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Rendkívüli ülést tartott pénteken 

Székesfehérvár közgyűlése. Módosították 

a szervezeti és működési szabályzatot, 

és bővítették többek között a Kémény 

Zrt. hatósági feladatait is. Zárt ülésen 

pedig tanácsnokok, bizottsági elnökök 

személyéről és a bizottságok összetételé-

ről született döntés. 

A pénteki rendkívüli közgyű-
lésen azért módosították a 
kéményseprőipari szolgáltatásokról 
szóló rendeletet, mert a hatósági 
feladatokat ellátó Kémény Zrt. több 
új, kötelezően elvégzendő feladatot 
kapott. Döntés született arról is, 
hogy a testület Brájer Éva alpolgár-
mestert és Vakler Anna népdal-
énekest delegálja a Zeneművészeti 
Bizottságba, ami az Alba Regia 
Szimfonikus Zenekar igazgatói 
posztjáról dönt majd. Az ülésen szó 
volt arról, hogy november 21. és 23. 
között Székesfehérváron ülésezik 
majd az Országos Diákparlament. 

A Székesfehérvári 1. számú Lakásfenn-

tartó Szövetkezet több épületében 

kezdeményezte az igazgatóság, hogy 

a fűtés költségmegosztását éves leol-

vasás helyett havi méréssel állapítsák 

meg.

Sajnos erről csak szűkszavú 
tájékoztatást adtak ki a tagoknak, 
aminek következménye az lett, 
hogy a József utca 4., majd a 10. 
és 12. szám alatti épületekben is 
aláírásgyűjtést kezdeményeztek 
annak érdekében, hogy a havi 
méréseket biztosító berendezése-
ket ne szereljék be a lakásokba. A 
költség megosztását végző Techem 
Kft. szakemberei az aláírások miatt 
elálltak a mérőműszerek beszerelé-
sétől. A lakásszövetkezet műszaki 
vezetője tájékoztatást ígért a József 
utca 4. szövetkezeti tagjainak a ha-
vonta történő mérés előnyeiről. A 
meghirdetett fórumon az érintett 
tagok és egyes szomszédos épüle-
tek szövetkezeti tagjai megjelentek, 

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja 

az érintetteket, hogy a kommunális 

hulladékszállítási közszolgáltatásba 

bevont belterületen az avar és növé-

nyi hulladék nyílttéri égetése novem-

ber 3. napjától november 7. napjáig 8 

és 20 óra között megengedett.

Az avar és kerti hulladék 
égetése 18. életévét betöltött, 
cselekvőképes személy által 
vagy felügyelete mellett, a 
tűzvédelmi előírások betartá-
sával végezhető úgy, hogy az 
égetéssel, az égetés hősugárzá-
sával környezeti, vagyoni kár 
nem okozható, és az égetés 
az emberi egészséget nem 

Kiegészítő támogatás közalkalmazottaknak

Lakásszövetkezet újratöltve 2. rész Avarégetési időszak

Heiter DáviD tamás  

nagy zoltán péter

ám Ódor Zoltán műszaki vezető a 
Fehérvár Televízió kameráját meg-
látva a saját maga által összehívott 
tájékoztatótól elállt.
A Fehérvár Televízió harmincöt 
perces élő műsoridőt biztosított 
a műszaki vezető részére, amit az 
egyeztetések során a Székesfehérvá-
ri 1. számú Lakásfenntartó Szövet-
kezet elnöke, Dávid Lajos is támo-
gatott. Sajnos az ünnep előtti napon 
több helyen is műszaki problémákat 
kellett elhárítania Ódor Zoltánnak, 
köztük vízcsőtörést is, ezért nem 
tudott élni a televízió által felkínált 
lehetőséggel – tájékoztatott Farkas 
Béla igazgató.
A Fehérvár Médiacentrum to-
vábbra is nyitott, hogy a tizenkét-
ezer ember sorsát érintő lakásszö-
vetkezeti kérdésekre megkeresse a 
válaszokat. Ezen a héten pénteken 
a Fehérvár Televízió Köztér című 
műsorában a SZÉPHŐ Zrt. 
képviselőjét és Ódor Zoltán mű-
szaki vezetőt várjuk a stúdióba élő 
beszélgetésre.

veszélyeztetheti, a tüzelőanyag 
az emberi egészségre ártalmas 
égésterméket kibocsátó anyagot 
nem tartalmazhat.
Az égetendő avar és növényi 
hulladék nem tartalmazhat 
semmilyen más kommunális, 
ipari eredetű illetve veszélyes 
hulladékot. Az égetésre – a 
füstképződés csökkentése és 
a környező lakosok kímélete 
érdekében – száraz anyaggal, 
a meteorológiai viszonyokra 
figyelemmel, szélcsendes időben 
kerülhet sor.
További kérdés esetén hívható 
telefonszámok: 22/537-170 és a 
22/537-131.
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Székesfehérvár polgármestere 
kiemelte, hogy a tanácsnokokat és a 
bizottsági struktúrát érintő szmsz-
módosítást egyhangúlag fogadta el 
a közgyűlés. Cser-Palkovics András 
szavai szerint ez megalapozza a 
következő öt esztendő nyugodt és a 
városra koncentráló munkáját. Erre 
ad reményt az is, hogy a költségve-
tés módosítását is elfogadták.
Több mint 1100 embert érint az 
az intézkedés, miszerint azoknak a 
közalkalmazottaknak, akiknek jöve-
delme nem éri el a bruttó 160 ezer 
forintot, tízezer forintos juttatást ad 
az önkormányzat Erzsébet utalvány 
formájában.
Zárt ülésen megválasztották a ta-
nácsnokokat és a bizottságok külső 
szakértőit, akik ezt követően letették 
esküjüket. Változást jelent, hogy a 
Jogi, ügyrendi bizottság felelősségi 
körébe beemelték a közbiztonsági 
kérdéseket is.

Székesfehérvár tanácsnokai: Molnár 
Tamás ifjúsági és civilügyek; Viza 

Attila közbiztonság; Horváth Miklós 
Béláné városfejlesztés; Östör Annamá-
ria egészségügy és sport; Dienesné Fluck 
Györgyi szociális ügyek; Deák Lajosné 
határon túli magyarok; Szigli István 
vagyongazdálkodás; Juhász László kör-
nyezetvédelem; Horváth-Tancsa Ágnes 
családügyek; Márton Roland integrált 
településfejlesztési stratégia.

A város bizottságai és azok tagjai:
Pénzügyi, Költségvetési Bizottság
Elnök: Farkas László; alelnök: Hor-
váth Miklós Béláné; tagok: Horváth-
Tancsa Ágnes, Kovács Béla Sándor, 
Östör Annamária, Dienesné Fluck 
Györgyi; nem képviselő tagok: Kiss 
Judit, Szalai Sándor, Juhász Tamás, 
Molnár Ferenc, Ráczné Földi Judit.

Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági 
Bizottság
Elnök: Kovács Béla Sándor; alelnök: 
Márton Roland; tagok: Deák Lajosné, 
Szigli István, Viza Attila, But 
Sándor; nem képviselő tagok: Szolnoki 
Róbert, Gyóni András, Brajnovits 

Csaba, Mohosné Mihályi Katalin, 
Mező Balázs Béla

Gazdasági Szakbizottság
Elnök: Horváth Miklós Csaba; 
alelnökök: Viza Attila, Dienesné 
Fluck Györgyi, Szigli István, Csabai 
Béla; tagok: Horváth Miklós Béláné, 
Molnár Tamás, Földi Zoltán, Deák 
Lajosné, Márton Roland, Farkas 
László; nem képviselő tagok: Ungvári 
Árpád József, Békési Ferencné, Szilády 
Dezső, Varga Imre Gábor, Radics Jó-
zsef, Mihályi Mónika, Fazakas Attila, 
Szili Csaba, Bialkó László Gergő.

Humán Közszolgálati Szakbizottság
Elnök: Földi Zoltán; alelnökök: Östör 
Annamária, Horváth-Tancsa Ágnes, 
Juhász László, But Sándor; tagok: 
Dienesné Fluck Györgyi, Deák Lajos-
né, Horváth Miklós Csaba, Molnár 
Tamás, Szigli István; nem képviselő 
tagok: Fekete Ferenc, Lukácsy József, 
Patik Ferenc, Mikola József, Kiss Pé-
ter, Vass Éva, Szabó Gábor, Mezővári 
Balázs, Fertő László.
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Székesfehérvár önkormányzata ismét 

támogatást nyert az Alcoa Alapítvány 

és az American Forests közös pályá-

zatán, így negyvenöt fát ültettek el a 

Családok Ligetében. 

Az Alcoa 1998-ban hirdette 
meg „1 millió fa” elnevezésű 
programját. A kezdeményezés 
célja az volt, hogy a cég világ-
szerte működő vállalatainak 
köszönhetően egymillió fát 
ültessenek el. A kezdeményezés 
olyan jól sikerült, hogy új célt 

Múlt héten hétfőn öt nemzetiségi 

önkormányzat tartotta meg alakuló 

ülését, majd kedden a roma nemze-

tiség is a Városháza Dísztermében. Az 

alakuló üléseken megválasztották az 

önkormányzatok elnökeit is.

A horvát nemzetiségi önkor-
mányzat tagjai: Bálint Károly, 
Jakubek Tiborné és Nagy István, 
valamennyien az SZTLE képvi-
seletében. A horvát nemzetiségi 
önkormányzat elnöke Jakubek Ti-
borné lett. A lengyel nemzetiségi 
önkormányzat tagjai: Solymossy 
Zoltán Lászlóné, Straszewski 
Andrzej Bernard és Tánczosné 
Minda Marianna, mindhárman a 
Bem Egyesület tagjai. A len-
gyel nemzetiségi önkormányzat 
elnökének Straszewski Andrzej 
Bernardot választották. A német 
önkormányzat tagjai: Kissné 
Skultéty Viktória, Peresztegi-
Nagy Györgyné és Szikoláné 
Feczkó Éva, valamennyien a 

Tovább zöldül a Palotaváros 
stefkó krisztinanagy zoltán péter

Nemzetiségi önkormányzatok

A faültetésben a Polgármesteri Hivatal dolgozói, az Alcoa és a Városgond-
nokság munkatársai valamint civil szervezetek is részt vettek

A belépés ingyenes!

 Esküvői nyílt nap a Hiemer-házban

HIEMER
RENDEZVÉNYKÖZPONT

Szeretettel várunk min den kedves  
érdeklődőt a Hiemer-házban  

(Oskola u. 4.)  
sorra kerülő nyílt napra, 

2014. november 8-án,  
szombaton, 9-től 18 óráig.

A nyílt napon tematikus esküvői 
kiállítás is várja a Bálteremben az 

érdeklődőket.

tűztek ki: 2020-ig tízmillió fát 
szeretnének elültetni – mondta 
Forgó Béla, az Alcoa-Köfém 
Kft. vezérigazgatója a Családok 
Ligetében.
Fontos üzenetük van az ehhez 
hasonló programoknak – tette 
hozzá a város polgármestere. 
Egyrészt azért, mert az ipar 
fehérvári szereplői példát 
mutatnak a környezetvédelem 
és a társadalmi felelősségvállalás 
tekintetében, másrészt újabb 
közösségi tereket használhatnak 
a fehérváriak – hangsúlyozta 
Cser-Palkovics András. 
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Fejér Megyei Német Önkor-
mányzati Szövetség képviselői. A 
német önkormányzat elnökévé 
Peresztegi-Nagy Györgynét 
választották. Az örmény nem-
zetiségi önkormányzat tagjai: 
Gevorkjan Levon Szandrojevics, 
Gevorkjan Szuzanna Levonovna 
és Kazarjan Knar Aszaturovna, 
mindhárman az Arménia 
Kilikiától. Kazarjan Knar 
Aszaturovna lett az örmény nem-
zetiségi önkormányzat elnöke. A 
szerb nemzetiségi önkormányzat 
tagjai: Csepeli Attila Gyula, Jakab 
Csilla és Sándorovits László, 
az NHKE Lórév tagjaiként. A 
szerbek Sándorovits Lászlót 
választották a szerb nemzetiségi 
önkormányzat elnökévé. A ked-
den megalakult roma nemzetiségi 
önkormányzat tagjai: Jónás Tímea, 
Sztojka-Bihari Barbara és Vidics 
János a Lungo Drom tagjai-
ként, valamint Kolompár Ernő a 
RODOSZ-tól. A roma nemzeti-
ségi önkormányzat elnöke Vidics 
János lett a Lungo Dromtól.
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szerkesztette:

látrányi viktória

Programok 
Irodalmi est
November 7-én 17 órakor folytató-
dik „A Parnasszus kortárs apostolai” 
sorozat a Szent István Művelődési 
Házban. Takács Tamás irodalmár 
vendégei Ferdinandy György és 
Csender Levente írók lesznek.

Márton nap
November 8-án 9 órától a Fehérvári 
Polgárok Egyesülete és a Piacosok 
Egyesülete a városi piac északi végén a 
parkolóban Márton-napi rendezvényt 
tart. Libasimogatás mellett a Felsővárosi 
Általános Iskola műsorát is megtekint-
hetik az érdeklődők. 18 órától pedig 
indul a hagyományos batyubál a piac 
galériáján.

Dallamok szárnyán
November 9-én 19 órakor jótékonysági 
gála kezdődik a Vörösmarty Színház-
ban. Az eseményen a fennállásának 35. 
évfordulóját ünneplő Mozgássérültek 
Fejér Megyei Egyesületének tagjait kö-
szöntik. Az est bevételét a mozgássérült 
emberek életének javítására fordítják.

Magyarországon a hetvenes évek 

közepén jelentkezett először 

a helyi televízió iránti igény. 

1984-ben megszülettek az első 

regionális adások, és kábeltévés 

kísérleti adás indult Székesfe-

hérváron is. Számtalan legendát 

hallhattunk ifjú kollégaként arról, 

hogyan indult a Fehérvár Televízió 

a hőskorban. Egy azonban közös 

volt az összes történetben: a régi 

nagy öregek folyamatosan azért 

dolgoztak, hogy a fehérváriakat 

a legmagasabb színvonalon tájé-

koztassák.

Kezdetben a Fejér Megyei 
Hírlap munkatársai töltötték 
meg tartalommal a televízió 
adását. Aztán önálló szelle-
mi műhellyé nőtte ki magát 
a Fehérvár Televízió. Az 
egykori főszerkesztő, Baranyi 
Pál gondoskodott arról, hogy 
a hír szent legyen, s a helyi 
értékek megjelenjenek. Ezt 
az utat folytatták a későbbi 

A Vörösmarty Társaság vendége volt 

Bertók László Kossuth-díjas költő. Az 

alkotót tizenhét évesen, 1955-ben 

börtönözték be nyolc hónapra állam-

ellenes tevékenység miatt, s majd 

tíz év után az egykori vécsei kisfiú 

könyvtárosként talált otthonra a Pécsi 

Tudományegyetemen.

Örök életre szóló csodát 
hallhattunk Bertók Lászlótól. 
A „Lengő fényhidak” volt az 
első kötete, amely leginkább 
tartalmában volt fontos, hiszen a 
szerény kiadású versgyűjtemény 
mára igazi unikális kiadvány.
A költő akkor sem túlhaladott 
gondolatokkal jelentkezett. 
Kemény, veretes soraiban a 
mindennapokat idézte meg. 
Fél évszázad telt el, s ma újra 
felfedezhetjük bennük Bertók 
László igazságait. Az ötven év 
nem jelenti azt, hogy egykor 
igazságot szolgáltatott. Ez a 
könyv az átörökíthetőségről szól, 

A Vörösmarty Társaságban ismét 

gazdag napot éltek múlt hét szerdán, 

hiszen Bertók László mellett Takács 

Antal festőművész is vendége lehe-

tett a társaságnak, az Áron Nagy Lajos 

Művészbarát Kör meghívása alapján.

A sárszentágotai születésű, 
hatvanhét esztendős festőmű-
vész kezében ott van a Sárvíz 
és környéke, a Malom csatorna 
a Mezőföld széllel fútt, gazdag 

Harminc éve a helyi értékekért

Lengő fényhidak – 1964 Pasztell fekete lapon

Kölcsönös volt az ámulatba ejtés: Takács Antal fekete plakátpapíron rögtönzött 
pasztelltechnikával képet, a nézőközönség pedig csodálta az alkotást. A végén a 
jelenlévők dedikálták a képet az alkotónak, aki nagy örömmel vitte haza emlékbe.

Fél évszázad tűnődés

vakler lajos nagy zoltán péter

utódok is. Kísérletben, úttörő 
kezdeményezésben sem volt 
hiány a harminc esztendő 
alatt. A Jókai utca 15. előtt 
sétálva most is sokakat nosz-
talgia fog el, hiszen a három 
évtized legnagyobb részét 
ebben a székházban tölthette 
el a stáb.
1987-ben óriási nagy dolog 
volt, hogy egy padlásszo-
bából a Jókai utcába került 
a televízió. Helyet kapott 
itt az Ablak című műsor is, 
jelentkezett innen a Válaszd 

a tudást! című műsor hétről-
hétre a Magyar Televízióval 
együttműködve. Sipos József 
éveket dolgozott a regio-
nális televíziózásért, ennek 
zászlóshajójaként hosszú időn 
keresztül volt műsoron a Pan-
non Híradó. Majd a Fehérvár 
Televízió alapjain, 2009-ben 
jött létre Magyarország első 
médiacentruma Székesfehér-
váron. Tavaly új székházba 
költözött a cég, ma már a 
Szent Vendel utcában folyik a 
munka. A TV adása online is 
nyomon követhető.
A harminc esztendő az érté-
kek mentén, a helyi közösség 
szolgálatában telt. Önökért 
dolgoznak munkatársaink 
ma is töretlen lendülettel. A 
harmincadik születésnapját 
új műsorstruktúrával ünnep-
li a Fehérvár Televízió, így 
december elsejétől még több 
helyi tartalommal leszünk je-
len a fehérváriak otthonában!

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

a Mindenszentek örök varázs-
latáról. Bertók László verseit 
olvasva tudomásul kell vennünk, 
hogy a szeretetéhes ember ebben 
az időszakban olyat keres, amit 
nem láthat – vagy talán mégis...
Bertók László színtiszta gondo-
latai nem hagynak kétséget: az 
ember felelőssége, hogyan teszi 
hozzá a maga hitét mindennap-
jaihoz.
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világa és az ember, aki e földre 
teremtetett. Takács Antal is 
vendége volt a Vörösmarty Tár-
saságnak, és egy fekete plakátpa-
pírra „vetett” pasztellel lepte meg 
hallgatóságát, miközben a pasz-
telltechnikáról tartott bemutatót. 
A Pasztellfények című előadás 
azon a fekete papíron szavak 
nélkül is elmondott mindent. A 
pasztell kényes eszköz, kezdők-
nek nem az effajta fekete alapot 
javaslom indulásnak – mondta 
előadásában a festőművész.
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Az Arany János Óvoda, Általános 

Iskola, Speciális Szakiskola és Egy-

séges Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény harmadszor rendezte meg 

a Vörösmarty Színházban kulturális 

fesztiválját.

Ötven esztendős az Arany János 
Iskola. Egykoron még Klebels-
berg Kuno vetette fel annak a 
lehetőségét, hogy Székesfehér-
vár felkészült pedagógusokkal 
otthont adhasson a speciális 
képzést igénylő gyermeknek. 
Pontosan ötven éve ez az álom 
megvalósult.

Újabb kerekasztal beszélgetésre 

invitálják a „Seuso-kincs Székesfe-

hérváron” tárlathoz kötődően az ér-

deklődőket. A Csók István Képtárban 

november 4-én 17 órától a kalandos 

sorsú leletegyüttes sorsát veszik 

górcső alá, és a rejtélyek nyomába 

erednek.

Nemcsak a laikusok, de a szak-
emberek szerint is számos tisz-
tázatlan pont és kérdőjel övezi a 
Seuso-kincs sorsát. A november 
4-i kerekasztal-beszélgetés 

III. Integrált Regionális Kulturális Fesztivál Folytatódik a „Seuso kedd” 

Együtt – egymásért! Seuso kedd: november 4-én a rejtélyek nyomába erednek a Csók István Képtárban

2014. 11. 03. HÉTFŐ 
 
00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

07:55 Együtt – ismétlés
08:20 Képes hírek – benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

10:00	 Trópusi	hőség	–	A	
halottak meséi – 
am.	film	(12)

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

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 – 

Honvéd labdarúgó 
mérkőzés	közvetítése	
felvételről

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

2014. 11. 04. KEDD

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

egész órakor 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	 Fehéredő	múlt	III.	–	
	 Áttörő	fény	–	

dok.	film
21:45 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:30 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 11. 05. 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 Bajnokok városa 

- sportmagazin   
20:15 Hírek
20:20 Akik csizmában halnak 

meg	–	ol.	film	(12)
21:50 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:35 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 11. 06. CSÜTÖRTÖK

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
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

16:30 Seuso kedd – 
rejtélyek nyomában: 
kerekasztal-beszél-
getés	közvetítése	
felvételről

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

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi 

magazin 
20:15 Hírek
20:20 Fehérvár KC – Szeged 

kézilabda	mérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:35 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 11. 07. PÉNTEK
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Együtt – 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 Együtt – ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

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

magazin
20:00 Honvéd7 – 

honvédelmi magazin
20:15 Hírek
20:20 Valdez lovai – 

am.	film	(12)	
21:50 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:15 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 11. 08. SZOMBAT
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:10 Alba Liga kispályás 
labdarúgó	mérkőzés	

17:20 Kecskemét – Videoton 
FC labdarúgó 
mérkőzés	közvetítése	
felvételről

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

felejts el! – am. 
sorozat	(12)

20:15 Jó estét, Fehérvár! – 
ismétlés 

20:35 Seuso kedd – 
rejtélyek nyomában: 
kerekasztal-beszélge-
tés	közvetítése	
felvételről

22:05 Jó estét, Fehérvár! – 
ismétlés 

22:25 Képes hírek - benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 11. 09. VASÁRNAP
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:00 Aqvital FC Csákvár 
– Vasas labdarúgó 
mérkőzés	közvetítése	
felvételről

17:40 Fehérvár KC - Szeged 
kézilabda	mérkőzés	
közvetítése	felvételről

19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 A Fehérvár TV 

archívumából
20:20 Alba Fehérvár – 

Kaposvár kosárlabda 
mérkőzés	közvetítése	
felvételről	

21:40 A hét hírei – ismétlés 
22:00 Képes hírek - benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

A Fehérvár Televízió műsora 2014. november 3-tól november 9-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:

A hét hírei című heti hírösszefoglalónk minden 

vasárnap 19 órakor jeltolmáccsal látható!

november 4. 20:20 Fehéredő múlt III. – Áttörő fény – dokumentumfilm

november 6. 16:30 Seuso kedd – rejtélyek nyomában: kerekasztal-beszélgetés közvetítése felvételről

november 7. 19:25 Köztér - interaktív, közéleti magazin. Téma: lakásszövetkezet újratöltve. Kérdése,  
 véleménye van? Mondja el! Adásunk alatt folyamatosan hívható telefonszám: 06-22-516-110

november 8. 16:10 Alba Liga kispályás labdarúgó mérkőzés

vendégei olyan szakemberek, 
akik eredetileg részt vettek a 
kutatásban: újságírók, a Seuso-
kincsek volt miniszteri biztosa és 
a szabadbattyáni ásatás vezetője 
is meghívottja a programnak. A 
moderátor Tihanyi Tamás lesz. 
A kerekasztal-beszélgetést a Fe-
hérvár Televízió felvételről köz-
vetíti: november 6-án, csütörtö-
kön 16 óra 30 perctől valamint 
november 8-án, szombaton 20 
óra 35 perctől tekinthetik meg 
az érdeklődők. 

Fo
tó

: K
is

s 
Lá

sz
ló

Bartyik Mihályné igazgató 
úgy fogalmazott, a társadalmi 
befogadás mindenkor segíti az 
iskola növendékeit. „Nemrégiben 
olvastam, hogyha valaki valamiből 
kevesebbet kapott, akkor valami 
másból többet. Feladatunknak 
tekintjük megtalálni ezt a másik 
területet, képességet. Szeretnénk a 
gyermekek kíváncsiságát felkelteni 
és a felfedezéshez teret biztosítani 
számukra. Meggyőződésünk, hogy 
mind a tipikus, mind a sajátos 
nevelési igényű gyermekek egyfor-
mán tudnak szolgálni egymás felé 
és teljes értékű életet élhetnek.”
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vakler lajos nagy zoltán péter

A katolikus tanítás szerint Minden-
szentek napja egyezség, mely szerint az 
elhaltak közösséget alkotnak, majd az 
Úr színe előtt egymásért könyörögnek. 
Ez a küzdő és egyben szenvedő, de 
végezetében is diadalmas egyház X. 
századi misekönyvén alapuló csoda. A 
Szentháromság máig élő csodája a tanító 
Jézus. Gondolataival könyörgök én is.
2014-ben is boldogok a tiszta szívűek, 
boldogok a békességben élők, boldogok, akik 
üldözést szenvednek az igazságért és boldogok 
lehetnek azok is, akik lehajtott fejjel Magyar-
ország igazságkertjében szedhetnek gyomot.
Ne feledjük Pilinszky János szavait. „Halot-
taink szeretete elsőrendűen az élet iskolája..., 
a tél küszöbén kezd új munkába, fokozott 
kedvvel és teremtő lelkesedéssel. A külső kép 
a hervadásé, a halálé, a menekülésé. Egyedül 
az ember függeszti szemét a mindenség 
lankadatlanul működő csillagára, a távoli és 
nagy egészre, s azon is túlra.” Ámen.

Ha szeretetével ajándékozott meg 
valaki, akkor rám törő, felfogha-
tatlan hiánya üres feketeséget mar 
szívem köré, fojtja lüktető erejét, 
és elzsibbadva kapaszkodom léggé 
vált kezébe. Szeme utolsó, elrabolt 
csillogása kíséri némává zsugoro-
dott napjaimat.
Aztán az élet győzedelmeskedik, 
és tapossa a rohanó idő mó-
kuskerekét. Szégyellem, hogy 
e kerék forgatása közben egyre 
ritkábban látogatom a hantot, de 
hiszem, hogy az csak rög, ami alá 
az én utam is vezet. Jelkép, ahova 
virágot ültetek, és eltűnődöm, hogy 
mások gondoskodóbbak, mint én. 
Halottak napján gyertyát gyújtok, 
keresem fényében azt az elrabolt 
csillogást, és azt akarom, a többi 
napon az a fény soha ne hunyjon 
ki, amit ő gyújtott bennem!

Akik nincsenek itt – két kép, két gondolat

Mindenszentek 
november 1.

Halottak napja
november 2.
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LászLó-Takács kriszTina

Nem mindegy, hogy mit fogyasztunk, pláne, ha ital-

ról van szó. Ma már egyre inkább trend a helyi ízek 

fogyasztása. És ez nem csupán egészségügyi szem-

pontból válik egyre fontosabbá, hiszen a kötődés, a 

helyi értékek felfedezése természetes emberi igény. 

A Csóbor száz százalékban helyi, ráadásul számtalan 

díjnyertes borral büszkélkedhet.

Itt van mindjárt a rozé, amit tavaly a sza-
kavatottak az év borává választottak, vagyis 
Csóbor rozéja Magyarország legjobb rozéja. 
Csóbor Jenő, a pincészet megálmodója és 
létrehozója szerint az idei borok közül is 
a rozé lesz a favorit, és nem kell messzire 
mennünk, hogy megtapasztaljuk zamatát, 
hiszen akár Fehérváron, akár a tókörnyéken 
elérhetők boraik.
Nem így volt ez hajdanában, az ezredforduló 
környékén, amikor elkezdték a családi gazda-
ság kiépítését. Akkor még jellemző volt, hogy 
az étterem-tulajdonosok bementek a helyi 
hipermarketbe és megvették a legolcsóbb 
bort. Azóta sokat fordult a világ, köszönhető 
ez a helyi borászoknak is, akik bebizonyítot-

Akinek a nevében is bor van

ták, hogy tudják hozni minden évben a jó 
minőséget, ami ár-érték arányban is megfe-
lelő a borfogyasztók számára. Csóbor Jenő 
egyébként Vas megyei származású, így itt a 
Velencei-tónál a nulláról kezdte felépíteni a 
gazdaságot. „Mindig volt kötődésem a földhöz, 
tíz évet dolgoztam az önkormányzatnál, utána 
kezdtünk bele a családi gazdaságba. Minden 
évben egy picivel több lett, végül megnyitottuk a 
termelői borospincénket, ahol termelői borki-
mérést folytatunk.” – meséli a szőlősgazda. 

Vannak szőlőik Nadap, Pákozd és Agárd 
környékén, a közelmúltban építettek egy új 
pincét, amit folyamatosan fejlesztenek. Bora-
ik zömét Agárdon, a Balatoni úti üzletükben 
adják el, de jelen vannak a tókörnyék összes 
éttermében, büféjében, és Székesfehérváron 
is számos vendéglátóhelyen. „A gazdaság va-
lóban családi, hiszen minden tagjának megvan 
a maga feladata: a menyem a borász, a fiam a 
szőlész, egyik lányom és a feleségem könyvel, a 
másik lányom az üzletet viszi, én pedig a min-
denes vagyok.” – sorolja Csóbor Jenő.
Elégedett emberrel ritkán találkozni, a Csóbor 
pincészet vezetője közéjük tartozik, hiszen 
azzal foglalkozik, amit szeret, az utolsó cseppig 
el tudja adni termékét, és minden nap olyan 
bort tesz az asztalára, amilyet éppen megkíván. 
A kedvence a zöldveltelini.

A Csóbor pincészet Márton nap alkalmából 

újbor-kóstolót tart, melyre november 14-15-én 

kerül sor.

Új szín a Csóbor pincészet életében a pezsgő, 
melynek ízvilága vetekszik a komolyabb kate-
góriájú pezsgőkével
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A radiológia világnapja felhívja a figyel-
met a röntgendiagnosztika fontosságára
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Ebben a hónapban folyamatosan terí-

téken lesznek majd olyan témák, me-

lyek kifejezetten a férfiak egészségé-

hez és a speciális szűrővizsgálatokhoz 

kötődnek. A Movember keretében a 

férfiak félreteszik egy teljes hónapra 

a borotvát, és világszerte megnö-

vesztik a bajszukat. Székesfehérvár is 

csatlakozott a kezdeményezéshez.

Mi is az a Movember? A kezde-
ményezés Ausztráliából indult, 
s a férfiak egészségére hívja fel 
a figyelmet. A szlogen roppant 
ötletes: növessz bajuszt, hogy 
megments egy manust! Ezt tük-
rözi a név is, ami a bajusz angol 
megfelelőjéből (moustache) és 
a hónap nevének összeolvadá-
sából jött létre. A bajusz egy 
„kitűző”, amit büszkén visel 
gazdája, ahogy a mellrák elleni 
kampány támogatói a rózsaszín 

Wilhelm Conrad Röntgen 1895. november 

8-án fedezte fel az X-sugárzást. A radio-

lógia világnapját ezért ezen a napon 

ünnepeljük. Van is miért, hiszen ez a 

tudományos eredmény nagy előrelépést 

jelentett a betegségek felismerésében, 

így a gyógyításban is.

Az új képalkotó módszerek birto-
kában a radiológus szinte minden 
orvosi szakággal kapcsolatba kerül, 
ezért nagyon széles azon betegségek 
köre, amelyben a radiológiai diagnó-
zis döntő a kezelés szempontjából 
– tudtuk meg Dr. Than Zoltántól, a 
Fejér Megyei Szent György Kórház 
nyugdíjas osztályvezető főorvo-
sától. Ma már az úgynevezett új 
képalkotó eljárások – mint a CT, az 
MR, a PET – számítógép segítsé-
gével állítanak elő mérési pontokból 
másodlagosan két, sőt háromdimen-
ziós képet, az MR és az ultrahang 

látrányi viktória lászló-takács krisztina

Movember Fehérváron is Megújul a radiológia gépparkja

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

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

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Raktárak:

• Mura u. 2. szám alatti telephelyen fűtött 

és fűthető műhelyek, fűtetlen raktárak, 

konténerek;

• József Atti la kollégiumnál (Hosszúsétatér 

felől) 68 m2-es használaton kívüli 

hőközpont;

Parkolóhelyek:

• Zámoly u. 5. szám alatt zárt udvarban 1 db 

10 m2 parkolóhely;

Továbbá vállaljuk rövid határidővel lakások, 

telephelyek értékbecslését.

Érdeklődés: SZÉPHŐ Zrt . , 8000 Székesfehérvár,

  Honvéd u. 1 . szám alatti   

 ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 

egyeztetett időpontban történhet.

Telefon: 22/541-307

e-mail : info@szepho.hu;

  Rumpler.Monika@szepho.hu

Számos szolgáltatással várja a József utcai 
lakótelepen és környékén élőket az Alba 
Pont Lakóközösségi Információs Szolgáltató 
Iroda a Fehérvári Civil Központban.

Ingyenes jogi tanácsadást biztosít az
Alba Pont LISZI a következő témákban:

• biztosítás jog • kártérítési jog • végrehajtási 
jog • ingatlan jog • polgári jog

A tanácsadásra az Iroda elérhetőségein lehet je-
lentkezni.

Az Alba Pont LISZI és az Alapítvány a Székesfe-
hérvári Fogyasztóvédelemért fogyasztóvédel-
mi tanácsadásban is részesíti a környéken élőket, 
melynek időpontja: 

• hétfőnként 14.00-16.00,
• szerdánként 10.00-12.00

A tanácsadások mellett ifjúsági és zenei progra-
mokkal, tájékoztató fórumokkal, közösségi ren-
dezvényekkel várják a székesfehérváriakat az Alba 
Pont LISZI munkatársai.

ALAPÍTVÁNY
A SZÉKESFEHÉRVÁRI
FOGYASZTÓVÉDELEMÉRT

A program az Alapítvány a Székesfehérvári Fo-
gyasztóvédelemért TÁMOP-5.5.4-13/2-2013-0039 
számú, Alba Pont-Lakóközösségi Információs 
Szolgáltató Iroda létrehozása Fehérváron című 
projekt részeként valósul meg.

LISZI – aktívan a  közösségért!

Európai Szociális
Alap

ALBA PONT
Lakóközösségi

Információs
Szolgáltató 

Iroda

esetében ártalmas sugárzás nélkül. 
Szerencsére már a magyar lakosság 
is hozzájuthat a szükséges radiológi-
ai diagnosztikához,de még nem áll 
rendelkezésre kellő számú korszerű 
berendezés, például MR vagy PET 
készülék – mondta Dr. Than Zoltán, 
majd hozzátette: a Szent György 
Kórházban éppen ezért ezekben 
a hónapokban folyik a radiológiai 
géppark cseréje, korszerűsítése.

Fo
tó
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szalagot hordják a szívük felett. 
Az eseményhez Székesfehérvár 
is csatlakozott, novemberben 
így célzottan a férfiakat várják 
különböző szűrővizsgálatokra 
és prevenciós programokra. 
Székesfehérvár önkormányza-
ta eddig is szervezett a férfiak 
számára nyílt szűrőnapokat. A 
magas kockázatnak kitett férfiak 
csoportjában végzett szűré-
seknek köszönhetően elvileg 
megelőzhető lenne a halálese-
tek jelentős része.  A program 
részleteiről folyamatosan 
beszámol a város hírportálja a 
www.szekesfehervar.hu oldalon, 
valamint a Fehérvár Televízió.
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Horoszkóp
november 3. – november 9.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Kos 03. 21. – 04. 20.
Jókedvének most semmi sem szab határt. Kitörő bol-
dogsága másokra is azonnal átragad. Ne hagyja, hogy 
mindenben a vágyai vezéreljék! Most fékeznie kell 
indulatait és a határtalan kíváncsiságát, ami olyan 
témára is kiterjedhet, ami nagyon személyes.

Ikrek 05. 21. – 06. 21.
A hét során ne fogadja egyből a bizalmába az 
életébe betoppanni akaró személyeket! Tartson 
egyelőre pár lépés távolságot! Ellenkező esetben 
mélyen megbánthatják. A hét közepe felé egy kicsit 
felpörögnek az események Ön körül.

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.
A hét során egyik különleges képességéből húzhat 
hasznot. Adottságait merészebben használja ki. 
Most egy személy Ön iránti érdeklődésére lesz 
figyelmes a hét második felében. Ne ugorjon bele 
egy elhamarkodott kapcsolatba!

Bika 04. 21. – 05. 20.
Valaki, akivel eddig nem gondolta, hogy közeli kapcso-
lata alakulhat ki, most közeledni akar Önhöz. Legyen 
nyitott! Óvakodjon az esetleges előítéletektől, hiszen 
egy hosszú távú barátság van kibontakozóban, ami 
mindkét irányban jó előjeleket mutat.

Rák 06. 22. – 07. 22.
A hét első napjaiban vigyáznia kell értékeire, 
ugyanis könnyedén elhagyhat fontos dolgot, vagy 
akár csalás áldozata is lehet, amennyiben nem 
vigyáz. Itt az ideje, hogy kollegájával megbeszéljék 
közös befektetésüket.

Szűz 08. 23. – 09. 22.
Ebben az időszakban könnyedén meglehet, hogy a 
vélemény kinyilvánításban felettébb kritikus. Erős 
egyénisége most nem mindenkinek lesz szimpati-
kus. Így figyelnie kell a hangsúlyra, a diplomáciára 
még mielőtt hangot adna a véleményének!

TEMATIKUS OLDAL

Nagy ZoltáN Péter

Az újságlapra készített háromdimenziós 

hatású képek sorozatát a Székesfehér-

várra 2011. szeptember 4-én érkezett 

Boldog Gizella-ereklyével folytatjuk.

Wilhelm Schraml passaui püs-
pök három évvel ezelőtt Spányi 
Antal megyés püspök kérésére 
adományozta városunknak az 

ereklyét, és ezzel közel ezer 
esztendő után újra találkozott a 
magyar szent család. 1777-ben 
Mária Terézia hozta haza Szent 
István fejereklyéjét, Szent Imre 
ereklyéje pedig 1930-ban érke-
zett Fehérvárra Aachenből.
A háromdimenziós képek 
térhatását a fehérvári Media 
Marktban kapható vörös-cián 
szemüveggel láthatják.

Horoszkóp
február 25. – március 3.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Kos 03. 21. – 04. 20.
Kevésbé kíváncsi bizonyos emberekre, és nincs 
kedve olyan dolgokról beszélgetni, amelyekről 
tudja, hogy nem tartoznak mindenkire. Új 
jövőkép tárul Ön elé, ezt egy barátjának vagy 
barátnőjének köszönheti.

Ikrek 05. 21. – 06. 21.
Amennyiben kapcsolatban él valakivel, akkor 
készüljön fel rá, hogy a partnere kissé idege-
sítően viselkedik, pedig nem áll szándékában, 
inkább Ön az, aki kevésbé tolerál bizonyos 
dolgokat. Csak ne sértse meg őt!

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.
Olyan lehetőséggel kínálja meg a sors, amelyről 
azt mondhatja, hogy élete nagy ajándéka, amit 
ki kell használni és meg kell becsülni. Ha házas 
és titkos viszonyt folytat, el kell altatnia partnere 
gyanúját, ha nem akar fájdalmat okozni neki.

Bika 04. 21. – 05. 20.
A szerelemben boldog pillanatokat élhet át 
még akkor is, ha a harmadik szerepét tölti be, 
mert a héten úgy állnak a csillagok, hogy amit 
a kedvese mond, az valóban rövidesen be fog 
következni.

Rák 06. 22. – 07. 22.
Ezen a héten még az is megtörténhet, hogy 
valakinek a pechje az Ön malmára hajtja a vizet, 
és ez elsősorban a munkában, a megélhetés-
ben jelentkezik. Ha a partnere munkahelyi 
gondokkal küzd, sajnos nem tud neki segíteni, 
maximum meghallgatni.

Szűz 08. 23. – 09. 22.
Most már elmondhatja, hogy igen, megérte vál-
tani vagy változtatni. Mert ugyan aprócska még 
az eredmény, amit lát, de ez még csak a kezdet. 
Rövidesen nagyobb eredményeknek örülhet és 
persze nemcsak Ön, hanem az egész családja.

aZ oldalt

sZerkesZtette:

kiss lásZló

2014. november 3.8 FEHÉRVÁR

3D – Boldog Gizella ereklye3D – Boldog Gizella ereklye
BULVÁR
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Igari Antal odaadással mesélt szeretett városa történetéről... és most

A Várkörút egykor...

Ki ne ismerné városunk kulcsfontos-

ságú és gyönyörű útját, a Várkörutat, 

melynek felújítása idén augusztusban 

kezdődött el? A felújítás kapcsán és 

a társadalmi nyilvánosság elősegí-

téséért hirdetett programsorozatot 

a városháza felkérésére a Városi 

Levéltár és Kutatóintézet. Ennek első 

előadásán a Várkörút kialakulását 

mutatta be régi képek, várostérké-

pek segítségével Igari Antal, Fejér 

megye főépítésze.

Az „Új Belváros – Várkörút 
rehabilitációja” című pályázat 
keretein belül ötrészes tudomá-
nyos sorozat indult el csütör-
tök délután a levéltárban. Az 
előadások különböző témában 
mutatják be a városvédő és 
városszépítő tevékenységet a du-
alizmus korában és a XX. század 
elején. Az egyes villaépületek 
és tulajdonosaik bemutatásá-
ra is sor kerül majd. Érintik 

A Várkörút egykor és most

Mérleg 09. 23. – 10. 22.
Többet is el tud végezni a tervezett feladatoknál. 
Még jut ideje arra is, hogy másoknak segítsen, hogy 
jó tanácsokkal támogassa őket életük útját. Könnyen 
meglehet, ha nem vigyáz, hogy egy nagyobb összeget 
gombolnak le Önről örökre.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.
Szenteljen több időt mostanság önmagára, 
merüljön el mélyen a gondolataiba! Hagyja, hogy 
előtörjenek a belső energiái. A jövőjét is gondolja 
át! A belülről fakadó erők kíséretében képzelje el 
önmagát évek múlva.

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.
Ha úgy érzi, hogy tele van kétségekkel, menjen egy 
olyan helyre, ahol ki tudja kapcsolni magát a világ 
forgatagából néhány percre! A hét során megúszhat 
kapitális hibákat az éleslátásával, a rögtönzött prob-
lémamegoldó készségével és a higgadtságával.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.
Túl sokat megmutathat Önmagából az embereknek. 
Legyen elővigyázatos, hogy ezt később nehogy Ön 
ellen fordítsa valaki! A baráti köreiből valaki most 
Önt könnyedén magára haragíthatja a könnyelmű 
csevegése miatt.

Bak 12. 21. – 01. 20.
Ne tegyen könnyelmű ígéreteket, mert az nem 
jellemző Önre! Ragaszkodjon terveihez, gondoljon 
a jövőjére! Ne hagyja, hogy az üzleti életben 
bármi személyes dolog is befolyásolja vagy esetleg 
korlátozza!

Halak 02. 19. – 03. 20.
Mostanság a levertség lesz úrrá Önön. Ez ellen 
tenni kellene valamit! A munkahelyén nem 
mutathatja az elcsigázottságát és a kedvtelenségét. 
Önt fáradhatatlannak és nagyon terhelhetőnek 
könyvelték el.

nagy réka
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hatású képek sorozatát a Székesfehér-
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Mária Terézia hozta haza Szent 
István fejereklyéjét, Szent Imre 
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szemüveggel láthatják.
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készüljön fel rá, hogy a partnere kissé idege-
sítően viselkedik, pedig nem áll szándékában, 
inkább Ön az, aki kevésbé tolerál bizonyos 
dolgokat. Csak ne sértse meg őt!
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Olyan lehetőséggel kínálja meg a sors, amelyről 
azt mondhatja, hogy élete nagy ajándéka, amit 
ki kell használni és meg kell becsülni. Ha házas 
és titkos viszonyt folytat, el kell altatnia partnere 
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még akkor is, ha a harmadik szerepét tölti be, 
mert a héten úgy állnak a csillagok, hogy amit 
a kedvese mond, az valóban rövidesen be fog 
következni.

Rák 06. 22. – 07. 22.
Ezen a héten még az is megtörténhet, hogy 
valakinek a pechje az Ön malmára hajtja a vizet, 
és ez elsősorban a munkában, a megélhetés-
ben jelentkezik. Ha a partnere munkahelyi 
gondokkal küzd, sajnos nem tud neki segíteni, 
maximum meghallgatni.

Szűz 08. 23. – 09. 22.
Most már elmondhatja, hogy igen, megérte vál-
tani vagy változtatni. Mert ugyan aprócska még 
az eredmény, amit lát, de ez még csak a kezdet. 
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a középkori Székesfehérvárt 
az egyik épen maradt várfal 

kapcsán, valamint a Prohászka 
Ottokár Emlékpark kialakítását 
és más fontos tereket. A tervek 
szerint zárásként 2015 tavaszán 
lenne még egy iskolai vetélkedő 
rendhagyó történelemóra kere-
tében, amibe a Várkörúton lévő 
iskolákat szeretnék bevonni.
Az első előadást Igari Antal 
tartotta meg, aki a Várkörút 
kialakulásának történetéről be-
szélt, ahogy az egykori városfa-
lak elbontását követően a város 

kinőtte magát, és megindult a 
városfejlődés. Szó esett a Vár-
körút alatt folyó csatorna víz-
rajzi hatásairól, hiszen az addigi 
vizesárkot kénytelenek voltak 
lefedni, megszüntetni, így vált a 
Várkörút a város egyik legfőbb 
utcájává. Az építész szemével 
követhettük végig, ahogy másfél 
évszázad alatt mindkét oldalon 
beépült az utca.
Az előadások novemberben és a 
következő évben is folytatódnak.

Fo
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Székesfehérvár alpolgármesterei

Négy év után Róth Péter is folytatja alpolgármesteri munká-

ját a társadalmi kapcsolatok szakterületén.

Az elmúlt négy évben sokat változott az önkor-
mányzat feladatköre, és a folyamatnak még nincs 
vége. Lassan elköszönünk a tanácsrendszer utolsó 
maradékaitól, és végre azért fogunk felelni, amiért 
az emberek megválasztottak minket: a város közös-
ségének, értékeinek összefogásáért és erősítéséért, 

Róth Péter – társadalmi kapcsolatokért felelős alpolgármester

Brájer Éva – kulturális és szociális ügyekért felelős alpolgármester

Brájer Éva harmadik ciklusát kezdte meg Maroshegy egyé-

ni képviselőjeként és a másodikat kulturális és szociális 

ügyekkel foglalkozó alpolgármesterként. A 2010 és 2014 

közötti önkormányzati időszakban Székesfehérvár kultu-

rális és történelmi jelentősége jelentősen megváltozott, a 

város visszanyerte rangját országosan is.

Milyen utakat jártak ki a kultúra ösvényén, ami 
könnyű szívvel folytatható?

Az igazság az, hogy mindent elsorolni nem lesznek 
elegendőek ezek a sorok. Gondoljon bele, az előző 
ciklusban vette át a város a múzeum üzemeltetését, 

az olDalt

szerkesztette:

nagy zoltán péter

mára működik egy régészeti kiállítás, a bazilika 
előtt folyik az Árpád-kori ásatás. Vele párhuzamo-
san megkezdődött az Árpád-ház program, aminek 
központja a volt Köztársaság Moziba költözik. De 
hazatértek a Seuso-kincsek is, és már tervezőasz-
talon van a múzeum Koronázó térre megálmodott 
látogatóközpontja. Őszintén szólva bennem nem 
a dicséret, a dicsekedés munkálkodik, hanem a 
határtalan öröm.

A múlt, a történelem kötelez is, nem lehet csak a múze-
umnál megállni!

Azt hiszem, megállásról beszélhetünk legkevésbé. 
A történelmi gyökerekből hajtott ki egy közös-
ségi kulturális élet. Sokáig az augusztus 20. köré 
vont programok a színvonalas néptáncfesztivállal 
voltak egyenlőek, de mára egy új műfajt hono-
sított meg Szikora János rendező a koronázási 
szertartásjátékkal. Beöltözött a történelmi 
belváros a fényfestés ruhájába, országosan elismert 
történelmi felvonulások otthona lett városunk. A 
megmozdult Fehérváron a turisztikai látogató-
számok is emelkednek. A diákok kimozdulhattak 
osztálytermeikből, hogy a városházán interaktív 
történelemórákon vehessenek részt. De ott a 
májusi sportmajális, ahol háromszáz fehérvári 

egyesület ünnepel. A gyermekek nagy programja a 
Hetedhét Fesztivál.

Mi a helyzet a bölcsődékkel, óvodákkal?

Aki szülő, tudja, hogy az élete az elengedésről szól: a 
köldökzsinór elvágása, a szoptatás elhagyása, ballagás 
az iskolából, házasság – mind-mind az elengedésről 
szól. Ilyen a bölcsőde is, hiszen ez az első intézmény, 
ahol otthagyják szüleik picinyüket. Az itt folyó gon-
doskodást komolyan kell vennünk, és a bővítéseket 
folytatni kell. Óvodáink férőhelyeit is gyarapítottuk, 
ám ezzel sem állhatunk le! De a bővítéseken túlmu-
tat, hogy megkezdtük a fogyatékkal született kicsik 
integrációját, ami megható, szívszorító érzéseket szült.

Talán itt említhetnénk meg a szociális intézmények 
bővítését is.

Én nem a szociális otthonokban látom a jövőt, 
hanem az otthoni ellátásban. Szemléletet és a vele 
járó intézményszerkezetet kell megváltoztatni, 
persze annak tudatában, hogy ezeket az intézmé-
nyeket is fejleszteni szükséges. De legalább ennyire 
fontos az Östör Annamária képviselőtársammal 
megkezdett drogprevenció, amivel kötelességünk a 
helyes utat megmutatni fiataljainknak.

a város precíz üzemeltetéséért, illetve a stratégiai 
alapú, de mindenki számára kézzelfogható fejleszté-
séért. Ebbe a folyamatba illeszkedik az úgynevezett 
önkormányzati kommunikáció helyes értelmezése 
és a négy évvel ezelőtt megkezdett megújítása 
is. Óvni szeretnénk minden olyan értéket, amit 
az emberek tájékoztatásáért az elmúlt években 
létrehoztunk. Folytatjuk a közösségimédia-alapú 
demokrácia helyi fejlesztését, melynek első lépése 
a sokezres látogatottságú polgármesteri on-line 
közmeghallgatás elindítása volt.

Milyen tervei vannak a nemzetközi kapcsolatokban 
valamint a civilszervezetekkel való együttműködésben?

Pontosan látható, hogy azok a nemzetközi kötelékek 
működnek, ahol nem a hivatalok között, hanem az 
emberek között létezik a kapcsolat. Ennek mélyítését 
kell a rendelkezésre álló eszközökkel segítenie az ön-
kormányzatnak! Új hangsúlyként jelent meg az elmúlt 
években a határon túli magyar közösségekkel történő 
kapcsolatfelvétel. Székesfehérvárnak ez történelmi 
feladata is, ezt kiemelten szeretnénk kezelni, ezért egy 
tanácsnokot fogunk megbízni ezzel a feladattal.

A civil kapcsolatok területén eddig nem minden 
tervemet tudtam megvalósítani. A fő célom a követ-
kező öt évre, hogy minél több fehérvári ismerje 
meg a civilszervezeteket, találkozzon velük, lássa 
működésüket, vegye igénybe szolgáltatásaikat. Meg-
győződésem, hogy ez növelni fogja a közbizalmat 
irányukba, újra pezsgést tud vinni életükbe, összes-
ségében a város egész közösségét fogja erősíteni.

Talán a leglátványosabban a városi rendezvények 
újultak meg az elmúlt négy évben, de ebben a ciklusban 
nem lesz Szent István Emlékév. Erősödhet így is a 
város közössége?

Nem lehet minden nap ünnep, hiszen akkor nem 
lenne értéke. Egy ünnepi év után „hétköznapi” évek 
jönnek, de pont a hétköznapok aprómunkájával 
teljesedhet ki mindaz, amit az ünnepre készülve 
megálmodtunk! Azt pedig szem előtt kell tarta-
nunk, hogy alig több mint hét év múlva fogjuk ün-
nepelni az Aranybullának, ősi alkotmányosságunk 
leghangsúlyosabb dokumentumának kihirdetését, 
mely Székesfehérvár rangjának egyik legfontosabb 
bizonyítéka. Van hát feladatunk!
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Szilárd tüzelőanyaggal üzemelő berendezés közelében nem szabad éghető 
anyagot elhelyezni

Magyarországon minden évben 

több haláleset következik be 

szénmonoxid-mérgezés miatt. 

Nem azért fontos az évenkénti 

kémény- és kazánellenőrzés, mert 

a hatóság előírja, hanem azért, 

hogy biztonságban tudjuk csalá-

dunkat és önmagunkat.

„Sajnos személyes tapaszta-
lataim is vannak arról, hogy 
milyen következményei vannak 
a nem karbantartott és ellenőr-
zött fűtőberendezéseknek. Volt 
már részem abban, amikor egy 
apának azt kellett mondanom, 
hogy mindkét gyermeke meg-
halt szénmonoxid-mérgezés-
ben.” – mondja Farkas Bozsik 
Gábor tűzoltó százados. A 
megyei katasztrófavédelmi 
szóvivő szerint nem éri meg 
spórolni, ha emberéletekről 
van szó, így aki kazánnal, 
kéménnyel rendelkezik, 
annak minden évben felül 
kell vizsgáltatnia mindkettőt, 
mert a gázfűtéses lakások-
ban a visszaáramló légnemű 
égéstermék tragédiát okoz-
hat. A fél éve nem használt 
tüzelőberendezésekben 
meglazulhatnak a tömítések, 
az alkatrészek elmozdulhat-
nak – hívja fel a figyelmet a 
szakértő.
Nagyon fontos az is, hogy 
megfelelő mennyiségű oxigént 
engedjünk be a lakásba: „So-
kan azt gondolják, hogy télen, 
amikor fűtenek, nem jó kinyit-
ni az ablakot, mert kimegy 

Nem éri meg spórolni, ha életekről van szó
lászló-takács krisztina

„Bocsi” - az igazi szaki üzlete
Székesfehérvár, Jancsár köz 2., Vadex telep Az akció 2014. november 3-tól visszavonásig tart,

részletek az üzletben.

Őszi akció a Bocsi Bolt Kft-nél: 
Egyes gázkazánok és radiátorok 
5-10-15% kedvezménnyel!
Kivitelezőknek további ajánlatok!

Keresse a szerelési anyagokat is nálunk!

Én már most gondolok
a hideg napokra!!!

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS SZAKÁRUHÁZ, FÜRDŐSZOBASZALON, 
CSEMPE-ÉS ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS

Mór, Asztalos út 1.
(a volt orosz laktanya)

Tel.: 22/400-220
www.hollander .hu

Székesfehérvár, Gyimesi u. 2.
(Balatoni út-Gyimesi u. sarok)

Telefon: 22/347-423

Az akció 2014. november 3-tól visszavonásig tart. 
Részletek az üzletekben.  A kép illusztráció.

MOST

SZUPER ÁRON

bruttó 11.990 Ft

HONEYWELL SZÉNMONOXID 
ÉRZÉKELŐ, RIASZTIÓ 
7 év garanciával

• Konyhabútorok • Étkező garnitúrák
• Gardróbszekrények
• Ülőgarnitúrák, kanapék, ágyak
• Lakberendezés
• Dísz- és ajándéktárgyak
• Irodabútorok • Szalagfüggönyök

Székesfehérvár, Rákóczi út 3. (Skála mellett)
Telefon/fax: 22/505-807, 505-808

www.partnerbutorhaz.hu • www.karrierirodabutor.hu

ahol a tetők életre kelnek

( 22/500-921 és 30/586-4162
Székesfehérvár, Széchenyi út 120.

(A volt Gázmodul mögött, bejárat az Új Váralja sorról)
Nyitva: h-p.: 8.00-16.00

www.tetocentrum.hu • fehervar@tetocentrum.hu

Minden héten más akcióval várjuk!
Az ajánlat 2014.11.03-tól visszavonásig tart, részletek az üzletben.

Tetőfóliák, kiegészítők, Schiedel, EFFE2 kémények,

Homlokzati- és tetőszigetelések,
ETERNIT  sík-és hullámpala,

, BALIO, DAKEA ablakok,
Ereszcsatornák, cserepes lemezek,

bitumenes lemezek
…és még sok más termék.

kiemelt kereskedő

Centrum termékek

a meleg. Ez is egy nézőpont. 
Ugyanakkor azt is vegyük 
figyelembe, hogy a szellőztetéssel 
jelentős mennyiségű oxigén jut a 
lakásba.” – fogalmaz Farkas-
Bozsik Gábor. Az oxigénhiány 
fokozza a veszélyt, főleg a 
nyílt égésterű berendezések 
– bojler, kéményes konvek-
tor, kazán – esetében. Ezek 
ugyanis elhasználhatják a 
lakótérben lévő oxigént. Kü-
lönösen fontos a szellőztetés a 
korszerű technikával szigetelt 
és a jól szigetelő nyílászá-
rókkal ellátott épületekben. 
Régebbi típusú nyílászárók 
esetén szintén fontos az 
ellenőrzés, a felülvizsgálat. A 
katasztrófavédelem szóvivője 
szerint külön figyelmet kell 
fordítani a konyhai elszívó 
berendezés használatára is. 
Az elszívó működése közben 
fellépő depresszió miatt a 
kéményből az égéstermékek 
visszaáramolhatnak a lakótér-
be, és mérgezést okozhatnak.
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Hittel és felelősséggel a reformáció útján

vakler lajos

Elegendő embernek maradni

Bakonyi István beszélgetéssoroza-

tának vendége volt Bányai László. 

A nyolcvanöt esztendős református 

lelkész ma is friss és fiatalos, tanításai 

lélekpróbáló igazságokat tartalmaz-

nak. 

A próbatételekhez nem kell 
virtuozitás, mondta mosolyogva 
Bányai László, hiszen bőségesen 
elegendő embernek maradni, 
mert egyszerre jelent mindent: 
férfiasságot, erényt és kiválósá-
got. Ennek alapja az emberben 
lappangó szorgalmas, kitartó 
munka. „...Megőriztük a hitval-
lást és az igét, de csak könyvekbe 
zárva. Mert szívünktől, nyel-
vünktől, szellemünktől már-már 
idegen, de mindig szükség lesz a 
reformációra, mert a tanok már 
csak olyanok, hogy változhatnak 
ugyan, de a hozzá való viszo-
nyunk nem, hiszen az evangéliu-
mi alapot kell megerősítenünk.” 

Október 31. a reformáció napja. 

Négyszázkilencvenhét éve beszél-

hetünk szabadon a reformációról, 

amikor is a hagyomány szerint Luther 

Márton kitűzte a kilencvenöt pontot a 

bűnbocsátó levelek árusításával kap-

csolatosan a wittenbergi vártemplom 

ajtajára.

A székesfehérvári protestáns 
felekezetek közösen ünnepel-
ték meg a reformáció napját 
a baptista imaházban, ahol a 
házigazdákon kívül jelen voltak 
az evangélikus és református 
hívek is. „A bölcselkedők sokan 
hozzák elő, hogy Jézus is hatalmas 
tanító volt, amire mi, reformá-
torok azt mondjuk, nem testvér: 

„...szolga csak egy van: az Isten”
az olDalt

szerkesztette:

nagy zoltán péter

Fejér Megyei
Civil Információs

Centrum
a PARTNERSÉG fejlesztéséért

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

Kedvezményes 
alma és burgonya 

vásár
a Fejér Megyei Kézművesek

és Őstermelők Vásárán
november 13-án

15 órától
a Fehérvári Civil Központ 

előtti téren.
A szervező Fejér Megyei

Civil Információs Centrum
munkatársai várnak minden 
érdeklődőt és 

vásárlót!Bakonyi István Királykúti beszél-
getéssorozata mindig megérint 
bennünket. Luther Márton 
és Kálvin János XVI. századi 
kapcsolata pedig fontos ismérve 
a reformegyházak mindennapja-
inak és kötődéseinek a hívőkhöz. 
Bányai László gondolatainak 

mindig is mély tartalma volt és 
van, egyszerre lelkésze és pásztora 
is a rá bízott nyájnak. A tanácsta-
lan mindennapokra válaszoló hó-
fehér feleleteket is meghallhattuk 
tőle. Úgy fogalmazott, a változó 
világnak mindennapi gondolat-
sora 2014-ben is valódi. 
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Az evangélikus gyülekezeti 

házban (Szekfű Gyula utca 1.) 

november 6-án, csütörtökön 18 

órakor a Molnár Gyula Irodalmi 

Emlékkör tart összejövetelt a Mú-

zsa vérzivataros időben (1914–

1919) címmel, ahova mindenkit 

szeretettel várnak hallgatóként 

és előadóként egyaránt.

nekem adatott minden – vallja 
Jézus Krisztus.” – e gondolatra 
fűzte fel igehirdetését Somogyi 
László református lelkész a 
pénteki istentiszteleten. „Sajnos 
a tudomány, de az egyház sem 
arra használja létét, amire adatott. 
Azokkal az elementáris felfedezé-

sekkel sokkal jobban dicsőíthetnék 
az Urat, mint pár száz évvel 
ezelőtt, ehelyett egymást dicsérik, 
tüntetik ki. És ha itt az egyhá-
zunkba belépne Jézus, mit tennénk, 
helyet adnánk neki a lelkész urak, 
papok között, pedig nagyságához 
ez az épület sem lenne elegendő. 
Minket keresztényeket mi aka-
dályoz meg, hogy Jézus Krisztust 
magasztalhassuk? Semmi, csak a 
saját törpe hitünk!” – fejtette ki 
hitvallását a református lelkész.
A reformáció egy ilyen nagy 
rácsodálkozás lehetett Jézusra 
majdnem ötszáz évvel ezelőtt, 

mert Jézus maga mondja: 
mindent nekem adott az Úr! A 
reformáció lényege, visszaváltoz-
ni, visszaformálódni az eredet-
hez, Jézus Krisztushoz és általa 
az Úrhoz.

„Én is világot hódítani jöttem,
s magamat meg nem hódíthatom,
csak ostromolhatom nehéz kövekkel,
vagy ámíthatom és becsaphatom.
Valaha én is úr akartam lenni;
ó bár jó szolga lehetnék!
De jaj, szolga csak egy van: az Isten,
s uraktól nyüzsög a végtelenség.”
(Weöres Sándor: Rongyszőnyeg – 
részlet)
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Mostanában nagyon küzd és nem küszködik a Volán

Sportműsor
A fehérvári futball törzskö-
zönsége számára nemcsak 
az NB I-es meccsközve-
títések alkalmával tűnnek 
fel ismerős arcok a pályán. 
Hanem például az Alba Li-
gában is, melynek egy-egy 
rangadóját szombatonként 
láthatják a Fehérvár Tele-
vízióban. A Videoton ko-
rábbi, első osztályban is be-
mutatkozó játékosai közül 
többen ma már kispályán 
hódolnak csak a szenvedély-
nek. Hogy mi maradt meg 
a régi tudásból, azt ezeken 
a derbiken megmutatják. 
A Vidi is képernyőn lesz, 
hétfőn a Honvéd, szom-
baton a Kecskemét ellen. 
A tévénéző futballőrültek-
nek további jó hír, hogy a 
Csákvár meccsei is műsorba 
kerülnek, aki szerint pedig 
nemcsak foci van a világon, 
az csütörtökön kézi, vasár-
nap kosármeccs formájában 
láthatja ezt igazolva.

kaiser tamás

Tökéletes ötös

Sorozatban ötödik mérkőzését nyerte 

meg szombaton a Fehérvár AV 19. 

Frank Banhamék ráadásul legutóbbi 

nyolc meccsükből hétszer győztesen 

hagyták el a jeget, nem csoda tehát, 

hogy dobogóközelben várja a válogatott 

szünet utáni folytatást a Volán.

Fordult a kocka, mert míg első 
nyolc meccséből ötöt elveszítette a 
Volán, addig legutóbbi nyolc csatá-
jából hetet megnyert. A legutóbbi 
kettőt ráadásul idegenben: előbb 
pénteken a címvédő otthonában, 
majd szombaton Innsbruckban. 
A Bolzano vendégeként leját-
szott találkozón bebizonyosodott 
ismét, hogy az utolsó másodpercig 
koncentrálni kell, ha valaki sikeres 
akar lenni az EBEL-ben. Frank 
Banham ugyanis nyolc másodperc-
cel a vége előtt egalizált, majd a 
büntetők során Sarauer találatának 
köszönhetően nyert a Volán (4-3).
Innsbruckban valamivel simább 

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

 

 

 

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

Városüzemeltetés – 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

.

volt a meccs, bár a cápák ellen 
nem mehet biztosra senki, hiszen 
a kapuban a Liga egyik legjobbja, 
a korábbi fehérvári kapus, Adam 
Munro áll. Nos, ez Banhamet, 
Marinot és LoVecchiot szemmel 
láthatóan egyáltalán nem zavarta, 
3-1-re győztek a Fehérvári Ördö-
gök. A remek sorozatnak köszön-
hetően pedig kiváló pozícióból 
várhatja a csapat a válogatott szü-

net utáni folytatást. A magyar vá-
logatott – természetesen fehérvári-
akkal a keretben – a Jégpalotában, 
a Négy Nemzet Tornáján szerepel 
a hétvégén. Azonban élünk a gya-
núperrel, hogy a Volán-játékosok 
inkább folytatnák a megkezdett 
parádés sorozatot. Bízzunk benne, 
hogy a visszatérést követően ott 
folytatják a fiúk, ahol szombat este, 
Innsbruckban abbahagyták!
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A visszatérő Simon Balázs nem féltette magát

Győztes rangadón mindig kiváló a hangulat

Előbb névadó, utána győzelem 

Csütörtökön keresztelő, pénteken 

rangadó, így nézett ki a kosárcsapat 

programja. A TLI Zrt.-nek köszönhető-

en ismét van névszponzor. Vezetője 

bajnoki döntőben szeretné látni 

Simonékat, akik az eddig veretlen 

Sopron legyőzésével köszönték meg 

a bizalmat.

Sajni József kosaras család sarja, 
s bár édesapja a Videotonban 
játszott, ő maga az Alba Regia 
mellett tette le a garast szur-
kolóként, majd támogatóként 
is. Az építőiparban minőség-
ellenőrzéssel foglalkozó TLI 
Zrt. elnök-vezérigazgatója évek 
óta az Alba Fehérvár mellett 
áll, támogatása a tavalyi Európa 
Kupa-sorozatban is nagyon jól 
jött a plusz költségek fedezésére. 
Nem okozott meglepetést, ami-
kor kiderült, hogy a régóta várt 
névadó szponzor is a TLI lett. A 
hírek szerint neki köszönhető, 
hogy Brandon Woodot végül le 
tudta igazolni a csapat. Mos-
tantól tehát TLI-Alba Fehérvár 
néven játszanak a kosarasok. 
A csütörtöki sajtótájékoztatón 
pontos összegről nem, de arról 
azért beszéltek a résztvevők, 
hogy az eddigi együttműködés 
„magasabb szintre lépett”. A 
város mellett immár a névadó 
szponzor a legnagyobb támo-
gató, Sajni József pedig nem 

Egy nyárimádó 

dilemmái

Álmodtam. Álmomban 
vízparton heverésztem, 
30 fokos hőségben, lángost 
majszolgatva. A hűs vízben 
bikinis lányok röplabdáztak, 
anyukák és apukák adtak 
úszóleckéket csemetéiknek, a 
háttérben vitorlások küz-
döttek a centiméterekkel a 
szélcsendes kánikulában. 
Jó volt, élveztem. Aztán 
felébredtem. Bár ne tettem 
volna, bárcsak még aludtam 
volna, álmomban a lángost 
egy hűsítő sörrel leöblítve! 
De nincs mese, felébredtem, 
és rájöttem: a nyár bizony 
messze szállt. Nincs hőség, 
nincsenek bikinis lányok, csak 
köd, hideg, szürkeség.
Kávét kavargatva számba 
vettem a hétvége feladatait, 
és rögtön tudtam, lesz tü-
relmem kivárni a következő 
nyarat. Lesz itt még hőség, 
lesz vízpart, lángos és bikinis 
lányok is. Én pedig addig sem 
unatkozom, mert ez a város 
nem hagyja, hogy a sportot 
szerető közönsége unatkoz-
zon, tétlenkedjen. Péntek este 
az FKC és az Alba meccse 
(de miért újra egy időben?), 
vasárnap Vidi-Honvéd. Van 
mit nézni akkor is, amikor 
bikinis lányokból épp hiány-
cikk van a ködös őszi-téli 
napokon.
Kedves fehérváriak, kedves 
nyárimádó sorstársaim! Ne 
hagyjuk, hogy elnyomjon 
minket a szürkeség! Men-
jünk, szurkoljunk, élvezzük a 
városi sportélet adta lehetősé-
geket! Kezdjünk barátkozni 
a tél kínálatával, éleztessük 
meg a korcsolyákat, készítsük 
elő a túrabakancsokat, vessük 
bele magunkat ebben a nyál-
kás, nyúlós időben is a sport 
örömeibe aktív és szemlélődő 
résztvevőként egyaránt!
Nyár lesz jövőre is. Én kivá-
rom. Így már ki tudom várni!

németH zoltán

somos zoltán

kertelt, amikor az elvárásokról és 
a célokról beszélt: „Egy szpon-
zor akkor elégedett, ha a pénzéért 
cserébe a csapat teljesít, ha az az 
eredményekben megmutatkozik. 
Szeretném, ha nem a legjobb 
négyben, hanem kettőben lenne a 
TLI-Alba Fehérvár, tehát döntőt 
játszanánk, ahogy 2013-ban. A 
nemzetközi porondra is jó lenne 
visszatérni. Ezeknek a céloknak a 
megvalósításához nyújtunk segít-
séget.” – mondta az elnök.
Halm Rolland szakosztály-
igazgató hozzátette, hogy 
ellentétben több más csapattal, 
Fehérváron nem állami cégek 

nagy szponzorációja adja a 
hátteret, az Albának a vállalko-
zói szférából kell megtalálnia az 
önkormányzati támogatás mel-
letti forrásokat. Mészáros Attila 
alpolgármester is kiemelte, 
hogy a névadó szponzor magyar 
cégként példát mutat, és a város, 
mint legnagyobb támogató 
továbbra is reméli, hogy mások 
is csatlakoznak hozzá.
Hogy a pályán alkalmas a gárda 
az erős riválisokkal felvenni a 
versenyt, azt pénteken bizonyít-
hatta, és az első négy fordulóban 
veretlen Sopron legyőzésével 
meg is mutatta. Végig vezetett 
az Alba, pedig valóban erős, a 
tavaszi negyeddöntőben Fehér-
váron is győztes ellenféllel került 
szembe. Azóta alig változott 
a Sopron kerete, a mieink új 
játékosai ellenben sokat tettek 
hozzá a sikerhez. Melvin ezúttal 
bekerült a csapatba (és Djapa 
maradt ki), amit főleg az első 
félidőben hálált meg jó játékkal, 
de Kromah és Wood is ponterős 
volt. A legtöbbet hosszabb távon 
mégis Simon Balázs visszaté-
rése jelentheti, hiszen a rutinos 
irányító tényleg kézben tartja a 
csapatot. 82-75 lett a vége. Most 
a védekezés is hatékonyabb volt, 
amire az újabb hazai meccsen, 
szombaton, a Kaposvár ellen is 
nagy szükség lesz.
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A mozdulat tanítani való! Kazai Anita három 
gólja is kellett az MTK legyőzéséhez.

Kovács István meccset eldöntő lövése éppen úton van a kispesti hálóba. A 
válogatott középpályás szezonbeli ötödik gólját jegyezte a Honvéd ellen.

németH zoltán

németH zoltán

Lendületet venne az FKC

Kovács gólja döntött a Honvéd ellen

Három nyeretlen mérkőzés után az MTK ellen szakí-

totta meg negatív szériáját a Fehérvár KC. A 29-25-ös 

sikerrel nyolc forduló után kilenc ponttal negyedik 

Bakó Botond együttese, és mindössze egy ponttal van 

lemaradva a negyedik Dunaújvárostól.

A Fehérvár KC szeptember 20-án éppen a 
megyei rivális ellen nyert hazai pályán, a soron 
következő három bajnokiján azonban győ-
zelem nélkül maradtak Kazaiék (döntetlen 
Érden, vereség az ETO és a Ferencváros elleni 
meccsen), így a még nyeretlen MTK elleni ta-
lálkozó kitűnő alkalomnak ígérkezett a negatív 
széria megszakítására. A fővárosiak azonban 
nem adták olcsón a bőrüket, az első félidőben 
sokáig vezettek, majd a hazai fordítás után is 
látótávolságon belül maradtak. A nem éppen 
bombaformában kézilabdázó hazaiak 14-12-es 
előnnyel vonultak szünetre, amit követően egy 
erős negyedórával eldöntötték a pontok sorsát. 
A Kiss Éva parádés kapusteljesítményére építő 
vendéglátók nyolc gólra növelték előnyüket, így 
az is belefért, hogy a hajrában közelebb lopóz-
zon az MTK. A Fehérvár KC végül 29-25-re 
nyert, de Bakó Botond szerint ennél többre 

A kapura szinte teljesen veszélytelen 

Honvéd ellen egy gól is elég volt a 

Vidinek a győzelemhez. A szezon ti-

zenkettedik sikerét Kovács István éles 

szögből leadott lövése hozta meg. Az 

Újpesttől otthon vereséget szenvedő 

MTK-val szemben így már hat pont a 

Carrillo-gárda előnye a tabella élén.

Egy bajnoki debütáns is ott 
volt a Videoton FC kezdőjében 
a Honvéd elleni találkozón: a 
nyáron igazolt marokkói védő, 
Soufiane Chakla a vállsérüléssel 
küzdő Vinícius helyére került 
be. A piros-kékek jó előjelek-
kel kezdhették a 13. forduló 
zárómeccsét, az üldözők közül 
az MTK kikapott, a Paks-FTC-
DVTK trió pedig csak döntet-
lenre volt képes.
A Calatayud - Szolnoki, Juhász, 
Chakla, Stopira - Sándor, Simon 
(Trebotic 31.) - Álvarez (Heffler 
82.), Kovács, Oliveira (Gyurcsó 

van szükség a nagy cél, a legjobb négybe jutás 
eléréséhez.
„Rossz játékkal is nyerni tudtunk, ez a leg-
fontosabb. Ugyanakkor olyan gyerekes hibákat 
vétettünk, melyek mellett nem mehetünk el szó 
nélkül, ezek okait mielőbb meg kell találni és ki 
kell javítani. A találkozó második félidejének első 
negyedórájában úgy játszottunk, ahogy végig kel-
lett volna. A nézőinket ki kell szolgálni, ezt nem 
tettük meg ezen a meccsen.” – értékelte csapata 
játékát a vezetőedző.
Az FKC kilenc pontjával a hatodik helyen 
áll. Ezen a pozíción a november 5-i meccsen 
javíthat a csapat. A sereghajtó, az MTK-hoz 
hasonlóan nyeretlen Szeged érkezik a Körfém 
Sportcsarnokba.
„Az eddig megszerzett pontjaink számával nincs 
gond, összességében megfelelő, inkább játékban kell ja-
vulnunk. Meg kell találni azt a lendületességet, amit 
korábban mutattunk! A Szeged nem feltartott kézzel 
fog jönni, nem engedhetünk meg magunknak olyan 
üresjáratokat, mint amik az MTK ellen jellemezték 
játékunkat.” – mondta el lapunknak Bakó Botond.
A két csapat fehérvári bajnokija november 5-én 
18 órakor kezdődik, november 9-én pedig már 
Magyar Kupa nyolcaddöntő vár az FKC-ra. Az 
ellenfél hazai pályán az Érd lesz.
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72.) - Nikolics összetételű 
Vidi a 7. percben jegyezte első 
lehetőségét: Kovács 17 méteres 
lövése ment kevéssel mellé. A 
Honvéd játékán érződött, hogy 
a frissen kinevezett vezetőedző, 
Csábi József alaposan megszer-
vezte csapatát a listavezetőhöz 
tett látogatás alkalmával. Nem is 
nagyon tudott helyzetbe kerülni 
a hazai együttes, a 25. percben 
Nikolics kaput elkerülő fejese 
hozta a következő lehetőséget. 
A 36. percben már akadt dolga 

Kemenesnek, a Honvéd hálóőre 
Trebotic közeli lövését védte 
bravúrral. A 43. percben már a 
vendégek kapusa is tehetetlen 
volt: Kovács remekül szlalomo-
zott át a kispesti védelmen, majd 
éles szögből kilőtte a hosszú alsó 
sarkot.
Az első félidőben kapura sem 
lövő Honvéd a második játék-
részt sem kezdte ellenállhatatlan 
rohamokkal, továbbra is a Vidi 
irányította a nem túl magas 
színvonalat hozó bajnokit. Az 

57. percben Szolnoki előzte 
meg védőjét, az alapvonalról 
visszatett labdáját Trebotic 
lőtte – Nikolicsba... Hamarosan 
Álvarez húszméteres bombája 
suhant mellé, majd a 65. perc 
meghozta a Honvéd első lövését, 
Alciabade szabadrúgása szállt 
mellé is, fölé is.
A 76. percben Juhász maradt le 
centikkel egy, a Honvéd kapuja 
előtt keresztbe pattogó labdá-
ról, ez volt a fehérváriak utolsó 
komoly ziccere. Így megszakadt 
Nikolics nagy sorozata, a válo-
gatott támadó hosszú hónapok 
után gól nélkül fejezett be egy 
bajnokit. A hajrában a Honvéd 
még próbált egy fokozattal 
feljebb kapcsolni, de ez már 
megkésett iramváltásnak bizo-
nyult. A Videoton 1-0-ra nyert, 
ezzel hat pontra növelte előnyét 
a második MTK-val szemben. 
A Vidi november 8-án Bekő 
Balázs Kecskemétjéhez látogat a 
bajnokságban.
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