
Támogatás a határ őrzőinek
 2. oldal

Csókos asszony – szívünkbe 
zártuk 5. oldal

Domborműavató ünnepség a 
Rákócziban 12. oldal

Egyszer lenn, egyszer fenn
 14. oldal

Már a tartalékainkat éljük!
9. oldal

2015. szeptember 24. Ú J S Á G - T E L E V Í Z I Ó - R Á D I Ó - O N L I N EKözéleti hetilap
FehérVár

HÍRADÓ 1-KOR!
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

Október 5-tôl minden hétköznap



2 2015. szeptember 24.FehérVár Közélet

Támogatás a határ őrzőinek Online fogadóóra a közlekedésről

A legtöbb kérdés a Várkörúttal és a közösségi közlekedéssel kapcsolatban érkezett

Heiter DáviD tamás Gáspár péter

Székesfehérvár közgyűlése nyújtson tízmillió 
forintos támogatást a déli határnál szolgálatot 
teljesítő fehérvári katonáknak és rendőrök-
nek! – erről szóló előterjesztést nyújtott be a 
fehérvári Fidesz-frakció a  városi közgyűlésen. 
Emellett szeretne a város a humanitárius 
segítségnyújtásban is szerepet vállalni.

Pénteki ülésén Székesfehérvár 
Önkormányzata első napirendi 
pontként döntött arról, hogy tízmil-

Hétfőn a világháló segítségével tartott fogadóórát 
Cser-Palkovics András polgármester, akiezúttal köz-
lekedéssel kapcsolatos kérdésekben várta a lakossági 
megkereséseket Facebook-oldalán.

A közösségi portálon szervezett 
fogadóórán a fehérváriak gyorsan, 
az érintett szakemberek bevonásával 
kaptak választ kérdéseikre. A parko-
lási problémákra adott válaszokból 
kiderült, hogy átfogó megoldásban 
gondolkodik az önkormányzat. Elsőként 
két parkolóház létesítését tervezik a 
belvárosban, az egyik a Jávor Ottó tér 
környékén lehet. Ezt követi majd a 

A baloldali frakció is támogatta a fideszes 
előterjesztést a katonák és rendőrök megse-
gítésére
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A Városi Piac új nyitva tartása:
hétfőtől–péntekig: 6–18

szombat: 6–14
vasárnap: 6–12

Városi Piac
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Civilek az ifjúságért

A Civil Napon a kézműves mesterségek képviselői is jelen voltak

Bácskai GerGely

Az idei Székesfehérvári Civil Nap szeptember 
19-én volt a Városház téren. Az önkormányzat 
és az ART Kulturális Egyesület közös szervezésű 
rendezvényén a Civilek az ifjúságért mottó 
köré csoportosultak a programok, a résztvevők 
elsősorban azt mutatták be, mit tesznek a város 
fiataljaiért.

Reggeli gyerektornával kezdődött 
a nyolcadik Székesfehérvári Civil 
Nap. A rendezvény évről évre 
lehetőséget nyújt, hogy a szerveze-
tek egyetlen közös rendezvényen 
mutathassák be tevékenységüket 

teljes felszíni rendszer felülvizsgálata. 
A legtöbb kérdés a Várkörúttal és a 
közösségi közlekedéssel kapcsolatban 
érkezett. Ezekre önálló bejegyzésekkel 
válaszolt Székesfehérvár polgármestere, 
amelyekből kiderült, hogy a Várkörút 
esetében kifejezett cél volt a történelmi 
belváros tágítása és az autós forgalomtól 
való tehermentesítés. Emellett fontos az 
is, hogy előnyben részesítsék a gyalogos, 
a biciklis és a közösségi közlekedést. 
Ez utóbbival kapcsolatban  elkészült a 
javaslat az új buszhálózat kialakítására, 
amit néhány héten belül bemutatnak 
a város honlapján valamint lakossági 
fórumokon. Ennek társadalmi vitája a 
napokban elkezdődik.

a lakosságnak. Az élet legkülön-
félébb területein tevékenykedő, 
összesen harmincnégy szervezet 
csatlakozott a programhoz. A Civil 
Napon szerepeltek a családokat, a 
közösségeket támogató egyesüle-
tek, kézművesek, sportegyesületek, 
állat- és természetbarát szerveze-
tek, az elfogadó, toleráns és nyitott 
társadalmi attitűdöt szorgalmazó, 
a fogyatékkal élőket támogató 
szervezetek, továbbá a kulturális 
és tudományos értékeket közvetítő 
csoportok, akik interaktív módon 
mutatták be mindennapi tevékeny-
ségüket.
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lió forintos támogatást nyújtanak 
mindazoknak a hivatalos szervek-
nek, akik a menekülthelyzet keze-
lésében részt vesznek országunk 
határán.
Egyhangúlag fogadta el a város 
képviselő-testülete ezt a szimboli-
kus tartalmú előterjesztést, amely a 
bevándorlással kapcsolatos krízis-
helyzet kezelésében szolgálatot 
teljesítők támogatását tartalmazza. 
Az önkormányzat a katonáknak és 
rendőröknek induló támogatásként 
tízmillió forintos keretösszeget 
biztosít. Továbbá a Máltai Szere-
tetszolgálaton keresztül azoknak a 
kiskorú gyermekeknek az ellátásá-
hoz járul hozzá egymillió forinttal, 
akik családtag és felnőttek nélkül 
vannak Magyarországon.
Cser-Palkovics András polgármester 
a döntéssel kapcsolatban kiemelte, 
hogy ha Székesfehérvár katonavá-
rosnak mondja magát, történelmi 
múltja okán és az Összhaderőnemi 
Parancsnokság székhelyeként, 
akkor ennek tettekben is meg kell 
nyilvánulnia. Hozzátette: a katonák-
tól az a kérés érkezett, hogy elsősorban 
abban segítsen a megyeszékhely, hogy 
az itthon maradt családtagok és a határ 
mentén szolgálatot teljesítő katonák 
közötti kommunikáció lehetőségei 
biztosítva legyenek. A rendőrség pedig 
azt jelezte, hogy az ellátásuk minden 
szempontból biztosított, nem is a 
kommunikációs feladatokhoz, hanem a 
családtagok számára kérnek segítséget.
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BEFEKTETÉS A J BE

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

A KDRIÜ Nonprofit Kft. és a Dunaújvárosi 
Főiskola közösen arra törekszik, hogy a 
kooperatív-duális képzés egy új elemmé 
váljon a megfelelő szaktudású diplomás 
szakemberek sikeres munkaerőpiaci  
pályára állításában.
A kooperatív-duális koncepció célkitűzése, 
hogy a Dunaújvárosi Főiskola képzései a 
munkaerő-piaci igények alapján fejlődjenek, 
miközben regionális szinten erősödjenek a szakmai együttműködéseink a 
piaci szereplők képviselőivel. Ezáltal a gyakorlatorientált képzés és annak 
színvonala erősödik, így várhatóan nő a piacképes végzettséggel rendelkező 
diplomások száma.
A projekt által megcélzott csoport tagja minden olyan jelenlegi hallgató,  
gépész és mérnökinformatikus képzésre jelentkező középiskolás diák és  
lemorzsolódott hallgató, aki a helyi piaci igényeknek megfelelő szakképesítést 
szeretne szerezni. Illetve olyan vállalkozások, akik a projektben kifejlesztett 
duális képzésben oktatási feladatokat vállalnának. 

Annak érdekében, hogy a leendő duális képzésben részt vevő hallgatók napra-
kész információkhoz jussanak, a KDRIÜ Nonprofit Kft. célcsoport specifikus 
alkalmazást is készít Android és IOS eszközökre. Az applikáció a tájékoztatás 
mellett a kapcsolattartás felülete is lesz a rendezvényekhez és a szakmentori 
rendszerhez kapcsolódóan. Emellett a duális képzés aktuális helyzetéről, va-
lamint az ipari képzőhelyekről is kapnak információt az alkalmazás használói. 
Az alkalmazás fő előnye a gyors tájékoztatás és a hallgatók szemléletmódjá-
nak legmegfelelőbb csatorna alkalmazása. Az alkalmazás használata teljesen 
ingyenes, míg bizonyos tartalmak elérése regisztrációhoz kötött lesz.

A duális képzési lehetőségek részletes megismertetése érdekében szervezetünk 
2015. október hónapban több rendezvényt szervez, amelyek részleteiről is 
szívesen nyújtunk felvilágosítást. 

Amennyiben többet szeretne megtudni a régióban működő duális képzési  
lehetőségekről, illetve jelen projektünkről, forduljon hozzánk bizalommal!

www.kdriu.hu
https://www.facebook.com/KDRIU.CTRIA

Wathay Ferenc-emlékkiállítás

Berdó Gábor és Bátonyi Pál, a Wathay-kultusz őrzői

vakler lajos

A Wathay Ferenc Bajtársi Egyesület névadójára, 
a hős vicekapitányra emlékeztek tisztelői.

Székesfehérvár török uralom alóli 
ideiglenes felszabadításának 414. 
évfordulója alkalmából megnyílt a 
hős vicekapitány, Wathay Ferenc 
emlékét őrző tárlat a Malom 
utcai Táncházban. Berdó Gábor, a 
Wathay Ferenc Bajtársi Egyesület 
elnöke megnyitóbeszédében úgy 
fogalmazott, hogy Wathay Ferenc 
a hazaszeretet, a hit és a becsület 
jelképe ma is, s az emlékkiállítás 
méltó módon tiszteleg a kiváló 
katona tettei előtt.
„Egy időtálló kiállítást szerettünk 
volna létrehozni, ahol megismerhetjük 
Wathay Ferenc életét, gyermekkorát, 
vitézi életének állomásait, székesfe-
hérvári tetteit, fogságba hurcolását, 
ezen kívül szerettük volna bemutatni 
a Wathay-kódexet, amit fogságának 
írt, és a sors kegyelméből fennma-
radt.”
Bátonyi Pál, Wathay Ferenc leszár-
mazottjaként büszke arra, hogy 
a város védelmezője kivívta azt a 
rangot és elismerést, ami csak a 
legnagyobbaknak jár.
„Nagyon jó, hogy Székesfehérvár mél-
tó módon emlékszik Wathay Ferencre! 
Az a tisztelet, ami katonai pályafutá-
sát övezi, fontos minden történelmet 
ismerő ember számára. A kiállítás 
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NaGy ZoltáN péter

Keménylegénykedő

A Jóisten úgy hozta, hogy men-
nem kellett a legutóbbi, múlt hét 
pénteki közgyűlésre. A munkám 
úgy alakult mostanában, hogy nem 
nagyon jártam arrafelé, ezért kicsit 
elszokva a közgyűlési hangulattól 
léptem be a szép terembe. A napi-
rend módosításátkövetően mind-
járt első pontban tárgyalták azt 
az előterjesztést, amellyel a város 
támogatja a határra vezényelt ren-
dőröket és katonákat. Nem láttam 
okot a vitára, mégis megszületett. 
Márton Roland az MSZP képvi-
seletében felvetette, hogy amíg a 
rendőreink, katonáink a határok 
mellett védik az országot, addig 
a polgárőrség nyújthasson több 
biztonságérzetet a fehérváriaknak, 
ezért legalább bizottsági szinten 
foglalkozzanak a polgárőrök támo-
gatásának növelésével. A fideszes 
alpolgármester, Róth Péter ezt nem 
tartotta helyénvalónak, mivel a 
napirendi pont nem a polgárőr-
ségről szólt. Aztán szó szót ért, és 
kicsit forróbb lett a hangulat. Majd 
szép lassan mindenki visszavon-
ta kardját, és a közgyűlés csont, 
azaz ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta az előterjesztést. 
Én a kialakult migránshelyzet 
miatt fontosnak tartottam, hogy a 
televízió stúdiójába hívjam a két 
frakció vezetőjét, a Fideszét és a 
Baloldali Összefogásét. Tudni sze-
rettem volna, miként vélekedik az 
ellentétes oldalon álló két tömb eb-
ben az Európát feszítő kérdésben. 
Horváth Miklósné, a Fidesz-KDNP 
frakcióvezetője és Márton Roland, 
a Baloldali Összefogás frakcióveze-
tője elfogadta a meghívást.
A Köztér élő adásában nem 
tudtam ellenállni az édesnek vélt 
bűnnek, hogy azért egy kicsit 
kiélezzem a beszélgetést, mi több, 
összeugrasszam a két politikust. 
Először úgy gondoltam, udvari-
asságból mondja el mindkettő, 
hogy az előterjesztésben nem a 
polgárőrökről volt szó, és arról 
most sem aktuális beszélni. Aztán 
ez a nézet szemlátomást megerő-
södött, amikor a műsor derekán 
elszégyelltem magamat. A két poli-
tikus arról beszélt, hogy baj van, s 
a mieink ott küzdenek a határnál. 
Bármit kérnek, megadnánk nekik 
– ez nem hangzott el, de benne 
volt minden gondolatban. Hor-
váth Miklósné és Márton Roland 
arról beszélt, hogy a legkisebb 
segítség is óriási lehet katoná-
inknak, rendőreinknek. Amikor 
vége volt az adásnak, a fideszes 
Horváth Miklósné azt mondta, ha 
nem fogunk össze, elveszünk. A 
szocialista Márton Roland pedig 
úgy replikázott, hogy Magyaror-
szágnak van lehetséges munkavál-
lalója a határon túl is, aki magyar, 
nem kell feltétlenül az afrikai 
menekült. És akkor rájöttem, amíg 
én kakaskodást szerettem volna 
látni, Székesfehérváron egyesült 
a nemzet, még ha némán, kicsiben 
is. Én meg keménylegénykedtem, 
pedig otthonra leltem!

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!
Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

ahol a tetők életre kelnek

( 22/500-921  •  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

Folyamatos akciókkal várjuk üzletünkben!
Az ajánlat 2015.09.24-től visszavonásig tart, részletek az üzletben.

 Szakkereskedésünkben építőanyagok 
széles választékával várjuk!

Tető- és homlokzat szigetelések, 
tetőfóliák, tetőfedő anyagok, 

ereszcsatorna, fém tetők, 
kémények, falazó anyagok…

és még sok más termék!
Tetőcserép már 1500 Ft/m2-től

hiánypótló, de szeretnénk majd 
munkásságát egy állandó tárlaton is 
bemutatni. Annál is inkább, mert az 
általa írt Wathay-kódex a magyar 
nyelvemlékek egyik első kiadványa, 
amely teljességében mutatja meg a 
XVII. század elejének történéseit. Ez a 
kódex a maga nemében egyedülálló, s 

olyan jelentőséggel bír, amely kiemelt 
gondoskodást igényel.”
A tárlaton a teljesség igényével 
kísérhetjük figyelemmel Székesfe-
hérvár 1601-es felszabadításának 
történetért illetve Wathay török 
várfogságban született, lejegyzett 
gondolatait.
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Megnyílt Nagy Sándor életmű-kiállítása a Városi Képtárban. A gödöllői szecesszió kertje című 
tárlat a 2015-ös év legkiemelkedőbb történeti, képzőművészeti kiállítása Székesfehérváron. 

A Városi Képtár – Deák Gyűjtemény az 
alkotói életműveket bemutató sorozatában 
december 20-ig Nagy Sándor képzőművész 
alkotásaiból rendez kiállítást.

Nagy Sándor a magyar szecesz-
szió kiemelkedő alkotója és Kö-
rösfői-Kriesch Aladár a gödöllői 
művésztelep egyik alapítója. A 
három hónapon át nyitva tartó 
kiállítás keretében igyekeznek 
a közönség számára érdekes 
előadásokat, koncerteket, mú-
zeumpedagógiai foglalkozáso-
kat szervezni, hogy a látogatók 
minél több élményt és tudást 
szerezhessenek.
A tárlat városunkban a 2015-ös 
év legkiemelkedőbb történe-
ti, képzőművészeti kiállítása. 
Az európai mércével mérve is 
jelentős magyar szecessziós 
művészet megteremtésében, a 
gödöllői művésztelep létrehozá-
sában és fenntartásában Nagy 
Sándor meghatározó szerepet 
vállalt. „Változatos és következetes 
életművében a festészeti és grafikai 
alkotások mellett könyvillusztrá-
ciókat, bőrtárgyakat, egyházi és 
világi textileket, ablakfestményeket 
és freskók terveit is megtaláljuk. A 

látráNyi viktória

Nagy Sándor életmű-kiállítása a Városi Képtárban

A gödöllői szecesszió kertjeKultúrszomj
XI. Országos Ifjúsági Népi Kéz-
műves Találkozó és Kiállítás
Szeptember 26. 11 óra, Mestersé-
gek Háza és Táncház
A XI. Országos Ifjúsági Népi 
Kézműves Pályázat az alábbi 
kategóriában hirdet felmenő 
rendszerű megmérettetést fiatal 
kézműves alkotók részére: fonható 
szálas anyag, szövés-nemeze-
lés, fazekas, faragás, bőrműves, 
hímzés–csipke–viselet–népi 
ékszer és tojásfestő. A kategóriák 
előkészítő munkái, a szakterületet 
érintő zsűrizés, kiállítás és az azt 
követő találkozó négy különböző 
helyszínen szerveződik. 2015-ben 
a Magyarországi Alkotóművészek 
Közép- és Nyugat-Dunántúli 
Regionális Társasága a szövő és 
nemezelő szakterület szervezője 
Székesfehérvár lesz.

Pázmány gondolatai Kálvin 
hiszekegyéről és egy sajátos 
műfaj megjelenése a 16–17. 
században
Szeptember 27. 15.30 Városi Kép-
tár – Deák Gyűjtemény
Takács Tamás irodalomtörténész 
előadása.
 
Kaszap István-emlékév –  Van 
célom! Mohay Bence előadása
Szeptember 28. 17.30 Szent István 
Hitoktatási és Művelődési Ház
Rövid és hosszú távú célok, 
motivációk és lehetőségek egy 
sportriporter életében.

A közös szignó

Nagy Sándor és felesége, Kriesch Laura 
életének minden mozzanatában művész 
volt. Alkotómunkájuk az iparművészet-
től a karikatúrákon, a falképeken át a 
könyvillusztrációkig minden területre 
kiterjedt. Meseillusztrációi és grafikái 
a gyermekek belső világát fedezik fel. 
1904-től kezdődően közös szignót 
használtak, ha az N betű bal oldali szá-
rába S betűt írtak, akkor Nagy Sándor 
dolgozott többet az adott munkán, ha L 
betűt írtak, akkor Lauráé volt a munka 
java része.

Az Egészélet szigete

A gödöllői művésztelep a magyar szecesszió központi iskolája, amit Egészélet 
szigeteként is szoktak aposztrofálni Nagy Sándor hasonló című írása nyo-
mán. 1901-től 1921-ig működött, alapítói Körösfői-Kriesch Aladár és Nagy 
Sándor voltak. A művészek közül sokan Gödöllőre is költöztek családjukkal 
együtt. Tagjai a képzőművészet és az iparművészet egységére törekedtek. 
Olyan művészetet akartak létrehozni, amely a magyar nép ősi motívumaiból 
táplálkozva megszünteti a hagyományos polgári művészetet. Állami támoga-
tással gobelin-, szőnyegszövő- és szobrásziskolát alapítottak. A művészetek 
mellett külön is érdemes kiemelni a gödöllői művésztelepen az akkor rendkí-
vül modernnek számító életvezetést. A művésztelepieket nemcsak a közösen 
végzett munka és kiállítások, hanem életközösségük is jellemezte. Ahogy 
művészetükben, úgy mindennapi életükben is keresték a harmóniát, családias 
hangulatban éltek együtt, felolvasásokat tartottak, fontos volt számukra az 
egészséges életmód, azaz a rendszeres testedzés, futás, úszás, síelés, a saját 
kertben termelt zöldségek fogyasztása, a vegetáriánus vagy reformétkezés, 
kényelmes ruházat készítése és viselése az alkotók mindennapjainak szerves 
része volt.
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kiállítás címét és részben kiemelt 
témáját a Deák-gyűjteményben őr-
zött, 1919-ben festett Kertben című 
kép inspirálta.” – mondta el Őriné 
Nagy Cecília művészettörténész, 
a kiállítás kurátora.
Szűcs Erzsébet, a Városi Kép-
tár – Deák-gyűjtemény igazga-
tója azt hangsúlyozta, hogy a 
kiállítás folytatása a 2013-ban 
megrendezett Körösfői Kriesch 
Aladár életét bemutató tárlat-
nak, aki a gödöllői művésztelep 
másik alapítója és Nagy Sándor 
sógora. A két család volt a pil-
lér, amire a művésztelep épült. 
„A kiállítandó művek jelentős 
részét a Gödöllői Városi Múzeum 
valamint a Magyar Nemzeti Galé-
ria és az Iparművészeti Múzeum 
bocsátja rendelkezésünkre, de 
néhány alkotás magángyűjte-
ményből kerül a tárlatba. A három 
hónapon át nyitva tartó kiállításon 
igyekszünk a közönség számára 
érdekes előadásokat, koncerteket, 
múzeumpedagógiai foglalkozásokat 
szervezni.” – tette hozzá Szűcs 
Erzsébet. Ennek részeként úgy, 

ahogy két éve, most is Szé-
kesfehérvárra érkezik Kriesch 
György, a művész unokája, aki 
október 11-én tart előadást, de 
az adventi időszakban itt ad 
majd koncertet Kriesch György 
lánya, Kriesch Barbara hárfamű-
vész is. Tündérkert címmel 
hirdettek programot az óvodá-
soknak, míg az iskolásoknak 
Titkos kert és Hová érkeztünk? 
címekkel szerveztek izgalmas 
barangolásokat.
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A történet

Pesten, a Józsefvárosban, a Nagytemplom utcában Pünkösdi Kató és a háznép. A lány ugyanis 
színinövendék, és éppen előadása volt a színházban, ahol a Csókos asszony című operett cím-
szerepét játszotta. Nevelőapja, Kubanek Tóbiás hentesmester és a háznép Katóka és Dorozsmai 
Pista eljegyzését szervezi. Közben Báró Tarpataky, a híres mecénás érkezik a Nagytemplom 
utcába, mert látta Katókát a délutáni előadáson. A bárónak nagyon tetszett, és meghívja a 
lányt Bajza utcai palotájába. Katóka nem fogadja el a meghívást. Dorozsmai nem tudta vissza-
szerezni a zálogba adott jegygyűrűket, ezért elmenekül az eljegyzésről egy esti privát orfeumi 
fellépésre. Az eljegyzésre összegyűlt vendégek már csak a vőlegényt várják, de ő nincs sehol. 
Katóka teljesen összeomlik, és elrohan a Nagytemplom utcából a Bajza utcába...

Főbb szerepekben:

Pünkösdi Kató – Törőcsik Franciska
Tarpataky András báró – Hirtling István
Dorozsmai Pista – Keller János

Földbe zárt kincsek

Csókos asszony – szívünkbe zártuk
Békebeli hangulat, bravúros alakítások, örökzöld slágerek

Siklósi Gyula régészprofesszor Székesfehérvár Árpád-kori történelméről szóló előadása számos 
tévhitet oszlatott el

Az örökzöld slágerek mellett rengeteg tánc, nevetés és egy remek történet várja a publikumot a Vörösmarty Színházban

vakler lajos

látráNyi viktória és sZaBó petra

A kulturális örökség napjainak egyik leginkább 
várt eseménye Siklósi Gyula régészprofesszor 
előadása volt Székesfehérvár történelméről, az 
Árpád-kortól a kora középkorig.

A városháza Díszterme zsúfolásig 
megtelt a neves történész Székes-
fehérvár történelmét bemutató 
előadásán, melyen eleinknek az 
ásatások során előkerült, eddig 
ismeretlen tárgyait, építészeti emlé-
keit, szokásait gyűjtötte csokorba, 
eloszlatva számos tévhitet.
„Az előadásom címe: Székesfehérvár 
ásatásokon talált kincsei. Amikor fel-
kértek, megkérdezték, mi legyen a cím, 
azt válaszoltam, hogy az Árpád-kori Fe-
hérvár. Természetesen ezek is kincsek, 
ugyanakkor csak egy része az egésznek. 
Ez volt az alapja az előadásomnak. 
Az Árpád-kori Fehérvár három részre 
bontható, amikor a kutató feldolgozza 
a történetét. Az első az agglomerációs 
rész, hiszen a környező falvakat, a 
környező falvak területén lévő marad-
ványokat csak ásatások során lehet 
megtalálni. A Fehérvár zöld határán 
belül lévő 14-16, részben az árterületen 
kívül, részben a mai határokon belül 
lévő középkori faluhelyekről van szó. E 
helyeken található csontokat már Ma-
rosi Arnold is föltárta. Ezeket sikerült 
beazonosítani a faluhelyekkel együtt, 
amelyekhez természetesen temetők is 

Mi, muzsikus lelkek..., Éjjel az omnibusz tetején..., 
Gyere, te nímand..., Asszony, asszony, csókos asz-
szony... Ugye ismerősek sokunk számára ezek a dalok? 
Igen, jól gondolják! Ezek az örökzöld slágerek a Csókos 
asszonyban hangzanak el. A történet a békebeli Pest 
időszakában játszódik 1920 körül, a világháború utáni 
hangulat elevenedik meg a színpadon.

A Vörösmarty Színház legújabb bemu-
tatója bizonyára sokak nagy kedvence 
lesz. Örökzöld dallamok, kitűnő 
színészek, remek táncok és humor, 
kacagás minden mennyiségben. A 
Csókos asszony olyan operett, amely 
minden korosztálynak szól, minden-
kit megmosolyogtat és ha kell, akkor 
elgondolkodtat. Zerkovitz Béla darabja 
fordulatokkal teli, kemény társada-
lomkritika, az operettirodalom legis-
mertebb dallamaival fűszerezve. „Jó 
történet. Igazából engem ez érdekelt benne. 
Van egy szerelmi sokszög, egy mozgalmas 
történet és maga a korszak is meglehe-
tősen ambivalens. Amikor ezek a slágerek 
szólnak, mégiscsak egy háborús időszakon 
vagyunk túl, válságban a gazdaság. Közben 
pedig mégiscsak van egy ilyen élni akarás 
és jókedv az emberekben. Erről mindig 
úgy beszélünk, hogy a boldog békeidők, 

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a

tartoztak. Ezeknek neveit a kutatások 
során megtudtuk. Az elnevezések alap-
ján megállapíthattuk a nációjukat is. 
Feketehegy területén volt Bial földvára 
és a hozzátartozó falu. Ez valószínűleg 
szláv eredetű. Természetesen többsé-
gében magyar eredetű település van. 
Tehát az agglomerációs övezet, amely 
Fehérvár lakosságát ellátta élelemmel, 
sűrűn, magyarok által lakott terület 

volt. Ezek után néztem meg Fehérvár 
belterületét, belső magját. Itt a belváros-
ban nem volt még városfal, mert a vá-
rosfal a XII-XIV században épül, mint 
Európában a legtöbb helyen. Nálunk, 
Fehérváron csak a tatárjárás után épült 
meg a belső várfal. A belterületen volt 
a korai királyi vár, amit több oklevél is 
említ, aminek volt udvartartása is. Akik 
azt mondják, hogy nem volt királyi 

udvar Fehérváron, azok érdekes módon 
talán úgy gondolják, hogy a királyi 
udvar valamiféle kunyhóban lakott... 
Harminc oklevél bizonyítja a királyi 
udvartartás létét. A királyi palotába 
Eufrozina épített kápolnát, Szent Imre 
születési helyén, az ő tiszteletére. 
Tehát volt korai királyi vár és palota, 
és itt Fehérváron Géza fejedelemnek 
volt először a székhelye, majd Szent 
Istvántól a tatárjárásig valamennyi 
uralkodónknak. Ezt III. Béla kibővítette 
a Szűz Mária-prépostság épületegyütte-
se tengelyében a koronázótemplommal, 
amibe háromszor „befért” a budapesti 
Mátyás-templom. A prépostságtól 
északra volt annak saját palotája, délre 
pedig a káptalan. Ez alatt a két világi 
és egyházi hatalom területe és falai 
mellett ellenőrzésük alatt tartottak két 
piacteret, két vásárteret. Az egyik a mai 
Városház tér helyén volt, ez négyzetes 
alapú, és kiterjedt egészen a mai Goldzi-
her és Juhász Gyula utcáig, a másik 
piacot a Piac tér 4. burkolati rétegében 
találtam meg, két méter negyven centi 
mélységben. Utóbbi az Árpád fürdőtől 
a Petőfi Sándor utcáig illetve a Kossuth 
utca 9-től a Várkörútig tartott. A 
méretéből látszik, hogy ez egy hatalmas 
terület volt, amit az egyházi és a világi 
hatalom felügyelt.”
Következő lapszámunkban a bel-
városban elhelyezkedő templomok 
történetéről számolunk be Siklósi 
Gyula előadása alapján.

ami azért ennél sokkal bonyolultabb volt. 
Jellemző, hogy ebben az időszakban Párizs 
után a legtöbb prostituált Budapesten volt. 
Megelőztük Berlint és Londont is, ami 
nyilván nemcsak arról szól, hogy milyen 
buja volt az élet Budapesten, hanem arról 
is, hogy ez nemcsak egy kellemes, bohém 
világ volt, hanem sokkal karcosabb. A 
történet és a dalszövegek ezt a karcosságot 
idézik fel, néha kifejezetten ellenpontozva 
a dalok kedvességét, báját.” – mondta a 
rendező, Hargitai Iván.
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A fehérvári Vértes vitéz kuriózum

A Vértes vitéz ott kapott helyet, ahonnan 
valaha küldetésére indult: a Városházán

lásZló-takács krisZtiNa

Különleges szobor kapott helyet a Városháza 
Dísztermének bejáratánál. A Magyarországon 
egyedülálló módon épségben megmaradt Vértes 
vitéz az első világháború idejéből való, és ma 
is arról az összefogásról tanúskodik, ahogyan 
a fehérváriak a harcban megrokkantakat és az 
elesettek árváit, özvegyeit segítették. A nemzeti 
áldozatkészség szobráról Vizi László Tamás 
történész tartott előadást a kulturális örökség 
napjai keretében.

1915. augusztus 21-én délelőtt egy 
tucat izmos férfi hatalmas faládát 
cipelt fel a Városházára. A ládán 
három figyelmeztető feliratot olvas-
hattak: Vigyázz, törékeny! Megfor-
dítani nem szabad! Nedvesség nem 
érheti! A figyelmeztetések jogosak 
voltak, hiszen a ládában egy 260 cm 
magas reneszánsz vitézalakot szál-
lítottak, amit Rigele Alajos szobrász 
hársfából faragott ki, és aminek 
rendeltetése az volt, hogy elősegítse 
a hátországban élők adakozását a 
háború áldozatai részére. Maga a 
szobor is adomány volt, Lyka Döme, 
2500 holdas pázmándi földbirtokos 
adta Fehérvárnak, csakúgy, mint 
az ugyanilyen céllal Kolozsváron 
felállított Kárpátok őre szobrot az 
erdélyi városnak. A fehérvári Vértes 
vitézt száz évvel ezelőtt, szeptember 
8-án a Városháza előtti téren egy 
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Hagyomány? Természetesen!

 A Gaja Környezetevédelmi Egyesület túrákat szervezett, hogy megmutassa a Sóstó szépsé-
geit, és a fiatal generáció figyelmét a természet megfogható, belélegezhető, gyönyörködtető 
valóságára hívja fel

A Koppány-napi kondérban gyümölcsös-hú-
sos ragu főtt – hasonló ételt a korabeli 
vadászó, gyűjtögető magyarok is ehettek

lásZló-takács krisZtiNa

A hagyományőrző találkozót még a Sóstói 
Természetvédelmi Terület őre, Gáspár Attila 
indította útjára, azóta is minden évben – immár 
kilencedik alkalommal – megrendezik a gyer-
mekes családok és az ősi hagyományok iránt 
érdeklődők számára.

A hétvégén ideális idejük volt a 
Zöld tanyára látogatóknak, akik  
kirándulásokkal, növénygyűjtés-
sel és különböző hagyományőrző 
tevékenységekkel mondtak igent a 
természet hívására. A gyermekek 
íjazhattak, növényt gyűjthettek, és 
megismerhették, milyen volt őseink 
lakhelye, a jurta. Aki pedig megé-
hezett, egy különleges bográcsban 
főtt ételből kóstolhatott.

számára készített pavilonba helyez-
ték el, itt lehetett a hadiözvegyek és 
árvák megsegítésére szánt adományt 
nyilvánosan átadni. Ennek menete 
a következő volt: minimum ötven 
fillérért lehetett vásárolni szegeket, 
ennek árát a szoborbizottság a hábo-
rú áldozatainak megsegítésére fordí-
totta. A megvásárolt szeget megha-
tározott időpontokban ünnepélyes 
keretek között az adományozó saját 
kezűleg verte bele a fából készült 
szoborba. Ez a „rituálé” illetve a 
szobor központi elhelyezkedése az 
1915-ös háborús évben óriási von-
zerővel bírt: iskolák, intézmények, 
városi polgárok, faluról felutazott 
parasztok és hírességek tették 
tiszteletüket a nemzeti együttérzés 
szobránál, emlékeztek régen látott 
fiaikra, férjeikre, elesett katonahő-
sökre. Ez a szobor jelentett számuk-
ra gondoskodást és egyben reményt 
is, hiszen a bevert szegek száma azt 
jelezte: nagyon sokan vannak, akik 
segíteni, adakozni akarnak. A szo-
bor 1915. szeptember 8-i avatásán az 
első szöget – ami aranyból volt – az 
uralkodó nevében gróf Széchenyi 
Viktor verte a szobor képzeletbeli 
szívébe, majd Prohászka Ottokár 
püspök és Saára Gyula, a város ak-
kori polgármestere adományozott és 
vert szöget a szoborba. A favitézbe 
a háború végéig mintegy huszon-

hétezer szeget vertek – így vált a 
hónapok során vasvitézzé a szobor. 
Az adományok is szépen gyűltek: 
már az avatás során jelentős összeg 
jött össze, uralkodók, közméltósá-
gok, de még a katonák is adakoz-
tak. Érdekesség, hogy Székesfehér-
vár városvezetése 500 koronáért 
vásárolt szöget, éppen úgy, mint 
maga Ferencz József császár. A 
szövetséges uralkodók még bőke-
zűbbek voltak: II. Vilmos német 
császár 1450, I. Ferdinánd bolgár 
cár 1000, míg V. Mohamed szintén 
1000 koronát adományozott. A 
legnagyobb adományt egyébként a 
17-es honvéd gyalogezred katoná-
inak gyűjtése eredményezte, ők 
ugyanis összesen 3160 koronát 
adtak. Az összefogás ezen formája 
a világon sok helyen jellemző volt, 
szinte minden nagyváros állított 
hasonló szobrot, ezeket azonban az 
ellenséges csapatok bevonulásuk-
kal elsöpörték, megsemmisítették. 
A fehérvári Vértes vitéz-szobor 
egészen 1918 decemberéig állt a 
városháza előtt. Az akkori város-
vezetés Saára Gyula polgármester 
vezetésével úgy döntött, hogy meg 
kell tartani a szobrot – így került 
be a múzeum gyűjteményébe. 
Így sikerült megőrizni a ma már 
világviszonylatban is kuriózumnak 
számító emléket.
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Korszerű épületben a rehabilitáció

Két- és háromágyas szobák vannak a megújult épületben, külön fürdőszobával

A kórház pszichiátria osztályának vezetője, a 
kivitelező és a kórház főigazgatója avatta fel 
a felújított rehabilitációs épületet

leffelHolcZ marietta

A 740 millió forintos beruházásnak köszönhe-
tően mintegy 79 pszichiátriai beteg rehabi-
litációja válik lehetővé a Fejér Megyei Szent 
György Egyetemi Oktatókórházban.

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

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

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Parkolóhelyek:
• Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt 

udvarban parkolóhelyek;

Irodák:
• Honvéd u. 1 . szám alatti irodaépületben 

irodahelyiségek;

Garázsok, raktárak:
• Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt 

udvarban garázsok, raktár;
• József Atti la kollégiumnál (Hosszúsétatér 

felől) 68 m2-es használaton kívüli 
hőközpont;

Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Kelemen B. u. - Kodolányi 

J. u. sarkán, használaton kívüli hőközpont
 
 

Továbbá vállaljuk rövid határidővel lakások, 
telephelyek értékbecslését.

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

  ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

Telefon: 22/541-307
e-mail : info@szepho.hu;
  ingatlankezeles@szepho.hu

Figyeljünk a szívünkre!
látráNyi viktória

A Magyar Kardiológusok Társasága és a 
Magyar Nemzeti Szívalapítvány minden 
évben szeptember utolsó vasárnapján, a szív 
világnapján hívja fel a figyelmet a szív és 
érrendszeri megbetegedések kiemelkedő 
gyakoriságára, a mindennapi életben is 
megvalósítható megelőzési módszerekre. A 
WHF kezdeményezésére 2000 óta a világon 
mindenütt egyszerre rendezik meg a szívünk 
napját. Székesfehérváron szeptember 27-én 
vasárnap a Civil Központba várják az érdek-
lődőket 9 órától egészen 13 óráig.

A Szívünk az életünk! szlogen-
nel hirdetett napon kardioló-
giai rizikóbecsléssel, koleszte-
rinszint-méréssel, vérnyomás- és 
vércukorméréssel, állapotfelmé-
réssel, dietetikai és szakorvosi 
tanácsadással és fittségi felmé-
réssel várják a lakosságot. Emel-
lett óránként lesz gyógytorna, és 
ebben az évben először TEVAgy 
a Hős újraélesztési bemutató és 
oktatás is színesíti a program-
palettát. „Harmadik alkalommal 
rendezzük meg a szívünk napját 
Székesfehérváron. Elsősorban 
azokat szeretnénk megszólítani, akik 
már valóban feltehetik maguknak 
a rendezvény plakátján is olvas-
ható kérdést: Az Ön szíve milyen 
állapotban van? Emellett várjuk az 
aktív korosztályba tartozókat, akik 
hétköznap a munka és a szoros 
napirendjük miatt nem tudnak időt 
szorítani arra, hogy részt vegyenek 
egy-egy szűrővizsgálaton!” – mond-
ta Östör Annamária egészség-
ügyi és sporttanácsnok. Ez a 

György Egyetemi Oktatókórház 
pszichiátriai osztályán. A beruhá-
zás során a pszichiátriai osztály 
meglévő „C” épületét újították 
fel. Az osztályon a krónikus pszi-
chiátriai problémákkal küzdők 
hosszú, komplex kezelése folyik. 
Az itt lévő betegeket nyílt osztá-
lyon kezelik, hiszen a rehabilitá-

ció feladata a betegek társadalmi 
reintegrációjának elősegítése. A 
felújítás során biztosították az 
épület valamennyi fogyatékos-
ságra kiterjedő akadálymentesí-
tését. Megszűnt a betegszobák 
túlzsúfoltsága is, hiszen vala-
mennyi kórterem háromágyas, 
külön bejáratú fürdőszobával 
ellátott helyiség lett. Mindezeken 
túl megvalósult a szociális helyi-
ségek korszerű kialakítása és az 
orvosi személyzet munkavégzé-
séhez szükséges terek kialakítása 
is. Az épület energiahatékony 
módon üzemeltethető, hiszen a 
kialakításnál figyelembe vették a 
hosszú távú fenntarthatóságot is.  
Az épületben van egy nagy 
alapterületű foglalkoztatóterem 
is, ahol művészterápiás rehabi-
litációs foglalkozásokat tudnak 
tartani. A felújított épületben 79 
betegággyal október 1-jén indul-
hat el a betegellátás.
Hiánypótló volt ez a fejlesztés 
– mondta el kérdésünkre az 
intézmény főigazgatója. Cserna-
völgyi István hangsúlyozta: egy 
2010 végén kezdődött fejlesztéssoro-

zat része volt a most átadott épület 
felújítása is, hiszen ezt megelőzte a 
sürgősségi-, a járóbeteg- és az aktív 
ellátás fejlesztése. Ami pedig még 
hátravan, az a műtőblokk melletti 
hotelrész rekonstrukciója, ez decem-
berben készül el – tette hozzá a 
főigazgató.

kezdeményezés azért is fontos, 
mert minden második ember 
szív- és érrendszeri betegség-
ben hal meg, ugyanakkor két 
és fél millió embernek magas a 
vérnyomása, egymillióan cu-
korbetegek, emellett a lakosság 
fele túlsúlyos. Az uniós átlaghoz 
képest az emberek jóval többet 
dohányoznak és isznak alkoholt, 
viszont sokkal kevesebb zöldsé-
get és gyümölcsöt fogyasztanak, 
ugyanakkor a legtöbben mozgás-
szegény életmódot folytatnak. 
„Ezek az okok felelősek a szív- és 
érrendszeri halálozások csaknem 
nyolcvan százalékáért. A szív- és 
érrendszeri betegségek jelentős része 
megelőzhető lenne a rendszeres szű-
rővizsgálatokkal valamint az egész-
ségesebb életmóddal” – emelte ki 
Tóth László kardiológus főorvos. 
A rendezvényt a Fejér Megyei 
Szent György Egyetemi Oktató-
kórház Kardiológiai Osztálya és 
Székesfehérvár Önkormányzata 
támogatja. A szűrővizsgálatokat 
és a tanácsadásokat a kórház 
és a Humán Szolgáltató Intézet 
dolgozói végzik.
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Legyünk éberek a téli álom előtt!

Aki tavasszal nem akar sorban állni, legyen éber, és már szezon végén vizsgáltassa át kerékpárját – javasolja Szűcs Ákos

lásZló-takács krisZtiNa

Októbertől egyre nagyobb az esély a nedves, hideg 
időjárásra, és ahogy őszül az idő, úgy fogynak a 
kerékpárok is az utakról. Vajon hova tűnnek a nyári 
szezonban oly nagy becsben tartott járgányok? 
Hogyan érdemes teleltetnünk, és mikor érdemes 
átnézetnünk őket? A szezonvégi teendőkről Szűcs 
Ákost, a Kerékpár Palota üzletvezetőjét kérdeztem.

Melyik az az időszak, amikor már nem 
ajánlott kerékpárral közlekedni?
Az öt fok az a kritikus pont, amikor 
már csak a fanatikusok ülnek kerék-
párra. A hideg megviseli a kerékpárt, 
de  a rajta ülőt is, hiszen ha hidegben 
kényelmesen szeretne valaki kerék-
pározni, bizony megfelelő öltözék is 
kell, ez azonban nem mindenkinek áll 
rendelkezésére. Fel lehet egyébként ké-
szíteni a kerékpárt a téli használatra is, 
fontos például a megfelelő gumi: ahogy 
az autóknál, télen jól tapadó gumira 
van szükség.
Ha mégsem használjuk télen a kerékpárt, 
hol érdemes tárolni?
Sokszor látni, hogy télen a biciklit az 
erkélyen vagy az eresz alatt tárolják, 
mert nincsen más lehetőség. Nem túl 
praktikus a szabad ég alatt tárolni a 
kerékpárt, mert a nedvesség tönk-
reteszi, különösen a csavaroknál, a 
bovdenezésnél,  a küllőknél rozsdáso-
dik a bicikli. Vannak azonban olyan 
takaróponyvákvagy kerékpárzsákok, 
amelyek megóvják a kerékpárt a tél vi-
szontagságától, mert vízhatlan takarást 
biztosítanak.
A tárolóhelyen kívül mire érdemes még 
odafigyelni?
Ha szánunk rá egy kevés időt, a téli 
idény alatt vegyük egyszer elő a brin-
gát, és nézzük át, hiszen egy kezdeti 
rozsdát akár egy törlőronggyal is le 
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Horoszkóp
szeptember 24. – szeptember 30.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Igazán változatos hétre számíthat. Talán véget vet 
egy régóta húzódó, lezárásra váró kapcsolatának. 
Ezzel megnyitja a lehetőséget egy új kapcsolat kibon-
takozásának. Ez a folyamat gyorsan fog lezajlani. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Valaki, aki az Ön segítségét kéri, kész elmenni a szem-
telenségig, nem ismeri a határokat. Legyen óvatos! 
Ne várja meg, míg magától tér észhez az illető, mert 
nem fog. Mielőbb lépjen fel határozottan, míg el nem 
mérgesedik a helyzet! 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A változások hete következett el az Ön életében. 
Ezekben a napokban fokozott megfontoltságot 
igényel, ha változtatást szeretne a karrierjében. 
Érzelmi élete csúcsponton van, teljes erővel izzik 
ezen a héten. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Úgy érezheti időnként, hogy most Ön van áldozati 
szerepben, és más az, aki irányít éés beosztja az Ön 
idejét. A hét során bőven akad tennivalója. Hivata-
lokba rohangál, ügyeket intéz. Ezekben a napokban 
vigyáznia kell az egészségére!

Rák 6. 22. – 7. 22.

A héten kellemes meglepetések érik. Nem várt 
kedvességet, segítséget ajánlanak fel Önnek. Ez 
némileg helyrerakhatja az emberekben megingott 
hitét. Egy kicsit túlhajtja magát a munkájában. Jó 
lenne lassítani!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Mostanság jobban oda kell figyelnie a táplálkozására. 
Ha teheti, kerülje a gyorsétkezdéket. Ragaszkodjon 
a megszokott étrendjéhez vagy bevált diétájához, ha 
van ilyen. Rövidesen meglátja, hogy miért is tesz ez 
jót Önnek! 

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,

AUTÓ DIAGNOSZTIKA, 
GUMISZERELÉS

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

SZERVIZ •Horpadás- és jégkár javítás
•Karosszéria lakatos munkák
•Autó fényezés

Lencsés Zoltán
Telefon: 70/270-0603 • www.lene.hu

Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!
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

Kerékpár Palota
Székesfehérvár, Sütő u. 2.

(régi Sasad ház)
22/800-800; 06/70 383-83-73

info@kerekparpalota.hu

Felkészítetted már
 a bicajodat a télre?

Tekerj be hozzánk, 
mi segítünk neked!

Kerékpár bolt és szakszerviz a város szívében.

lehet takarítani, ha időben észrevesz-
szük, míg ha csak tavasszal, akkor az 
már nagyobb károkat okoz.
Mi a helyzet akkor, ha télen is használjuk 
a kerékpárt?
A legfontosabb a gumi ápolása és az 
időjárásnak megfelelő gumi kiválasztá-
sa. Érdemes télre puhább keverékű gu-
mit venni, sőt, ha hóban vagy csúszós 
hidegben is szeretnénk használni a ke-
rékpárt, akkor bordázottabb külső gu-
mira kell cserélni a nyáron használtat. 
Ha a speciálisabb kerékpártípusokat 
nézzük, a teleszkópokban is érdemes 
olajat cserélni, mert másképpen mű-

ködik  a teleszkóp télen, mint nyáron. 
A fékpofák állapotát is ellenőrizzük, 
de ugyanígy a váltók beállítását illetve 
hajtásrendszert is. Arra is figyelni kell, 
hogy hidegben másfajta kenőanyag 
szükséges: nyáron inkább a por ellen, 
míg télen a víz ellen védekezünk, 
éppen ezért a most következő időszak-
ban víztaszító anyaggal kell bevonni a 
hajtásrendszert.
Tavasszal, amikor a téli álom után elővesszük 
a kerékpárt, a szakemberek állandóan hang-
súlyozzák, hogy mielőtt használatba vesszük, 
mindenképpen nézessük át. Érdemes-e a 
teleltetés előtt is átvizsgálni a biciklit?

Ha szeretnénk a tavaszi idényre meg-
könnyíteni a dolgunkat, mindenkép-
pen. Most ugyanis fokozatosan teszik 
le az emberek a biciklit, míg a tavaszi 
időszakban az első napsütéssel szinte 
egyszerre nyúl érte rengeteg ember, 
akik azt szeretnék, hogy a kerékpár-
szervizek azonnal vizsgálják, javítsák 
a bringájukat. Aki tehát okosan 
szeretne gondoskodni  biciklijéről, 
az az idény végén szervizelteti, és 
megfelelően tárolva tartja a télen, így 
tavasszal csak annyi dolga lesz, hogy 
előveszi, felfújja a kereket, és már 
indulhat is.
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Bár hivatalosan lezárult a Várkörút felújí-
tása, a városvezetés folyamatosan figyeli a 
közlekedők tapasztalatait. Cser-Palkovics 
András elmondta, hogy a felújítás során a 
cél az volt, hogy a belvárost védve az autós 
forgalom csökkenjen, és lehetőség legyen 
a szabályos és biztonságos kerékpáros köz-
lekedésre is. „A tapasztalatokat a felújított 
Várkörúttal kapcsolatban néhány hónap 
elteltével értékelni fogjuk, és amennyiben 
szükséges, a gyalogátkelőhelyeknél csök-
kentjük a középen elhelyezett fal méretét. 
A Várkörút zöldebb, környezetkímélőbb és 
összehasonlíthatatlanul szebb, mint az-
előtt. Minden olyan szempontnak megfelel, 
amilyen célokat kitűztünk.”

Már a tartalékainkat éljük

Játszva tanulni: a gyerekek saját maguk alakították a közlekedési eszközök szerepét

A Critical Mass legkisebb bringásának, Bóka Mártonnak nem volt probléma a nagyok között 
egyensúlyozni

lásZló-takács krisZtiNa

Autómentes nappal zárult  a Mobilitási hét, így aki 
kedden délután kettő és este hat között szeretett 
volna a Várkörúton közlekedni, az gyalog, legfel-
jebb kerékpárral tehette ezt meg.

A megújult Várkörút autómentes 
csendjét gyermekkacagás törte meg 
újra és újra, az arra járók pedig már 
messziről  konstatálhatták, hogy ha 
madárcsicsergést nem is, egy jókedvű 
gyereksereg hangjait annál inkább 
visszhangoznak a körút patinás épü-
letfalai. Egy ilyen „ünnepi” útlezárás 
kiváló alkalom lehet arra, hogy el-
játsszunk a gondolattal: milyen lenne 
az életünk autó nélkül? Ugyanakkor 
arra is kiváló alkalom, hogy végiggon-
doljuk: milyen az életünk autóval? A 
járdapadkán  ücsörgő alsós gyerekek 
figyelme ez utóbbi felé terelődött, 
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Amennyiben ingatlan adás-vételt vagy költözést 
tervezett ezekre a napokra, fokozottan legyen 
körültekintő, ugyanis nem várt nehézségek 
merülhetnek fel, de a későbbiekben a feszültségek 
oldódnak.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

A következő napok sűrű eseményeket hozhatnak Ön-
nek. Inkább megfontolt döntések, a másikra való oda-
figyelés és a türelem hozza meg a kívánt eredményeket. 
A frissen szerzett ismeretségeiből értékes kapcsolatai 
alakulnak ki a jövőben. 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A hangulata inkább melankolikus a héten. Ez az ál-
lapot érzékennyé teheti az emberi kapcsolataiban és 
a váratlan események kapcsán. A spontaneitása most 
úgy tűnik, hogy alábbhagyott. Egy kis lassításra, 
pihenésre vágyik. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Nem számíthat felhőtlen időszakra, ugyanis ezekben a 
napokban nehezen tudja kézben tartani az anyagi hely-
zetét. Óvakodnia kell a hirtelen jött nagy költekezések-
től. A szerencse váratlanul Önre mosolyoghat, amikor 
nem is számít rá.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Nagyon vigyáznia kell arra, nehogy negatívan 
hasson szerelmi életére. Az anyagiakat érintő ügyek 
sikeres kimenetele van kilátásban. Ezt a kitartásával 
és a saját elképzeléséhez való ragaszkodásával éri el. 
 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Nem sok kedve van nekilátni a felhalmozódott 
teendők elvégzésének. Inkább lazítana. Azonban 
rengeteg folyamatban levő dolog van, ami nem 
várhat. Szívesebben foglalkozna érzelmi életének 
ápolásával ezekben a napokban. 

ÚJ ŠKODA SUPERBÚJ ŠKODA SUPERB 

SIMPLY CLEVER

Idén szeptember 21-26. között Önnek is lehetősége nyílik arra, hogy 
kipróbálja a ŠKODA márka legújabb modelljét. Ha szeretné testközelből 
megtapasztalni azt, hogy milyen, amikor a legmodernebb dizájn felső-
kategóriás tágassággal párosul, akkor eljött az Ön ideje. Regisztráljon 
a tesztvezetes.skoda.hu oldalon vagy keressen minket alábbi elérhetősé-
geink egyikén és élvezze ki a hatalmas belső tér, a változatos asszisztens 
rendszerek, valamint a dinamikus motorok nyújtotta előnyöket.

A képen látható autó illusztráció.

Teszthét: szeptember 21-26.

Az új ŠKODA Superb átlagfogyasztása 4.0-6.2 l/100 km, CO2 kibocsátás: 100-165 g/km

mintakereskedes.hu

MINTA KERESKEDÉS

1111 BUDAPEST

Minta utca 1.

+36 1 234 5678

amikor a rendőrség és az Autóklub 
szervezésében arról hallhattak inter-
aktív előadást, hogy hogyan közle-
kedjünk helyesen, mit jelentenek az 
oly gyakran látott közlekedési táblák. 
Mindeközben kerékpáros ügyességi 
versenyen mérhették össze tudásukat. 
A tudás ugyanis védelmet jelent, nem 
csupán jelenben, de a jövőben is. A 
Gaja Környezetvédő Egyesület is ezt 
vallja, az ő sátrukban például bárki 
megmérhette ökolábnyomát, emellett 
egy kérdőívet is kitölthettek, amely a 
város kerékpárút-ellátottságáról kér-
dezte a fehérváriakat. A cél az volt, 
hogy felhívják a figyelmet az egyéni 
felelősségre, és felmérjék az igényt, 
miben lehetne a polgárok ökotudatos 
életét segíteni. Gárdonyi László, az 
egyesület  irodavezetője elmondta, 
hogy az ökológiai lábnyommérés 
elméleti számítása szerint a világ la-

kossága már szeptemberre felélte azt 
az energiamennyiséget, amit ebben 
az évben összesen el lehetett volna 
fogyasztani, így már most is a tartalé-
kokat éljük fel. Mindeközben óriási a 
különbség a bolygón élők között, hi-
szen ha csak az ökológiai lábnyomot 
nézzük, egy indiai és egy amerikai 
átlagember ökolábnyoma között 
minimum tízszeres különbség van. Ez 
érinti a villany, a fűtés, a meleg víz, az 
üzemanyag, az ételfogyasztásunkat, 
ami minden család egyéni felelőssége 
is – tette hozzá a szakember. 
A Terembura Kulturális és Múzeum-
kommunikációs Egyesület kreatív 
programokat hozott a gyerekeknek 
az idei Mobilitási hét Válassz! Válts! 
Variálj! szlogenjével, ugyanis egyre 
inkább bebizonyosodik, hogy az igazi 
környezettudatos váltást az erre ne-
velt fiatal generáció hozhatja. A nap 
végén elözönlötték a várost a bringá-

sok: volt, aki egy keréken, volt, aki 
tuningolt bicajjal, volt, aki városival, 
családosan vagy barátokkal, de eljött, 
hogy gyarapítsa azt a bizonyos „kri-
tikus tömeget”, és együtt vonuljanak 
végig  a város főbb útjain. 
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Könnyed rutinná válik a helyes szelektív gyűjtés 
Ráéreztek a verseny lényegére a családok, több mint húsz százalékkal több hulladék gyűlt össze

csaBai DoriNa

Sikeresnek mondható a Depónia Nonprofit Kft. által 
szervezett második, lezárult szelektív hulladékgyűj-
tési verseny. A három dobogós mellett ismét odaí-
télték a legtöbbet gyűjtő közösségnek a különdíjat. 
Senki nem maradt le semmiről, már megkezdődött a 
következő verseny.

Új rutinoknak kell rögzülniük, ezért 
nagy jelentősége  van a környezettuda-
tos nevelésnek.  A legjobb,  ha minél 
kevesebb hulladék képződik. Ennek 
elérését az észszerű tervezés, takaré-
kos felhasználás segítheti. A mégis 
kialakult hulladékhegyek csökkentése 
viszont mindannyiunk feladata és fele-
lőssége, amit csak közös erőfeszítéssel 
tudunk elérni. A hulladékkezelési köz-
szolgáltatás megszervezése, működte-
tése az önkormányzatok kötelessége, 
a lakosság pedig azzal segíthet, hogy 
igénybe veszi a szolgáltatásokat. Egyre 
több információ áll rendelkezésünkre 
a környezettudatos viselkedéssel, 
ezen belül pedig a szelektív gyűjtéssel 
kapcsolatban. Eleinte az elkülönített 
gyűjtés  szabadon választható volt, 
mára már egyre több szolgáltatás segíti 
ennek megvalósulását, és a közeljövő-
ben számíthatunk arra, hogy minden 
lakosnak kötelező lesz részt venni a 
szelektív gyűjtésben.  A Depónia által 
kezdeményezett, partnerintézmények 

További információk: az intézményekben és a Depónia honlapján (www.deponia.hu)

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Depónia Nonprofit Kft. partnerintézményei 
(székesfehérvári bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák) körében 
szelektív hulladékgyűjtési akciót (nem kampányszerű) szervez a folyama-
tos (járatszerű) szelektív hulladékbegyűjtés keretében.
Az akció lényege, hogy cégünk 2015. szeptember 1-től kezdődően az isko-
lai félévekhez kapcsolódóan folyamatosan/félévente díjazza az első három 
helyezettet. A begyűjtött hulladék mennyiségét az iskola tanulóinak arányá-
ban (egy főre jutó hulladékmennyiség) vesszük figyelembe.

Az akció időtartama: 2015. szeptember 1-től 2016. januárig, a félév végéig

A következő eredményhirdetésre 2016. márciusában kerül sor.

Az akció végén az első három helyezett ismét értékes nyereményben részesül.

 I. helyezett: 150 000 Ft értékű nyeremény
 II.  helyezett: 100 000 Ft értékű nyeremény
 III. helyezett: 50 000 Ft értékű nyeremény

Az akcióban való részvételhez külön jelentkezés nem szükséges, minden 
partnerintézményünk, mellyel szerződéses viszonyban állunk, automati-
kusan részt vesz a folyamatos versenyen. Amennyiben olyan intézmény is 
részt kíván venni a versenyen, amely még nem a Depónia Nonprofit Kft. 
partnere, úgy szerződéskötést követően csatlakozhat a versenyhez.
Önöknek nincs más dolguk, mint a gyerekek és szüleik körében meghirdet-
ni a versenyt, hogy minél nagyobb esélyük legyen az értékes nyereményekre.
Az összegyűjtött hulladékot a megszokott ürítési napokon szállítjuk el.

Tisztelt Intézményvezetők!
Tisztelt Kapcsolattartók!

Az önéletrajzokat a munkaugy@deponia.hu e-mail címre 
kérjük megküldeni.

A Depónia Nonprofit Kft. azonnali belépéssel 
felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Nehézgépkezelő
A munkavégzés helye:

Székesfehérvár-Csala, Pénzverővölgyi 
Regionális Hulladékkezelő Telep

Elvárás:
• gépkezelői jogosítvány
• minimum 3 éves gyakorlat
• pontosság, önállóság

Előny:
• C, E kategóriás jogosítvány
• GKI kártya

közötti közötti folyamatos gyűjtési 
verseny is ezt hivatott támogatni.
A feleslegessé vált papír- és műanyag-
hulladék folyamatosan gyűjthető az 
intézményekben kihelyezett edényekbe. 
Az összegyűlt hulladékot rendszeresen 
elszállítják a járatszerű szelektív hulla-
dékbegyűjtés keretében.  Évtizedekkel 
ezelőtt a kampányszerű gyűjtés volt a 
jellemző, amely ősszel és tavasszal „pa-
pírgyűjtés” címszó alatt mozgatta meg 
az iskolásokat. Ennek egy korszerűbb 
változata a folyamatos gyűjtés, amit pár 
évvel ezelőtt vezetett be a Depónia Non-
profit Kft. Székesfehérváron.  A családok 
feladata a vegyes papír, azaz újságok, 
irodai papírok és kartonpapírok, illetve 
a műanyag hulladék, azaz a laposra 
taposott PET-palackok folyamatos gyűj-
tése. Nem kell viszont megvárni, amíg 
felhalmozódik a felesleg, már egészen 
kis mennyiségű hulladék leadható az 
iskolákban, óvodákban, bölcsődékben.
A verseny folyamatos, évente kétszer, 
a tanév kezdetén és félévkor díjazzák a 
legjobbakat.
A mostani már a második volt adíjá-
tadók sorában. A legutóbbi szelektív 
hulladékgyűjtési akcióban 55 intézmény 
vett részt. Most a tavalyi tanév második 
felének győzteseit hirdették ki.  Az egy 
főre jutó begyűjtött hulladék mennyi-
sége alapján került megállapításra a 
nyertesek sorrendje.

A II. versenyen arányaiban a legtöbb 
hulladékot a Felsővárosi Óvoda közös-
sége gyűjtötte. Egy fő átlagosan 16,18 kg 
hulladékot hozott be az intézménybe. A 
második helyezett a 3. számú Bölcsőde 
lett  11,31 kg-mal, a harmadik helyen a 
Napraforgó Bölcsőde végzett 10,42 kg 
egy főre jutó gyűjtött hulladékkal.
A nyertes intézmények értékes nyeremé-
nyekkel gazdagodtak. Az első helyezett 
150 000 Ft, a második 100 000 Ft, a har-
madik helyezett pedig 50 000 Ft értékű 
pénznyereményt kapott.
A Tóparti Gimnázium és Művészeti 
Szakközépiskola ismét a különdíjas do-
bogón foglalhatott helyet, teljesítményü-

kért 100 000 Ft jutalomban részesültek. 
Az összesítés szerint ők gyűjtötték 
össze a legtöbb, 3570 kg hulladékot. 
Mivel azonban ide jár a legtöbb tanuló, 
az egy főre jutó mennyiség 5,61 kg volt.
Igazán győztesnek azonban a Depónia 
Nonprofit Kft. és a város érezheti ma-
gát, hiszen egyértelműen megállapítha-
tó, hogy az intézmények és a családok 
ráéreztek a gyűjtési verseny lényegére, 
és a második verseny során már 21%-
kal több hulladékot gyűjtöttek össze, 
mint az első alkalommal.
Szeptember elsején elkezdődött a kö-
vetkező verseny is, melynek győzteseit 
a félév lezárása után hirdetik ki. 
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„A kulcs a jelenlét…”
Októbertől minden hétköznap: Híradó 1-kor

Az új hírműsor szlogenje: Figyelünk! - Minden, ami Fehérvár; Kérdezünk! – Minden, ami hír; 
Tájékoztatunk! – Híradó 1-kor minden hétköznap, hogy ön is időben képben legyen!

lásZló-takács krisZtiNa

Már gőzerővel készül a Fehérvár Médiacentrum 
stábja a délután egykor kezdődő híradóra. Ok-
tóber 5-től ugyanis minden hétköznap látható 
a Híradó 1-kor. A hírműsor három kifejezésre 
építi fel stratégiáját: figyelünk, kérdezünk, 
tájékoztatunk. Erről a stratégiáról Schéda Szil-
viával, a műsor házigazdájával beszélgettem.

Mit jelent a gyakorlatban az, hogy 
figyelünk?
Minden székesfehérvári esemény-
re, megoldásra váró problémára 
reagálunk, és tájékoztatjuk a 
városban élőket. Éppen ezért az 
a lényege a délután egykor kez-
dődő hírműsornak, hogy időben, 
frissen jusson el az információ 
mindenkihez, akár a tv-ből, akár 
az internetről tájékozódik az illető. 
A korai időponttal a figyelem nem 
csupán azokra az eseményekre 
terelődik, amelyeknek este, esetleg 
másnap is hírértékük van, hanem 
olyanokra, amelyek aznap kapnak 
jelentős szerepet. Ilyen például egy 
útlezárás, egy baleset, de ilyen lehet 
egy gyors politikai reakció nem várt 
eseményekre. A kulcs a jelenlét, és 
az, hogy a néző is nyomon tudja kö-
vetni a városban történteket a nap-
közbeni események ismeretében.

A Fehérvár Televízió műsora 2015. szeptember 26-tól október 2-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

2015. 9. 26. SZOMBAT
 

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:25 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:25 Bajnokok városa 
– ismétlés

10:55 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Leffelhocz	
Marietta. Vendég: 
Nagy	Róbert	László

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Horváth	Lajos

11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Németh	

Zoltán. Vendég: 
Fekete	László

12:40 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

13:05 Köztér – ismétlés 
13:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Heiter	Dávid.	

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

sorozat 69-70. rész (12)  
16:30 Négy évszak a Somlón 

–	ismeretterjesztő	
filmsorozat	1.	rész

17:00 A Fehérvár Televízió 
archívumából

17:30	 Kincsesláda

Október 5-től minden hétköznap: Híradó 1-kor!
18:00 Fehérvári beszélgetések 
	 Benne:	Etűd	a	

Fűtőerőműről
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Kéklámpások – 

magazinműsor		
19:50	Trópusi	hőség	–	Családi	

ügy – am. sorozat (12) 
20:50 Alba Fehérvár kosártorna 

kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:20 Napi színes – ismétlés
22:30 FehérVászon – 

filmes	magazin
23:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
23:20 Képes hírek

2015. 9. 27. VASárnAp

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Leffelhocz	
Marietta. Vendég: 
Nagy	Róbert	László

10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Németh	

Zoltán. Vendég: 
Fekete	László

11:40	 Agrárinfó	–	ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Benne:	Etűd	a	

Fűtőerőműről
12:40 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:35 A Fehérvár TV 

archívumából	

14:00	 FTC	–	Fehérvár	KC	
kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

15:30 Újrakezdés – olasz 
sorozat 71-72. rész (12) 

16:30 Négy évszak a Somlón 
–	ismeretterjesztő	
filmsorozat	2.	rész	

17:00 A Fehérvár TV 
archívumából

17:30	 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Vadász Imre
18:30 A Fehérvár TV 

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

lány – am. sorozat (12) 
20:50	Békéscsaba	–	Videoton	

labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:30 FehérVászon – ismétés
23:00 A hét hírei 
23:20 Képes hírek 

2015. 9. 28. Hétfő

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

07:00 A hét hírei – ismétlés
07:20 Köztér – ismétlés
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Köztér – ismétlés
10:45 Kéklámpások – ismétlés 
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég: Vadász Imre

17:00 Kéklámpások – ismétlés 

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

Vendég: Horváth Gábor
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45	 Agrárinfó	
20:15 Hírek
20:20 Fehérvár AV19 – Znojmo 

jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

2015. 9. 29. Kedd

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45	 Agrárinfó	–	ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	
Horváth Gábor

17:00	 Agrárinfó	–	ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Vörösmarti Erika

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

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

magazin 
20:15 Hírek
20:20 Pietá Signore - 

Harmonia Albensis
	 templomi	koncertsorozat
21:40 Alba Regia Feszt
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése 

2015. 9. 30. SZerdA 

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Paletta – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória. Vendég: 
Vörösmarti Erika

17:00 Paletta – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	Börcsök	
Olivér Benjamin

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa – 

sportmagazin    
20:15 Hírek

20:20	 Aranybulla	Művészeti	
Napok 1-2. rész

21:15 Filmválogatás a Fehérvár 
TV	archívumából

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

órakor a Híradó ismétlése

2015. 10. 1. CSüTörTöK
 
00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Bajnokok városa – ism.
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	Börcsök	
Olivér Benjámin

17:00 Bajnokok városa 
– ismétlés

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

Szilvia. Vendégek: 
Farsang Erika és 
Mocsonoki	Károlyné

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45	 Együtt	–	családi	magazin
20:15 Hírek
20:20	Fehérvári	Kultúrkorzó	

2015 1-3. rész
21:50 Napi színes - ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés

22:45 Képes hírek – benne 
egész órakor a Híradó

2015. 10. 2. pénTeK

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Schéda	
Szilvia. Vendégek: 
Farsang Erika és 
Mocsonoki	Károlyné

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

Szilvia. Vendég: 
Sinkó	Judit

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	V.	Székelyföldi	

Verstábor 2. rész
21:00 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió	archívumából
 Benne: Dosztál Béla, 

Orson Welles
22:20 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Köztér – ismétlés  
23:20 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: szeptember 27. 20:50 Békéscsaba – Videoton labdarúgó-mérkőzés közvetítése felvételről

Az természetes, hogy a szerkesz-
tő-riporter kérdez, hiszen a kapott 
válaszoknak van hírértékük. Mégis 
felteszem a kérdést: mit jelent a 
híradó stábja számára az, hogy 
kérdezünk?
A kérdés azért fontos, mert kér-
dezni – mint ahogy összeállítani 
egy híranyagot és azt hitelesen 
publikálni – felelősség. A Fehér-
vár Médiacentrum stratégiájában 
azonban a szerkesztő kérdéseinek 

a felelősségén túl fontos, hogy meg-
feleljen a néző elvárásainak, mert 
nekünk az ő kérdéseire kell választ 
kapnunk. Sokszor előfordul, 
hogy nézőink fordulnak hozzánk 
kérdésekkel a városban történő 
események vagy felmerülő problé-
mák kapcsán. Ezeket a kérdéseket 
– mint egy közvetítő – továbbítjuk, 
és megkeressük rá a választ.
A tájékoztatás tehát gyorsabb lesz. 
Mégis mennyire gyors?

Az egy órakor kezdődő híradónak 
a küldetése, hogy időben tudják 
a nézők, mi történik aznap a vá-
rosban. Kevesen vannak azonban, 
akik megengedhetik maguknak, 
hogy egy órakor leüljenek a tévé 
elé, vagy éppen az internetes 
adásunkat nézzék. Számukra 
rögzítjük a hírműsort, és szinte 
azonnal közzétesszük az összes 
elektronikus felületünkön. A dé-
lelőtti történésekről tehát már egy 
órakor vagy azt követően bármi-
kor értesülhetnek. Délután 16 óra 
30 percig minden egész órában 
megismételjük az egy órai híradó 
híreit.
Úgy tudom, hogy bár október 5-én 
indul az egy órai híradó, valójában már 
megy. Ez hogyan lehetséges?
A hír igaz, a híradó ettől a héttől 
már minden hétköznap látható, de 
kizárólag a híradó stábja számá-
ra, hiszen egyelőre még kísérleti 
jelleggel készítjük az adást a 
Fehérvár Médiacentrum berkein 
belül. Ez egy felkészülési folyamat. 
A szerkesztő, az operatőr, a vágó, 
az adáskiadó kollégáimnak és 
persze jómagamnak is szokni kell 
az új feladatot, hogy október 5-én 
a nézők egy informatív, lendületes, 
friss műsort láthassanak.
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Ars Sacra Fesztivál

„Az élet minden területén szükség van igazi keresztény emberekre” 

A kilencedik Ars Sacra Fesztivál keretében a 
Székesfehérvári Egyházmegye Kortárs Művészeti 
Gyűjteménye ötödik alkalommal rendezte meg a 
Szent István Művelődési Házban hagyományos 
rendezvényét.

Az Ars Sacra Fesztivál egy olyan 
újfajta evangelizációt kínál 2007 
óta, ahol a keresztény életmód 
értékei megjelenhetnek a spirituális 
hátország nélküli emberek számára, 
felmutatva az igazságot. A város-
misszió gyümölcseként születhetett 
meg a találkozó, amely minden év-
ben a zsidó-keresztény kultúrkörhöz 
kapcsolódó művészeti alkotások 
bemutatásával segíti a lélek feleme-
lését. Spányi Antal megyéspüspök 
köszöntőjében hangsúlyozta, hogy 
ez a találkozó kiemelten fontos min-
den jóérzésű ember számára.
„Az élet minden területén szükség van 
igazi keresztény emberekre, olyanokra, 
akik önmagukból a legtöbbet tudják 
kihozni, odaadni embertársaiknak, s 
akik a legtöbbet tudják ajándékozni. 
Ez így van az élet minden területén, a 
politikától kezdve a művészetekig, a 
mindennapokban és az ünnepeken. Na-
gyon örülünk, amikor olyan keresztény 
emberekkel találkozunk, akik a maguk 
művészetében így vagy úgy, de meg 
tudják vallani, és megmutatják azokat 

A hazai szentek sorából kiemelkedik Szent Gel-
lért püspök, Imre herceg nevelője, aki Budán 
szeptember 24-én szenvedett vértanúságot. 
Ez a nap az egyik első magyarországi szent 
névünnepe. Ezen a napon immár hagyomá-
nyosan minden évben konferenciára hívják az 
egyházmegye pedagógusait.

A csütörtöki konferenciára az 
egyházmegye kilenc nevelési-ok-
tatási intézményeiből érkeznek 
pedagógusok, püspöki biztosok, az 
egyházmegye iskoláinak nevelőtes-
tülete és az óvodák delegációi, hogy 
a vértanú püspökre, a katolikus 

Szent Gellért nyomdokain

Szent Gellértet, a magyar keresztény tanítók 
példaképét Bory Jenő is megformálta a Püspök-
kút emlékoszlopon, amely a Piac téren található

lásZló-takács krisZtiNa

Domborműavató ünnepség a Rákócziban

Az egykori kultuszminiszter domborművének 
reprodukciója

leffelHolcZ marietta 

Klebelsberg Kunó tiszteletére dombormű-
vet avattak a II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola udvarán.

Az egykori vallás- és közokta-
tásügyi miniszternek köszönhe-
tően építették fel a mai II. Rá-
kóczi Ferenc Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
épületét. Klebelsberg Kunó az 
iskola jogelődjének felépítésére 
négyszázezer pengőt folyósított. 
Az 1932-es beköltözéskor az 
intézmény a miniszter nevét 
vette fel. Tiszteletére 1938-ban 
domborművet avattak, me-
lyet Lux Elek szobrászművész 
alkotott, a II. világháborúban 
azonban ez megsemmisült. A II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
udvarán felnőttek és gyerekek 
az intézmény fennállásának 95. 
évfordulója alkalmából Klebels-
berg Kunó tiszteletére ismét 
domborművet helyezhettek el 
az intézmény falán. A reproduk-
ció Szakál Antal keze munkáját 
dicséri.
Cser-Palkovics András köszön-
tőjéből kiderült, pár ember-
nek köszönhetően fény derült 
arra, hogy ennek az iskolának 
a falán egykor állt egy Kle-
belsberg-dombormű, amiről 
sokáig a város vezetősége nem 
is tudott, hiszen még azok a do-
kumentumok sem voltak meg, 
amelyek ezt alátámasztották 
volna. A lelkes Klebelsberg-tisz-
telők azonban igazolni tudták, 

és ma ismét az épület oldalfalán 
állhat az egykori dombormű 
reprodukciója.
A város köszönetének jele-
ként a dombormű kicsinyített 
mását az iskola igazgatójának, 
a Klebelsberg Emléktársaság 
képviselőjének valamint a 
KLIK Székesfehérvári Tanke-
rület igazgatójának adta át. Az 
egykori dombormű helyének 
felkutatásában és igazolásában 
sokat tett Kövi Gyula, aki nem 
volt jelen az ünnepségen, neki 
később adják át az emlékplaket-
tet.
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az értékeket, amelyek a kereszténység-
nek is alapvető értékei. Így lesz az ő 
művészetük is igazi szakrális művészet. 
Ők azok, akik olyan értéket teremtenek, 
olyan irányba fordítják tekintetünket, 
ahol a távolban Istent is megláthatjuk.”
A fesztivál keretében a Szent István 
Művelődési Ház galériájában ebben 
az évben két kiváló kortárs szobrász-
művész mutatkozott be, Rabóczky 
Judit Rita és Szmrecsányi Boldizsár 
„Boldi”. Utóbbi a carrarai iskola 
felkent alkotójának, Constantin 
Brâncușinak műveit, motívum-
rendszerét és formavilága idézi. A 
márvány tökéletes megmunkálása és 
a letisztult gondolatok jegyében szü-
letett szobrok méltán hasonlíthatóak 
a régmúlt nagyjaihoz. „Boldi”, mint 
mondja, családi indíttatásra vállalja 
műveinek keresztény jellegét.
„Olyan családból származom, ahol a 
katolikus hit, az egyházzal való kap-
csolat gyermekkoromtól megvolt. Úgy 
érzem, a munkáimon keresztül ez tükrö-
ződik. Hívő katolikus családból jöttem, 
és úgy gondolom, hogy azok a munkák, 
amiket Székesfehérváron is bemutat-
hattam, mélyen tükrözik hitvallásomat. 
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy 
kiállíthatok az Ars Sacra Fesztiválon, 
hogy ezeket a műveket, amelyek vala-
milyen szinten reprezentálják gondol-
kodásmódomat, elhozhattam ide Szent 
István városába.”

Rabóczky Judit festett drót és hegesz-
tett vas portréi, maszkjai, emberei 
a létezés nem anyagi dimenzióit 
demonstrálják. A fiatal alkotó teszi 
ezt szenvedéllyel, hittel, életörömet 
sugallva. A művész a maga törékeny 
voltában, a megélt hitből táplálkozó 
keresztény művészet őrzője.
„Keresztény vagyok és katolikus, mégis 
az angyalok furcsasága vonz a legjobban. 
Giotto freskóin, Krisztus keresztre feszí-
tésénél látható az a minta, amit magam is 
követek. Számomra ez egy kapocs, s mun-
káimban szeretném megértetni mindenki-

vel, hogy az ember esendő. Szeretném meg-
mutatni, hogy mi sem vagyunk angyalok. 
Ettől vagyunk izgalmasak, ettől vagyunk 
felruházva olyan emberi tulajdonságok-
kal, amelyek köznapiak ugyan, de igazak. 
Ezeket a gondolatokat formázom meg, ez 
számomra egy tisztítótűz, böjti idő.”
A fesztivál mottója nem lehet más, 
mint egy gondolat Ferenc pápa egyik 
beszédéből:
„Szükségünk van olyan szentekre, akik 
e világban élnek, meg tudják ízlelni a 
világ jó és tiszta dolgait, de mégsem 
világiasodnak el...”
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iskolák égi pártfogójára emlékezze-
nek. A püspöki szentmise után lesz 
az egyházmegye pedagógusainak 
továbbképzése és a Szent Gellért 
Kiváló Pedagógus díj átadása, amit 
az intézményekben dolgozók sza-
vazata alapján ítélnek oda. A Szent 
Gellért-díjat a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia alapította, 
és a díj névadójához, Szent István 
király fiának nevelőjéhez méltón 
a keresztény nevelésben élen járó 
pedagógusoknak adományozza 
évek óta. A Székesfehérvári Egy-
házmegyei Hivatal 1996 óta ítéli 
oda a Szent Gellért-díj ezüst- és 
aranyfokozatát az egyházmegye 
területén működő nevelési-oktatási 
intézmények munkatársainak, akik 
példaadó illetve szakterületükön 
kimagasló munkát végeznek. Idén 
e díjakkal Molnár Györgynét, a szé-
kesfehérvári Szent Imre Általános 
Iskola és Gimnázium tanárát és Új-
házi Andrást, a piliscsabai Páduai 
Szent Antal Általános Iskola és 
Gimnázium pedagógusát jutalmaz-
zák. Az egyházi oktatási-nevelési 
intézmények legfőbb feladatairól 
Ugrits Tamás püspöki irodaigaz-
gató lapunknak elmondta, hogy  a 
megfelelő színvonalú ismeretanyag 
átadása mellett kiemelkedően fon-
tosnak tartják, hogy a gyermekek 
úgy ismerjék meg a világot, hogy el 
tudják magukat helyezni benne. A 
cél az, hogy ne csupán okos gyer-
mekeket neveljenek, akik később 
képzett felnőttekké válnak, hanem 
olyan embereket, akik ismerik azo-
kat az értékeket, amelyek valóban 
boldoggá tehetik őket.
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Ingyenes angol nyelvtanfolyam

A Szegényeket Támogató Alapítvány jó-
voltából ingyenes nyelvtanfolyam indult a 
Fehérvári Civil Központban. A foglalkozások 
során a 8-9 éves gyerekek játékos formá-
ban ismerkedhetnek meg az angol nyelvvel. 
A tanfolyam minden kedden 15.30-tól 
16.30-ig tart.

Szezonzáró városnéző túra 
a Tourinformmal

Szeptember 26-án 14 órakor különleges 
útvonallal zárulnak az idei tematikus 
városnézések. Az érdeklődők a város fáival 
ismerkedhetnek, köztük egy platánnal, 
amelyik nevezett az Év fája-díjra. A 
városi séta során bemutatják a belváros 
szép fáit, növényzetét, valamint a város 
építészeti remekei is szerepet kapnak. A 
sétát Spanyárné Halász Szilvia főkertész és 
Pintér Ildikó idegenvezető vezeti. Útvonal: 
Városháztér – Szent István tér – Kossuth 
utca – Fő utca (Wattay szobor) – Zichy 
liget.  A séta időtartama: 2 óra. Találkozó: 
Tourinform Iroda előtt.

Szent Mihály-napi sokadalom

Idén immár hetedik alkalommal rendezik 
meg a Szent Mihály-napi Sokadalmat a 
Feketehegy-Szárazréten a nemrégiben 
elkészült közösségi központ udvarán szep-
tember 26-án 15 órakor. Ebben az évben is 
rendkívül színvonalas programokat válogat-
tak össze a szervezők, és varázslatos vonós 
programok várják a közönséget: a Princess 
mellett Horváth Elemér és Horváth Péter 
idén is koncertezik a szombati programon.

Ősz a szüreti mulatságok és az egészség jegyében
Programok szeptember 25-től október 4-ig

scHéDa sZilvia

Szeptember 25. péntek
Sárkányhajó-fesztivál
Szeptember 25-26. Csónakázó-tó
A sikeres világbajnokság után idén is a 
székesfehérvári Csónakázó-tavon zár-
ják a fesztiválévadot a sárkányhajósok. 
A fesztivál két napja alatt nemcsak a 
világ- és Európa-bajnokságot megjárt 
legénységek, egyesületek, de amatőrök 
is indulhatnak.

Jógaóra 
Szeptember 25 és 28. 17 óra Fehérvá-
ri Civil Központ
Pap Csilla lélekgyógyász várja a mozogni 
vágyókat. Az Alba Pont Lakóközösségi 
Információs Szolgáltató Iroda Női Klub-
jának jógaórájára kényelmes öltözetben, 
polifoammal érkezzenek! 

Gyereksarok
Mesekuckó
Szeptember 25. 18 óra Vörösmarty Mi-
hály Könyvtár Széna téri Tagkönyvtára
Csóka Judit meseterapeuta madarakról 
mesél.

Bohócok és mágusok napja
Szeptember 27. 10 óra Koronás Park
Újabb remek programmal várja a 
kicsiket és nagyokat a Koronás Park. 
A cirkusz világa elevenedik meg: 
bohócok, artisták, mágusok lepik el 
a parkot, hogy játékos hangulatot va-
rázsoljanak egész napra. A cirkuszos 
napon bárki bemutathatja saját szín-
vonalas bűvészmutatványát, cirkuszi 
produkcióját. Ehhez várják előzetes 
bejelentkezés alapján a cirkusz ifjú 
csillagait. Regisztrálni a bohócok 
és mágusok napján 12 óráig lehet a 
helyszínen.

Világgá ment csacsi és bari
Szeptember 27. 11 óra Igéző (Basa u. 1.)
Az Ákombákom Bábcsoport előadása 
óvodásoknak.

Textilkönyv készítés
Október 3. 10 óra Gárdonyi Géza 
Művelődési Hát Könyvtára
Általános iskolás gyerekeket várnak a 
foglalkozásra, ahol különböző textíli-
ákból készítenek könyveket, miközben 
meséket kerekítenek az alkotásokhoz.

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

Váltson 
tisztességes, átlátható, 

szakszerű és megbízható 
társasházkezelésre!

 

Amennyiben társasháza jövőjét 
kompromisszumok és rejtett 

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

kezelését, megbízható szakértői 
háttérrel, új díjcsomagokkal!

Érdeklődjön különböző díjcsomagjainkról!

tarsashazkezeles@szepho.hu
email címen                  

illetve

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

telefonszámon

Lovagi költészet a XXI. században
18 óra Szent István Művelődési Ház
Pavlicsek Zsolt stefanita lovag estje.

Kutatók éjszakája
18.30 Terkán Lajos Bemutató Csillag-
vizsgáló
Programok három helyszínen a Kuta-
tók éjszkájához kapcsolódóan.

Szeptember 26. szombat 
IV. LISZI focikupa
8.40 Mancz utcai sportpálya
Várják a fiatalokat, a sportegyesülete-
ket és az érdeklődőket.  

Egészségnap
9 óra Köfém lakótelep
Lesz állapotfelmérés és számos szű-
rővizsgálat. A részvétel ingyenes. 

Chrono Classic 2015
9.30 Városház tér
A veterán autók felvonulása és versenye 
ezúttal az Oldtimer Szuperkupa pontva-
dászatának utolsó fordulója lesz, így idén 
is népes mezőny teljesíti majd a Székesfe-
hérvár és Balatonlelle közötti útvonalat.

A bonszaiok titokzatos világa
Szeptember 26-27. 10 óra Öreghegyi 
Közösségi Ház
Válogatás Róth Péter gyűjteményéből. 
Vendégkiállító: Kecskeméti Zoltán. A 
növénytani kalandozásokat egyéb prog-
ramok is kísérik: lesz kristálygyógyászati 
előadás, jóga, keleti teák készítési szokása-
inak bemutatása, élő zene japán hangsze-
rekkel, tai chi harcművészeti bemutató.

Szüreti táncház
18 óra Táncház (Malom u. 1.)
A 18 órától kezdődő gyermekjátszóban 
szőlőpréselés, mustkészítés, kukoricamor-
zsolás is lesz. 19 órától a Senior csoport 
szüreti műsorát tekinthetik meg az érdek-
lődök, majd részesei lehetnek egy tréfás 
vetélkedőnek. 20 órától kezdetét veszi a 
Táncházi mulatság. A program ideje alatt 
megtekinthető a XI. Országos Ifjúsági 
Népi Kézműves Pályázat szövés és nemez 
szakterület kiállítása.

Szeptember 27. vasárnap
Őszi éremgyűjtő-találkozó keret
8 óra Művészetek Háza
A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete 
Fejér Megyei Alba Regia Szervezeté-
nek rendezvénye. A rendezvényen 

lehetőség lesz numizmatikai tárgyú 
anyagok – érme, papírpénz, bélyeg, 
kitüntetés, jelvény, képeslap, mili-
tária – értékesítésére, vásárlására, 
cseréjére.

Szívünk Napja 2015
9 óra Civil Központ
Kardiológiai és rizikóbecsléssel, 
koleszterinszint-méréssel, vérnyo-
más- és vércukorméréssel, állapot-
felméréssel, dietetikai és szakorvosi 
tanácsadással, valamint fittségi 
felméréssel várják a lakosságot.

Szeptember 28. hétfő
A Sport Legyen a Tied!
12 óra Videoton Oktatási Központ
A központi koordinációval megvaló-
suló program az iskoláskorú gyerekek 
sportba történő széleskörű bevonása 
érdekében országos sportágakat bemu-
tató rendezvényekkel nyújt segítséget 
a gyerekeknek, hogy megtalálhassák a 
számukra legmegfelelőbb mozgásformát.
                                                          
Szeptember 29. kedd
Rituális „babázás” az ősi társadal-
makban és a természeti népeknél
16.30 Hetedhét Játékmúzeum, Ré-
ber-terem
Előadó: Nagy Veronika néprajzkutató.

Szeptember 30. szerda
Arc és testápolás kencéi
9 óra Szent István Király Múzeum
A Fekete Sas Patikamúzeum szervezé-
sében folytatódik tovább Patikusinas 
Szakkör. Az őszi tanfolyamok során 
bárki elsajátíthatja mind a szappanké-
szítés, mind a különböző kozmetikai 
krémek előállításának fortélyait. 

Október 1. csütörtök
Műemléki séta 
15 óra Rác utca
Ezúttal a Skanzent és a benne lévő 
egykori kalapos műhelyt ismerhe-
tik meg az érdeklődők, majd a Rác 
temetőbe sétálhatnak, amelyet Sán-
dorovits László, a Szerb Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke mutat be.

Október 3. szombat
VIII. Maroshegyi Böndörödő
9 óra Gárdonyi Géza Művelődési Ház 
előtti tér
Különböző színes programok várják az 
érdeklődőket: zenés, táncos színpadi 
műsorok, vetélkedők, népművészeti és 
iparművészeti vásár, gyermekprogra-
mok, hagyományőrző bemutató, kéz-
műves foglalkozások, vásári komédia, 
operettműsor, koncertek és számos 
szüreti hagyomány felelevenítése.
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Hokiöröm a MOL-ligában is Egyszer lenn, egyszer fenn

A jó erőkből álló DVSC mindent megtett az FKC és 
Tápai Szabina megfékezése érdekében, de ered-
ménytelenül – a fehérvári csapat 29–27-re nyert, 
legeredményesebb játékosa pedig nyolc gólt szerzettA Fradi játékosai (fehérben) nagyobbak voltak, a fehérváriak fürgébbek

Valami Amerika... lesz majd itt nemsokára

A romokat már takarítják, hogy új sportnak hódolhasson a fehérvári közösség

somos ZoltáN NémetH ZoltáN

A Ferencváros ellen kapott gól nélkül nyert a 
Fehérvár AV19 a MOL-ligában. Hat meccs után meg-
állapítható, a hazai sorozatban indított, fiatalokkal 
teli csapat lassan felveszi a ritmust, persze a rutin 
megszerzéséhez még kell az idő.

Figyelembe véve, mennyi rajongója 
van a fehérvári hokisoknak a szebbik 
nem körében (és nemcsak a városban, 
Budapesttől Pécsig sokan szeretik 
őket), felmerül a kérdés, a meccseken 
megjelenő vagy távolból szurkoló 
hölgyeket valójában mennyire vonzza 
a sportélmény? Nos, aki a MOL-ligás 
együttes mérkőzéseire is kijár, az alig-
hanem valódi hoki-fanatikus, még ha 
az ifjabb titánok sárma sem elhanyagol-
ható... Persze Kocsis Ferencék mindent 
megtesznek, hogy a játékuk sok nézőt 
vonzzon, a jégcsarnokban egy-egy 

Egy kínos vereség után egy megdolgozott 
győzelem. Felemás hetet produkált a Fehérvár 
KC. Bakó Botond együttese előbb vérszegény 
játékkal kikapott a sereghajtó otthonában, majd 
nagy csatában legyőzte a közvetlen vetélytársnak 
számító debreceni alakulatot.

A bajnoki rajton a Győri Audi ETO 
KC ellen elszenvedett vereséget elő-
zetesen bekalkulálhattuk a Fehérvár 
KC kapcsán, a világ egyik legjobb női 
kézilabdacsapatától kikapni – valljuk 
meg – benne van a pakliban. A foly-
tatás nem alakult rosszul, a Budaörs 
és a Mosonmagyaróvár legyőzése 
már pontokat is hozott a konyhára. 
A nagy pofon azonban ezt követően 
jött, a három forduló után nyeret-
len MTK Budapest elleni két gólos 
kudarc egyszerűen nem fér bele egy, 
a legjobb négy közé igyekvő csapat 
eredménylistájába.
„Vegyesen kezdtük a szezont, erről árul-
kodnak az eredményeink. Talán hiány-
zott egy pofon a felkészülés alatt, talán 
kellett volna egy komolyabb vereség. Ez 
pedig talán megnyugtatott bennünket, 
belekényelmesedtünk a helyzetbe, elhit-
tük, hogy verhetetlenek vagyunk, és ez 
nem jó! Bízom benne, hogy az MTK-tól 
kapott pofon időben jött!” – értékelt a 
fővárosi kudarc után Bakó Botond 
vezetőedző.
A DVSC-TVP ellen aztán bizonyította 
a csapat, hogy tanult a kínos vere-
ségből. A fehérvári mérkőzés első 
félidejét jól kezdte az FKC, a remek 
formát mutató Bandelier–Herr–Tápai 
lövőhármas vezetésével a 9. percben 
már 7-4 volt az állás. A folytatásban 
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aztán csúszott némi hiba a gépezet-
be, a kimondottan jó formát mutató 
debreceniek remekül használták ki 
a védekezésbe becsúszó hibákat, így 
a szünetre a vendégek vonulhattak 
17-16-os előnnyel. A második játék-
részben minden területen feljavult 
a házigazda. Mayerék a 39. percben 
átvették a vezetést, és később már 
nem is engedték ki a kezükből. 
Ugyan végig szoros volt a csata, de 
komoly veszély nem fenyegette a ha-
zai győzelmet: a nyolc gólt vágó Tápai 
vezetésével a Fehérvár KC 29–27-re 
nyert. Folytatás szeptember 26-án a 
Ferencváros vendégeként.

MÁV-pályából amerikaifutball-pálya
somos ZoltáN

A Takarodó úti létesítmény hajdan még NB I-es 
meccseknek is otthont adott, rövidesen azonban 
a tojáslabdás foci hazai fellegvára lehet. A város 
közreműködésével itt épül meg az első magyar-
országi 120 yardos amerikaifutball-pálya.

A MÁV Előre egykori otthona 
mára romos, lerobbant, de a 
pálya állapotát tekintve még 
kielégítő fociterep. A felújítás 
megkezdődött, ám a labdarúgás 

helyett a Fehérvár Enthroners 
és az amerikai futball találhat itt 
új otthont magának. A munka-
gépek már dolgoznak, a tervek 
szerint tavaszra elkészül az első 
hazai szabvány, vagyis 120 yardos 
pálya, és felújítják az öltözőket. 
Ehhez az is kellett, hogy a terü-
let önkormányzati tulajdonba 
kerüljön. Előreláthatólag 2017-ben 
fejeződik be a teljes fejlesztés, 
amelynek keretében az itthon is 
egyre népszerűbb amerikai foci 

MOL-liga-meccsen látható közönség 
pedig vevő az igyekezetre. Pláne, ha 
siker is van mellé… A Fradit úgy verte 
3-0-ra Tyler Dietrich csapata, hogy 
nemcsak az eredmény alapján mond-
hattuk, egyértelmű fölényben voltak a 
fehérváriak. Az előző meccseken ka-
pott sok gól után külön kiemelkedik a 
védekezés hatékonysága és a remekül 
védő Scola kapus teljesítménye. Ami 
pedig a magyar fiatalokat illeti (elvég-
re mégiscsak az ő fejlődésük terepe 
lenne elsősorban a bajnokság), Fekti 
István, az akadémia szakmai igazga-
tója kiemelte: ráébrednek a gyerekek, 
hogy a felnőtt mezőnyben nem férnek 
bele azok a hibák, amiket a juniorok 
között még ki lehetett javítani. A ren-
des játékidőben most először győzött 
a „kis Volán”, csupa boldog rajongót 
láttunk a csarnokban. Nemcsak a 
hölgyek között.

stadionját és egyik legmodernebb 
magyarországi edzőközpontját 
is létrehozzák. „Székesfehérvár 
Önkormányzata teljes mértékben 
elkötelezett abban, hogy a MÁV-pá-
lya rendezését biztosítsa. Szeretnénk 
elérni, hogy minél több Székesfe-
hérváron meghonosodott, valódi 
közösséget létrehozó sportágnak 
saját otthona legyen” – indokolta 

Cser-Palkovics András polgármes-
ter, miért segítik az amerikai foci 
fehérvári képviselőit. Az új bázis 
építésével párhuzamosan a Fehér-
vár Enthroners csapata is merész 
terveket szövöget, cél a feljutás  a 
Divízió I-be, hosszabb távon pedig 
a sportág meghatározó hazai 
csapata lenne a nyolc éve alapított 
együttes. 
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A csatár nélküli játéké a jövő?

Gyurcsó Ádám (középen) két góllal igazolta, csatár nélkül is működhet egy csapat

somos ZoltáN

Először nyert magabiztosan a bajnokságban 
a Videoton. A csapat igazi csatár nélkül verte 
3-0-ra az Újpestet. Hogy ezután is marad-e 
ez a taktika, még kérdés, többek között azért 
is, mert továbbra sem tudni, ki lesz az új 
vezetőedző.

Fizikailag és mentálisan is előre-
lépést ígért korábban Pető Ta-
más, a Vidi megbízott edzője. A 
szakember, mint tudjuk, Bernard 
Casoni segítőjeként közelről látta 
az alapozást, így bizonyára tudta, 
miről beszél, amikor a hiányosságo-
kat említette. (Más kérdés, meny-
nyire etikus utólag bírálni valakit, 
aki mellett ő maga is részese volt a 
napi munkának.) Az Újpest elleni 
múlt hét végi bajnokin látszott, va-
lóban jobb állapotban van a csapat, 
mint korábban, bár jegyezzük meg, 
a két, előzőleg megnyert találko-
zón egyaránt a hosszabbításban 
szerzett gólokat. És ezúttal, a lilák 
ellen is a nyolcvanadik perc után 
biztosította be győzelmét a bajnoki 
címvédő. Függetlenül attól, hogy a 
túlzottan előzékeny vendégvédelem 
komoly segítsége is kellett a 3-0-s 
sikerhez, tényleg ezen a mérkőzé-
sen játszott legjobban a Vidi a sze-
zonban. Amihez lehet, hogy kellett 
az ideiglenes vezetőedző újszerű 
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48 éve a pályán – elevenítsük fel együtt 
a Sóstói Stadion legszebb pillanatait!

1967. szeptember 20-án a VT Va-
sas – Rot-Weiss Erfurt mérkőzésen 
avatták fel a felújított Sóstói Stadi-
ont. A piros-kék szentély történelme 
újabb mérföldkőhöz érkezett, ennek 
kapcsán játékra és időutazásra hívjuk 
szurkolóinkat. 

„Legszebb pillanatom Sóstón” címmel 
október 1-től 10 héten keresztül eleve-
nítjük fel a Sóstói Stadion legemléke-
zetesebb pillanatait, amire várjuk az ifjú 
és rutinosabb szurkolóink történeteit, 
fotóit legszebb Sóstói élményeikről (pl.: 
pályaavatás, szurkolói koreográfiák, 
UEFA menetelés, bajnokcsapat ünnep-
lése, Európa Liga-csoportkör, közös 
fotó Stoplival). A beküldött képeket és 
történeteket közkinccsé tesszük, hiszen 
a vidi.hu oldalon keddenként frissülő 
blogunkban, illetve hivatalos Facebook 
oldalunkon folyamatosan megosztjuk 
majd. A beküldők között pedig minden 
héten egy különleges, Sóstói Stadion 
emlékbögrét sorsolunk ki. A képeket 
a sosto@videotonfc.hu e-mail címre, 

vagy a 8050 Székesfehérvár Pf.: 430 
postacímre várjuk. A borítékon kérjük, 
tüntessék fel: „Sóstói Stadion”.
Párhuzamosan hivatalos Facebook ol-
dalunkon is indítunk játékot. Minden 
szerdán egy mérkőzés fotót osztunk 
meg, amiről meg kell állapítani, hogy 
melyik találkozón készült. A helyesen 
válaszolók között ugyancsak Sóstói 
Stadion emlékbögrét sorsolunk ki.
A 10 hét alatt nem csak a szurkolók 
eleveníthetik fel a legszebb pillanata-
ikat, hanem a Vidi legendái, egykori 
vezetői is elmesélik kedvenc történe-
teiket, hetente frissülő képgalériánk-

ban összegyűjtjük a legjobb mérkőzés 
és szurkolói képeket, minden második 
héten pedig az elmúlt 48 évhez kapcso-
lódó érdekességekkel, statisztikákkal 
idézzük meg a Sóstói Stadion legszebb 
pillanatait.

www.vidi.hu
www.facebook.com/videotonfc

Hajrá, Vidi!

taktikája. Igazi befejező csatár 
nélkül, fürge szélsőire alapozva 
küldte pályára csapatát Pető, ami 
persze nem meglepő, ha a csatárok 
korábbi „góltermésére” gondolunk. 

Ráadásul hibátlan volt a számítás, 
Gyurcsó, Suljić  és Oliveira tényleg 
veszélyesebb volt ebben a felállás-
ban, mint Feczesin vagy Ivanovsz-
ki  az előző meccseken. Miután 

ilyen jól sikerült a Guardiola-féle 
Barcelona által (persze más minő-
ségben…) már elővezetett csatár 
nélküli játék, egyből felmerült a 
szurkolókban, Pető esetleg marad-
hatna hosszabb távon is a kispa-
don. Erre a szabályok szerint nincs 
lehetőség, de hiába mondja hetek 
óta Kovács Zoltán sportigazgató, 
hogy hamarosan bejelentik az új 
edzőt, lapzártánkig ez nem történt 
meg. Ha a Vidi formajavulása tartós 
lesz, amit legközelebb a szombati 
békéscsabai bajnokin bizonyíthat-
nak Gyurcsóék, a jelenlegi szakmai 
stáb már megtette a magáét. Köz-
ben pedig lehet találgatni, ki lesz a 
következő Vidi-tréner, a bedobott 
nevekből lassan egy huszonötös 
keretet is meg lehetne tölteni…
Ha az edzőt még nem is, egy je-
lentős „erősítést” már bejelentett a 
klubvezetés: Juhász Roland 2018-ig 
szerződést hosszabbított Fehérvá-
ron. A magyar mezőnyben nagyon 
kevés hozzá fogható karakterű, 
pályán és öltözőben egyaránt 
és egyértelműen vezérszerepre 
alkalmas játékos található – Kovács 
Zoltán szerint ezért kulcskérdés, 
hogy sikerült vele megállapodni. Az 
öröm kölcsönös, más kérdés, hogy 
a válogatott védő egyelőre nem 
bevethető, sérülése után a teljes 
felépülésre koncentrál.
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