlekedési 
Iroda vezetője elmondta, hogy 
a műszaki átadásnál a szak-
mai szervezetek, a rendőrség, 
a szakhatóság és a beruházók 
képviselőivel közösen járják vé-
gig és ellenőrzik az útszakaszo-
kat. Az útfelújításokkal kapcso-
latos feladatokat Székesfehérvár 
Önkormányzata pályáztatja, 
a műszaki ellenőrzést pedig a 
Városgondnokság látja el.  
Újra birtokba vehetik az autósok 
a Petőfi utcát is, ahol közel 
egy év alatt készültek el teljes 
egészében a felújítással. Az 
idei évben a Kossuth utca és 
a Várkörút közötti útszakaszt 
újították fel mintegy hétmil-
lió forint értékben. A Petőfi 
utcában az elmúlt egy évben a 
meglévő, sérült szegélyelemeket 
bontották le és építették újra. A 
Papi Otthon melletti kőburkolat 
javításán túl a korábbi zúzott-
köves, parkolóként funkcionáló 
terület a már meglévővel egyező 
kőburkolatot kapott. Az úttesten 
a kopóréteg cseréjét a régi bur-
kolat lemarásával, majd két réteg 
aszfalt felhordásával végezték 
el. A munka során a víznyelőrá-
csok és a közműfedlapok cseréje 
is megtörtént az utca teljes 
hosszán.

A Petőfi utca mellett elkészült 
a Balatoni út Vörösmarty tér és 
Jancsár utca közötti szakasza, 
valamint a Székely utcát is 
megújult burkolattal adták át 
szerdán. Égi Tamás alpolgár-
mester a Belvárosban várható 
további munkákról szólva 
elmondta, hogy nemsokára 
elkezdődik a Gyümölcs utca 
kivitelezése, és jövőre a Vár-
körút felújításával folytatódnak 
a munkálatok. A következő 
hónapokban – részben magán-
pénz bevonásával – megújul a 
Falköz, és az E.ON-nal történt 
megegyezés alapján végre 
elkerül középről a trafóház. 
A munkálatok a következő 
években is folytatódnak a 
Távírda és a Kossuth utca fel-
újításával. Égi Tamás a Petőfi 
utcában tartott sajtótájékozta-
tón elmondta, hogy reményei 
szerint pár éven belül az összes 
útszakasz felújításra kerül. 
Hozzátette, hogy közel száz-
ezer négyzetméternyi útfelület 
újul meg a városban a Saára 
Gyula-program keretében a 
város takarékos gazdálkodásá-
nak és az adósságátvállalásból 
fakadó megtakarításoknak 
köszönhetően. „Nagyon fontos, 
hogy a Fő utca felújítása mellett 
nagy erőkkel dolgozunk a teljes 
városi úthálózat megújításán.” – 
tette hozzá.
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A fényjátékkal ellátott belvárosi 
szökőkutak zenélni is tudnak. 
Csütörtöktől vasárnapig, délelőtt 11 
órától körülbelül óránként hallhatja 
a közönség a nyolcféle, váltakozva 
használt dallamjátékot, melyeket 
összehangolnak a Kossuth udvar 
órajátékának időpontjaival. 

Tudta-e?

KÖZADAKOZÁS 2013 Számlaszám: 12023008-00153647-01000007

75 tabló - 75 történet - 75 év

Teljes pompájában ragyoghat a Fő utca – csütörtökön hét helyszínen tizenöt órán át 
csaknem negyven program várja az érdeklődőket

A belvárosi sétálóutca kialakítása régi igény volt Fehérváron – hangsúlyozta Pisch 
Norbert, Brájer Éva és Égi Tamás az avató ünnepség beharangozó tájékoztatóján

Székesfehérvár újkori történetének 

egyik kiemelkedően sikeres korsza-

ka volt az 1931-es Szent Imre évtől 

az 1938-as Szent István Emlékévig 

terjedő időszak. A helyi történet-

írás a korszakot a város akkori jeles 

polgármesteréről, Csitáry G. Emilről 

elnevezve „Csitáry-érának” hívja. 

A Városi Képtár idén – amikor 
Székesfehérvár Szent István 
halálának 975. évfordulójára és 
a 38-as rendkívüli országgyű-
lés 75. évfordulójára emlé-
kezik – egy 75 tablóból álló 
szabadtéri tárlattal köszönti 
a jeles napokat. A kiállítás 
szervezői három forrás alapján 
készítették el az egész városra 
kiterjedő tárlatot. Brájer Éva 
alpolgármester büszke arra, 
hogy a harmincas években 
poros mezővárosból egy kiváló 
városvezetőnek köszönhetően 
újra Magyarország szakrális 

Életre kelt a Fő utca és a Belváros. Jó érzés 

végigsétálni a lüktető, nyüzsgő tereken, 

hangulatos kis utcákon. Ezt az elmúlt na-

pokban már megtapasztalhatták mindazok, 

akik a Belvárosban jártak. A városlakók 

többsége tulajdonképpen már birtokba vet-

te a megújult Fő utcát, az avató ünnepség 

azonban csak augusztus 15-én lesz.

„Az önfeledt szórakozásé és kikap-
csolódásé lesz a főszerep augusztus 
15-én. Hét helyszínen tizenöt 

vakleR lajos

látRányi viktóRia

Emlékmentés – a Csitáry-éra tablóképeken

Miénk itt a tér!

fővárosa lehetett Székesfe-
hérvár. „Jött egy ember, egy 
újságíró, aki polgármester lett, 
megszólította a művészeket, az 
építészeket, az értelmiséget, a 
város gazdasági szereplőit és 
polgárait. Ő volt Csitáry G. 
Emil. Nem azt mondta, hogy 
menjetek és építsetek egy új 
várost, hanem úgy fogalma-
zott: álljatok mögém, gyertek 
velem! És nemcsak hirdette, 
hanem tett is azért, amit el 
akart érni.”
Csutiné Schleer Erzsébet 
építészettörténeti kutatásai 
sokat segítettek abban, hogy 
az egész városra kiterjedő 
tárlat bemutathassa a kora-
beli építészeti emlékeket, a 
középületek megújulását, a 
terek egységét, a városvezetés 
máig ható előrelátását. „ A 
mai művészettörténet sajnos 
még nem tartja emléknek, 
ami 75 éve történt. Ezzel a 
kiállítással azt tudjuk bizonyí-

tani, hogy a Csitáry-érában 
végzett városrendezés igenis 
méltó arra, hogy bekerüljön 
az ezeréves város történetébe.” 
Szűcs Erzsébet, a Városi Kép-
tár igazgatója, akinek szívügye 
az 1945 előtti Székesfehérvár 
fotótörténete, sokat tett a 
tárlat megvalósításáért: Szele 

István szokta mondani: „Szép 
Székesfehérváron, amit a Jóisten 
teremtett, és ami a harmincas 
években épült.”
A korszak történelmének és 
művészetének feldolgozása 
nem zárult le, a szervezők 
továbbra is várják a hiteles 
felvételeket.

Fo
tó

: S
im

on
 E

rik
a

órán át csaknem negyven program 
várja a látogatókat. A rendezvény 
fénypontjaként 21.45-kor Székes-
fehérvár polgármestere kapcsolja fel 
az indamotívumos világítást.” – 
mondta el Brájer Éva alpolgármes-
ter. Igazi népünnepély várja majd 
a családokat, minden korosztályt 
megszólítva. S az is bizonyos, hogy 
a kisgyermekektől az idősebbe-
kig mindenki talál könnyed és 
izgalmas kikapcsolódási lehető-
séget. Délelőtt a Mátyás szobor-
nál elhelyezett mini színpadon várhatók bábjátékok, koncertek, 

és lesz alkotósarok is a legkiseb-
bek számára. A színháznál neves, 
érdekes személyiségekkel zajlanak 
majd pódiumbeszélgetések. „Kora 
délután a Ciszterci templomtól a 
teátrumig még inkább kiszélesítjük a 
programsorozatot, számos színpadi 
esemény, koncertek, bemutatók várják 
a fehérváriakat.” – tette hozzá Pisch 
Norbert, a programokat szervező 
ART Kulturális Egyesület elnöke. 
Égi Tamás alpolgármester, a 
terület önkormányzati képviselője 

megköszönte a Belvárosban lakók 
türelmét és megértését, melyet a 
felújítás ideje alatt tanúsítottak. 
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Királyi érmek

2013.szekesfehervar.hu www.facebook.com/szentistvanemlekev

A Koronázási Ünnepi Játékok idején, augusz-
tus 17. szombat reggel 7 órától augusztus 
18. vasárnap éjfélig a Várkörutat lezárják a 
Mátyás király körúti csomópont és a Budai út 
között. Ebben az időszakban a lezárt területre 
csak az Országzászló tér, a Basa, a Bástya, a 
Rózsa, a Lakatos, a Marosi Arnold és a Fő utca, 
illetve a Várkörút lakói hajthatnak be minden 
nap 18 óráig. 18 órától 23 óráig a Várkörúton 
a lakók sem közlekedhetnek gépjárművel. 
Zsákutcává válik a Petőfi utca a Kossuth utca 
felől és a Kígyó utca az Ősz utca felől.

Az augusztus 17-i és 18-i történelmi felvo-
nulások idején, 18 órától 18 óra 50 percig 
lezárják a Palotai utat is a Selyem utca és 
Vörösmarty tér közötti szakaszon, a Budai utat 
a Várkörútig, valamint a Várkörút – Prohászka 
út – Budai út csomópontot is. A vonulások 
idején a Balatoni útról a Széchenyi útra csak 
jobbra lehet kikanyarodni. A Horvát István 
utca felől érkezők az Esze Tamás utca vagy a 
Balatoni út felé folytathatják útjukat, vagy 
az elválasztó középsziget végénél visszafor-
dulhatnak. A Selyem utcából csak balra lehet 
kikanyarodni a Palotai út irányába.

Egy felhőből kinyúló, lándzsát tartó 

kezet ábrázol az István király által 

veretett egyik dénár előlapja, LANCEA 

REGIS (a király lándzsája) felirat-

tal – ez volt államalapítónk hatalmi 

szimbóluma.

A hátlapon látható stilizált 
Karoling templom pedig a 
pogány magyarság megtérítésére 

A Szent Korona és Szent István összetartoznak

A kórust Drahos Béla vezényli

A rendező, Szikora János magyarázza elképzelését

Ezeket az érméket látni kell!

Magyarországon még soha nem látott 

koronázási szertartásjátékot mutat-

nak be a hétvégén, augusztus 17-én 

és 18-án a Nemzeti Emlékhelyen.

A kétszáz szereplős műben 
technikai újdonságokkal rukkol 
elő Szikora János rendező. 
Középkori források adják az 
alapját a történelmi játéknak. 
A leírások alapján mutatják be 
a Szent István által alapított 
Szűz Mária Prépostság romjai 

nagy zoltán péteR

felett első királyunk koronázási 
szertartását.
A hétvégétől már a kosztü-
mökkel együtt, a járókelők előtt 
próbálják a darabot, melynek 
technikai elemei fokozatosan 
épülnek fel. A korona szerkezete 
már látható, de világító kön-

Koronázási szertartásjáték

és a magyar egyházszervezet 
kiépítésére utal. A király eredeti 
dénárjai is részei a mintegy 
négyszáz darabos, pazar érem-
kollekciónak. A Szent Istvánt 
ábrázoló emlékplakettek és 
emlékérmek legszebbjeit is 
tartalmazó, polgármesteri hivatal 
által szervezett kiállítás anyaga 
a szegedi Móra Ferenc Múze-
um Éremtárából, a gyöngyösi 
Huszár Lajos Éremtárból, 
Szabó Géza szegedi ötvösmester 
műhelyéből, az Éremverdéből, a 
Magyar Éremgyűjtők Egyesüle-
tétől és a Fejér Megyei Levéltár-
ból származik.
Augusztus 13-án 17 órakor 
nyitják meg a Szent István 
érméi és Szent István érmeken 
című numizmatikai kiállítást, 
ami munkanapokon 8 órától 16 
óráig látogatható.

tösét ezen a héten kapja meg. 
Újdonság a kivetítő ledháló, 
amin keresztül nemcsak a szél, 
de lézersugarak is átjárnak. A 
héten bemutatásra kerül első 
királyunk megkoronázása, amit 
a két előadás alatt közel hatezer 
ember láthat.
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leffelholcz maRietta

Antoine de Saint-Exupéry, A kis her-

ceg című művének jól ismert szavai-

nál keresve sem találhatnánk jobbat 

összegzésként arra a történetre, 

melyről nem is olyan régen számolt 

be a Fehérvár Televízió híradója. 

Egy család életébe nyerhet-
tünk bepillantást jóakaróiknak 
köszönhetően. Tóth István 
és felesége egy önkormány-
zati bérlakásban igyekeznek 
felnevelni gyermeküket. Eddig 
nem is különböznének oly sok 
embertől, akik szintén a Mura 
utcában élik mindennapjaikat. 
Ők azonban mégis mások. A 
fiatal feleség látássérült, István 

István, bár még nagyon fiatal, erején felül küzd azért, hogy mindent megadjon családjának

Minden apró segítségért hálásak, van, aki játékokat, van, aki élelmiszert 
szokott nekik gyűjteni 

A fiatal édesapa először el sem akarta hinni, hogy a sok közül az egyik problémájuk megoldódik. Mint mondja, szem-
üvegre már nem tellett volna.

„Jól csak a szívével lát az ember”

a jobb szemére gyermekkora 
óta egyáltalán nem lát, másik 
szeme ugyan ép, de elég rossz 
állapotban van, szemüvegre 
lenne szüksége. Éveken át 
különböző önkormányzati és 
állami támogatásból próbálták 
fenntartani magukat és kislá-
nyukat. Bár nem is olyan régen 
a családfő álláshoz jutott – egy 
liftkezelő cégnél lett diszpé-
cser – megélhetésük nehézkes, 
olykor már-már lehetetlen. 
Az egyik székesfehérvári 
festőművész többekkel együtt 
úgy döntött, összefognak a 
szerény körülmények között 
élő párért. Szabados Norbert 
úgynevezett spontán realiz-

mus technikával festményt 
készített a család legapróbb 
tagjáról, és árverésre bocsá-
tották azt az egyik legnépsze-
rűbb közösségi portálon. A 
bevételt természetesen nekik 
ajánlották fel. Nem kell sokáig 
gondolkodniuk azon, mihez 
kezdjenek vele, leginkább egy 
energiatakarékos mosógépre 
lenne szükségük. Szabados 
Norbert abban bízik, hogy ha 
nyilvánosságot kap a licitálás 
valamint a kis család történe-
te, akkor megnyílnak a szívek. 
Így is lett. A Fehérvár TV 
riportja után megcsörrent a 
szerkesztőség telefonja, jöttek 
az e-mailek. Több optika is 
jelezte, segíteni szeretnének 

a fiatalembernek. A leggyor-
sabb azonban Cserta János 
volt. Ingyenesen vizsgálták 
meg István szemét, és el is 
készítették neki a megfelelő 
szemüveget. Egy magánsze-
mély is írt a Fehérvár Mé-
diacentrum központi címére, 
Székesfehérvár legnagyobb 
sportklubjait keresi fel majd 
személyesen annak érdekében, 
hogy a csapatok mezeinek 
elárverezésével segíthesse a 
kislányt és szüleit. A Fehérvár 
TV pedig azon lesz, hogy 
beszámoljon a szinte folya-
matosan érkező felajánlások-
ról, Istvánék további sorsáról, 
arról, hogy meglett-e a hőn 
áhított takarékos mosógép. 
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A szülő természetes vágya, hogy mindentől óvja, védje gyermekét

A rejtélyes bölcsőhalál

Légzésfigyelő: segítség, ha tudjuk, mit kell tenni

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • 

Fax: 06-22-516-100 • E-mail: ujsag@fehervarmediacentrum.hu • Felelős szerkesztő: Nagy Zoltán Péter • Telefon: 06-30-530-23-77 • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fehervarmediacentrum.hu • 

Tördelés, nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: Közlönynyomda • Felelős vezető: Majláth Zsolt László • Terjesztő: Privát-Posta Kft. • A FehérVár megjelenik hetente 50 000 példányban • ISSN: 2061-2273

Lépésről-lépésre vészhelyzet esetén
1. Jelzés esetén rázzuk meg a kicsit és ellenőrizzük a gyermek 

légzését

2. Szabadítsuk fel a légutakat – emeljük meg a pici fejét, vállát. 
Ha volt ideiglenes elzáródás, ettől már átjárhatóvá válhatnak a 
légutak.

3. Vizsgáljuk meg a légzést, ha nincs, vegyünk egy normál levegőt 
és kezdjük a befújást. Alkalmazzunk egymás után öt befújást. A 
befújás hatásosságát a mellkas emelkedése és süllyedése mutat-
ja, hasonlóan a normál légzéshez.

4. Ha nincs légzés, kezdjük meg az újraélesztést 30:2 arányban, 
azaz 30 mellkaskompressziót 2 befújás kövessen

5. Folytassuk az újraélesztést addig, amíg a gyermeknek nem lesz-
nek életjelenségei (spontán légzés, mozgás) illetve a szakképzett 
segítség meg nem érkezik

A  H E T I L A P

A SIDS (Sudden Infant Death 

Syndrome), azaz a minden 

előzmény nélküli, váratlan 

elhalálozás kiváltó okát sem a 

kórelőzmények, sem a boncolás 

nem tudja igazolni. A bölcsőhalál 

nem betegség vagy rendelle-

nesség. Egy diagnózis, melyet 

azoknál az egy évnél fiatalabb, 

látszólag egészséges csecsemők-

nél állítanak fel, akik hirtelen, 

minden előzmény nélkül vesztik 

életüket. A közvetlen kiváltó 

ok ismeretlen, de eddig számos 

A világ legtermészetesebb dolga, hogy a szülők mindennél jobban féltik és óv-

ják gyermeküket. Legtöbben anyatigrissé változunk, és a kórokozóktól kezdve 

a lehulló falevélig mindentől féltjük gyermekünket. Többségük irreális félelem, 

de biztos, ami biztos alapon mindent elkövetünk azért, hogy gyermekünk a 

legideálisabb körülmények között cseperedjen. Vannak szülők, akik már a 

szúnyogcsípéssel is kórházba rohannának, s vannak, akik még nagy baj esetén 

is mérlegelnek. Egy azonban biztos, amikor bekövetkezik a valós vészhelyzet, 

akkor nem szabad leblokkolni, tudni kell, hogy mit kell csinálni!

látRányi viktóRia

Vészhelyzet – amikor minden 
másodperc számít

Nemrégiben a légzésfigyelő 
használatáról és a csecsemőkori 
vészhelyzetekről tartott előadást 
Mészáros Zalán mentőtiszt a 
Szabadművelődés Házában. 
A szakembert babás körökben 
jól ismerik, hiszen rendszere-

sen közreműködik a Humán 
Szolgáltató Intézet és az 
önkormányzat által szervezett 
programokon. Az előadáson a 
mentőtiszt az egyik legretteget-
tebb diagnózissal, a bölcsőhalál-
lal is foglalkozott.

rizikótényező került az érdeklő-

dés középpontjába. Ilyen lehet 

például:

- ha előfordult már bölcsőhalál a 

családban

- a koraszülés

- a dohányzó, drogfüggő szülő

- a hason fekvő alvási helyzet

- a nem megfelelő ágyazási tech-

nika, túl puha matrac

- a túl magas hőmérsékletű szoba

- a veleszületett anyagcsereza-

varok

A szülőknek megnyugtató 
segítséget jelenthet, hogy 
van olyan készülék, amely 
lankadatlan figyelemmel 
kíséri alvó kisbabájuk minden 
lélegzetvételét. A légzésfigye-
lőt éppen erre fejlesztették 
ki. Az érzékeny berendezés 
figyeli az újszülött légzését 
és sípol, ha baj van. Azonban 
tudni kell azt is, hogy mit kell 

tenni ezekben a vészhelyze-
tekben, mert a légzésfigyelő 
jelzi a légzéskimaradást, de 
életmentő beavatkozásra nem 
alkalmas. „Fontos, hogy a szülő 
megtanulja újraéleszteni, és 
a szakemberek megérkezéséig 
életben tartani gyermekét. Ez 
egyben a legtöbb, és a legke-
vesebb, amit megtehet.” – véli 
Mészáros Zalán.
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Horoszkóp
augusztus 12. – augusztus 18.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Kos 03. 21. – 04. 20.
A héten a memóriája cserbenhagyhatja, ezért 
előfordulhat, hogy olyan dolgot felejt el, amit ezen 
a héten kellene elintéznie. A házasságára a kiegyen-
súlyozottság lehet a jellemző, különösen akkor, ha 
partnere rokonságára nem tesz megjegyzéseket.

Ikrek 05. 21. – 06. 21.
Ne feledje, hogy ami most történik kapcsolatában, 
annak éppen Ön tette le az alapjait! Így aztán nem 
hibáztathatja a partnerét, hanem elgondolkodhat 
azon, hogy mit és hol rontott el! Kedvez a hét az 
ingatlannal kapcsolatos ügyeknek.

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.
Anyagi ügyei hullámzó képet mutatnak, a bevételek 
mellett könyvelése kiadás oldala is mozgásba lendül. 
A szerelemben döntést kellene hoznia: vagy lezárja 
a viszonyt vagy enged partnere kérésének és úgy 
folytatja, ahogy ő szeretné!

az oldalpáRt

szeRkesztette:

látRányi viktóRia

Tomboló közönség Fehérváron is Ákos szívesen tér vissza Fehérvárra

Ákos örök. Számomra mindenképp, s valószínűleg sokan vannak így. A 

Kossuth-díjas előadóművész a mai napig hihetetlen energiával, lendülettel 

és profizmussal nyűgözi le a közönséget. A 2084 címre keresztelt album 

dalaival felvértezve turnézik idén nyáron, melyek tükrözik a 25 év alatt 

sokszor megújult, de a múltat sem feledő zenei világot. 

Bika 04. 21. – 05. 20.
Felejthetetlen pillanatokat élhet át a kedvesével, aki 
meglepetést is tartogathat. Jól tenné, ha most csak 
a legszükségesebbre, a nélkülözhetetlen dolgokra 
adna ki pénzt!

Rák 06. 22. – 07. 22.
Rengeteg jobbnál jobb ötlet pattanhat ki a fejéből. 
Rendkívül kreatív lesz, és a megérzései is átlagon 
felül működnek, ezért hallgasson rájuk, mert nem 
érheti csalódás és elkerülheti a nagyobb bajokat!

Szűz 08. 23. – 09. 22.
A megbeszéléseket, a fontos találkozókat, szerződé-
sek kötését, a nagy tervek készítését halassza el egy 
héttel, mert ezeknek a lebonyolítása sokkal nehezebb 
lesz, ráadásul később kiderül, hogy hiába fáradt!

Székesfehérvár rendszeres 
koncerthelyszín az életedben, 
szívesen térsz ide vissza?
Székesfehérvár gyakorta volt 
az országjáró turnék utolsó 
állomása, egy rituális turnézáró 
helyszínünk. A 2084 turné 
most ugyan még nem zárult le, 
de az egyik fejezet véget ért a 
FEZEN fesztiválon.
Kevesen tudnak ma az előadók 
közül önállóan turnézni. Te 
közéjük tartozol, ugyanakkor 
a fesztiválokon is rendszeresen 
fellépsz.
Önálló bulit nagyon kevesen 
tudnak adni, szerencsére mi 
nem panaszkodhatunk. Emel-
lett egy csomó fesztiválon is 
játszunk, elsősorban azért, 
mert leszűkültek a fesztiválon 

kívüli fellépési lehetőségek. 
A közönség rászokott arra, 
hogy nem célzottan előadók 
előadását tekinti meg, hanem 
nagyobb kínálatból válogat. 
Mi is ehhez alkalmazkodva 
játszunk fesztiválokon. Itt 
még 25 év harctéri gyakorlat 
után is első lemezes, vagy első 
koncertes előadóként mu-
tatkozhatunk be egy csomó 
embernek, akik talán először 
látnak bennünket, vagy akik 
korábban nem voltak önálló 
előadásunkon. Nekünk két 
feltételünk van, amiben nem 
kötünk kompromisszumot: 
a műszaki háttér és a mű-
soridő terén. Nekünk pont 
az a lényeg, hogy egy ilyen 
közegben is azt tudjuk hozni, 

amit az önálló előadáson 
megszoktak tőlünk. A látvány, 
a hangmegszólalás minősége 
nálunk meghatározó része a 
produkciónak. Ahol ezt nem 
kell kispórolni a fesztiválkö-
rülmények miatt, ott szívesen 
játszunk.
A 2084 című albumodat hall-
gatva sokszor eszembe jut a 
Bonanzás időszak. Visszatérsz a 
szinti-pop gyökerekhez?
A 2084 nem szimpla nosztal-
giaalbum, de bizonyos érte-
lemben mégis az. Amikor a 
Főleg régen című dal született, 
tulajdonképpen akkor került 
ismét vagy újra előtérbe ez a 
hangzásvilág bennem. Ez a 
szerzemény internetes vélemé-
nyeket összegzett arról, hogy 
régen minden jobb volt. Persze 
én is. Kézenfekvőnek tűnt 
előbányászni a régi szintiket, 
hangmintákat. Szégyen, nem 
szégyen, nosztalgikus érzés 
kerített hatalmába, amikor 

Amikor dübörög a szinti-pop
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Mérleg 09. 23. – 10. 22.
Ha most megy bele olyan szerelmi kapcsolatba, 
amelyben a partner nem vállalja Önt nyíltan fel, akkor 
nem árt, ha tudja, ez a későbbiekben is így marad. 
Ezért ne reménykedjen abban, hogy az idő múlásával 
a viszonyuk más kerékvágásban folytatódik!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.
Ezen a héten ne akarjon fontosabb dolgokat meg-
beszélni vagy tisztázó beszélgetést folytatni, mert 
sajnos ez most kudarcra van ítélve! Ha képes lesz 
még egy hetet kibírni, hogy nem hozza fel a kényes 
témát, akkor nem következik be szakadás!

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.
Itt az ideje, hogy változtasson az életmódján, mert 
ha ezt önként nem teszi, akkor a sors fogja rákény-
szeríteni! Előfordulhat, hogy hiába él párkapcsolat-
ban, mégis magányosnak érzi magát, de az is lehet, 
hogy csak egyszerűen nincs kedve kommunikálni.

Hihetetlen energia - hatásos produkció

Ákos szívesen tér vissza Fehérvárra

Skorpió 10. 23. – 11. 22.
Ha esetleg korábban a válást fontolgatta, a héten ezt 
alaposabban átgondolhatja. Persze, ha úgy érzi, hogy 
a végzet kopogtatott az ajtaján új szerelem formájá-
ban, akkor nincs mit tenni, mennie kell!

Bak 12. 21. – 01. 20.
A héten meg kell acéloznia az idegeit, mert váratlan 
és elképesztő dolgok történhetnek. Kedvez a hét a 
jogi ügyek lebonyolításának, tanfolyamra, táborba 
való utazásra és egy vitás kérdés tisztázására.

Halak 02. 19. – 03. 20.
Fontolóra veheti egy kapcsolat megszakítását, ám ha le-
het, ne ezekben a napokban tegye meg a döntő lépéseket! 
Ha képes legalább még egy hetet várni, akkor minden új 
megvilágításba kerül, és másként látja a világot.

meghallottam a régi hang-
színeket, s elkezdtem írni az 
új számokat. Szinte megál-
lás nélkül dolgoztam, mert 
teljesen magával ragadott ez 
a folyamat. Negyvenhatodik 
évemben vagyok, azt hiszem, 
a nosztalgia elfogadható, vagy 
legalábbis elfogadhatóbb, mint 
mondjuk 25 éves koromban 
lett volna.
A 2084 turnésorozat végén in-
gyenes nagykoncerttel is készülsz.
A nemzeti ünnepre, augusztus 
20-ra kaptunk egy meghívást: 
Budapesten nem sokkal a tű-
zijáték után fogunk játszani. A 
Budai oldalon, az Attila úton, a 
Dózsa szobornál egy ingyenes 
nagykoncerten, nagy techni-

kával, teljes műsorral várunk 
mindenkit szeretettel!
Ősszel mivel folytatódik a fellépés 
sorozat?
A nyári turné után ősszel egy 
akusztikus műsorral indulok 
útra, ami az első szólólemezem, 
a Karcolatok jubileumához 
kötődik.
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KATEDRA

az oldalpáRt

szeRkesztette:

kuRucz tünde

Idén augusztus 12-ig lehet a 

pótfelvételire jelentkezni: a diákok 

az alap-, a mester- és az osztatlan 

szakok mellett felsőoktatási szak-

képzések közül is választhatnak. A 

legtöbb képzés néhány kivételtől 

eltekintve önköltséges.

Azok pótfelvételizhetnek, 
akiket  a rendes felvételi során 
nem vettek fel sehova, illetve 
nem jelentkeztek egyik főis-
kolára vagy egyetemre sem. Az 
eljárás érdekessége, hogy azo-
kon az önköltséges szakokon, 
amelyeket az általános felvéte-
lin is meghirdettek az egyete-
mek és a főiskolák, a ponthatár 
nem lehet alacsonyabb a július 
24-én meghatározottnál.
Ha például egy önköltséges 
gazdálkodási és menedzsment 

A pótfelvételihez is fontos a nyelvtudás, mert vannak olyan felsőoktatási 
szakképzések, ahol alapfokú nyelvvizsgát kérnek

A ponthatár nem lehet alacsonyabb a július 24-én meghatározottnál

Augusztus 12-ig lehet jelent-
kezni a pótfelvételire

Tanfolyamaink:
-Hegesztő	 -Munkavédelmi	technikus
-Tűzvédelmi	előadó	 -Emelőgép-ügyintéző
-Targoncavezető	 -Fegyverműszerész

Székesfehérvár,	Palotai	út	174.
Tel.:	22/379-604,	06-20/9838-022

www.treningstudio.hu Ny
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Amit a felsőoktatási szak-
képzésről tudni kell

– A felsőfokú szakképzést 2013 szeptemberé-

től a felsőoktatási szakképzés váltja ki.

– Felsőoktatási szakképzést ezentúl csak 

egyetemek, főiskolák indíthatnak.

– A képzés időtartama négy félév.

– A felsőoktatási képzés elvégzése után nem 

kapnak diplomát a diákok, csak felsőfokú 

szakképzettséget igazoló oklevelet.

– A diákok az elvégzett tantárgyakért 

krediteket kapnak, melyeket ugyanazon a 

szakon be lehet számítani.

A felvételi jelentkezések 
számokban

3847-en jelentkeztek alap-, osz-

tatlan és mesterszakokra Fejér 

megyéből, közülük több mint 2300-

an alap- és osztatlan képzéseket 

jelöltek meg.

2854 Fejér megyei diákot vettek fel 

valamelyik főiskolára, egyetemre, 

akik közül 2145-en állami ösztöndí-

jasként kezdhetik meg tanulmánya-

ikat.

Felvették:

74%

Nem vették fel:

26%

Felvételi eredmények Fejér 
megyében a 2013-as felvételi 
esetében

felsőoktatási szakképzésen 
300 volt a ponthatár, akkor 
a pótfelvételin is legalább 
ennyinek kell maradni, ezért a 
jelentkezés véglegesítése előtt 
érdemes még egyszer átfutni 
az idei ponthatárokat.
A jelentkezők a pótfelvételi 
során már csak egy szakot 
jelölhetnek meg, és az eljá-
rási díj kifizetése után online 
tudják leadni az űrlapjaikat a 
felvi.hu oldalon augusztus 12-
én éjfélig. A felvételizőknek 
ezután az űrlapjaikat hite-
lesíteni kell az Ügyfélkapun 
keresztül, vagy pedig az online 
felületről kinyomtatott és 
aláírt hitelesítő adatlapot pos-

tán küldhetik el az Oktatási 
Hivatal címére.
A pótfelvételi ponthatárokat 
előre láthatólag augusztus 29-én 
hirdetik ki, és ekkor dől el, ki 
került be az általa megjelölt 
képzésre. A felvettek a felvételi 
határozatot és a beiratkozással 
kapcsolatos tudnivalókat a pont-
határok kihirdetését követően 
a felsőoktatási intézménytől 
kapják meg szeptember első 
napjaiban.
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Augusztus 31-ig még a régi OKJ érvényes, ezért az eddig indított kurzusok 
rövidebbek és olcsóbbak lehetnek a szeptemberben kezdődőeknél

Olyan képzést kell választani, ahol a szakmájukban elismert oktatóktól lehet 
tanulni

Új OKJ – hosszabb idő alatt lehet 
képesítést szerezni

Nyilv. t. szám: 07-0084-04 FAT akkr. lsz.: AL-0067 OM azonosító: 090033
Szakmai OKJ-s tanfolyami képzési kínálatunk

TIT Fejér Megyei Egyesülete • TIT SzakközépiskolaTIT Fejér Megyei Egyesülete • TIT Szakközépiskola

Augusztusban indul: Iskolarendszerű képzések:
- Mérlegképes könyvelő - Logisztikai ügyintéző 
- Tb- és bérügyi szakelőadó - Pénzügyi-számviteli ügyintéző
- Személyügyi gazdálkodó - Ügyviteli titkár
 - Irodai asszisztens
 - Vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző

Kamatmentes 
részletfizetési 
kedvezmény!

Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. I. em. 105.
Tel.: 22/311-001; 311-438; Email: titfejer@gmail.com

Életre szóló tudás,
hatékony tanítás egy helyen.

Több ilyen nem lesz!
Utolsó tanfolyamaink az új OKJ

szeptemberi bevezetése előtt.

Több ilyen nem lesz!
Utolsó tanfolyamaink az új OKJ

szeptemberi bevezetése előtt.

Képzési ajánlataink:Képzési ajánlataink:

Virágkötő és
virágbolti eladó
Diétás szakács

Virágkötő és
virágbolti eladó
Diétás szakács

Telefon: 22/506-962
www.prismatanoda.hu

Telefon: 22/506-962
www.prismatanoda.hu

Szeptembertől ismét változik az 

OKJ – ezentúl  kevesebb, ugyanakkor 

több munkakör betöltésére alkalmas 

képzés közül lehet választani, és a 

minimális óraszám bevezetése miatt 

a képesítés megszerzése is hosszabb 

ideig tarthat.

Sörösné Fekete Zsuzsa, a Tré-
ning Stúdió vezetője elmondta, 
hogy a változás majdnem min-
den felnőttképzőt érint, hiszen 
a továbbképzéseken túl szinte 
mindenhol indítanak OKJ-s 
tanfolyamot.
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Néhány jótanács az OKJ-képzés kiválasztá-
sához:

– Néhány hét alatt nem lehet egy szakmát megtanulni, ezért 

ne csak az ár alapján válasszuk ki a képzőhelyet

– Gyanús lehet, ha a diáknak magának kell gyakorlati helyet 

találnia

– Szeptember 1-től csak állami tanúsítvánnyal rendelkező 

képzők indíthatnak OKJ-s kurzust. Ezt a fajta akkreditációt a 

honlapon és a hivatalos iratokon fel kell tüntetni.

– A diák hiába végezte el a kurzust, visszavonhatják a bizo-

nyítványát, ha a képzőhely nem tartotta be az államilag 

előírt jogszabályokat

„Nagyon sok szakképesítés kikerül 
a rendszerből, illetve átnevezé-
sekkel, bizonyos szakmák összeol-
vadásával új szakvégzettségeket 
lehet majd szerezni.” – emelte 
ki Fekete Zsuzsa, aki szerint a 
minimális óraszámok bevezetése 
sok esetben meghosszabbítja és 
megdrágítja a felnőttoktatást. 
Például a hegesztő képesítést 

eddig 250-300 órában lehetett 
megszerezni, szeptembertől 
viszont ennek a dupláját, leg-
alább 600 órát kell a tanulóknak 
elméleti és gyakorlati oktatással 
tölteni. Hegesztő bizonyítványt 
heti kétnapos tanfolyam esetén 
nyolc-kilenc hónap alatt lehet 
kapni.
A szakmai tapasztalatot a 
képzők egy előzetes tudásszint-
felmérés után be tudják számí-
tani, a diákoknak ennek fejében 
néhány órára nem kell bejárniuk, 
viszont vizsgázni ugyanakkor 

tudnak, mint a többiek.
Szabó Zsuzsanna, a Prisma-
Tanoda ügyvezetője hangsú-

lyozta: szükség van az oktatás 
színvonalának emelésére, hiszen 
a változtatások kiszűrhetik a na-
gyon olcsó, pár hét alatt OKJ-s 
végzettséget ígérő intézménye-
ket.
„Egy-két hónap alatt nem lehet 
egy szakmát megtanulni, ezért 
a diákoknak mindig azt szok-
tam tanácsolni, hogy ne csak az 
ár alapján válasszanak képző 
intézményt, főleg akkor, ha még 
a gyakorlati helyet is a tanulónak 
kell keresni.” – magyarázta az 
ügyvezető, majd megjegyezte: 
több éves periódusban gondol-
kodva, sokkal inkább kifize-
tődőbb egy hosszabb, drágább 
OKJ-s képzés, ahol minőségi, az 
adott területen elismert oktatók 
tartják az elméleti és gyakorlati 
foglalkozásokat.
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Megkezdődött a városi uszoda 

felújítása, augusztus 25-ig zárva van 

a létesítmény. A strand ez idő alatt is 

zavartalanul üzemel.

Amikor a Városgondnokság két 
éve átvette az uszoda üzemel-
tetését, azt tűzték ki célul, hogy 
a takarékosabb és hatékonyabb 
működésből származó meg-
takarítást felújításokra költik. 
A vizesblokkok teljes cseréjére 
és a felújításokra majd negy-
ven millió forintot fordítottak 
2012-ben, amit saját forrásból 
biztosított a Városgondnokság. 
A vizesblokkokban az összes 
szaniter új, és a csatorna-
rendszer teljes cseréje révén 
megszűnt a korábban néha 
érezhető csatornaszag is. Az 
új vizesblokkokban a falon 
lévő érzékelő megérintésével 
körülbelül húsz másodpercig 
folyik az állandó, 36 fokos víz, 

Az egykori 62. Önálló Ejtőernyős Zászlóalj 

tagjai találkoztak egymással Fehérváron 

illetve Börgöndön. Az alakulat számára 

a Veterán Repülők és Ejtőernyősök 

megyei egyesülete szervezett programot, 

melynek célja a hagyományőrzés és a to-

borzás volt. A rendezvény a régi repülőtér 

közelében állított Repülős és Ejtőernyős 

Emlékműnél koszorúzással kezdődött.

Új csempe, új öltözők

Hagyományt ápoltak a veterán ejtőernyősök

Csak a kabinok oldalfalai maradtak meg, ezek is új burkolatot kapnak

Juhász József nyugállományú ezredes ma is komolyan veszi hivatását, 
jelenleg azonban azért dolgozik, hogy egyre többen megismerjék a fehérvári 
ejtőernyős hőskor történetét

Viza Attila önkormányzati képviselő, Brájer Éva alpolgármester és Sáfár Albert 
dandártábornok is koszorút helyezett el a Repülő és Ejtőernyős Emlékműnél

amit központilag biztosítanak 
a vendégeknek. A medence-
térben kialakítottak három 

szabó miklós bence

németh-novák Rita

zuhanyozót a családok részére. 
Így például az úszóedzés vagy 
a tanfolyam végén a gyermekek 

már a medencetérben le tudnak 
mosakodni.
A tavalyi nyárhoz hasonló-
an idén is felújítás zajlik az 
épületben. Ezúttal az öltözőket 
újítják fel. A munkák várhatóan 
augusztus végéig tartanak majd, 
addig a strandon van lehetősé-
gük az úszás szerelemeseinek a 
sportolásra. Új csempeburkolatot 
kapnak a fülkék, és átrendezik 
azok kialakítását is. A kabinsort 
már teljesen elbontották, a bur-
kolásuk a héten kezdődik meg. 
Több konnektor kerül majd az 
öltözőrészre is. A munkálatok 
összköltsége több mint nyolc-
millió forint. A felújítás idején is 
kiszolgálja az intézmény a nyug-
díjas és a rehabilitációs bérlettel 
rendelkezőket. Ezért ebben az 
időszakban reggel fél hattól 
kilencig kedvezményes bérle-
teikkel használhatják a strandi 
medencét, a többi fürdőzni 
vágyó kilenc órától érkezhet a 
komplexumba.  

Fo
tó

: K
is

s 
Lá

sz
ló

Az egykori bajtársakra illetve a 
székesfehérvári ejtőernyős hőskorra 
emlékeztek pénteken a valamikori 
zászlóalj tagjai. A második világhá-
ború után 1951-ben városunkban 
szervezték újra az ejtőernyős alaku-
latot, mely később meghatározójává 
vált az egész hazai katonai és sport-
ejtőernyőzés fejlődésének valamint 
a mai eredményeknek is. Ebben az 
időszakban magának az ejtőernyő 
gyárnak is városunk adott otthont. 

A Magyar Ejtőernyős Bajtársi 
Szövetség Tanácsadó Testületének 
elnöke egy egyedülálló gyakorlatra 
emlékszik vissza a legszívesebben 
ebből az időszakból. 1952. október 
14. és 18. között zászlóalj kötelék-
ben hajtottak végre ugrást, melynek 
egy ilyen kis hadsereg számára óriá-
si jelentősége volt. Huszonegy MIG 
2-ről ugrottak, szinte az egész eget 
ellepték az ejtőernyősök – elevenítette 
föl Juhász József.

Most nem létezik hazánkban 
önálló ejtőernyős zászlóalj, de 
több száz honvéd képes ma is az 
ejtőernyős feladatok elvégzésére, 
hiszen az egyenruhások kiképzése 
folyamatos. Az Összhaderőnemi 
Parancsnokság légierő haderőnemi 
főnöke, Sáfár Albert dandártábor-
nok arról számolt be, hogy a kato-
nák szakértelmére éles helyzetben 
jelenleg sem itthon, sem külföldi 
misszióban nincs szükség.
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Soha annyian nem vakációztak a városi napközis táborban, mint idén. Hat hét 

alatt mintegy kétezer fehérvári kisdiák nyaralt a Bregyó közben. Az utolsó 

turnus pénteken ért véget. Szinte felsorolni sem lehet, hányféle programmal 

várták ebben a szezonban a gyerekeket. Akik ellátogattak a táborba, nem 

unatkoztak!

Viszlát, Napraforgó!

Rekordok dőltek

látRányi viktóRia

Fejér Megyei
Civil Információs

Centrum
a PARTNERSÉG fejlesztéséért

8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
Tel.: 22/504-201
www.fejercic.hu

Játszóház és
Baba-mama Pont

várja a kicsiket, nagyokat és a 
szülőket a Koronázási Ünnepi

Játékokhoz kapcsolódva
augusztus 17–18-án

a Fehérvári Civil Központban.
A 11 és 20 óra között nyitva taró 
Pontban lehetőséget biztosítunk 

etetésre, pelenkázásra, a 
nagyobbakat pedig játszóházzal 

várják a szervezők.

Önismereti tábor indul 
2013. augusztus 26-tól

a KAP-TÁR Ifjúsági és Preven-
ciós Iroda szervezésében.

Bővebb információ a
www.kap-tar.hu oldalon

található.

érdemes lesz egy kis fejlesztésre 
forrást szánnunk. Nem sok olyan 
város van az országban, ahol az 
étkezési térítési díjért szerveznek 
tábort. Az önkormányzat ezzel 
igyekszik segíteni a szülőknek, 
hiszen tudjuk, hogy nehéz a 
vakáció teljes ideje alatt elhelyez-
ni a gyermeket és gondoskodni 
a vakáció tartalmas eltöltéséről. 
Elkötelezettek vagyunk, hogy ez 
az elkövetkező években is megren-
dezésre kerüljön.” - mondta el a 
Fehérvár magazinnak Brájer Éva 
alpolgármester.

Az ÁNTSZ a dohányzás megelőzésére és a passzív dohányzás elkerülésére 
irányuló játékos foglalkozásokat tartott a gyerekeknek. „Igyekeztünk játszva 
tanítani a diákokat. Miközben a témába illő rajzokat, plakátokat, kitűzőket 
készítettek, munkatársaink beszélgettek is velük a káros hatásokról, a do-
hányzás hátrányairól és az egészséges életmód fontosságáról.” – hangsúlyozta 
Dr. Pásztor László osztályvezető főorvos. 

Sokan visszatérő vendégek. Füleki Dávid hetedik osztályos diák például már 
másodikos kora óta rendszeresen a Bregyó-közben vakációzik. Idén annyira 
jól érezte magát, hogy mind a hat turnusba jelentkezett. Dávid szerint sze-
rint jó ide jönni nyaralni, mert nagyon sok program van, és rengeteg barátot 
szerzett a Napraforgó táborban.

Vidám gyermekzsivaj, mosoly-
gós fiúk és lányok, jó kedv és 
nevetés. Ez a látvány hat héten 
keresztül mindennapos volt a 
Bregyóban. A Napraforgó Városi 
Napközis Tábor július elsején 
indult. „Több éves munka van ab-
ban, hogy a Napraforgó tábor ilyen 
népszerűvé vált Székesfehérváron. 
Ferenczy Eleonóra hihetetlen 
lelkesedéssel vette kezébe a munkát. 
Itt nemcsak gyermekfelügyeletet 
biztosítunk, de valóban minőségi 
programok gondoskodnak arról, 
hogy tartalmasan teljen a szünidő. 
Néptánc, népzene, kézműves 
foglalkozás, kreatív programok, 
sportolási lehetőségek várták idén is 
a gyerekeket. Úgy gondolom, hogy 

„Minden tekintetben rekordok 
dőltek meg az idén nyáron, mind 
a résztvevő gyerekek, mind a 
közreműködő szervezetek számát 
illetően. Szinte felsorolni sem 
tudom, hány szervezet és ala-
pítvány segítette a munkánkat 
ebben az évben. A járási és megyei 
Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szervek segítsége révén számos 
szervezetet, intézményt és ala-
pítványt, például a rendőrséget, a 
tűzoltóságot, a katasztrófavédel-
met, a mentőket, a honvédséget, 
a Fejérvíz Zrt.-t, a Zöld Alma 
Egészségfejlesztő Alapítványt és 
a Wichern Alapítvány Tranzit 
Addiktológiai Szolgálatát is meg-
nyerték a tábor színesebbé tételére. 

Emellett itt voltak a Fehérvári 
Kézműves Egyesület tagjai is, 
akik hat héten keresztül külön-

böző foglalkozásokra várták a 
táborozóinkat. - emelte ki Báles 
István táborvezető.

Tábori induló készült
„Ha korán kelsz, lágy szellőt küld a nyár
8-ra már egy jó reggeli vár
És 9-től a táborban, itt Székesfehérvárosban
Minden Tiéd ami Neked jár…”

– ezekkel a sorokkal kezdődik a 
tábori induló. A Napraforgó Dalt 
idén alkották a Dalmesterek. 
Kremnitzky Géza, a duó egyik 

tagja korábban azt is elmondta, 
hogy a szöveget úgy állították 
össze, hogy utaljanak a tábor 
napirendjére, a foglalkozások té-
máira, hangsúlyozzák a közösségi 
élmények és az összetartozás fon-
tosságát, a fenntartó szándékát, a 
tábor szellemiségét, a vidámsá-
got, a szeretetet és a törődést.
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UTAZÁS

Még az európai utazásokra is érdemes 

utasbiztosítást kötni, mert például a 

harminckét országban használható 

európai egészségbiztosítási kártya 

magánpraxisokra nem terjed ki, és 

nem fedezi az extrém sportok okozta 

sérüléseket sem.

Európai egészségbiztosításai 
kártyával harminckét európai 

Olyan biztosítást kössünk, amelyik 
fedezi a poggyászokban keletkezett 
károkat

Egy jól összeállított útipatika nélkülözhetetlen a nyaralás alatt

az oldalpáRt

szeRkesztette:

kuRucz tünde

államban (a 28 EU-tagon felül 
Izlandon, Lichtensteinben, 
Norvégiában és Svájcban) 
igénybe vehetők az egészség-
ügyi szolgáltatások a magyar 
egészségbiztosítás terhére. Az 
EU-kártyát bármely megyei 

egészségbiztosítási pénztári 
szakigazgatási szervnél lehet 
ingyenesen igényelni. Az európai 
egészségügyi kártya a kiváltástól 
számítva három évig érvényes.
„A kártya az uniós tagállamokba 
történő utazás során előforduló 
balesetek, sérülések esetén az or-
vosilag szükséges ellátások igénybe 
vételénél nyújt segítséget. Nem 
árt tudni azonban, hogy ez csak 
olyan szolgáltatóra vonatkozik, aki 
szerződéses jogviszonyban áll az 
adott ország biztosítójával – ma-
gánpraxisban lévő szolgáltatóknál 
nem alkalmazható” – nyilatkozta 
Varga Károlyné, a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Egészségbiz-
tosítási Pénztári Szakigazgatási 
Szervének igazgatója. A kártya 
ezen kívül nem fedezi az extrém 
sportok, többek között a bú-
várkodás vagy a rafting okozta 

Székesfehérvár, Távírda u. 14. 
Telefon: +3622-780-630 ; +3670-772-1823, 
Fax: +3622-780-631 
E-mail: fejer@vivatravel.hu • www.vivatravel.hu 
facebook.com/vivatravel.group

Tunézia már 150.127 Ft/fő ártól ultra all inclusive ellátással 
Törökország már 169.283 Ft/fő ártól all inclusive ellátással 
Egyiptom-Hurghada már 153.452 Ft/fő ártól all inclusive ellátással 
Egyiptom-Sharm el Sheikh már 155.782 Ft/fő ártól all inclusive ellátással 
Horvátország hotel már 112.788 Ft/fő ártól félpanziós ellátással 
Görögország-Korfu már 114.789 Ft/fő ártól  önellátással 

Last minute ajánlataink: 
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KÖRUTAZÁSOK
Buszos körutazásainkból:                       FEHÉRVÁRI INDULÁS
Bécsi-erdő, Osztrák Dunakanyar I. (htl. 3-4*) 4 nap 48.500 Ft
A Keleti-Dolomitok és Velence I-II. (htl. 3*) 3/4 nap 39.700 Ft
Dél-Tirol, az Alpok szerelmeseinek (htl. 2-3*) 7 nap 97.200 Ft
Szicília, Capri, Pompeji (htl. 3-4*) 11 nap 185.200 Ft 
Dél-Itália haladóknak II. (htl. 3-4*) 11 nap 199.500 Ft 
Repülős körutazásainkból:   + reptéri illeték
Malajzia és Szingapúr I-II. (htl. 4-5*) 9/15 nap 453.000 Ft
Rio de Janeirótól az Iguassuig (htl. 4*) 9 nap 485.000 Ft
Nagy perui körutazás (htl. 4*) 16 nap 985.000 Ft
Ausztrália és Új-Zéland I-II. (htl. 3-4*) 15/22 nap 1.033.000 Ft

5*-OS INDULÁSI GARANCIA
110 FÉLE PROGRAM, 471 IDŐPONTBAN

Valamely utunkra való jelentkezés esetén, amennyiben személyesen vagy postán visszajuttatja hirdetésünket, 
4% kedvezményt biztosítunk az adott út részvételi díjából!  (Más kedvezménnyel nem vonható össze.)

FEHÉRVÁR TRAVEL
Székesfehérvár, Prohászka u. 14-16.
Tel.: 22/321-871, 331-997 • www.fehervartravel.hu R0

13
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Mit ne felejtsünk ki a bőröndből?
Egészségügyi csomag:
Láz-és fájdalomcsillapító
Görcsoldó
Széntabletta és sópótló
Hányáscsillapító
Orrcsepp
Savlekötő
Allergia elleni krém vagy tabletta
Rovarriasztó
Vízfertőtlenítő
 Leégés utáni spray

Mini elsősegély-csomag:
Sebfertőtlenítő

Hasznos apróságok:
Lázmérő
Kis tükör
Füldugó
Tisztítókendő
Kézfertőtlenítő zselé
Szőlőcukor

Vízálló sebtapasz
Ragtapasz
 Steril mullpólya és -lap
Rugalmas pólya
Biztosítótű
Csipesz vagy olló

Hogyan válasszuk ki a számunkra 

megfelelő utasbiztosítást?

Utazás pár napra a szomszédos országba: egyszerűbb, olcsóbb 

biztosítás a megfelelő, amelyben szerepel a betegségből, bal-

esetből eredő költségek megtérítése, és fedezi a poggyászok-

ban keletkezett károkat.

Legalább tíz napos, európai országba való utazás: a magasabb 

költségekkel járó utasbiztosítást érdemes választani, amely 

különféle plusz szolgáltatásokkal is kiegészül.

Európán kívüli utazási célpont: ha a kiválasztott ország egész-

ségügyi ellátása biztonságosnak tűnik, elég a közepes szolgál-

tatásnak minősülő biztosítást kötni.

Kockázatos besorolású országba való utazás esetén: bárme-

lyik közel-keleti, távol-keleti, dél-amerikai illetve afrikai or-

szág esetén a legmagasabb költségtérítéseket kínáló, legtöbb 

szolgáltatást nyújtó biztosítás mellett döntsünk, és gondoskod-

junk a megfelelő védőoltásokról!

sérüléseket sem, ezért ha ilyen 
útra vállalkozunk, akkor utas-
biztosítás nélkül nem szabad 
elindulnunk.

Utasbiztosítást mindig 
érdemes kötni
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Tunézia és Egyiptom még mindig a 

legnépszerűbb last minute célpont, 

mert ár-érték arányban sokszor jobb 

szolgáltatásokat nyújtanak európai 

vetélytársaiknál, és még szeptember-

október folyamán is olyan kellemes 

az idő, hogy lehet a tengerben 

fürödni.

Fekete Norbert, a székesfehér-
vári Viva Travel utazási iroda 
tulajdonosa kiemelte: azokat az 
utakat szokták last minute-nek 
nevezni, amelyeket a szervező 
nem sokkal az indulás előtt hir-
det meg, hogy az utolsó néhány 
helyet is fel tudja tölteni.
„Vannak olyanok, akik a sza-
badságuk időpontjához keresnek 
nyaralást, és természetesen olyanok 
is, akik egy konkrét last minute út-
hoz alkalmazkodva vesznek ki egy 
hetet.” Fekete Norbert szerint az 
idén a korábbi évekhez képest 

A bazárban szinte mindent lehet kapni, és alkudozni kötelező

A bazárban szinte mindent lehet kapni, és alkudozni kötelező

Az arab országokban kiemelkedő a vendégszeretet

Last minute: még mindig Tunézia és 
Egyiptom a legkedveltebb úticél

Hasznos tippek, ha arab országba utazik

– A vezetékes vízből nem célszerű inni, még fogmosáshoz is 

palackos vizet használjon!

– Utcai árustól ne vegyen ételt, csak ahol frissen, a szemünk 

láttára, megfelelő hőkezeléssel készül!

– Ha mégis megtörtént a baj, az Egyiptomban kapható ANTINAL 

nevű antiszeptikum bátran szedhető! A magyar gyógyszerek 

kevésbé hatásosak.

– A bazárban kötelező alkudozni! Ha betér egy boltba, akkor az 

árusok szinte elvárják, hogy vásároljon!

– Szeszes italt nem szabad az utcán fogyasztani!

kevesebb utolsó pillanatban 
foglalható pihenés közül lehet 
választani, mert a legtöbben 
előre gondolkodtak, és már 

február-március környékén 
megszervezték nyaralásukat.
A legnépszerűbb last minute 
célpontok közé még mindig 

Tunézia és Egyiptom tartozik, 
de Törökország iránt is sokan 
érdeklődnek, mert ezekben az 
országokban a turisták Európá-
hoz képest kedvezőbb ár-érték 
arányban vehetik igénybe a 
szolgáltatásokat.
„Ha végignézzük a katalóguso-
kat, internetes portálokat, akkor 
láthatjuk, hogy Észak-Afrikában 
körülbelül százezer forinttal kell 
kevesebbet fizetni egy ötcsillagos 
szállodás, all inclusive ellátásos 
nyaralásért, mint például Görögor-
szágban. Ráadásul a tenger még 
szeptember végén és októberben 
is kellemesen meleg, így lehet 
benne fürdeni ” - jegyezte meg 
az utazási iroda tulajdonosa, aki 
szerint az arab tavasz utórezgései 
a közkedvelt üdülőhelyeket nem 
érintették, ugyanis a helyiek 
pontosan tisztában vannak azzal, 
hogy a turistákból élnek.

Látrányi Viktóriának, lapunk szerkesztőjének Tunézia nagyon tetszett. 

A szállodában például mindennap – a reggeli ideje alatt – különféle 

alakzatokba, például hattyú formába hajtogatták a takarót, és körbe-

szórták virágszirommal. Vikiék többek között kipróbálták, milyen utazni 

a sivatag hajóján, sőt besegítettek a narancsszüretelésbe is.

Kiss Mária, a Fehérvár Médiacentrum titkárságának vezetője egy másik 

muszlim országban, Törökországban pihent, ahol kíváncsi volt, milyen 

egy török bazársor. Számára az volt az egyik legérdekesebb, hogy min-

den üzlettulajdonos, amint meghallotta, hogy magyar, elkezdte kiabálni 

a gulyás, a kolbász és a madzsar szavakat.
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Az egyenruhások is kiveszik a részü-

ket a Királyi Napok lebonyolításából.

Nagy erőkkel készül a rendőrség és 

a katasztrófavédelem az augusztusi 

ünnepi programokra.

Készenlétben a kéklámpások

Vén Norberttől az is kiderült, hogy 
a legtöbb látogatót vonzó esemé-
nyeken a katasztrófavédelem is 
képviselteti magát

Juhász Károly szerint az állomány-
ra sok feladatot rónak az ünnepi 
rendezvények, hiszen több utat is le 
kell zárni, és biztosítani kell, hogy 
ezekre senki se jusson be, valamint 
az idelátogatók nyugodt ünneplésé-
ről is gondoskodni kell

A programok helyszínén mentő vigyáz az ünneplők egészségére. A fehérvári szolgálat ezeken a napokon megemelke-
dett riasztásszámra készül.

Az egyenruhások elsődleges feladata a rendezvények biztosításakor is az életmentés

Az egyenruhások tízezernyi lá-
togatóra számítanak, ezért külön 
figyelmet fordítanak a rendezvé-
nyek biztosítására.
A katasztrófavédelem az 
önkormányzattal egyeztetve 

németh-novák Rita
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ezekben a napokban alkotja meg 
a biztonsági és a menekülési 
tervet. A tűzoltók ezen előírá-
sok betartását és a menekülési 
útvonalak kijelölését ellenőrzik, 
valamint azt, hogy az intézke-
dések garantálják-e a helyszínre 
érkezők biztonságát. A fehérvári 
katasztrófavédelmi kirendeltség 
vezetője, Vén Norbert elmondta, 
az előzetes intézkedések célja 
az, hogy váratlan helyzetben 
se essen senkinek bántódása. 

A tűzoltó alezredes hozzátet-
te: az engedélyezés jelenleg is 
folyamatban van, de már csak 
egy-két apróbb kiegészítésre 
van szükség. Fontos, hogy a 
közlekedési és a menekülési 
útvonalakat tábla jelezze, és 
ezek szabadon legyenek hagyva, 
valamint egy-egy biztonsági 
felhívás elmondására is kötelezik 
a szabadtéri programot szervező 
önkormányzatot a rendezvények 
kezdetén. 
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A rendőrség is a biztonságot 
tartja elsődleges feladatának – 
jelentette ki a megyei kapitány-
ság kommunikációs referense. 
Juhász Károly szerint nagy 
erőket mozgósítanak az ünnepi 
programok idején, hiszen a köz-
lekedési területen és a közbiz-
tonság tekintetében is helyt kell 
állniuk. Az őrnagy arra figyel-
meztette a látogatókat, hogy a 
tömegben fokozottan ügyeljenek 
az értékeikre, és az autókban se 
felejtsenek semmit!
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A kikapcsolódás egyben alkalom is arra, hogy a terület képviselőjével, Mészáros Attilával meg lehessen beszélni az 
ügyes-bajos dolgokat

Bár program is volt bőséggel, mégis az egy tál melegétel volt a legnépszerűbb

Az étkezés e csoportnál tudományosan folyt: mielőtt nekiláttak volna, meg-
mérték a vércukrukat, hiszen itt volt az egészségügyi „stáb”

A gyermeksarok szélvédett helyre 
került, hogy a lapokat ne fújja el a 
szél...

...és ha már nincs szél, akkor csak 
ennek a csúnya fotós bácsinak 
kellene elmennie innen, és minden 
rendben lenne

Tíz esztendeje annak, hogy az alsóvá-

rosi tepelülésrész polgárai augusztus-

ban találkoznak. Három éve a Sóstói 

szomszédoló rendezvényen immár a 

tóvárosiakkal közösen vehetnek részt. 

A harmadik Sóstói szomszédoló 
ezúttal sem okozott csalódást. 
Ott volt az Alsóváros és a 
Tóváros apraja-nagyja. Színes, 
változatos programokkal várták 
a családokat. Mészáros Attila 
önkormányzati képviselő fontos-
nak tartja ezeket a találkozókat. 
„2010 óta, amióta nagyobb lett a 
körzet, kibővültek a programok. 
Azt gondolom, hogy ez egy nagyon 

jó közösségépítő rendezvény, amely 
lehetőséget biztosít arra, hogy a 
két városrész lakói megismerhessék 
egymást. Évről évre egyre többen 
jönnek el, a fő célt úgy érzem 
elértük, az emberek megismerhet-
ték egymást.” Nagy Gáborné, az 
Alsóvárosi Kulturális Egyesület 
elnöke évtizede bábáskodik a 
találkozó körül. Az önkéntes 
csapat a kulturális programokon 
túl arról is gondoskodik, hogy 
valamennyi generáció felhőt-
lenül szórakozhasson. „Azzal a 
céllal alapítottuk az egyesületet, 
hogy fölélesszük a közösségi életet. 
A legfőbb célunk megvalósult, ma 
már itt, a Szárcsa utcában régi 
ismerősként üdvözlik egymást azok 

is, akik évtizedekig nem találkoz-
tak.” A kellemes délutánról nem 
hiányozhatott a jófajta sóstói 
gulyás sem. Fekete Béláné Ica 
néni szerint ehhez leginkább 
szív kell, és persze nem sajnálják 
a belevalót sem. A magyar gaszt-
ronómia egyik csúcsa ez az étel, 
pedig a kívülállóknak végtelenül 
egyszerű. „Tulajdonképpen először 
föltesszük a húst sok-sok hagy-
mára, ez adja az ízét, és addig 
hagyjuk, amíg félig megfő. Utána 
föleresztjük, és csak ezt követően 
tesszük hozzá a petrezselymet, a 
zöldséget, és csak a legvégén adjuk 
hozzá a krumplit. A jó étvággyal 
falatozók mindezt bizonyíthatják, 
a recept valóságos!”

Sóstói szomszédoló
vakleR lajos

Légy ott pároddal a 3 órás LGT-koncerten Alsóörsön 
2013. augusztus 18-án, a Fehérvár Magazin jóvoltából!

Részletek: www.facebook.com/fehervarmagazin
Játék időtartama: 2013. augusztus 13–15-ig3 órás koncert!
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Ismétlés a tudás anyja

Tizenegyedik alakalommal szervezte 

meg napközis táborát az Öreghegyi 

Egyházközség Karitász csoportja. 

A kéthetes program keretében 
angol-német nyelvi, drámape-
dagógiai és kézműves foglalko-
zásokon vehetnek részt nagy-
családosok és egyedülálló szülők 
gyermekei. Kádár Sándorné, a 
Karitász csoport vezetője bizo-
nyos abban, hogy a pedagógusok 
felelősségteljes munkája segít a 
rosszabb anyagi helyzetben lévő 
szülőknek abban, hogy gyerme-
keik azonos feltételek mellett 
folytathassák tanulmányaikat.
„A felkészítés során figyeltünk arra, 
hogy a pedagógusok úgy állítsák 
össze az anyagot, hogy az ne egy 
megszokott iskolai rendbe illő 
anyag legyen, hanem a nyárra és 
a szünetre való tekintettel játékos, 
könnyen elsajátítható ismereteket 
tartalmazzon. Érdekes feladatokat 

Napközis tábor a Szabadművelődés Házában
vakleR lajos

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

Lakások, irodák, garázs, parkolóhely, 
műhelyek, raktárak Székesfehérváron

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Irodák:
• Honvéd u. 1 . szám alatti irodaépületben;
• Rác u. 15. szám alatti ingatlan

Raktárak:
• Mura u. 2. szám alatti telephelyen  

475 m2-es új raktár, fűtött műhelyek, 
fűtetlen raktárak, konténerek;

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

 ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

Telefon:  22/541-393; 22/541-303

e-mail : info@szepho.hu;
  Rumpler.Monika@szepho.hu

ALSÓÖRS
EURÓPA KEMPING

BALATON

AUGUSZTUS 18.
VASÁRNAP - KAPUNYITÁS: DÉLELŐTT 10-KOR!
16 ÓRAKOR NYILVÁNOS LGT-HANGBEÁLLÁS!

Jegyelővétel online és házhozszállítással: www.fesztivaljegy.hu / Jegyek kaphatók országszerte a jegyirodákban. Részletes lista: www.nagyonbalaton.hu | info@nagyonbalaton.hu | Álló- és fűbenfekvő jegy július 31-
ig: 6990 Ft, utána: 8500 Ft / Rajongó jegy (a színpad előtti sorok), augusztus 9-ig: 9990 Ft, utána: 12990 Ft / VIP-belépő (ülőjegy, lelátó), július 31-ig: 17990 Ft, utána: 19990 Ft. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

INFÓ ÉS JEGYELőVÉTEL:  WWW.NAGYONBALATON.HU   www.lgt.hu
Jegyek kaphatók országszerte a jegyirodákban

KEDVEZMÉNYES JEGYEK: AUGusztus 9-IG!

BEMUTATJA:A

3 órás koncert!

         STRANDOLÁS
                 ÉS BULIZÁS!
  EGÉSZ NAP!
 MUZSIKUSOK A FŰBEN!
             LGT-DJK!

zenevonat 
indul

budapestről

próbálunk beépíteni a tananyagba, 
és a gyermekek visszajelzése alap-
ján ezt sikeresen tesszük.”

Horváth Anna, a Hétvezér 
Általános Iskola tanulója örül, 
hogy újra itt lehet a tábor-

ban. „Ismételni a legjobb, amit 
megtanultunk a tanév során. 
Szerintem ez segít legjobban 
abban, hogy a tanultakat 
megtartsuk.” Horváth Mik-
lós Csaba képviselőtársaival 
együtt tett látogatást a tá-
borban. „A nagycsaládosoknak 
komoly megterhelést jelent a 
gyermekek szünidei elfoglaltsá-
gának biztosítása. Képviselő-
társaimmal azért támogattuk és 
a jövőben is támogatni fogjuk 
a hasonló kezdeményezéseket, 
hogy a nehéz helyzetben lévő 
gyermekek is azonos esélyt 
kapjanak.”
A program jókedvű gyerme-
kei láttán bizonyságot nyer-
hettek szervezők és szülők, 
hogy az Öreghegyi Kari-
tász csoport önkénteseinek 
köszönhetően gyermekeik 
megfelelő szellemi közegben 
tölthették a szünidő egy ré-
szét, és felkészülten kezdhetik 
szeptemberben az iskolát. 
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Elindult a „Gerillapiszok” akció

Számos népszerű sportoló, ismert arc állt a 
kampány mellé. Sági Szilárd műsorvezető három 
kutyusról gondoskodik, számára sem volt kérdéses, 
hogy csatlakozzon a Gerillapiszok akcióhoz.

látRányi viktóRia

A Gerillapiszok akció egy mozgalom, ami az ösz-

szefogásra építve kis költségvetéssel, hatékonyan 

tudja segíteni a közösségi célokat. Így például azt, 

hogy felelősségteljes gondoskodással és összefo-

gással „kutyapiszoktól mentes” közösségi terekké 

alakuljanak a székesfehérvári parkok, közterületek.

A 2013-as Szent István Emlékévben zajló 
fejlesztések részeként sok park újul meg. A 
megszépült közterületek tisztán tartásáért 
indított kampányt az ALPHAZOO. „Egy 
hónapon keresztül ingyenesen kutyapiszok gyűjtő 
zacskót ajándékoznak minden kisállattartónak, 
aki igényli.” – mondta el Mozsár Andor, az 
Alpha Vet Állatgyógyászati Kft. PR és mar-
keting igazgatója. A kampányban résztvevő 
önkéntesek átvizsgálják majd a parkokat, és 

Székesfehérvár T-Pont: Palotai út 1. - Alba Pláza
Székesfehérvár T-Pont: Ady Endre utca 1.

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 – 
Szent Vendel u. 17/a
Elérhetőség: 22/513-480
Ügyfélfogadás:
Hétfő :  13.00-15.00
Szerda:  8.00-12.00 
és 13.00-18.00
Péntek:  8.00-12.00
 
Parkolási csoport – 
Szent Vendel u. 17/a
Elérhetőség: 22/513-481
Ügyfélfogadás:
Hétfő, kedd, csütörtök: 
8.00-12.00 és 13.00-15.30
Szerda : 8.00-12.00 
és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00
 
Temetőüzemeltetés: 
Béla út 1/b.
Elérhetőség: 22/301-449
Ügyfélfogadás:
Kedd: 8.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00
Temetőellenőrzés 
telefonszám: 22/301-339 
Mobil: +36/70/6699-165

.

Kiadó üzlethelyiségek 
az uszodában

A Csitáry G. Emil Uszoda au-
lájában kiadó kettő üzlethelyi-
ség, ahol a bérlők szolgáltató 
tevékenységet folytathatnak. 
(fodrász, kozmetika, masz-
százs). A helyiségek 13,2  
illetve 10,8 m2 alapterületűek.
 

Érdeklődni: 06/70/66-99-189 
telefonon lehet, a jelentkezési 
határidő augusztus 16., péntek. A 
jelentkezéseket írásban, az uszo-
da gazdasági irodájára kérjük le-
adni. Szerződéskötés legkésőbb 
szeptember 15-ig történik. 

felhívják a figyelmet a felelős állattartásra 
és a közterek tisztán tartására. Az akcióhoz 
csatlakozott a város önkormányzata. „Min-
dent megteszünk azért, hogy parkjaink tiszták 
legyenek, ám nem állíthatunk mindenki mellé 
egy közterület-felügyelőt. A felelős állattartáshoz 
az is hozzátartozik, hogy figyelünk környezetünk 
tisztaságára.” – emelte ki Östör Annamária 
egészségügyi és sporttanácsnok. „A köztereken 
kihelyezett kutya-toalettek mellett ez a kam-
pány is hozzájárulhat ahhoz, hogy emberhez és 
kutyához méltó körülmények legyenek a fehér-
vári ligetekben, parkokban.” – hangsúlyozta 
Gyóni András önkormányzati képviselő. A 
FEMA Állatmentők, az ASKA, a Székesfe-
hérvári Állatkórház, az Albadog Center, az 
ALPHAZOO és a Eukanuba aktivistái is 
csatlakoztak a kampányhoz.

Kutya-toalettek számokban

171 kutya-toalettet telepített és tart tisztán 

a Városgondnokság. A kiemelt parkokban 

naponta, a többi helyen heti 2-3 alkalom-

mal ürítik ezeket. Alkalmanként 50 darab 

zacskót helyeznek ki, ami közel egymillió 

darabot jelent évente.
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Megcsonkított emlékek

Kocsis Balázsnak hála, a lovas ismét teljes fegyverzetben látható

Csorba esett a huszár kardján

„Ellopták a bronzból készült magyar címert a Szentlélek katonatemetőből!”, 

„Ismét letörték az Országalma keresztjét!”, „Négymilliós kárt okoztak a Köfé-

men az alumínium tolvajok!” – ilyen és ehhez hasonló szalagcímekkel sajnos 

egyre többször találkozhatunk. Úgy tűnik, a padrongálás mellett új divathul-

lám söpör végig Székesfehérváron. A vandálok már a város emlékműveit sem 

kímélik, és nem csupán festékszóróval díszítik fel azokat, ennél messzebb 

merészkednek. 

A 10-es huszárok szobra is 
áldozatául esett az új „őrület-
nek”. Lakossági bejelentést 
kapott a Városgondnokság, 
valami hibádzik az emlékműnél. 
A huszár kezében tartott kardot 

leffelholcz maRietta

Művésztelep – először a városban Megnyílik az osszárium

Részlet Maja Pavin Radaljac munkájából Az osszárium megnyitása 2011-ben

Akik még nem láttak művészkönyvet, 

nem feltétlenül tudják, hogy az nem 

a művész könyve, s nem könyv a 

művészetről!

Igazán látványos műfaj, amelynek 
remekei – festmények és fotográ-
fiák mellett – láthatók lesznek az 
egyestés tárlaton. Több évtizedes 
hagyomány, hogy Székesfehérvár 
támogatja, segíti az Agárdi és 
Móri Művésztelepek munkáját. 
Idén először városunkban töltenek 
együtt bő egy hetet az alkotók: a 
Székesfehérvári Művészek Társa-
sága tagjai közül Büki Zsuzsanna, 

A Nemzeti Emlékhely 
osszáriuma a Szent István király 
által alapított Szűz Mária Pré-
postság templomában a 20. szá-
zadi régészeti feltárások során 
fellelt csontmaradványokat rejti. 
Csak különleges alkalmakkor 
látogatható. Augusztus 20-án, 

csonkították meg, a letört 
darabot azonban nem vitték 
magukkal az elkövetők. Gon-
dosan elhelyezték a szobron, 
csak épp nem a legillőbb helyre, 
megbecstelenítve ezzel mindazt, 

amit Pátzay Pál műve képvisel. 
Az alkotás ugyanis az életüket a 
hazáért feláldozó, az első világ-
háborúban Limanowánál hősi 
halált halt magyar katonáknak 
állít emléket. Székesfehérvár 
önkormányzata Kocsis Balázst 
kérte fel a restaurálásra. Mint 
azt a szobrász, restaurátor 
elmondta, a bronz – melyből 
az emlékmű is készült – nem 
rugalmas anyag. Kikezdi az idő 
vasfoga, és ha épp egy meg-
gyengült pontját kezdi el valaki 
terhelni, egyszerűen eltörik. 
Valószínűleg a kard is erre a 
sorsa jutott, mégis hihetetlen, 
hogy valaki/valakik fejéből hir-

telen kipattan a szikra: ő bizony 
megmássza a huszárt, rácsim-
paszkodik, és ha már úgy esett, 
hogy megesett, a letört darabot 
olyan helyre teszi, ami megbot-
ránkozást vált ki minden jóér-
zésű polgárból. A város vezetése 
is mélységesen megdöbbent a 
történteket látván. Közleményt 
adtak ki az eset kapcsán. Úgy 
vélik, nemcsak az emlékművet 
és az általa képviselt értékeket 
becstelenítették meg a rongálók, 
hanem a Szent István Emlék-
évet is. Ezért minden segítséget 
megadnak a rendőrségnek 
ahhoz, hogy minél előbb kézre 
kerülhessenek a tettesek. 
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az ünnepélyes megnyitón Törő 
Gábor, a Fejér Megyei Köz-
gyűlés elnöke mond köszöntőt. 
14 órától a Szent István Király 
Múzeum munkatársai órán-
ként szakvezetést tartanak. Az 
osszáriumot augusztus 20-án 
9.30-kor nyitják meg.            nzp
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Dér Adrien, Jónás Attila, Klotz 
Miklós, Mosberger Róbert, Pinke 
Miklós, Szegedi Csaba, Szentes 
Ottokár, Ujházi Péter, Varga Gábor 
Farkas, a Tóparti Gimnázium és 
Művészeti Szakközépiskolából 
Heim Fanni, továbbá Veronika 
Rónaiova Szlovákiából, Maja Pavin 
Radaljac Horvátországból, Joseph 
Longoria az Amerikai Egyesült 
Államokból és Magda Wolnicka 
Lengyelországból.
Augusztus 14-től 23-ig A Szabad-
művelődés Házában működik a 
művésztelep a Városi Képtár – Deák 
Gyűjtemény szervezésében.        nzp
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Jegyrendelés:
Broadway Jegyiroda és Vörösmarty Színház (8000 Székesfehérvár, Fő u. 8.) 

Telefon: 22/327-056, 22/503-486, 06/70 66 99 312, 06/70 66 99 600
Városház téri információs faház: 22/537-201

Tourinform Székesfehérvár, Városház tér Hiemer-ház
Online jegyvásárlás: www.koronazas.hu, www.vorosmartyszinhaz.hu 

Jegyárak: 1500-3500 Ft-ig

Közel fél évezred után újraéled Székesfehérváron 
a legendás esemény Magyarország legnagyobb 

szabadtéri színpadán!

Koronázási Szertartásjáték
István
oratórium

Helyszín: Romkert
A szövegkönyvet eredeti források alapján készítette: Matuz János és Szikora János

Szereposztás:
István: Varju Kálmán

Asztrik: Tordy Géza Kossuth-díjas színművész, a nemzet színésze
Püspökök: Trokán Péter, Lábodi Ádám

Szertartásmester: Mihályi Győző

Rendező: Szikora János www.koronazas.hu

TÁMOGATÓK:FŐ TÁMOGATÓK:
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Álljunk meg egy percre –  
Boszorkányok márpedig nincsenek

séllei eRzsébet

Az emberben benne az állat, a 
ragadozó, más vérére szomjazó, 
élvezettel széttépni vágyó fene-
vad. Nem elégszik meg azzal, 
hogy pusztulni lásson, előbb 
kijelöli, megnevezi áldozatát, 
aztán indokot keres, érvekkel 
alátámasztja eszesen. Megalázza, 
összegyűjti, vár egy kicsit, míg 
amaz ráébred felesleges létére, és 
mikor már szűköl, retteg, könyö-
rög, lecsap rá és kéjjel elpusz-
títja. Mint a macska az egérrel, 
mielőtt élvezettel felzabálja. De 
ott más a motiváció.
A stresszel édesített hús és a 
létfenntartás. Az embernél ez 
élvezet, szórakozás. Kenyeret és 
cirkuszi játékokat ad. Ha kenyér 
nincs, hát cirkusz legyen. Ha van 
kenyér, pláne! Ősidők óta.
Garmischban csapott belém elő-
ször, mi és miért történik. Több 
száz éves postaszálló, minden 
zuga tökéletes ízlés. A szépséget 
és bőséget, melyet sugallt, az 
akkori körülmények között már 
nem lehetett fokozni. A tech-
nika még nem robbant, az élet 
a megszokott, unalmas rendjén 
működött. A kamra dugig, a föld 
terem, a cseléd ellát, a kereske-
delemből cseng az arany. Még 
egy kis hatalom, mely rangot ad, 
egy kis szerelem, mely megéde-
síti az életet, aztán a vallás, mely 
megnyugtatja a lelket. A test 
és lélek tehát rendben. Akkor 
mi hiányzik? Az alapösztön, az 
állat nincs kielégítve. A vadászat. 
Az erdő, a szarvas, őz, más vad 
űzése, elejtése már nem okoz új 
izgalmat. Igen, a csaták mezején 
lehet férfit ölni, de nincs mindig 
háború. A nőket leigáztuk, de 
nem eléggé, na ebben van még 
egy kis tartalék. Különösen, ha 
másképpen nem jutunk siko-
lyukhoz a püspöki palota falain 
belül.
Hát így születtek a boszor-
kányok. Elpusztításuk előbb 
fejmunka a váddal, majd a 
partygrill a főtéren. Középkori 

szórakozás. Szerencsére erre is 
ráuntak az urak. Amikor kiirtot-
ták Garmisch leányait, és sorra 
kerültek volna a szórakozók 
családtagjai, elég lett a jóból. El-
kergették a mókamester Freisink 
püspököt, Werdenfelsben álló 
várát 1750-ben lerombolták, 
majd kövenként széthordták.
A boszorkányperek Székesfehér-
várt sem hagyták érintetlenül. 
A vízbefullasztásra, lefejezésre, 
tűzhalálra nálunk is akadt volna 
közönség. Városunkban azonban 
egy bölcs törvényszék ítélkezett 
akkor, melynek elnökét úgy 
hívták, hogy Meszleny János 
alispán úr. Miatta nem égettek 
Székesfehérváron boszorkányt. 
Nem kell tehát pirulnunk a 
szégyentől.
1722. évben Luttor Kata, 
özvegy Nagy Jánosné és özvegy 
Ravasz Istvánné szül. Horváth 
Orsolya cseszneki lakosok – 
akik illetékesség szempontjából 
a mi vármegyénkhez tartoztak 
– a rédei erdőben helytelenked-
tek. A két asszony ide csalta a 

lányt, ott ének- és zeneszóval 
mulattak valamennyien, majd 
az egyik asszony késsel léket 
vágott a fába, és onnan egy jó 
nagy kancsó bort vett ki. Boroz-
gattak, borozgattak, és Luttor 
Katát felvették a boszorkányok 
közé, a szokásos jelet odasütvén 
bal combjára. Ezt követően 
az éretlenül leszedett körtét 
éretté változtatták. A Luttor 
Kata nevű lányka még több-
re vetemedett. Szent György 
napján Csesznekbe ment, hogy 
szolgáljon, ahol egy ifjú legényt, 
bizonyos Losy nevűt megsze-
retvén, aki pedig nem őt, hanem 
egy másik lányt vett feleségül, 
boszorkány hatalmánál fogva 
társaival úgy megrontotta, 
hogy „sokáig kínlódni kölletett 
szegénynek belé.”
A keservesen izzadó perverz 
ügyészi indítvány, mely magyar 
nyelven íródott, iparkodott 
bebizonyítani a boszorkányság 
vádját, és indítványozta a méltó 
büntetési nemet. Lauschmann 
Gyula, városunk jeles króni-

kása találta meg a levéltárban 
az alábbi gyöngyszemet. „A 
personaliter adstans három 
vádlott ebbéli gonosz és istentelen 
cselekedetéért és boszorkányságért 
iuxta leges patrias magának ugyan 
megérdemlett büntetésére, má-
soknak pedig rettendő példájokra 
tűzre ítéltessék és megégettessék, 
úgy mindazonáltal, hogy előbb 
másrendbéli gonosz cselekedetének 
és elkövetett boszorkányságainak 
megvallására, úgyszintén több 
hasonló társainak kinyilatkoztatá-
sára megcsigáztassék.”
Na, ez már Meszleny János 
tanácsának is sok volt. 1723. ja-
nuár 8. napján Könyves Kálmán 
királyunk szellemében kinyi-
latkoztatta, hogy boszorkányok 
márpedig nincsenek.
Ezután a szemtelen fruskák 
bátran cimborálhattak az 
ördöggel, meg a fekete macs-
kákkal, igézhették a férfiakat és 
a szomszéd tehenét. Az érett 
asszonyok pedig ihatták az erdő 
fájának odvába rejtett borukat, 
teliholdnál.

Amikor a prépostság már romjaiban, de még mindig méltósággal nézett e térre, akkor egy rossz döntés után, akár itt is 
megégethették volna a két boszorkányt, amelyikből egyik, Ravasz Istvánné azért még egy ideig börtönben sínylődött. 
Egy biztos: Székesfehérváron soha nem égettek boszorkányt – talán mert méltatlan e városhoz.
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Szakál Antal (képünkön jobb oldalon) a festészet mellett a kisplasztika 
mestere is

Magyar történelem dióhéjban

Öreghegyi Mulatságok

„Múltunk a történelem, jövőnk a 

gyermek” címmel nyílt tárlat Szakál 

Antal munkáiból a Szent István Műve-

lődési Házban. 

A „Magyar történelem dió-
héjban” című kiállítás Szakál 
Antal csaknem hat évtizedes 
gondolatainak, ecsetvonásainak 
teljes lenyomata, vásznon. Róth 
Péter alpolgármester és Bobory 
Zoltán, a régi barát, szívhez 
szóló szavakkal köszöntötte a 
képzőművész-tanár példaér-
tékű pályáját, amely nagyon is 
rendhagyó, de mégis természe-
tes. Ugyanúgy szól a nyiladozó 
értelmű, az alkotásokat tágra 
nyílt szemmel csodáló fiatalok-
hoz, mint a mélységeket kereső, 
a képzőművészetekért rajongó 
és azt tisztelő felnőttekhez.
Szakál Antal hihetetlen 
kitartása, lelkesedése, ahogy 
a képzőművészet eszközéhez 

Augusztus 19-én délután fél háromtól 

a Bory téren kezdődnek az Öreghegyi 

Mulatságok hagyományos programjai. 

Délután felvonulnak a Borrendek, és 

sor kerül a kenyérszentelésre is. A 

mulatságokon fellép Demjén Ferenc 

és Hevesi Tamás, valamint hallhatjuk 

a Fehérvár Hangja döntőseit is.

„Régi, szép hagyomány már, hogy 
a nemzeti ünnep előestéjén Öreg-
hegy vendégül látja a fehérvári-
akat. Ez az idei évben sem lesz 
másképp, immár huszonkettedik 
alkalommal várunk mindenkit 

vakleR lajos

látRányi viktóRia

A monarchia táncai

A Honvéd Együttes jóvoltából a Monarchia népeinek táncát Fehérváron is 
megismerhetjükHuszonkettedik alkalommal rendezik meg az Öreghegyi Mulatságokat

Az 1867-ben létrejött Osztrák–Magyar 

Monarchia idején virágzott a népmű-

vészet, a díszítőművészet, színesed-

tek a viseletek.

A különböző nemzetiségű 
népek őrizték jellegzetes tánca-
ikat, zenéjüket, kultúrájukat. A 
Honvéd Együttes produkciója 
az Osztrák–Magyar Monarchia 
népeinek sokszínű szokásait, 
virtuóz táncait, gazdag viselet-

nyúl, és igyekszik megvalósítani, 
kifejezni amit mondani akar, 
nemcsak tiszteletreméltó és 
dicséretes, hanem példa arra is, 
hogy elkötelezettségével miként 
mutathatja meg a történelmi 

korok iránti alázatát. Nem 
mellékesen nagy hatással van 
a fiatalokra is, akiket az elmúlt 
évtizedekben elindított a pályán. 
Szakál Antal képgalériájában 
ezer esztendős távlat nyílik. A 

Csodaszarvastól mutatja meg 
történelmi múltunk hiteles pil-
lanatait a letelepedés, a megma-
radás nagyívű sikereitől a törté-
nelmi időszakok könnyfakasztó 
bánatáig. „Tulajdonképpen már 
gyermekkoromban megszületett 
a gondolat, hogy festői eszkö-
zökkel örökítsem meg a magyar 
történelmet, és ahogy nőttem, 
rácsodálkoztam az akkori tör-
ténelmi ábrázolásokra. A téma 
akkor domborodott ki bennem, 
amikor az Árpád iskolában 
kezdtem tanítani. Lasky Gyula 
igazgató mondta az ezeréves 
évfordulón: Tóni, kéne egy 
történelmi kiállítás az év végére. 
Ez volt az első komoly alkalom, 
amelyre nekiálltam történelmi 
képeket festeni.”
Szakál Antal soha nem tagadta: 
a vászon és az ecset rabja. Meg-
tanulta és hirdeti ma is: „Nem 
az arany és nem a nyitja, rabja 
teszi a kalitkát, ez a titka.” És 
még csak 80 éves...
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az Öreghegyi Mulatságokra.” – 
mondta el a Fehérvár magazin-
nak Östör Annamária tanács-
nok. A mulatság délután fél 
háromkor közönségtoborzóval 
veszi kezdetét. Majd bábelőadás 
és operett műsor várja az érdek-
lődőket. Fél ötkor felvonulnak 
a borrendek, ezt köszöntők és 
kenyérszentelés követi. Kora este 
koncertekkel folytatódik a ren-
dezvény. Fellép Demjén Ferenc, 
Hevesi Tamás, és koncerteznek 
a Fehérvár Hangja döntősei is. 
Majd utcabál és tűzijáték várja a 
fehérváriakat. Éjjel az Il Silenzio 
zárja az eseményeket. 
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kultúráját, máig kiapadhatatlan 
folklórkincsét mutatja be. A 
Zichy ligetbe augusztus 16-án, 
pénteken 20:30-ra szervezett 
előadást Vargha Tamás honvé-
delmi államtitkár köszönti. Az 
előadás művészeti munkatársa 
Vincze Zsuzsa, rendező-ko-
reográfusa Zsuráfszky Zoltán 
Kossuth-díjas, Kiváló művész, 
a Honvéd Együttes művészeti 
vezetője.                                nzp
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Kerekes Kitti lélekben már készül a 
szeptemberi döntőre

A hét fehérvári képe Kerekes Kitti Reménysugár című fotója

A reménysugár nyert - jöhet a második forduló!

Véget ért a Fehérvár Médiacentrum 

Fehérvár Máskép(p) című fotópályá-

zatának első fordulója, amelyre húsz-

nál is több, a város egy tetszőleges 

nevezetességét, pillanatát ábrázoló 

kép érkezett. Az augusztus 9. és 

14. közötti etapban az új Fő utcáról 

készült képeket lehet feltölteni a 

FehérVár közéleti hetilap Facebook-

oldalán lévő alkalmazásra.

Az augusztus 2. és 7. közötti for-
dulóba a pályázók Fehérvár egy 
tetszőleges pontjáról készített 
felvételeket küldhettek be. A 
több mint húsz versenyző közül 
Kerekes Kitti Reménysugár 
című alkotása kapta a legtöbb 
szavazatot, amellyel a fiatal 
mentőtiszt kvalifikálta magát a 
szeptemberi döntőbe.
„A Széchenyi utcai templomot 
fotóztam le a telefonommal, ami-
kor egy vihar után még látszód-
nak a háttérben a sötét felhők, 

kuRucz tünde

és a nap sugarai elsőként magát 
a tornyot érik.” – mondta az 
első heti forduló győztese, aki 
többek között azért is adta a 
fotónak a Reménysugár címet, 
hogy az optimista gondolko-
dásra, hozzáállásra hívja fel a 
figyelmet.

Aba-Novák Vilmos a kor meghatá-
rozó történelemfestőjeként jelentős 
emlékeket hagyott a városnak

A Belváros békeidőbeli képén jól 
felismerhető az állandóság és a 
változás

Csitáry G. Emil polgármestersége idején elemeiben változott meg a közfelfo-
gás a székesfővárosról

A pályázatot vőlegénye mutatta 
meg Kittinek, hiszen a fiatal 
lány már régóta szeretne egy 
komolyabb fényképezőgépet, 
amivel nagyobb felbontású 
fotókat is tudna készíteni.
A második Valter Viktor lett, 
míg a harmadik legtöbb voksot 
Gyarmati Anita szerezte, akik 
ezzel az eredménnyel szintén 

bekerültek az augusztus 30-án 
kezdődő középdöntőbe.
A játék második fordulója au-
gusztus 9-én kezdődött, mely-
nek keretében az új Fő utcáról 
készült képeket lehet feltölteni 
a FehérVár közéleti hetilap 
Facebook-oldalán lévő alkalma-
zásra, és augusztus 14-ig gyűjthe-
tik a versenyzők a szavazatokat.
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nagy zoltán péteR

Vándorkiállítás a „békeidőről”

A vándorkiállítás sajátos betekintést 

enged a trianoni békediktátum és a 

II. világháború közötti korszakra a 

műgyűjtés, a műpártolás történetén 

és a kultúrpolitikai történéseken 

keresztül.

A korszakhatárként jelzett fenti 
évszámok közé Székesfehér-
váron a „Zavaros-korszak” és a 
„Csitáry-éra” illeszkedik: mind-

kettő névadója egy jeles fehér-
vári polgármester, akik a városi 
infrastruktúra kialakításával és 
nagyszabású ünnepek szerve-
zésével emelték a régi királyi 
fővárost az érdeklődés és az or-
szágos ünnepségek középpont-
jába. A tárlaton az 1930-31-es 
Szent Imre Év és az 1938-as 
Szent István Év  eseményei, va-
lamint e két jeles ünnep közötti 
városfejlesztés folyamatainak 
feldolgozása hozza közelebb a 

látogató számára a város akkori 
történetét, amit olyan nevek 
fémjeleznek, mint Csitáry G. 
Emil, gróf Klebelsberg Kunó 
és Hóman Bálint. A kiállítás 
szerves részévé vált a korszak 
reprezentáns alkotása, Aba-
Novák Vilmos Magyar–francia 
történelmi kapcsolatok című 
pannója is.
A kiállítás létrejöttét támogatta 
a Nemzeti Kulturális Alap és 
Székesfehérvár Önkormányzata.
A kiállítást augusztus 18-
án 10 órakor a Szent István 
Király Múzeum Csók István 
Képtárában (Bartók B. tér 1.) 
nyitja meg L. Simon László, 
az Országgyűlés Kulturális és 
Sajtóbizottságának elnöke. A 
vándorkiállítás szeptember 29-
ig látható.

Nyitva tartás: hétfőn 13 órától 
18 óráig, keddtől péntekig  
10 órától 18 óráig, szombaton 
10 órától 15 óráig.
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A Szent Jobb fogadása Körmenet

az oldalpáRt

szeRkesztette:

nagy zoltán péteR Augusztus 20. Szent István ünnepe
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Herma, Szent István király fejereklyéje

A Szent Jobb, a féltve őrzött ereklye

Az 1988-as körmeneten hosszú idő után tekinthették meg újra a hívők a 
Szent Jobbot Székesfehérváron

Nemzeti ünnepünk első királyunk 

államalapításához kötődik. A király 

úgy teremtett országot, hogy népét a 

keresztény, katolikus hit meggyőző-

dése alá rendelte. 

Történeti elemzések gyak-
ran emlegetik, hogy 
István királynak 
nem volt más 
választása, be 
kellett tagozód-
nia a kor európai 
értékrendjébe. De 
nem pusztán erről volt 
szó a második évezred 
hajnalán Magyaror-
szágon. A később 
megszentelt ki-
rály mélyen 
istenfélő, 
hívő em-
ber volt. 
Az istenfélő 
pedig nem azt 
jelenti, hogy 

rettegett Teremtőjétől. Amikor 
a teremtett világban fenségesen 
tökéletes dologgal vagy a művé-
szetekben megismételhetetlen 
alkotással találkozunk, félelem-
mel teli hódolat ébred bennünk, 

és a hódolat tárgyát, a je-
lenséget féltjük. Így van 

az istenfélő ember is, 
aki mindent elkövet, 
hogy Isten paran-
csolatait megtartsa, 
az igazságot keresse, 

és a vele ellenté-
tes, bűnös dolgokat 
megveti. István király 

ilyen istenfélő ember 
volt, nem véletlen, 

hogy halá-
la előtt 

országát, 
minden 
hatalmát 

ajánlotta 
fel Szűz Mária 
oltalmába – ez 

látható a mai napig Géza nagy-
fejedelem és fia, István király 
területének, Fejér megyének 
címerében.
Az európai 
tör-

ténelmi 
betagozódás mellett 
tehát vitathatatlanul 
kiemelkedő szerepe volt a 
szakralitásnak, a hitnek, hogy e 
nemzet a mai napig képes volt 
megmaradni. Ennek alapjait 
István, a szentté avatott király 
fektette le, s tette hazánkat 
Mária országává. Az államala-
pítás világi fontosságát, az élet 
jelképét, a búzából készített 
kenyeret nem lebecsülve kell 
tudnunk, hogy augusztus 20. 
elsősorban szakrális ünnep, 
melyet a keresztény egyházak 

őriztek meg. 
A katolikus egy-
ház szerkezetének, alapjainak 
köszönhető, hogy liturgikusan, 
a szentek szövetségével kötött 
szorosabb kapcsolata miatt 
gondozza Szent István emlékét, 
de a többi keresztény egyház 
számára is fontos az ezer évvel 
ezelőtti hit megerősödése Ma-
gyarországon.

Augusztus 14-én, szerdán ismét 
Székesfehérvárra tér vissza a Szent 
Jobb, amit 10 órakor a Szent 
István Székesegyházban fogadnak 
ünnepélyes keretek között. Szent 
István ország-felajánlásának nap-
ján 10 órára a Nemzeti Honvéd 
Díszegység, Honvéd Koronaőrség 
és a Koronaőr Hagyományőrzők 

katonai díszmenetével érkezik a 
Szent Jobb először a Városház tér-
re, ahonnan az Arany János utcán 
keresztül a székesegyházba viszik. 
A templomban 15.30-ig tekint-
hetik meg a hívők a Szent Jobbot. 
A város kórusainak közreműkö-
désével 16.30-ig énekes imaórát 
tartanak a bazilikában.

A Szent István Székesegyház – 
Arany János utca – Városház tér 
– Nemzeti Emlékhely útvonalon 
körmenetben viszik el a szent 
ereklyét augusztus 14-én 17 órakor. 
A Szent Jobb emberi beavatkozás 
nélkül mumifikálódott a korabeli 
leírások alapján. A király halála 
után trónviszályok alakultak ki 
az országban, ezért a fehérvári 
kanonok a bazilika (Szűz Mária 
Prépostság) sírkamrájába rejtette 
István király holttestét. A holttest 
jobb keze ekkorra mumifikálódott, 
amit leválasztottak, és a kincstár-

ba tették. Később a kincstár őre, 
Merkur rejtette el a jobb kezet 
erdélyi birtokán, ahonnan Szent 
László király hozta el, és adta a 
településnek a Szentjobb nevet. 
Ezután kalandos utakon, viszályok 
és háborúk miatt rejtették, vitték, 
lopták a király jobb kezét. Több 
száz éves hányattatást követően, 
egy „véletlen” rátalálás után Mária 
Terézia 1771. április 16-án előbb 
Schönbrunnban, majd Budán 
helyeztette el a Szent Jobbot. Ma 
a budapesti Szent István Bazilika 
őrzi a szent király ereklyéjét.
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Fogadalmi szentmise Nagyboldogasszony napja

Államalapítónk példája

Szent István-napi szentmise

Szentek és Boldogok

A páratlanul szép bélyegkisív Államunk egyik szimbóluma, nemzetünk összetartó jelképe a Szent Korona

A Szent István emlékérem egyik oldala

A 25 évvel ezelőtti fogadalmi 
szentmisét Paskai László bíboros 
celebrálta Szent István sírja 
mellett

Utoljára 1988-ban járt Szé-
kesfehérváron a Szent Jobb. 
Akkor Paskai László bíboros, 
prímás, esztergomi érsek ce-

lebrálta a fogadalmi szent-
misét. Ezen a héten 

augusztus 
14-én 

17.30-
kor kezdődik 

a fogadalmi szent-
mise, melyet Magyarország 

prímása, Erdő Péter bíboros 
mutat be Alberto Bottari de 
Castello nunciussal és a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Kar 
tagjaival Szent István egykori 

sírja felett, amire a város török 
általi megszállása óta nem volt 
példa.

A Magyar Posta is csatlakozik 
a Szent István Emlékévhez: 
Magyar Szentek és Boldogok 
I. elnevezéssel új bélyegsoro-
zatot indít. A bélyegkisívet a 
Szent István Emlékév alkal-
mából Spányi Antal megyés 
püspök, Cser-Palkovics András 
polgármester és Molnár 
Róbert, a Magyar Posta Zrt. 
üzleti vezérigazgató-helyettese 

közösen bocsátja ki augusztus 
14-én 11 órakor a Püspöki 
Palota dísztermében. A kisíven 
a szepeshelyi Szent Márton-
székesegyház oltárképe alapján 
három szent, Szent István, 
Szent Imre és Szent László 
látható. A bélyegkisív és annak 
különleges változatai megvá-
sárolhatók a helyszínen és a 
nagyobb postákon.

Augusztus 15-e, Nagyboldog-
asszony napja az egyházi év 
legnagyobb Mária-ünnepe. A 
Nagyboldogasszony elnevezés 
kizárólag a magyar nyelv-
ben, magyar szóhasználatban 
létezik, a katolikus egyház e 
napot hivatalosan Szűz Mária 
mennybemeneteleként ünnepli. 
Magyarországon Szent István 
király még uralkodása alatt 
ünneppé avatta augusztus 15-ét, 
Nagyboldogasszony napját. 
Szent István erre a napra hívta 

A Szent István Emlékérem egy 
magánalapítású elismerés, me-
lyet az alapító szándéka szerint 
évről-évre olyan személynek, 
illetve közösségnek ítélnek oda, 
akinek, amelynek munkássá-
gához, szakmai életútjához, 
emberi hozzáállásához min-
denkor Szent István öröksége 
szolgál, szolgált iránymutatásul, 
a Szent István-i értékrendnek 
megfelelő életet él vagy élt, és 
ennek szellemében kiemelkedő 
tevékenységet végez vagy vég-
zett. A Szent István emlékérem 

össze Fehérvárra a királyi taná-
csot, és tartott törvénykezést. 
Bár a mennybevétel dogmáját 
XII. Pius pápa viszonylag későn, 
1950-ben hirdette csak ki, az 
ünnep a katolikus egyház sok 
évszázados hitbeli meggyőző-
dését tükrözi. Magyarországon 
ez a nap 1948-ig munkaszüneti 
nap volt. Az idei ünnepségen au-
gusztus 15-én 18 órakor a Szent 
István Székesegyházban mond 
ünnepi szentmisét Spányi Antal 
megyés püspök.

és -díj átadása augusztus 16-án 
16 órakor lesz a Szent István 
Művelődési Házban.

Augusztus 20-án délelőtt fél 11-
kor a székesegyházban ünnepi 
szentmisével veszi kezdetét a 
Szent István király-napi rendez-
vénysorozat Székesfehérváron. A 
szentmisét Spányi Antal megyés 
püspök tartja.
Augusztus 20. az egyik leg-
ősibb magyar ünnep, Szent 
István király ünnepének napja, a 
keresztény magyar államalapítás, 
a magyar állam fennállásának 
emléknapja. A magyarság és 
a keresztény hit világának 
találkozását és összefonódását a 

magyar nép egyetlen uralkodó 
személyéhez köti, az első magyar 
királyhoz, az államalapító Szent 
Istvánhoz.
Az ünnepi mise után Szent 
István fejereklyéjével körmenet 
indul a megye és a város vezetői-
vel együtt a szent király sírjához. 
A székesfehérvári püspök a 
hagyományok szerint elmondja 
az országfelajánló imát, majd 
kéri Szent István közbenjárását 
hazánkért és nemzetünkért. Ezt 
követően a város főterén a megyés 
püspök megáldja az új kenyeret.
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Somogyi Gergely várhatóan augusztus 24-én érkezik Fehérvárra

németh zoltán 

Somogyi komoly célokkal jön Fehérvárra

Az Alba Fehérvár kosárlabda csapata 

eddig nem kényeztette el szurkolóit 

fajsúlyos igazolások bejelentésével, 

az egyetlen kivételt Somogyi Gergely 

szerződtetése jelenti. A 221 centi 

magas center nem csupán termete 

miatt lehet a fehérvári gárda vezére a 

2013/2014-es szezonban. 

Somogyi Gergely jelenleg 
még az Egyesült Államokban 
tartózkodik, lapunknak mégis 
sikerült egy rövid interjú erejéig 
utolérni. Somogyi kérdésünkre 
elmondta: Dávid Kornél szava 
sokat jelentett számára.
Mindenképpen egy nemzetkö-
zi szinten szereplő csapatban 
szerettem volna játszani, és az 
Alba EuroCup indulása nagy 
szerepet játszott a döntésemben. 
Az is tetszett, hogy Dávid Kornél 
hisz bennem, és tudom, hogy 
sokat tudok majd tőle tanulni a 
szezon alatt.  Mivel csak rövid 

ideig voltam Spanyolországban, 
ezért személyesen nem ismerem új 
edzőnket, Carlos Frade-t. Viszont 
csak pozitív dolgokat hallottam 
róla azoktól, akik jobban ismerik. 
Ahogy hallom, ismerős neki az 

NBA világa is valamilyen szinten. 
Várom, hogy elkezdhessük a közös 
munkát!
Az Alba szerződésajánlatának 
elfogadásában nagy szerepe volt 
a családnak is Somogyi szerint.

Nagyon örülök, hogy közel leszek 
a családomhoz, és hét év után újra 
láthatnak élőben játszani. Remé-
lem, az Alba szurkolói is gyorsan 
befogadnak, és sok sikert ünne-
pelhetünk majd együtt! Konkrét 
célokat nem szeretek kitűzni, 
ezért azt mondom, azt várom, 
hogy keményen fogunk küzdeni 
és mindent a pályán hagyunk. 
Természetesen remélem, hogy ez 
győzelmeket fog jelenti. Örülök, 
hogy az új csapat építésénél ott 
lehetek az elejétől a végéig!
Somogyi Gergely a tervek 
szerint augusztus 24-én ér-
kezik majd Székesfehérvárra. 
Nem sokkal előtte, huszadika 
körül jön a spanyol vezetőedző, 
Carlos Frade, a dolgok ekkor 
gyorsulhatnak fel a fehérváriak 
háza táján, hiszen 28-án már 
megkezdődik a felkészülés is. 
Vélhetően addigra már a most 
még szabad légiós helyekre is 
megtalálja jelöltjeit az Alba 
Fehérvár.

A Vörösmarty Rádió hangja 
a Belvárosból

A 99,2 Vörösmarty Rádió
Panorama Stúdiója
a Fő utca és a Koch László utca
sarkáról jelentkezik élőben  
augusztus 14. és 20. között.
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A Fehérvár-Fradin nem kímélték sem egymást, 
sem magukat a játékosok

Szinisa Szavovics korábban a KK Sombor szakmai munkáját felügyelte

kaiseR tamás

németh zoltán

Győzelem nélküli hét

Szerb szakember irányítja a DKKA csapatait

Eddig nem a legfényesebb az előszezon, 
ami az eredményeket illeti: hét mérkőzés, 
hat vereség. Bár az is igaz, nem ilyenkor 
kell hozni az eredményeket, sokkal fon-
tosabb, hogy az átalakulóban lévő csapat 
tagjai minél jobban összeszokjanak. A Fe-
hérvár KC hét új játékossal kezdte meg né-
hány hete az alapozást, ami az elmondások 
szerint kőkemény. Ezt támasztja alá a héten 
öt nap alatt lejátszott négy edzőmérkőzés. 
Kedden a Fradival találkozott Pål Oldrup 
Jensen együttese, és kifejezetten biztató 
játékot produkált a BL-negyeddöntős ellen 
az FKC. Az első félidőben sikerült meg-
lepni a zöld-fehéreket, kétszer is két góllal 
vezettek Tilingerék. A csapat több taktikai 
elemet is gyakorolt a mérkőzésen, ezek 
közül az öt-egyes védekezés kifejezetten 
jónak tűnt. Végül ugyan a Fradi öttel nyert, 
mégsem volt elkeseredve Jensen mester a 
találkozót követően. „Tetszett, amit a csapat-
tól láttam, főleg támadásban. Nekünk folya-
matosan fejlődnünk kell, ha el akarjuk érni 
a célunkat, vagyis a legjobb négy közé jutást. 
Van még három hetünk a bajnoki rajtig, addig 

A hőmérő higanyszála mellett a 

Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia 

növendékeinek munkakedve is a 

magasba szökött a múlt hét első 

felében, a fehérvári kosaras után-

pótlás tagjai ugyanis megkezdték a 

felkészülési időszakot. Mindezt egy 

új szakmai vezető, a szerb Szinisa 

Szavovics irányításával, aki igen jó 

véleménnyel van az Alba Fehérvár 

hátországáról.

A korábbi futóedzések után a 
héten már a labda került előtér-
be a Dávid Kornél Kosárlabda 
Akadémia növendékeinek 
edzésein, hét korosztály edz napi 
szinten a Videoton Oktatási 
Központban. A 2013/2014-es 
szezontól az Alba Regia SC új 
szakmai vezetője, a szerb Szinisa 
Szavovics fogja össze a fehérvári 
kosaras utánpótlás munkáját, a 
korábban a KK Sombor vezető-
edzőjeként dolgozó szakember 

kedvező véleményt fogalmazott 
meg első tapasztalatai alapján.
Néhány napja érkeztem Székesfe-
hérvárra, és az első benyomásaim 
nagyon kedvezőek! A magyar ko-
sárlabda szerintem készen áll arra, 
hogy egy magasabb szintre lépjen, 
ehhez azonban elengedhetetlen 
a jó utánpótlásképzés. Én ebben 
próbálok majd segíteni. A magyar 

még rengeteg edzésünk és meccsünk lesz.” – 
értékelt a norvég mester.
Sok idő nem volt a pihenésre, csütörtökön 
már Horvátország felé vette az irányt a 
fehérvári női kézicsapat, és már aznap este 
Kaproncán pályára lépett a bajnok RK 
Podravka ellen. A hosszú utazás után végül 
kétgólos vereséget szenvedett az FKC, Pål 
Oldrup Jensen elsősorban az első félidei 
védekezéssel volt elégedetlen, de örömmel 
vette, hogy több játékosa is nagyot lépett 
előre.
Pénteken és szombaton a BL-selejtezős 
Lokomotiva Zagrebbel mérte össze tudását 
az EHF-kupában induló FKC. Mindkét 
mérkőzés horvát sikert hozott (26-25, 
23-20), de összességében hasznosnak 
mondható túrán vannak túl Vaszari Virá-
gék. Újabb fontos meccspercek kerültek a 
lábakba, egyre jobban megismerik egymást 
a játékosok, bár nyilván az önbizalmuknak 
jót tenne egy újabb siker. Talán erre sem 
kell sokat várni, hétvégén négycsapatos 
nemzetközi tornának ad otthont a Köfém 
Sportcsarnok, a szlovák Mihalovce mellett 
jön a Lokomotiva és a Podravka is. Lehet 
visszavágni, kérem!

csapatoknál ugyan jó tempójú, erős 
edzések vannak, de ezzel együtt is 
változtatni kell néhány megszo-
kott metóduson. Sokkal nagyobb 
hangsúlyt kell fektetni a technikai 
képzésre, az egyéni foglalkozá-
sokra!
Az akadémisták őszi program-
jában szerencsére nem okoz 
majd fennakadást a Vodafone 

Sportcentrum bővítése, a Vide-
oton Oktatási Központ mellett 
több helyi tornacsarnokban is 
lesznek foglalkozások. Ha már 
az edzéseknél tartunk, a fiatalok 
a nagy meleg ellenére is kemény 
munkát végeznek.
Elég korán és elég erős ütemben 
kezdtük a felkészülést, jelenleg hét 
csapatunk hat csoportban dolgozik, 
az U18-as és az U23-as keret 
ugyanis most közösen készül. A 
nyár folyamán minden korosz-
tályunk utazik majd felkészülési 
tornára, főleg Szlovákiában és 
Szerbiában lépnek majd pályára 
fiataljaink. – tudtuk meg Sala-
mon Endrétől, a Dávid Kornél 
Kosárlabda Akadémia szakmai 
vezetőjétől.
Szinisa Szavovics érkezésével 
egyidőben a játékoskeret is 
bővült: a 16 esztendős Milan 
Kuszonics és a 18 éves Alek 
Brbaklics egyaránt a szakmai 
igazgató korábbi csapatától, a KK 
Sombortól igazolt Fehérvárra.
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Az eredmény ellenére a Pécs harcos ellenfélnek bizonyult

A csapatban aranyérmes, egyéniben 
negyedik Alba Öttusa versenyzőnek, 
Stróbl Krisztiánnak nincs miért 
szégyenkeznie

hagymásy andRás

németh zoltán

Folytatódik a trend: újabb ötös a Pécsnek

Fehérvári érmet is hozott az Ifi Öttusa VB

A Videoton vasárnap este egy gólos hátrányából 

fordítva 5-1-re győzte le a vendég PMFC-Matiast 

az OTP Bank Liga harmadik fordulójában. 

A pécsiek két forduló után nulla ponttal 
érkeztek Sóstóra, kezdeti fegyelmezett 
játékuk azonban nem tükrözte az első két 
forduló sikertelenségét. Sőt, a tavaszi öt gól 
megismétlődésére is csak a legvérmesebb 
fehérvári szurkolók számíthattak, ők is 
csak titokban. A Pécs vezető góljánál aztán 
valószínűleg az ő lelkesedésük is alábbha-
gyott: a 22. percben Fröchlich bombagóllal 
zörgette meg a hálót.
A Vidi azonban összeszedte magát, korábbi 
veszélytelen játékuk egy csapásra érettebbé 
vált. Nem is maradt el a válasz: a 3300 néző 
a Nikolics buktatásáért megítélt büntetőn 
és a sértett által belőtt tizenegyesen túl 
Uzoma kiállításának is örvendhetett. És 
még csak a 26. percben jártunk!
Három perccel később a Vidi kettős em-
berelőnybe került: a pécsi Grumic is idő 
előtt tért vissza az öltözőbe, a Vidi pedig 
megkezdte a gólgyártást. Az első félidőben 
Vinícius, majd újra Nikolics volt eredmé-
nyes, a szünet után már 3:1-es eredménnyel 
fordultak a csapatok.

Stróbl Krisztiánnak köszönhetően 

egy újabb öttusa világverseny zárult 

fehérvári éremmel: az Alba Öttusa SE 

versenyzője csapatban aranyérmes 

lett a kínai Wuhanban rendezett 

Ifjúsági Világbajnokságon. Az idén 

egyéniben már egy Európa-bajnoki 

ezüstérmet is begyűjtő Stróbl közel 

járt még egy medáliához, az egyéni 

versenyben azonban minimális kü-

lönbséggel lecsúszott a dobogóról. 

A kínai vb-t a lányok kezdték, 
itt is akadtak fehérvári verseny-
zők, ugyancsak az Alba Öttusa 
SE jóvoltából. Hungler Anna 
és Ormándi Rebeka nem is 
szerepelt rosszul, előbbi a 21., 
utóbbi a 24. lett a népes, 55 
indulót felvonultató nemzetkö-
zi mezőnyben. Helyezésük akár 
előkelőbb is lehetett volna, a 
záró számban, a kombináltban 

Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!
Országos kék szám: 40/200 839
Székesfehérvári telephely: Móri út 154.
Tel.: 22/310-615, 06-70/203-5943
www.pilkingtonagr.hu • emilia.gulyas@nsg.com

„Az ön régi autóüvegese új háttérrel!”

ISO 9001

azonban egyikük sem tudott 
a 20 legjobb közé kerülni, így 
végül nem sikerült javítaniuk 
pozíciójukon. Legjobb magyar-
ként Zs. Tóth Anna zárt, aki 
11., míg a Zs. Tóth-Ormándi-
Hungler összetételű magyar 
csapat a 6. lett.
A fiúknál Stróbl Krisztián szá-
mára nem indult túlságosan jól 
a világbajnokság, hiszen a vívást 
a 21., az úszást a 22. helyen 
zárta, így a kombi előtt még 
igen távolinak tűnt az élmezőny 
elérése. A futással vegyített 
lövészet azonban a fehérvári 
fiú egyik erőssége, ezt pedig 
bizonyította is Wuhanban. A 
kombiban a harmadik legjobb 
teljesítményt érte el Stróbl, aki 
ennek köszönhetően feljött a 
negyedik helyre, a dobogótól 
mindössze 6 másodperccel 
maradt el – itt hiányoztak a 
vívásban elbukott asszók. Ami a 

többi magyart illeti, Bruckmann 
5., Regős 8., Tomaschoff 25. 
lett, ez pedig azt jelentette, 
hogy a magyar csapat a néme-
teket és mexikóiakat megelőzve 
világbajnok lett Kínában, nagy-
részt Stróbl remek kombijának 
köszönhetően!
Az öttusa-szezon ezzel még 
nem ért véget, hiszen augusztus 
19-én kezdődik a felnőtt világ-
bajnokság, ahol a Volán Fehér-
vár versenyzői gyarapíthatják 
városunk idei éremkollekcióját, 
mely szerencsére öttusában 
eddig valóban tekintélyesnek 
mondható.
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A Pécs azonban kemény ellenfélnek 
bizonyult, védekezésüket nehezen törte 
fel a hazai csapat. Egészen a 70. percig 
kellett várni, ekkor Sándor növelte a fe-
hérváriak előnyét. A végeredményt pedig 
Álvarez állította be a 76. percben, így a 
Videoton a tavaszi találkozó mintájára 
ezúttal is öt góllal küldte haza a pécsi 
gárdát.

A harmadik forduló után száz százalékos 
teljesítménnyel áll a Vidi a tabella második 
helyén, rosszabb gólkülönbsége révén szorult 
csak José Gomes legénysége a DVSC-Teva 
mögé. Vasárnap a Paks érkezik Fehérvárra, a 
meccs jelen körülmények között rangadónak 
számít, hiszen a Duna-partiak szintén csak 
gólarányuknak köszönhetően állnak a Vide-
oton mögött, a tabella harmadik helyén. 
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Nálunk 

a hoki ünnep!

Pedig „igazi, nagy” Vb-n is 
csak egyszer voltunk…
Igaz, időben nem kell annyit 
visszamenni, mint a focinál, 
Mexikóig.
És igaz, azonnal ki is 
estünk.
De EBEL-t sem nyert még 
a Volán, sőt, legutóbb még a 
rájátszásba sem jutott be.
Mégsem fordítottak hátat a 
csapatnak a drukkerek, sőt!
Julcsiék a héten kifestették 
az eddig oly csúnyácska falat 
a felnőtt öltözővel szem-
ben, és hetek óta dolgoztak, 
hogy összehozzák az első 
Fan Fesztet, a szezonnyitó 
szurkolói napot. Azt hiszem 
megérte, igazi ünnep lett a 
Volán első felkészülési mecs-
csének napja, dedikálással, 
csapatbemutatással, autog-
ramosztással.
Jöttek szurkolók Miskolcról, 
Dunaújvárosból, de még 
Erdélyből is. Mégsem kellett 
rendőrkordonnal elzárni egy-
mástól a különböző érzelmű 
„fanokat”. Mert dehogy kü-
lönböző az a bizonyos érze-
lem, éppen, hogy egyforma: a 
hoki szeretete. Ja! És hiánya, 
mert régen dobtak már be 
pakkot nálunk, hosszú volt 
ez a néhány hónap.
Így jó volt nézni, ahogy a „ki-
éhezett” rajongók és játékosok 
ismét egymásra találtak az If-
jabb Ocskay Gábor Jégcsarnok-
ban, és annak parkolójában.
A fiúk is kitettek magukért a 
jégen, majdnem telt ház előtt 
lőttek hatot az Érsekújvárnak, 
megköszönve az utóbbi hetek 
munkáját.
A nap végén szusszantak egyet 
a fáradt szervezők, összenéz-
tek, és azt kérdezték: mikor 
lesz a következő?
Meccsre már nem kell sokat 
várni…
Fan Fesztre pedig egy évet, de 
azt hiszem, megéri!

kaiseR tamás

Már az alaphang is remek volt, hiszen 

az első Fan Feszttel köszöntötték egy-

mást a szurkolók és a játékosok. Aztán 

a csapat meghálálta az egész nap ka-

pott szeretetet: a SAPA Fehérvár AV 19 

6-1-re verte az Érsekújvár együttesét.

Többször, több fórumon is lehe-
tett hallani, olvasni: játékosnak, 
szurkolónak egyaránt hiányzott 
már a jég. A majd negyven fok-

Közönségszórakoztató siker 
a szezonnyitón

kaiseR tamás

Majdnem telt ház - a Volán játékosai meghálálták a szeretetet

LEGYEN A VENDÉGÜNK, 
MOST is MEGÉRI!

A’la Carte étel-és italfogyasztásból
15% kedvezmény!

Az akció 2013.08.14-24-ig tart és csak a kupon felmutatója részére!

KISKULACS VENDÉGLŐ
Székesfehérvár, Budai út 26.

Asztalfoglalás: 22/502-920 • Nyitva: naponta 11.00-23.00
www.kiskulacs.hu

#

pedig még régebben volt. Így 
nem is csoda, hogy szinte telt 
ház fogadta 19 órakor a jégre 
vonuló csapatokat.
Az elmúlt napok, hetek időjárása 
nem tett jót az Ifjabb Ocskay 
Gábor Jégcsarnok jegének, a 
Volán azonban így is beszorí-
totta ellenfelét a szezon első 
felkészülési meccsének első har-
madában. Ekkor gólig még nem, 
csak helyzetekig jutott Marty 
Raymond alakuló együttese.

ban ez nem is csoda, az elsődle-
ges ok azért mégsem ez volt...
Az idő lehűlt a korábbi napokon 
tapasztalt hőséghez képest, az 
eső lába lógott és a szél is fel-
feltámadt, mégis sokan voltak az 
első SAPA Fehérvár AV 19 Fan 
Feszten. Csapatbemutatás, közös 
fotók, autogram gyűjtés, egy-egy 
elcsípett „kérdezz-felelek”, és az 
U20-as kontra U18-as meccs 
(7-1) adta meg az alaphangot az 
esti „nagy” mérkőzésre.
Négy hónap nem kevés, ennyi 
idő telt el ugyanis a budapesti 
jégkorong világbajnokság óta, 
akkor találkozott egymással 
természetes közegben a Volán 
játékosainak nagy része és a csa-
pat drukkerei. Az EBEL-búcsú 

A folytatásban Kovács Csaba 
találatánál kiálthatott először 
gólt a fehérvári publikum. Majd 
jött Sikorcin, 2-0-val várhatta 

a záró 20 percet a két együttes. 
Az utolsó harmad igazi gólözönt 
hozott, előbb Szirányi mattolta 
az Érsekújvár kapusát, majd 
jött egy harcos, estében szerzett 
Banham-gól. A vendégek a 
második kettős emberelőnyüket 
kihasználták, megfosztva ezzel 
Bálizst a shootout-tól. A végén 
ismét betalált Sikorcin, illetve 
jött Sarauer gólja, ezzel 6-1-re 
hozta az idény első meccsét a 
Sapa Fehérvár AV 19, mely a 

folytatásban csak erősebb ellen-
felekre számíthat az Érsekúj-
várnál, de elsőre ez tökéletesen 
megtette, a drukkerek szerint is.
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2013. 08. 12. HÉTFŐ 
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

07:55 Együtt - ismétlés
08:20 Képes hírek
09:00 A Hét hírei - ismétlés
09:20 Képes hírek
10:00	 Trópusi	hőség	

– Patsy – am. 
sorozat – (12)

10:55 Képes hírek - benne 
minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

15:50 Sapa Fehérvár AV 
19 – Érsekújvár 
jégkorong	mérkőzés	
közvetítése	felvételről	
- ismétlés

17:35 Hitünk és életünk 
- ismétlés

18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek
20:20 Videoton FC – Pécs 

labdarúgó	mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

22:45 Képes hírek - benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

2013. 08. 13. KEDD

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

07:0 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

07:45 Agrárinfó - ismétlés
08:20 Képes hírek - benne 

egész órakor a a 
Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

10:45 Honvéd7 - ismétlés
11:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:35 Agrárinfó - ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális 

magazin
20:15 Hírek
20:20 Marco Polo – ol. 

sorozat - 7. rész (12)
21:30 Jó estét, Fehérvár! 

- ismétlés
22:15 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2013. 08. 14. SZERDA

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

07:45 Paletta - ismétlés
08:20 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

10:45 Képes hírek - benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:35 Paletta - ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Fogadalmi 

szentmise a Nemzeti 
Emlékhelyen – 
közvetítés	felvételről			

20:55 Bajnokok városa
21:20 Jó estét, Fehérvár! 

- ismétlés
22:20 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2013. 08. 15. CSÜTÖRTÖK

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

07:45 Bajnokok városa 
- ismétlés

08:20 Képes hírek - benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! - ism.
10:45 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:25 Fogadalmi szentmise a 
Nemzeti Emlékhelyen 
– közvetítés 
felvételről	-	ism.

17:35 Bajnokok városa 
- ismétlés

18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – magazin
20:20 Marco Polo – ol. 

sorozat - 8. rész (12)
21:25 Jó estét, Fehérvár! - ism.
22:10 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2013. 08. 16. PÉNTEK
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! - ism.
07:45 Együtt - ismétlés
08:20 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! - ism.
10:45 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:35 Együtt - ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – összefoglaló 

Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város 
Közgyűléséről

20:00 Honvéd7 – 
honvédelmi magazin

20:15 Hírek
20:20 Miénk itt a tér – A 

megújult	Fő	utca	életre	
kel - összefoglaló az 
avató	ünnepségről	és	
a	kísérő	programokról

20:40 Legényanya – 
magyar	film	(12)

22:00 Jó estét, Fehérvár! - ism.
22:40 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2013. 08. 17. SZOMBAT
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:35 Fehérvár KC - 
Podravka kézilabda 
mérkőzés	közvetítése	
felvételről

18:00 Fricsay Richárd 
Katonazenekari 
Fesztivál – 
„Gyepshow” – 
közvetítése	felvételről

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20	 Trópusi	hőség	

– Üzérek – am. 
sorozat (12) 

20:15 Jó estét, Fehérvár! - 
ismétlés 

20:35 Nostradamus – 
dok.	film	(12)

21:30 Jó estét, Fehérvár! - 
ismétlés 

21:50 Képes hírek - benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

2013. 08. 18. VASÁRNAP
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:35	 Kézilabda	mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

18:00 Miénk itt a tér 
–	A	megújult	Fő	
utca életre kel - 
összefoglaló az avató 
ünnepségről	és	a	
kísérő	programokról	
- ismétlés

18:40 Üzenet 2038-ba
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk - ism
19:45 Fricsay Richárd 

Katonazenekari 
Fesztivál – „Gyepshow” 
– közvetítése 
felvételről	-	ism.

20:45	 Fehéredő	múlt	II.	
rész - várostörténeti 
dokumentumfilm	

21:45 A hét hírei - ismétlés 
22:00 Képes hírek -benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

A UPC digitális k
ínálatában is!

A Fehérvár Televízió műsora 2013. augusztus 12-től augusztus 18-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

Kiemelt ajánlataink:
augusztus 14. 19:45 Fogadalmi szentmise a Nemzeti Emlékhelyen – közvetítés felvételről 

augusztus 16. 20:20 Miénk itt a tér – A megújult Fő utca életre kel - összefoglaló az avató ünnepségről 
és a kísérő programokról

augusztus 17. 18:00 Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztivál – „Gyepshow” – közvetítése felvételről


