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Polgármesterjelöltek bemutatkozása
Csabai Béla – Demokratikus Koalíció
Csabai Béla vagyok, okl. villamosmérnök és közgazdász.
Három fiam, nyolc unokám
van. 1945 óta élek Székesfehérváron. Négy évig vezettem a Videotonberuházását,
tizenkét évig voltam a Bramag
Kft ügyvezetője, négy évig az
Alba Régia ÉpítőipariVállalat

vezérigazgatója és öt évig a Hazai Építő Zrt vezérigazgatója.
2005-től nyugdíjas.
1964-től NB I-es kosárlabdázó voltam, öt évig játszottam
a MAFC csapatában, ifjúsági
és utánpótlás magyar válogatott voltam. Sport vezetőként a Magyar Kosárlabda

Márton Roland – MSZP – Együtt – PM
Székesfehérvár tele van létminimum
alatt élő, kiszolgáltatott helyzetű
munkavállalóval, alultáplált gyermekkel, elszegényedő és egyre rosszabb
színvonalú egészségügyi és szociális
ellátásra jogosult nagyszülővel. Az
összefogásban résztvevő pártokkal azon dolgozunk, hogy ne csak
Székesfehérvár legyen tele élettel,
hanem a székesfehérváriak élete
legyen tele örömmel! Az erőszakos
politika helyett az együttműködésre

építve valódi, piaci alapú munkahelyek
létrejöttét fogjuk támogatni! Miközben
Székesfehérvár a bűnözés fővárosa lett
az elmúlt években - mindennapossá
váltak a vagyon elleni bűncselekmények és a kábítószeres visszaélések - a
rendőrség felsőbb utasításra a békés
lakosság bírságolására koncentrál.
Mi valódi közbiztonságot teremtünk,
amely állami, civil, és piaci partnerek
együttműködésére épít, amelyben
minden szereplő, minden erőforrását

Bialkó László Gergő – LMP – 4K!
Bialkó László Gergő vagyok, az LMP
polgármesterjelöltje. Székesfehérváron
születtem és itt is nőttem fel. A Bugát
Pál Egészségügyi Szakközépiskola és
Gimnázium emelt szintű biológiakémia szakán érettségiztem. Természettudományos képzésem ellenére középiskolai éveim alatt az érdeklődésem
mindinkább a társadalomtudományok
és a média felé fordult.
Dolgoztam a Fehérvár Televízió munkatársaként, majd több országos napilap

szerkesztőségében is megfordultam.
Szakterületem az online és a közösségi
kommunikáció. Munkámban a szakmai
etika, a hitelesség, a korrektség voltak
azok az alapértékek, amik leginkább
meghatározták tevékenységem.
Az LMP színeiben Székesfehérváron
egy olyan városért szeretnék dolgozni,
amelynek fenntartható egészségügyi,
oktatási és szociális rendszere van
és ahonnan a fiataloknak nem kell
elköltözniük egy jobb élet reményé-

Cser-Palkovics András – Fidesz – KDNP
Négy éve bizalmat kértem Öntől, és
megígértem, hogy legjobb tudásom
szerint, lelkiismeretesen szolgálom
városunkat. Ön hamarosan ítélhet,
helyesen éltem-e a kapott bizalommal.
Azt ígértem, jó gazdája leszek a városnak. Mára az örökölt adósság eltűnt,
tervezhető költségvetés, jelentős tartalék,
fejlesztési lehetőség lett helyette.
Azt szerettem volna, hogy Fehérvár ismét
történelmi főváros legyen polgárai és az
ország egésze szemében. Szent István

Emlékévünk sikere, a Nemzeti Emlékhely lehetőségei, az Árpád-ház program
támogatottsága ebbe az irányba hatnak.
Azt kívántam, induljunk el a modern,
mégis szerethető nagyváros kialakítása
felé. Új Fő utcánk, a Mártírok útja, a
teljessé vált szennyvízhálózat, a Saára
Gyula program útfelújításai mind ezt
szolgálják.
Szerettem volna, ha polgáraink mindezeket jó egészségben tudják élvezni.
Sorvadásra ítélt kórházunk feléledt, új

Szövetségénekalelnöke, a Magyar Tenisz Szövetség elnöke és
a Bramac Kézilabda (ma MKB
Veszprém) alapító tagja.
Vezetőként megtanultam, hogy
a siker kulcsa a csapatmunkában
van és ezt a Demokratikus
Koalíció csapatában találtam
meg.
a bűnözés megelőzésére koncentrálja.
A Fidesz jelentős forrásokat vont ki az
oktatásból, az egészségügyből és a szociális ellátó rendszerből, holott a város
legfontosabb beruházása gyermekeink
oktatása, a lakosság egészségének megőrzése, és a rászorulók támogatása kell
legyen. Vállaljuk, hogy visszaállítjuk
gyermekeink hozzáférését a tudáshoz!
5 éves bölcsőde, óvoda és iskolafejlesztési programot hajtunk végre, javítjuk
az egészségügyi alapellátó hálózatot és
a szociális ellátó rendszert. Összefogásban Önökkel, Önökért!
ben. Meggyőződésem, hogy minden
lehetséges eszközzel segíteni kell a
helyi kis- és középvállalkozásokat s
ezzel együtt átláthatóbbá kell tenni
az önkormányzati támogatásokat is.
Fontosnak tartom még a meglévő
kulturális programok bővítését, a helyi
alkotó közösségek támogatását és új
közösségi terek létrehozását.
Munkám során a hatalmi harcokat
meghaladva Székesfehérvár lakóinak
a mindennapi élethez kapcsolódó
érdekeit szeretném képviselni a zöld
politika jegyében.
atlétikai centrum, megújult kosárlabdaés jégcsarnok, parkjainkban futópályák,
edzőszerek várják a sportbarátokat. A
gyerekek tartalmas szórakozását szolgálja a Hetedhét Játékmúzeum, a Koronás
Park, az új játszóterek.
Azt akartam, hogy a fehérváriak megélhetése biztosabb legyen. Gazdaságunk
ereje, munkahelykínálatunk révén ma
a sajtó mint „munkanélküliség nélküli
várost” említi Fehérvárt.
Ezen az úton szeretném tovább vezetni
városunkat. Bizalmát, támogatását a
megkezdett munka folytatásához kérem.
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Horváth-Tancsa Ágnes – Jobbik
Élhető Fehérvárt! Azt gondolom, hogy
nem cukormázas marketing fogásokra
van szüksége a fehérváriaknak, hanem
lehetőségekre. Akkor lesz igazán élhető
a városunk, ha mi benne élők jól érezzük magunkat, ha a barátainkkal gond
nélkül be tudunk ülni egy belvárosi
étterembe vacsorázni, akár egy jó színházi előadás után is, ha eszünkbe sem
jut más városba költözni egzisztenciális
vagy éppen közérzeti okok miatt.
Ezekhez nem elég egy új játszótér, egy

drága vásár vagy éppen egy látványos
előadás. Lehetőségek kellenek. Munkahelyek, ahol megbecsülik, értékelik
az embert és a munkáját, tisztességes
bérlakás rendszer, színvonalas egészségügyi ellátás és még lehetne sorolni
bőven, hogy milyen lehetőségekre van
szüksége a székesfehérváriaknak. Az
önkormányzati választásnak arról kell
szólnia, hogy egy-egy városrésznek
megfelelő képviselete legyen, és a
közgyűlésben ki-ki a maga lakókö-

zösségének az érdekeit igyekezzen a
legjobban érvényesíteni. Se régen, se az
elmúlt években nem ez történt. Nincs
valódi képviselete a fehérváriaknak az
önkormányzatban. Így lehetőségeik
sincsenek. Hiszen úgy tűnik senkit
nem érdekel, hogy valójában milyen
problémákkal küzdenek az itt élők.
Ezen szeretnénk változtatni, ehhez
kérjük az Ön támogatását. Talán ez az
utolsó alkalom, hogy közösen tegyünk
azért, hogy Székesfehérvár valóban
egy élhető város legyen. Számítunk
Önre!

hosszú évek óta a közügyekben is a Városért tevékenykedem.
A VÁLASZ egy kiváló közösség, ami
2002 óta van jelen Székesfehérvár életében
– szinte mint egy család tevékenykedünk
Városunkért. Vezetőségünk immár 10 éve
változatlan és most harmadik alkalommal
mérettetjük meg magunkat az önkormányzati választásokon. A 2006-os és a
2010-es sikernek köszönhetően, az Önök
bizalmából már 8 éve képviselem az VÁLASZ értékrendjét a Közgyűlésben tár-

saimmal, akik a Város életében különböző
bizottságok tagjaiként tevékenykednek.
Lokálpatrióta szemléletű Egyesületünk
számára kiemelten fontos nekünk a sport
és egészségvédelem, az ifjúság helyzete, a
civil ügyek és a környezetvédelem.
Jelöltjeink átlagéletkora jól mutatja, hogy
tapasztalattal rendelkező fiatalos csapat
vagyunk!
Kérem Önöket, ismerjék meg programunkat és szavazzanak rám és a VÁLASZ
jelöltjeire október 12-én – és bizonyosodjanak meg róla, hogy mi vagyunk „a jövő
VÁLASZa Székesfehérvárnak!”

Juhász László – VÁLASZ
Tisztelt Fehérváriak!
A VÁLASZ – Független Civilek Fehérvárért Egyesület és képviselőjelöltjei nevében
köszönöm, hogy az Önök segítségével sikerült összegyűjtenünk a szükséges számú
ajánlást és így találkozhatnak jelöltjeink és
a VÁLASZ nevével a szavazólapokon!
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam!
Juhász László vagyok, a VÁLASZ
elnöke és polgármesterjelöltje. Tősgyökeres
fehérváriként minden ideköt: itt élek, itt
dolgozom, családom is a Városban él – és

Mező Balázs Béla – Nyugodt Hétköznap Polgárőr Egyesület
Dr. Mező Balázs Béla, a Nyugodt
Hétköznapokért Polgárőr Egyesület
polgármester-jelöltje:
Dr. Mező Balázs Béla 36 éves ügyvéd
vagyok, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen végeztem. Édesapámmal
– aki a város első Jegyzője volt – közös,
várkörúti ügyvédi irodánkban praktizálok 2004 óta. Feleségem pedagógus
és, egy 6 éves kislányunk van. A Jobbik
városi elnöke voltam 2011 májusától,
annak közelmúltban történt felosz-

latásáig. 2012 márciusa óta egyedül
képviselem Önöket keresztény, konzervatív, nemzeti radikális szemlélettel,
Székesfehérvár Közgyűlésében, és a
Gazdasági Szakbizottságban. A város
vagyongazdálkodási tanácsnoka címet
is birtoklom. Római katolikus, vallását
gyakorló vagyok, Isten egyházát világi
lelkipásztori kisegítőként is szolgálom,
emellett az Öreghegyért Egyesületben
is ténykedek. Legfontosabb feladatomnak lokálpatriótaként, az itt élők

életminőségének javítását tekintem,
a közbiztonság megteremtésével,
minőségi munkahelyek létrehozásával, a
tömegközlekedés fejlesztésével, az autósoknak új parkolók- parkolóházak, míg
a kerékpárosok számára kerékpárutak
építésével, az Önkormányzat emberközpontúvá és szolgáltató szemléletűvé
alakításával. Városunk fejlesztése során
törekszem az önfenntartásra, és enyhíteni az energiafüggőségen, a megújuló
energiaforrások kihasználásával, így a
központi fűtés és meleg-víz árát tovább
lehet jelentős mértékben csökkenteni.

A Fehérvár Médiacentrum több médiafelületen, televízióban, rádióban, valamint online portálokon és és hetilapján keresztül nyújt gyors, pontos információkat nézői, hallgatói és olvasói számára Székesfehérváron és vonzáskörzetében. Komplex tartalomszolgáltatást biztosít ügyfelei részére, és évek óta
sikerrel vesz részt uniós pályázati kommunikációs projectek lebonyolításában.
Ú J S Á G -T E L E V Í Z I Ó - R Á D I Ó - O N L I N E

Legyen Ön is a Fehérvár Médiacentrum partnere!

Hirdetésfelvétel:
Telefon: 22-516-112
8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a.

e-mail: marketing@ fehervarmediacentrum.hu
www.fehervarmediacentrum.hu
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Székesfehérvári egyéni jelöltek
A tizennégy székesfehérvári választókerület
azon egyéni képviselőjelöltjeinek névsorát
közöljük le, akik a Fehérvár Médiacentrum
tudomására hozták indulási szándékukat.
(A Választási Iroda nem adja ki az ajánlóívet
felvett jelöltek névsorát, így csak azon jelölteket tudjuk közzétenni, akik lapzártánkig
értesítették szerkesztőségünket indulási
szándékukról.) A jelöltek nevét választókerületenként közöljük, azon belül pedig a
jelölő szervezetek kisorsolt sorrendjében.

1. övk. Belváros
Illikmann Piroska – Demokratikus
Koalíció; Égi Tamás – Fidesz–KDNP;
Fertő László – Civil Mozgalom;
Mező Balázs Béla – Nyugodt Hétköznap Polgárőr Egyesület; Csizmadia László – MSZP–Együtt–PM;
Palatinus Endre – VÁLASZ; Thomas
Sowunmi – LMP–4K!; Horváth
Lénárd – Jobbik.
2. övk. Északi városközpont
Pőtze Endre – Demokratikus Koalíció;
Kovács Béla Sándor – Fidesz–KDNP;
Csohány Jánosné – Civil Mozgalom;
Sági Balázs – Nyugodt Hétköznap
Polgárőr Egyesület; Márton Roland
– MSZP–Együtt–PM; Fekete Csaba –
VÁLASZ; Gombó Áron – LMP–4K!;
Tián József – Jobbik.
3. övk. Víziváros
Ráczné Földi Judit – Demokratikus
Koalíció; Horváth Miklósné – Fidesz–KDNP; Mátay Balázs – Civil
Mozgalom; Liszt Gábor – Nyugodt
Hétköznap Polgárőr Egyesület; Mihályi Mónika – MSZP–Együtt–PM;

Juhász László – VÁLASZ; Surányi
Gabriella – LMP–4K!; Dömsödi Judit
– Jobbik.
4. övk. Keleti városközpont
Borbély Hajnalka – Demokratikus
Koalíció; Molnár Tamás – Fidesz–
KDNP; Lánczos Róbert – Civil
Mozgalom; Bitter József – Nyugodt
Hétköznap Polgárőr Egyesület; Vass
Éva – MSZP–Együtt–PM; Tóth
Szilvia – VÁLASZ; Laborczné Gál
Johanna – LMP–4K!; Kaszonyi Sándor Csaba – Jobbik.
5. övk. Tóváros – Alsóváros
Kiss Bálint – Demokratikus Koalíció;
Mészáros Attila – Fidesz–KDNP;
Bajna Enikő – Civil Mozgalom;
Deres Zoltán – MSZP–Együtt–PM;
Márkus Klára – VÁLASZ; Espár
Tamás – LMP–4K!; Egyed Béla –
Jobbik.

Polgárőr Egyesület; Buth Sándor –
MSZP–Együtt–PM; Izsay Donát
– VÁLASZ; Blaumann Zoltán –
LMP–4K!; Róth József – Jobbik.
8. övk. Északi Palotaváros
Jávor Sándor – Demokratikus
Koalíció; Viza Attila – Fidesz–
KDNP; Lukácsné Deák Edit – Civil
Mozgalom; Beiner József – Nyugodt
Hétköznap Polgárőr Egyesület; Szabó
Gábor – MSZP–Együtt–PM; Vid
Péter – VÁLASZ; Hortobágyi József
– LMP–4K!; Fazakas Attila – Jobbik.
9. övk. Szedreskert – Feketehegy –
Szárazrét
Kuti Csaba – Demokratikus Koalíció;
Fekete Ferenc – Fidesz–KDNP;
Pappné Tóth Erika – Civil Mozgalom;
Vertig Csaba – MSZP–Együtt–PM;
Szili Csaba – VÁLASZ; Néző László
– LMP–4K!; Halász Róbert – Jobbik.

6. övk. Maroshegy

10. övk. Felsőváros

Lada Csaba – Demokratikus Koalíció;
Brájer Éva – Fidesz–KDNP; Nyári Beatrix – Civil Mozgalom; Domján Csaba –
Nyugodt Hétköznap Polgárőr Egyesület;
Béla József – MSZP–Együtt–PM;
Mezővári Balázs – VÁLASZ; Bialkó
László Gergő – LMP–4K!; Földesi Zsolt
– Jobbik.

Fülöp Zsolt – Demokratikus Koalíció;
Földi Zoltán – Fidesz–KDNP; Gábor
Imre – Civil Mozgalom; Völgyi Szabolcs – Nyugodt Hétköznap Polgárőr
Egyesület; Szalai Bálint – MSZP–
Együtt–PM; Soós Péter – VÁLASZ;
Marton Zsolt – LMP–4K!; Vida
Attila – Jobbik.

7. övk. Déli Palotaváros

11. övk. Almássy- és Fáy-telep, író és
vezér utcák

Suhaj Alex – Demokratikus Koalíció;
Ungváry Árpád – Fidesz–KDNP;
Hollósi Sarolta – Civil Mozgalom;
Szabó Judit – Nyugodt Hétköznap

Szemes Tibor – Demokratikus Koalíció; Deák Lajosné – Fidesz–KDNP;
Szokó Zsolt – Civil Mozgalom;

Csonka Gergő – Nyugodt Hétköznap
Polgárőr Egyesület; Golubeff Róbert
– MSZP–Együtt–PM; Gutiné Fehér
Veronika – VÁLASZ; Vudmaszka
Katalin – LMP–4K!; Horváth-Tancsa
Ágnes – Jobbik.
12. övk. Északi Öreghegy – Csala
Grman Péter – Demokratikus
Koalíció; Östör Annamária – Fidesz–KDNP; Jakab Tamás – Civil
Mozgalom; Regős Péter – Nyugodt
Hétköznap Polgárőr Egyesület;
Nehrer György – MSZP–Együtt–
PM; Mikuska Barbara – VÁLASZ;
Németh József István – LMP–4K!;
Végh Alajos – Jobbik.
13. övk. Déli Öreghegy – Kisfalud
Csabai Béla – Demokratikus Koalíció;
Horváth Miklós Csaba – Fidesz–
KDNP; Gali Krisztina – Civil
Mozgalom; Major Sándor – Nyugodt Hétköznap Polgárőr Egyesület;
Koszorus Béla – MSZP–Együtt–PM;
Márton Ibolya – VÁLASZ; Kovács
Zoltán – LMP–4K!; Bognár Zsolt –
Jobbik.
14. övk. Ráchegy – Búrtelep – Köfém –
Börgönd
Mészáros Brigitta – Demokratikus
Koalíció; Dienesné Fluck Györgyi –
Fidesz–KDNP; Major László – Civil
Mozgalom; Tolnai Zoltán – Nyugodt
Hétköznap Polgárőr Egyesület;
Kálmán Mihály – MSZP–Együtt–
PM; Tornyai Péter – VÁLASZ; Tóth
Árpád – LMP–4K!; Köböl András
– Jobbik.

Nyilvántartásba vett székesfehérvári egyéni jelöltek
Azon egyéni jelöltek listáját közöljük
itt, akiket lapzártánkig a Választási
Bizottság nyilvántartásba vett, mert a
szükséges és érvényes aláírásgyűjtő
íveket leadták. A jelölő szervezetek
sorrendjét sorsolással határoztuk
meg, azon belül választókerületenként közöljük a neveket. A Választási
Bizottság lapzártánkig két polgármester-jelöltet vett nyilvántartásba:
Cser-Palkovics András – Fidesz–KDNP
és Juhász László – Válasz.

Független
7. övk. Farkas László; 9. övk.
Szigli István
Fidesz–KDNP
1. övk. Égi Tamás; 2. övk. Kovács
Béla Sándor; 3. övk. Horváth
Miklósné; 4. övk. Molnár Tamás;
5. övk. Mészáros Attila; 6. övk.
Brájer Éva; 7. övk. Ungváry

Árpád; 8. övk. Viza Attila; 9. övk.
Fekete Ferenc; 10. övk. Földi
Zoltán; 11. övk. Deák Lajosné;
12. övk. Östör Annamária; 13.
övk. Horváth Miklós Csaba; 14.
övk. Dienesné Fluck Györgyi
VÁLASZ
1. övk. Palatinus Endre; 2. övk.
Fekete Csaba; 3. övk. Juhász
László; 4. övk. Tóth Szilvia; 5. övk.

Márkus Klára; 6. övk. Mezővári
Balázs; 7. övk. Izsay Donát; 8. övk.
Vid Péter; 9. övk. Szili Csaba; 10.
övk. Soós Péter; 11. övk. Gutiné
Fehér Veronika; 12. övk. Mikuska
Barbara; 13. övk. Márton Ibolya;
14. övk. Tornyai Péter
Nyugodt Hétköznapért Polgárőr
Egyesület
8. övk. Beiner József
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Városfejlesztési kérdések, támogatások, régészeti kutatások
Gáspár Péter

Döntöttek a székesfehérvári
Szent István Bazilika felújítási
munkálatainak támogatásáról a
képviselők. A Bazilika felújítását összekapcsolnák azzal a
régészeti feltárással is, amelyet
Géza fejedelem egykori temploma környékén végeznének. A
napirend kapcsán Földi Zoltán
a Szent Sebestyén templom
felújításához való hozzájárulásra kérte a közgyűlést.
A munkálatok folytatásához
mintegy 50-60 millió forintra
lenne szükség. Cser-Palkovics
András polgármester elmond-

Fotó: Bácskai Gergely

Vízivárosi parkolók felújításáról és
üzemeltetéséről állapodtak meg, döntöttek a Szent István Bazilika felújítási munkálatainak támogatásáról és a
helyi közforgalmú közlekedési járatok
menetrendjének módosításáról is
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Közgyűlésének pénteki ülésén.

A Jobbikból kiebrudalt Mező Balázs a templomfelújítások támogatásáról
szóló polgármesteri javaslat mellett érvelt

ta, hogy a felújítás folytatását
támogatja a város olyan arányban, ahogyan ezt megtette a
Bazilika esetében is.

Parkolók felújítására és üzemeltetésére vonatkozó megállapodást is kötött a közgyűlés.
A döntés a vízivárosiak életmi-

nőségét javítja, ugyanis a Budai
út 41. előtt és a Lövölde úton
is parkolóhelyeket létesítenek.
A Sóstói Stadionnal kapcsolatban is tárgyalt a közgyűlés,
a kormánydöntés alapján a
jelenlegi stadion helyén egy
UEFA IV. kategóriájú stadion
épül. Kopjafát és emlékkövet
állítanak a Géza utca és a
Királysor kereszteződésében a
hősi halált halt székesfehérvári
Magyar Királyi Szent István
3. honvéd gyalogezredhez
tartozó 159 honvéd emlékére.
A holokauszt áldozatainak
emlékét pedig az Óvoda utcai
izraelita temető előtt őrzi majd
műalkotás.
Régi adósságot törlesztve
újabb régészeti kutatásra adott
megbízást az önkormányzat. A
szakemberek a Fehérvárt alapító
Géza nagyfejedelem mai székesegyház közvetlen közelében
épített templománál végeznek
kutatásokat.

Egymilliárd a Sóstóba? Megszólalnak a szirénák
Lapunk információi szerint a miniszterelnök
támogatását kéri Székesfehérvár polgármestere, hogy a gazdag élővilágú, országos védettség alatt álló Sóstót megmenthessük. Cser-Palkovics András a hétvégén
juttatta el levelét Orbán Viktornak.

A Sóstó vízfelülete az elmúlt
évtizedekben fokozatosan csökkent,
ami immár veszélyezteti az ott élő
állatok jövőjét és a természetvédelmi területet. A város ugyan több
pályázatot is benyújtott 2008 óta a
tó rehabilitációja érdekében, de azok
az esetek többségében forráshiány
miatt nem valósulhattak meg. A
Fehérvár tüdejének is nevezett területen olyan védett fajok is találhatók,
mint a pettyes vízicsibe, a gólyatöcs,
a nyári lúd és a cigányréce, ám a
terület eliszapolódása miatt ezeknek
az állatoknak a léte forog kockán.
Információink szerint Cser-Palkovics András levelében a természetvédelem mellett hivatkozott a

Sóstó turisztikai jelentőségére, amely
kedvelt kiránduló- és közösségépítő helye a fehérváriaknak és a
környéken élőknek. A polgármester
levelében arra kérte a miniszterelnököt, hogy a Sóstói Stadion állami
fejlesztésben történő felújítása
mellett – aminek eredményeként
Budapest és Debrecen után Fehérvár
is rendezhet majd UEFA 4-es szintű
mérkőzéseket – a sportlétesítmény
szomszédságában lévő természetvédelmi terület rehabilitációjára is
segítsen forrást biztosítani. CserPalkovics András levelében utalt
arra, hogy a már elkészített tervek
alapján a Basa-árok rendezését, az
iszapkotrást és vízszabályozást –
amely eléri az 1,1 milliárd forint
költséget – összehangolva lehetne
végezni a stadion fejlesztésével, és
ezzel egy Európában is egyedülálló
„zöld stadion” jöhetne létre.
Bár a felvetésre lapzártánkig válasz
nem érkezett, úgy tudjuk, Orbán
Viktor miniszterelnök megfontolandónak tartja a javaslatot.

nagy zoltán péter

A Hörman-Rema riasztó-tájékoztató szirénarendszer hangos üzemű próbájára
kerül sor szeptember 2-án, kedden a
város külső védelmi tervének részleges
gyakorlása során. Mindez a rendszer
próbájára szolgál, lakossági intézkedést nem igényel az elhangzó riasztás.

A szirénák először 10 óra 50
perckor szólalnak meg, melynek részeként egy szöveges
tájékoztatót hallhatnak az
állampolgárok. Az első jelzés
után következik a „katasztrófariadó” szirénajele, amely egy 120

másodpercig tartó, váltakozó
hangmagasságú, folyamatos
szirénahang.
A gyakorlat végén, 11 óra 45
perckor hangzik el a második
szöveges tájékoztató a gyakorlat
befejezéséről, majd a „veszély
elmúlt” szirénajel hallható, amely
kétszer egymás után megismételt, harminc másodpercig
tartó, egyenletes hangmagasságú
szirénahang, a jelzések között
harminc másodperces szünettel.
A szirénák megszólalása ezekben az időpontokban csak a
rendszer próbája, a lakosságnak
semmiféle teendője nincs.

Illusztráció

nagy zoltán péter
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Örömteli kezdés a Felsővárosi Óvodában
A HETILAP

Képviselői
programok

Látrányi viktória

Nem túlzás, ha azt állítjuk, a szeptember idén valószínűleg a felsővárosi
oviban lesz a legboldogabb. Székesfehérvár legöregebb óvodája a nyári
szünet alatt igen komoly felújításon
esett át. Így szeptember elsejétől
már egy szép és új oviba járhatnak a
gyerekek.

Ahogy arról már a nyáron beszámoltunk, június 30-án adták át
a kivitelezőknek munkaterületként az óvodát, és a nyári szünet
alatt elkészült az intézmény
teljes elektromos hálózatának
felújítása: új vezetékrendszert
húztak be, lecserélték az összes
kapcsolót és konnektort, és új
lámpákat szereltek föl. Elkészült
a teljes fűtésrendszer cseréje, és a
nyílászárókat is lecserélték a 127
éves épületen. „A külső homlokzat
felújításán ugyan még dolgoznak
a szakemberek, de az udvar felőli
rész már elkészült, így szeptember
elsején már tudjuk fogadni a gye-

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

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

Raktárak:
• Mura u. 2. szám alatti telephelyen
475 m 2-es új raktár, fűtött műhelyek,
fűtetlen raktárak, konténerek;
• József Attila kollégiumnál (Hosszúsétatér
felől) 68 m 2-es használaton kívüli
hőközpont
Garázs:
• Zámoly u. 5. szám alatt 17 m 2-es garázs
Parkolóhelyek:
• Zámoly u. 5. szám alatt zárt udvarban
2 db 10 m 2 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:
e-mail:

22/541-307
info@szepho.hu;
Rumpler.Monika@szepho.hu

Fotó: Bácskai Gergely

Feketehegy–Szárazrét–
Szedreskert
Szigli István
Szeptember 2-án, kedden
12.30 és 14.30 között a Farkasvermi út 40. szám alatt, 14.30
és 16.30 között pedig a Régi
Csóri út 13. szám alatt várja a
Feketehegy–Szárazréten illetve
a Szedreskerten élőket. Utóbbi
helyszínen és időpontban ügyfélfogadást tart a Fejér Megyei
Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala. Az érdeklődők a közgyógyellátásra, az
ápolási díjra, az időskorúak
járadékára és az egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultság
megállapításával kapcsolatban
kérhetnek tájékoztatást.

Az óvodai dolgozók a felújítás utáni takarításban, pakolásban segítettek, de
az ovis gyerekek szülei is kivették a részüket a munkából

rekeket.” – mondta el lapunknak
Bisztriczné Macz Éva óvodaigazgató. Az utcafronti részt
szeptember első felében fejezi be
a kivitelező.
Földi Zoltán, a Felsőváros
önkormányzati képviselője elmondta, hogy több olyan dolog
derült ki a felújításkor, ami a

tervezett 27 milliós költséget
40 millióra emelte: „A gépészet
terén nagyon sok halaszthatatlan
munkát el kellett végezni. Most
az óvodában a legszükségesebb
felújítást sikerült megvalósítani, de
a célunk az, hogy folytatódhasson a
rekonstrukció a tetőfelújítással és a
szennyvízvezetékek cseréjével.”

Új fogyasztóvédelmi honlap
Heiter Dávid Tamás

A www.aszfv.hu oldal hasznos információkat ad a Fogyasztói kisokosról,
a Vásárlóbarát Város programról és a
fogyasztóvédelmi szervezetekről.

A www.aszfv.hu oldal azért jött
létre, hogy segítse a vásárlókat,
megkönnyítve az eligazodást
a mindennapjainkat érintő
fogyasztóvédelmi kérdésekben.
Az elmúlt években örömmel tapasztalható, hogy több
szolgáltatást vállalnak fel civil
szervezetek, emelte ki Róth
Péter alpolgármester a honlapot bemutató sajtótájékoztatón.
Mint mondta, fogyasztóvédelmi szolgáltatásokat a lakótelepi
szolgáltató irodák is nyújtanak,
melyek hálózata elkezdett
városunkban is kiépülni az Új
Széchenyi Terv segítségével. A
tervek szerint minden lakótelepen létesülnek ilyen irodák,
ahol az érdeklődők a prog-

ramok mellett számos szolgáltatást is igénybe vehetnek.
Az alpolgármester véleménye
szerint az új honlap ezek
működtetésében is segítséget
nyújthat, hiszen nem ülhet
mindig mindenhol képzett
fogyasztóvédelmi szakember.
Domokos Tamás, az Echo
Nonprofit Network stratégiai
igazgatója szerint az új alapítványi honlap újabb kommunikációs csatornát nyit, mely
egyben az alapítványi szolgáltatások és programok virtuális
gyűjtőhelye is. Kiemelte, hogy
egy fogyasztóvédelmi szakmai
szolgáltató szervezet, ha el
akarja érni a fiatalokat, nem
várhat arra, amíg megtörténik
a baj, és a károsultak maguk
keresik fel az irodát. Elébe kell
menni az eseményeknek, és a
prevencióra is komoly erőforrásokat kell áldozni. Ennek egyik
eszköze az internetes megjelenés.
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Fehérváron a Rockmúzeum
Szabó Petra

A Rockmúzeum megálmodója, B. Tóth László mindig
megőrizte technikai eszközeit,
majd később elkezdett kutatni
a régiségek után. Végül találkozott Kelemen Andrással, aki
szintén ennek a szenvedélynek
hódol. Idén februárban létrehozták állandó kiállításukat, egy
800 négyzetméteres csarnokban
tárták a közönség elé akkor még
sokkal kisebb gyűjteményüket,
ami a hatvanas évek elejétől
egészen 1989-ig mutatja be a
magyar rockzene történetét.
A gyűjtemény folyamatosan
bővül. Eleinte kutatni kellett
a kiállítható darabok után, ma
már a zenészek maguk viszik be
a különleges látnivalókat.
„Megvan már a bizalom a zenészek és a Rockmúzeum között.
Tudják, hogy nálunk jó helyen

Fotók: Kiss László

Augusztus 28-án a budapesti
Rockmúzeum anyagából válogatott
kiállítást nyitottak meg A Szabadművelődés Házában.

A kiállítás felér egy időutazással

vannak a relikviák, nagyon
sokan látják őket. Minden zenész
végiggondolja, hogy az életének egy
részét érdemes lenne megmutatni,
és mindenki kezd rájönni arra,
hogy ez a magyar kultúrának egy
nagyon fontos része.” – mondta el
lapunknak B.Tóth László.
A székesfehérvári tárlat a
budapesti Rockmúzeum egy
részét mutatja meg, bakelit
lemezek mellett a szegedi ládagyár hangszere vagy Karádi

B. Tóth László évtizedek óta gyűjti a zenei relikviákat

Katalin mikrofonja
is megtekinthető. A
fellépőruhák között

különlegességnek számít
Pásztor László kabátja. Ezeken
kívül különféle használati
tárgyakat valamint a magyar
rocktörténelem ikonikus
hangszereinek sorát vonultatja
fel a kiállítás. A látogatók retro
zenét hallgatva, a kiállított darabokat nézve bizony könnyen
a hatvanas-hetvenes években
érezhetik magukat.
A kiállítás zárásaként Vikidál
Gyula adott koncertet a jelenlévőknek. A Rockmúzeum
kulturális küldetésének része
nemcsak a múlt ápolása, hanem
jelmondatuknak megfelelően
a jövő építése is: „A múltat a
jelenen keresztül visszük át a
jövőbe!”

A kiállítás megnyitóját követően Vikidál Gyula dallolt a közönségnek

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. •
Fax: 06-22-516-100 • E-mail: ujsag@fehervarmediacentrum.hu • Felelős szerkesztő: Nagy Zoltán Péter • Telefon: 06-30-530-23-77 • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fehervarmediacentrum.hu •
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Megújult gyógyszertárak

Közvetlenség, áttekinthetőség
és tanácsadás. Mindez fémjelzi a most átadott patikákat,
amelyekben olyan környezetet
alakítottak ki, ami segíti a
betegekkel való kommunikációt, tanácsadást. Dr. Zlinszky
János, a hazai BENU Gyógyszertár Hálózatot összefogó
Pharmanova Zrt. igazgatósági tagja elmondta, hogy a
modern szemlélet mellett nagy
hangsúlyt fektetnek a betegekkel való közvetlen kapcsolat
kialakítására és a személyes
hangvételre is.
A Távírda utcai gyógyszertárban avatóbeszédet mondott
Östör Annamária egészségügyi
tanácsnok is. „Mindig öröm
számunkra, ha Székesfehérvár
egészségügyi ellátásának színvonala emelkedik. Köszönet illeti a
gyógyszerészeket is, akik fáradhatatlan munkájukkal élen járnak
a betegek felvilágosításában.” –
mondta Östör Annamária.
Ezt követően az avatóünnepség
a Hunyadi utcai rendelőintézet
melletti patikában folytatódott.
Itt Dienesné Fluck Györgyi
önkormányzati képviselő

Fotó: Kiss László

Két fehérvári patika is nagy fejlesztésen esett át az elmúlt időszakban.
Így modern külsővel és belsővel
fogadja az odaérkezőket az Országalma gyógyszertár és a Szent Lukács
patika. A szakemberek a megnyitó
alkalmából egészségvédő programokkal, valamint tanácsadással
várták a látogatókat.

Új környezet, ami segíti a betegekkel való kommunikációt, tanácsadást

kívánt eredményes munkát a
megújult gyógyszertár munkatársainak. „Az egészségügyi

felvilágosító munka nemcsak
kiváltság, de felelősség is. Kívánom, hogy a gyógyszertárakból

legyenek újra a régi, nemes értelemben vett patikák.” – mondta
a képviselő.

Segítségnyújtó foglalkozások indulnak
A székesfehérvári RÉV Szenvedélybeteg-segítő
Ambulancia sikeres pályázat révén tájékoztató,
felvilágosító jellegű interaktív foglalkozásokat szervez. Az idén ősszel induló alkalmakon
csoportos foglalkozások keretében szó lesz a
családi életre történő nevelésről, illetve fókuszba

kerülnek a szenvedélybetegek hozzátartozói és
a szülők, a szülővé válás nehézségei. Érdeklődni
lehet a RÉV-nél személyesen (8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 14.), e-mail-ben (szfvar.rev@
gmail.com), illetve telefonon (06-22-506-606,
06-30-443-8289)
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Bácskai Gergely

Még zajlanak ugyan a munkálatok,
azonban a szeptemberi forgalomnövekedés miatt megindult a
tömegközlekedés a Mártírok útján,
közben pedig elkezdődött a burkolat
felújítása a Madách utca és a Seregélyesi út közötti szakaszon is. A
teljes útszakasz felújítása várhatóan
október végéig készül el.

Dienesné Fluck Györgyi,
a 14. számú választókörzet
önkormányzati képviselője
hangsúlyozta, hogy sok év után

végre olyan állapotba kerül az
út, amilyennek egy gyűjtőútnak
lennie kell. Megköszönte a lakók
türelmét és elmondta, hogy
szeptemberben szeretnének
ismét összehívni egy lakossági
fórumot, ahol az útjelzésekről,
valamint közlekedési kérdésekről
egyeztetnének a lakokkal.
„Egy nagyon fontos mérföldkőhöz
érkeztünk azzal, hogy vissza lehetett engedni a közösségi közlekedést
és a forgalmat is a Mártírok útjára.
Látszik már, hogy milyen lesz az
új út, ami a szakemberek szerint is
megnyugtató minőségben készült el.

A Zrínyi utcától a Madách utcáig terjedő szakaszon aszfaltozási
munkák zajlanak, és jelzőlámpás forgalomirányítás van kétszáz méter
hosszan. A Zrínyi utcában ideiglenesen megszűnt az átmenő forgalom,
mert a Mártírok út felőli kihajtás a felújítás miatt nem lehetséges. Az
építési munkák miatt a Kinizsi utcai buszmegálló az átépítés időszakában kimarad, ezért az utasok a szomszédos Gyár utcai, illetve Tüzép
vagy Kórház Rendelőintézeti megállókat vehetik igénybe. A forgalom
korlátozására a Mártírok útja vasútállomás felőli sávjainak átépítése
miatt van szükség. Várhatóan szeptember második felében fejeződnek be itt a munkálatok, amit növénytelepítés követ.

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Cím: Szent Vendel u. 17/a.Telefon: 06/22/513-480
,,Elcsitult a jóságos apai szív,

Központi hibabejelentés: megpihent a két dolgos kéz.
(22) 500-984
Számunkra Te sosem leszel halott,
hiba@varosgondnoksag.hu

örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Állattetemek begyűjtése közterületről
(0-24 óráig hívható zöldszám):
06/80/205-093

Székesfehérvár
Városgondnoksága
Városüzemeltetés
– Szent
Vendel u. 17/a. mély fájdalommal
tudatja
mindazokkal,
Elérhetőség: 22/513-480 akik ismerték, hogy szeretett
Ügyfélfogadás:
kollégánk, barátunk:
Hétfő : 13.00-15.00
Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-18.00
Kaleszdorfer János
Péntek: 8.00-12.00
életének
56. évében
viselt, hosszú
Parkolási
csoport
– Szenttürelemmel
Vendel u. 17/a.
Elérhetőség:
22/513-481
után augusztus
28-án este elhunyt.
Ügyfélfogadás:
Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.30
Szerda : 8.00-12.00 és 13.00-18.00
Székesfehérvár
Péntek:
8.00-13.00 Városgondnoksága Kft. saját

betegség

halottjának tekinti Kaleszdorfer Jánost, akinek

Temetőüzemeltetés:
Béla2014.
út 1/b.szeptember 5-én, pénteken
végső búcsúztatása
Elérhetőség: 22/301-449
délután
14:30-kor
lesz
a Béla úti temetőben.
Ügyfélfogadás:
Kedd: 8.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00
Temetőellenőrzés telefonszám: 22/301-339
Mobil: +36/70/6699-165

Fotó: Bácskai Gergely

Megindult a buszközlekedés a Mártírok útján

A felújítás menetéről Cser-Palkovics András polgármester az érintett városrészek önkormányzati képviselőivel, Dienesné Fluck Györgyivel és Kovács
Zsolttal közösen számolt be a helyszínen

Szeretném mindenkinek megköszönni a munkát és azt, hogy bár
a szerződés szerint a befejezési határidők jóval később lettek volna, a
kivitelezők meghallgatták a környéken élők kérését, hogy mihamarabb
vissza lehessen engedni a forgalmat
az útszakaszra. Köszönöm az ott
élők türelmét, és egy kis kitartást is
kérek még a következő hetekre, hiszen a tervek szerint október végéig

egészen a Seregélyesi útig elkészül a
munka.” – mondta Cser-Palkovics András polgármester.
Rákos József, a Székesfehérvár,
Mártírok Konzorcium elnöke
fontosnak nevezte, hogy időben
tudták kezdeni a munkát, és a
nyári esők szerencsére nem befolyásolták a több méter mélyen
zajló csatornaépítési munkálatokat.
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Az oldalpárt
szerkesztette:
csima veronika

Ma már a távirányítás világát éljük.
Minden működjön gombnyomással,
de ugyanakkor legyen megbízható is.
Nem is olyan régen még a televízió
bekapcsolásához is fel kellett állni –
már ha nem hétfő vagy csütörtök volt
– ma már a garázsajtót is a gépkocsinkból működtetjük, ha nem mond
csütörtököt az eszköz.

Távirányítók a kertben és a garázsban
sokáig. Ha nem egyedül van a
sofőr, akkor a társa nyitja és zárja
a kapukat, a sofőr csak kiáll. Ma
már ezt is nehezen viseljük, hiszen a macera megmaradt, csak
megosztották egymás között az
utastársak.
Ilyen és még nagyon sok más
eset biztosan nem fordul elő
azoknál, akiknél elektromos
kapu és garázsajtó van beszerelve. Hiszen a kocsiban ülve, távirányító segítségével, gombnyomással lehet indítani a nyitási és
zárási folyamatot.
Az ilyen lehetőségek tárháza
gyakorlatilag végtelen, csak arra
kell figyelnünk, hogy mekkora
az autónk, milyen helyünk van
a nyitásokra, zárásokra, hogy a
kapuk, ajtók elférjenek, és persze
elég vastag-e a pénztárcánk.
Utóbbi kivételével a szakemberek segítségét érdemes kérni a

Fotók: Kiss László

A mai ismereteinkkel a hagyományos garázsból való kiállás
hosszú és macerás művelet:
garázsajtót és kertkaput kinyitni,
kocsiba beszállni, kiállni, kiszállni, garázsajtót és a kertkaput
bezárni, majd kocsiba vissza és
indulás. A hosszas ügyeskedésnek mellékhatásait is érezhette
egy-két ember. Az egyedül kiálló
autósokra vadásztak a tolvajok,
és amíg a gyanútlan sofőr visszament bezárni a garázst, addig a
kocsiban maradt értékeket vagy

A kapuk mozgatását a nyitószerkezetek végzik, ezeket gondosan érdemes
kiválasztani, mert sok bosszúságtól kímélhetjük meg magunkat

magát az autót elsinkófálták. De
olyan is előfordult, hogy a lejtős
úton hagyott autó önálló életre
kelt, és magányos útján megindult, ami persze nem tartott

tervezéskor. A bátrabbak olyan
weboldalakat kutatnak, ahol
megtervezhetik az elképzelt
garázskaput. Az ilyen oldalakon
több méret, szín, profil és üvege-

Az árak 2014. szeptember 1-től visszavonásig érvényesek. Részletek az üzletekben.

Festék áruház Székesfehérvár, Móri út 50. Tel.: 22/506-132, Fax: 22/506-133
Festékcentrum Székesfehérvár, Deák F. u. 21. Tel.: 22/340-816
Festékbolt Polgárdi, Deák F. u. 7. Tel/fax: 22/576-118
www.albafess.hu, albafess@t-online.hu • Nyitva: h-p: 7.30-17.00, szo.: 7.30-12.00

Horoszkóp

Kos 03. 21. – 04. 20.

A pillanatnyi anyagi helyzete nem engedheti meg az
ésszerűtlen költekezést. Ha nem figyel oda, emiatt
felmehet a pumpa. Ne hibáztasson senkit se! Maradjon higgadt, szépen lassan rendbehozza a dolgokat!

Bika 04. 21. – 05. 20.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Hiába van maga alatt, a környezetében senki sem
figyel most Önre. Nem véletlen. Most Ön egyedül
kell szembenézzen a félelmeivel, hogy legyőzhesse
belső démonjait. Amennyiben külső segítséget
kapna, nem lenne értelme az egésznek.

Mészölyné Polgár Mónika üzletvezető véleménye szerint a kényelmen túl a
biztonság a legfontosabb tényező a kapuk kiválasztásakor

zés között válogatva elképzeléseink gyorsan láthatóvá válnak.
Mészöly Péter, a Mesz-Tor
Kaputechnika vezetője elmondta,
hogy mint minden más, ezek
a szerkezetek is igényelnek
odafigyelést és karbantartást.
Ahogyan a kocsinkat is elvis�szük a szervizbe és felkészítjük
a különböző évszakokra, úgy az
elektromos kapuk is igényelnek némi odafigyelést. Ezek
az eszközök a mi kényelmünket szolgálják, de nem szabad
megfeledkezni a karbantartásról,
a szervizelésről. A karbantartás
során a szakemberek ellenőrzik a
kapuszerkezetek működését kézi

és gépi üzemmódban, elvégzik
a szükséges utánállításokat, és
az alkatrészeket megtisztítják, a
súrlódó részeket be is kenik. Ha
hibát vagy bármilyen rendellenességet találnak, azt jelzik a
tulajdonosnak, és az ő döntése
alapján járnak el a továbbiakban. Mindezek azért fontosak,
hogy a kapuszerkezetek minél
tovább működjenek, és szolgálják
tulajdonosuk kényelmét. Mint
minden más eszköz esetében, itt
is elmondható, hogy a folyamatos
karbantartás és odafigyelés kevesebb anyagi ráfordítást és időt
igényel, mint egy elhanyagolt
szerkezet javítása, esetleg cseréje.

Mesz-tor

Dulux színes falfesték 5 l 6990 Ft (1398 Ft/l)
Dulux színes falfesték 2,5 l 3990 Ft (1596 Ft/l)
Tilatex beltéri falfesték 16 l 4990 Ft (311,9 Ft/l)
Sadolin Extra vastaglazúr 2,5 l 8410 Ft (3364 Ft/l)

szeptember 1. – szeptember 7.

2014. szeptember 1.
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KAPUTECHNIKA
SZAKÜZLET

AKCIÓ!!!

Hörmann billenő kapuk
már bruttó 76.000 Ft-tól
Hörmann szekcionált
motoros szigetelt kapuk
már bruttó 229.000 Ft-tól
NÉZZEN BE HOZZÁNK, ÉRDEMES!
Akció 2014. szeptember 1- december 31-ig.
Részletek az üzletben.

Székesfehérvár, Berényi út 81.
Tel.: 22/331-332, 06-20/234-1012
www.mesz-tor.hu

Ikrek 05. 21. – 06. 21.

Jó lenne, ha egy kis időre kikapcsolva hagyná a
vészjelzőit. A mindennapi teendők nagyon lekötik
a figyelmét. Belefeledkezik a munkájába. Észre sem
veszi, hogy alig fordít időt a pihenésre és a szeretteivel való kapcsolatai ápolására.

Rák 06. 22. – 07. 22.

A pozitív energiájának most nagy hasznát veheti.
A külsőségek nem számítanak. Nem a ruha a
lényeg, hanem az, aki alatta van. Az öltözet fontos,
de ettől sokkal több lényegesebb dolog van az
életben.

ahol a tetők életre kelnek

kiemelt kereskedő
Centrum

termékek

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.

Folyamatos akciókkal várjuk ügyfeleinket!
Akció 2014.09.01-től visszavonásig, részletek az üzletben.

( 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

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.

Spontán hívja össze ismerőseit! Ha még az időjárás is
kedvez, igazi jó társaság verődhet össze. Sok téma kerül terítékre az összejövetel során. Rájönnek arra, hogy
milyen sok mindenben egymás segítségére lehetnek.

Szűz 08. 23. – 09. 22.

Jó üzletet köthet pénzügyek terén, de csak akkor,
ha minden apró részletre odafigyel. Magánéletében is most szerencsés, párkapcsolatában jól érzi
magát. Az üzleti életben szerencsés periódusában
van, több jó lehetőségből válogathat.

FEHÉRVÁR
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közéleti hetilap
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Környezetbarát szigetelés
Akkor lássunk világosan! Miből áll ez
az anyag?
A cellulózszigetelés összetevői:
tiszta, levágott napilappapír (újságpapír) és az élelmiszeriparban
is használatos adalékanyag, a só.
Máshogy kifejezve: újrahasznosított
papírból készül a szigetelés, és nem
tartalmaz semmilyen szintetikus
adalékanyagot. A cellulózszigetelés
éppen emiatt kapta meg a Naturplus
nemzetközi tanúsítványát. Már
többen próbálták utánozni, de mint
általában a másolt termékek és anyagok, nem olyan minőségűek, mint
eredeti megfelelőik.

Néhány évtizeddel ezelőtt még
elfogadott szigetelő anyag volt
az üveggyapot vagy az azbeszt,
amelyek súlyosan károsították a
környezetet, az emberi egészséget.
De nemcsak a szigetelő anyagoknak kell környezetbarátnak lenniük, az előállításuk az előállításuk
is feleljen meg e követelménynek!
Éppen ezért választottuk témánknak a cellulózszigetelést Csizmadia
Tiborral, a Fehérvár Tető Kft.
kereskedelmi vezetőjével. „Kön�-

Fotó: Kiss László

nyen beépíthető, környezetbarát
és jól szigetelő anyagról van szó.”
– vágott bele rögtön Csizmadia
Tibor.

A környezetvédelem mára prioritást élvez
szinte minden területen, így az építőiparban is. A technológiák alkalmazása során
kötelező a környezetvédelmi szempontok
betartása. Az egyik legkényesebb terület
e témában a szigetelés.

Ezzel az anyaggal töltik ki a teret, ahol a szigetelni kell
Mi a titok nyitja?
A papírnak eleve jó hőszigetelő
tulajdonsága van. A hozzáadott sók
szabályozzák a páratartalmat, és kitűnő
hőtároló képessége miatt stabilizálja a
hőmérsékletet hosszú időn át. Ez főleg
a téli hónapokban nagyon hasznos,
igen sokat lehet spórolni a fűtésszámlán. Ezek alapján elmondható, hogy
egyaránt környezet- és pénztárcabarát
ez a megoldás.
A tetőszigetelés során két minőségi
fólia közé egy gép segítségével fújják be
az anyagot. Négyzetméterenként harminchat és hatvan kiló között változik
a beépítési mennyiség. A jó hőszigetelő-képesség a hőtároló tömegnek és a
magas fajhő értékének köszönhető.
A sótartalom miatt nem ég el ez az
anyag, ugyanis magas hőmérséklet
hatására vizet bocsát ki magukból.
A sók távol tartják a rovarokat és a
rágcsálókat is.
Mit szigetelhetünk ezzel a technológiával?

N

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS SZAKÁRUHÁZ,
FÜRDŐSZOBASZALON,
CSEMPE-ÉS ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS
Székesfehérvár, Gyimesi u. 2.
(Balatoni út-Gyimesi u. sarok)
Telefon: 22/347-423

Mór, Asztalos út 1.
(a volt orosz laktanya)
Telefon: 22/400-220

www.hollander .hu

Mérleg 09. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 01. 20.

Bár aggasztja egy-két dolog a munkahelyével kapcsolatosan, mégis lelkiismeretesen és eredményesen ellátja a feladatait. Egy új üzleti terv kidolgozásán szeretne dolgozni,
amely minden eddiginél nagyobb hasznot hozna Önnek.
Valami új dologra vágyik. Lehet, hogy üzlettársaival
némi összetűzés merül fel egy félreértett apróság
miatt. A profitarányokat kellene korrektül megbeszélniük. A partnere viszont egy kicsit elfogultan
látja a dolgokat.

Sokat lehet szeretteivel, ugyanis tele van energiával és
jó az időgazdálkodása. Valakinek segít, aki örök életre
hálás lesz Önnek. Ez egy ígéretes hét a pénzszerzés
és a befektetések szempontjából.
Megtalálja annak a módját, hogyan valósíthatja
meg hosszú távú terveit. Nyújtsa a maximumot a
munkájában, és ne azt várja, hogy mikor ér véget a
nap! Egy jó barátja Öntől kér üzleti tanácsot. Ha tud,
segítsen neki!

km
álun

Alkalmas tetők, födémek és padló
szigetelésére. Talajszint felett
falak szigetelésére is használható,
legfőképp a könnyűszerkezetes
épületeknél. Tégla vagy betonfalazat
esetében kívülről olyan vázszerkezetet tesznek fel, mely alkalmas arra,
hogy ezzel a speciális papírőrleménnyel feltöltsék.
A granulátum változat kiváló
hangszigetelő is, amit lakószintek
elválasztásához használnak. Négy
centiméter vastagon akár huszonkét
decibel lépéshangot képes elnyelni,
és a padlóban futó csövek mellett is
hézagmentesen elterül.
Ezek szerint reneszánszukat élik a
hagyományos anyagok?
A régi, hagyományos anyagok nagyon jól alkalmazhatóak a mindennapokban, és a cellulózszigetelésnél
nincs szükség szintetikus adalékokra.
Ráadásul a papírhulladékok újrahasznosításának tárháza ezzel tovább
szélesedett.

ár TETŐ-znek az őszi akc
i ók
!

Székesfehérvár, Őrhalom u. 3.
Tel: 22-500-047

www.facebook.com/fehervarteto

info@fehervarteto.hu • www.fehervarteto.hu
Vízöntő 01. 21. – 02. 18.

Most ne aggódjon a munka miatt, inkább élvezze a
hét kínálta jó lehetőségeket! A közúti forgalomban
vezessen óvatosan, ugyanis átmeneti feszültség
érzékelhető Ön körül a hét során! Vezessen körültekintően és biztonságosan!

Halak 02. 19. – 03. 20.

Most jót tesz kapcsolatának az őszinte, hosszas
beszélgetés, a közös programok. Amennyiben egy
nagyobb értékű vásárlásban gondolkodik, előbb nézze át a tartalékait, hogy később ne kelljen aggódnia!
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Megújuló bazilika, régi alapokon

A fehérváriak előtt ismert a tény,
hogy júliusban a megroppant
tetőszerkezet miatt a Szent István
Székesegyház egyik központi
homlokzati eleme leomlott, a
templom statikai erőviszonyai
elmozdultak, és emiatt a vakolat
megrepedt. Tégladarabok estek le,
majd veszélybe kerültek a templom freskói is. Mindenki előtt
ismertté vált, hogy nem elegendő
a bazilika felszínes javítgatása,
hanem elemi, nagy felújításra van
szükség. A Székesfehérvári Egyházmegye megkereste a Magyar
Kormányt és a Székesfehérvári
Önkormányzatot, hogy segítsen
a bajban. A megkeresésre Orbán
Viktor miniszterelnök külön
keretéből 380 millió forintos
támogatásról biztosította a Szent
István Székesegyház felújítását. A
Székesfehérvári Önkormányzat
Cser-Palkovics András polgármester előterjesztése alapján múlt
heti döntésével elfogadta, hogy
százmillió forinttal támogatja
a bazilika felújítását. A polgármester elmondta, hogy a bazilika
felújítását összekapcsolnák azzal
a régészeti feltárással is, amelyet
Géza fejedelem egykori temploma környékén végeznének.
A felújítással és kutatással kapcsolatos tervek már készülnek, amelyek meghatározzák a rehabilitáció pontos összegét. Annyi biztos,
hogy a kormány és a fehérvári önkormányzat nagylelkű felajánlása
óriási, de nem elégséges segítség
a Székesfehérvári Szent István
Bazilika felújítására, ezért gyűjtést
szervez az egyházmegye, a CIB
10702105-19821780-52000001
számlaszámán.
A tervek műszaki elképzelései
szerint másfél év alatt megvalósítható a bazilika felújítása.
Székesfehérvár Közgyűlése Földi
Zoltán javaslatára arról is döntött,
hogy a felsővárosi Szent Sebestyén templom megújulását is
támogatja.

Fotók: Kiss László

A székesfehérvári székesegyház tetőszerkezete megroskadt, a közel két és
fél évszázados díszek a földre hulltak,
a falak megrepedtek. A templom
segítségért kiált.

Az eddigi foltozgatást a bazilika nagy felújítása kell, hogy kövesse, mert veszélybe kerültek a falak és a felbecsülhetetlen értékű freskók a templom belső falain, mennyezetén

Kormányzati támogatás eredményeként újult meg a Fő utcai ciszterci templom, ami ékköve lett a belvárosnak
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Az a csodálatos XV. század – Árnyak
Ki ne álmodozott volna gyermekként
arról, hogy egyszer majd nagy király
lesz. Csillogó arany koronáról, fényes
palotáról, arannyal teli kincstárról,
pompás paripákról, szolgákról és hűséges
alattvalókról, akik lesik minden kívánságát. A rét neki virágzik, az ég miatta kék,
a folyók arra folynak, amerre ő szeretné.
Országa hajnalonta csak arra vár, hogy
a Nap és királya felébredjék, és jóságos,
bölcs szavaival irányítsa az ő kedvéért
forgó világot.

Ha azonban végigtekintünk
Luxemburgi Zsigmond királyunk
ötvenegy éven át tartó uralkodásán,
és hat évszázad távlatából összegezzük lezárt életét, csak fohászkodni
tudunk, hogy rémálmunkból
felébredjünk.
A magyarok kezdetben nem sokra
tartották. A hívek egy része is csak
azért fogadta el, mert elődjének,
Nagy Lajos királynak döntését
tiszteletben tartották. Idegen volt.
Nem voltak gyökerei a magyar
néppel, nem a magyarok szívével
szeretett és nem azok eszével
gondolkodott. Királyi életének első
évei az elfogadtatással teltek el.
Új családja, menyasszonya, Mária
királynő és anyósa, Erzsébet özvegy
királyné más férjben és királyban
gondolkodtak. A fegyverrel kikakaskodott házasságban nem talált
társra és örömre. A dúsgazdaggá
tett főurak kényük-kedvük szerint
rendelkeztek vele, állandó bizonytalanságban tartották, Nápolyból
fúrták meg vagy Siklós várába
zárták. Fivére, a részeges Vencel
cseh király nem jelentett számára
családi kapaszkodót. Szépségével
együtt sem volt sugárzó személyiség. Képes volt az őt feltétel nélkül
szolgáló, trónra segítő, hűséges
főurakban is olyan mély csalódást
okozni, hogy más királyt kerestek
helyette. Az arannyal teli kincstár
helyett pedig állandó pénzzavar
keserítette életét, és megalázó
kölcsönökre szorult.
Zsigmond uralkodása időben a
lovagkor és a reneszánsz határára
esik, és átível három nemzedéket.
Hóman Bálint történész szavaival
élve a lovagkirályokra jellemző

nyájas bőkezűsége vagy inkább esztelen pazarlása, a lovagkori eszmék
életben tartása – keresztes hadjárat,
hitvédelem, az egyház egységének
szolgálata – a pompás udvartartás,
a lovagi tornák kedvtelése, Szent
László király tisztelete, lovagi
gondolkodásra vallanak. Politikájában és erkölcsében viszont már a
reneszánsz morál mutatkozott meg.
A csillogó tehetség csapongó fantáziával, szeszélyességgel, szertelen
indulattal, határtalan könnyelműséggel és kegyetlenséggel párosult.
Hiába volt Zsigmond királyunk fején öt korona, megnyugvásra sehol
nem talált. Törékeny hatalmának
megvédése állandó lélekölő elfoglaltságot jelentett. Tetejében még a

Durazzói Károlyt, majd annak a
visegrádi várban történt kegyetlen
lemészárlása után fiát, a kiskorú Nápolyi Lászlót látták volna
szívesen a magyar trónon, és ennek
érdekében a végsőkig elmentek. A
délvidék felé tartó Mária királynőt
édesanyjával, Erzsébettel együtt
túszul ejtették, és Novigrad várába
zárták. Kíséretüket lekaszabolták,
udvarhölgyeiket megbecstelenítették. 1387 júniusában Zsigmond
szövetséget kötött a Mária kíséretének tagjaként hősiesen védekező
Garai Miklós fia által újjászervezett
ligával a Horváti-klánnal és a velük
tartó délvidéki főurakkal szemben,
és az akkor még szövetséges velencei haderővel együtt kiszabadította

Fotó: nzp

Séllei erzsébet

Bihari Sándor festményén Zsigmond király Váradon, Szent László sírjánál
fogadja Ulászló lengyel királyt az egyházfők és főurak kíséretében

török is ott toporgott a végeken. És
ha mindez nem lett volna elég, saját
jellemhibáival is szembe kellett
néznie. Közöttük legkirívóbb a
kegyetlensége. Hihetetlen tulajdonság egy hét nyelven beszélő,
művészetek iránt érdeklődő, művelt
európai uralkodónál. Főurak, polgárok szenvtelen lemészárlására több
ízben került sor uralkodása alatt.
A magyar felkelések leverése után
végrehajtott tömeges kivégzések, a
boszniai vérengzés, a csehországi
eretnekégetések, a gyilkolásban való
gyönyörködés ennek a kegyetlen
hajlamának következménye volt.
Elismerem, hogy egyes esetekben – mint az alábbinál – a véres
megtorlást gátlástalan és megbocsáthatatlan főúri magatartás előzte
meg. A délvidéki főurak vezetői,
a Horváti-klán Mária királynővel
és Zsigmonddal szemben előbb

Mária királynőt Novigrad várából.
Zsigmond elfogatta a főkolomposokat. Hédervári Kont Istvánt és
társait Budára vitte, és ott harmincegynéhányukat lefejeztette. Horváti
János horvát bánt, aki megfojtotta Erzsébet özvegy királynét
– valószínűleg a leánya szeme
láttára – Pécs városába vitette, a ló
farkához kötözve körbehurcoltatta
a város utcáin, majd tüzes fogókkal
megkínoztatta, végül felnégyeltette,
és a város kapujára kifüggeszteni
rendelte testének egy-egy szeletét.
Feltételezem, hogy a testből
Székesfehérvár királyi város is
kaphatott, mivel korábban Zách
Felicián, később Dózsa György
felnégyelt testének egy-egy darabját is városunk kapujára tűzték ki
elrettentésül.
1408-ban Zsigmond Bosznia
meghódítását tűzte ki célul. XII.

Gergely pápa a november 8-án
kelt apostoli levelében keresztes
hadjárat jellegével ruházta fel a
vállalkozást, amelyből a Balkánfélszigeti kereszténységre veszélyes
bogumil felekezet kiirtását remélte.
Zsigmond hatalmas sereget gyűjtött. Az ellenséges haderőt Tvartkó
király állította ki. Dobor alatt a
bosnyák sereg vereséget szenvedett,
Tvartkó egész kíséretével, a bosnyák
főnemességgel megadta magát. A
királynak Zsigmond megkegyelmezett – fogolyként magával vitte
Buda várába – de százhúsz bosnyák
főurat lefejeztetett a dobori vár
piacán, és hulláikat a várfalakról a
hegy tövében folyó Boszna vízébe
dobatta.
Még ugyanennek az évnek december hónapjában lefektette a Sárkány
Lovagrend alapító okiratát. „O
Quam misericors est deus iustus et
paciens”. „Ó milyen könyörületes,
igazságos és türelmes az Isten”
– ezt a feliratot íratta a Sárkány
Lovagrend jelvényének keresztjére.
Valóban türelmes az Isten. Engedte
Zsigmondnak egy hosszú életen át
megszegni a bibliai tíz parancsolat
számtalan pontját.
A Lackfiak, Garaiak, Cilleiek, Horvátiak, Hédervári Kont Istvánok,
Rozgonyiak, Csákiak, Marótiak,
Pálócziak, Perényiek, Ujlakiak,
Ozorai Pipok, Bebekek körtáncában jaj volt annak, aki elvétette
a tánclépést. A fejek lehulltak,
a vagyonkoncok zsebről zsebre
vándoroltak.
A huszita mozgalomban nemcsak
Husz János kivégzése, de Prágában
hatvanegy huszita lovag felakasztatása is szárad Zsigmond lelkén.
Ezzel azonban a világ kerekét
már nem lehetett megállítani, az
egyház megreformálásának igénye
gyökeret eresztett és szárba kapott.
Csehországi kegyetlenkedései miatt
nyíltan „cseh Nérónak” titulálták,
és országaiban elemi erővel tört ki
népeinek felháborodása.
Itt megállunk a kegyetlenkedések
felsorolásában. Tovább kell lépnünk
a történetben, mert időközben
Zsigmondnak a majdnem egykorú
gyermekei, Erzsébet leánykája, és
fia, Hunyadi János felcseperedtek.
A kor krónikáját velük folytatjuk.
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Az oldalpárt

A Seuso-kincs története

szerkesztette:
Látrányi viktória

A Seuso-kincs néven ismert páratlan
értékű lelet egy ókori római eredetű ötvösremek-együttes. Tizennégy,
étkezéshez és tisztálkodáshoz használt ezüst edényből áll, továbbá az
ezeket rejtő rézüstből. A szakemberek szerint azonban összességében
ennél sokkal több tárgyról lehet
szó. Az 1980-as évek óta izgatja
a közvéleményt, a politikát és a
tudósokat a Seuso-kincs eredete.
Valószínűleg egy fiatalember,
Sümegh József találta meg a kincset
Polgárdi környékén, majd megpróbálta feketén eladni, ami végül a
vesztét okozta. Kalandosan került
Magyarországra márciusban a kincs
hét darabja. Október 4-től pedig
a kincsek hazatérnek, és a Szent
István Király Múzeum dísztermében
lesznek láthatók.

Fotók: Szépművészeti Múzeum

A Seuso-kincs a római
császárkor késői szakaszának
egyik legjelentősebb ezüst
ötvösművészeti lelete. A
Kr. u. 4. században készült,

A Seuso-kincs tizennégy, étkezéshez
és tisztálkodáshoz használt ezüst
edényből áll, köztük a képen látható
Dionysos-kancsóból

A kincs ezerötszáz évvel ezelőtti
elrejtéséhez használt, rézből készült
üst

Gyilkosság, rejtély és felbecsülhetetlen érték

A kincsek legismertebb darabja az a tál, amelyről az egész lelet a nevét
kapta. A nagy átmérőjű darab közepén aprólékos vadászjelenetek láthatók,
ezeket latin felirat veszi körül, a kincs feltételezett tulajdonosának és családjának ajánlva a készletet. A tál belsejében pedig a Pelso szó olvasható, vagyis
a Balaton latin neve.

nagyméretű ezüst edényekből
és az elrejtésükhöz használt
réz üstből áll. Nevét az egyik
tálon feliratban megnevezett
tulajdonosáról kapta. Darabjai egy ünnepi lakomakészlet
jellegzetes tartozékai, köztük
tisztálkodáshoz használt edényekkel. Tulajdonosa valószínűleg a Kr. u. 4. század utolsó
évtizedeiben vagy az 5. század
elején rejthette el, feltehetően egy „barbár” támadás elől
menekülve. A késő császárkorból ismert mintegy harminc,
lakomakészlet darabjait is
tartalmazó nemesfém kincslelet között a Seuso-kincs mind
művészi, mind anyagi értékét
tekintve kiemelkedő helyet
foglal el. Ezüst edényeinek
tömege összesen kb. 68,5 kg.
Ezzel a ma ismert és fennmaradt késő császárkori ezüst
ötvösművészeti kincsek között
a legértékesebbnek számít.

A hazatérés
története

„Szolgáljon sok századon át,
Seuso, ez a készlet...”

A Polgárdi és Szabadbattyán között, Kőszárhegy környékén talált
római eredetű ötvösremekműegyüttes hét darabját márciusban
hozták haza Magyarországra
hosszas titkos tárgyalások eredményeként. A magyar államot
a tárgyalásokon Lázár János,
a Miniszterelnökséget vezető
államtitkár és Baán László, a
Szépművészeti Múzeum főigazgatója képviselte. A visszaszerzés
költsége 15 millió euró volt,
ami az 1990-es kikiáltási ár mai
értékének egyharmadát teszi ki.
A kincs a Terrorelhárítási Központ
logisztikai segítségével került
haza. Magyarország a teljes
kincs tulajdonjogát továbbra is
magának követeli. Az itthon lévő
négylábú állvány anyagvizsgálati
összehasonlítása, a hazakerült
darabokon fellelhető mikroszkopikus talajmaradványok további
bizonyítékot szolgáltathatnak a
tárgyak megtalálási helyéről.

A kincs nevét a több mint másfél ezer évvel ezelőtt élt tulajdonosáról,
Seuso-ról, egy magas rangú római tisztségviselőről kapta, aki a Lacus
Pelso – mai nevén Balaton – mentén élt a mai Polgárdi területén, és aki
vagy akinek örökösei minden bizonnyal valamelyik pannóniai katonai
betörés alkalmával rejtették el a kincseket a 4. század végén vagy az 5.
század legelején.

Egy a hazakerült kincs darabjai közül: egyedi és csodálatosan kidolgozott
illatszeres doboz. A fotón ennek egy részlete látható.
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Újrainduló buszjárat
bácskai gergely

Októbertől újraindul a 16A
járat, valamint több menetrendi változtatás is történik az
utazói igényekhez igazodva.
A Palotavárosban közlekedő
29-es busz egy reggeli járattal
bővül, így nem csak 6.55-kor,
hanem 6.40-kor is közlekedik majd. Az Alba Ipari
Zónába közlekedő 13Y járat
októbertől nemcsak 5.30-kor,

Fotó: Bácskai Gergely

Az elmúlt két évben Székesfehérvár
Önkormányzatának és az Alba Volánnak sikerült elérnie, hogy finanszírozható és fejleszthető legyen a helyi
közösségi közlekedés Székesfehérváron. Szeretnék, hogy egyre többen
használják a közösségi közlekedést,
ami a szolgáltatás színvonalának
növelésével és az utazási szokásokhoz jobban igazított menetrenddel
lehetséges. Éppen ezért döntött a
város önkormányzata több menetrendi változásról.

A 16A járat újra közlekedik októbertől a Szedreskert és a kórház között

hanem 5.20-kor is indul, így
biztosított marad a 16-osról
az átszállás, az 5.20-as busszal
pedig mindenki beér munkakezdésre. Ugyancsak az ipari
park dolgozóinak kérése volt,
hogy munkaidő után, 16.10kor induljon vissza egy 13Y,
ami szintén közlekedik októ-

bertől. A Visteonig közlekedő
27-es járat is igazodik a cég
hatnapos munkarendjéhez,
hétvégi járatok is közlekednek
majd.
A Maroshegyen az eddigi hétórás, reggeli iskolajárat mellé
még egyet indítanak: 10-kor
egy újabb járat közlekedik

majd úgy, hogy az Autóbuszállomásról indul és vissza is
megy Maroshegyről, továbbá
16.15-kor is lesz az Autóbuszállomásról a Maroshegyre
közlekedő járat.
Székesfehérvár önkormányzata mintegy 14 millió forinttal
támogatja a mostani menetrendi módosításokat. Az Alba
Volán hamarosan új autóbuszokat is vásárol, ezzel újabb
menetrend-módosításokra lesz
majd lehetőség.
A tanév kezdetére minden
távolsági autóbuszjáratra,
összesen negyven járműre
szerelt fel az Alba Volán díjtalan internetezési lehetőséget
biztosító WIFI készüléket. A
4G mobil szélessávú rendszer minden távolsági járaton
elérhető az utazóközönség
számára. Egyszerre összesen harminc eszközzel lehet
csatlakozni az autóbuszokra
kihelyezett rendszerhez.

Kiemelt ajánlataink:
szeptember 1. 19:00 Jó estét, Fehérvár! Benne: Esti Mérleg Téma: XX. Velencei-tavi Nemzetközi
Totalgaz Hőlégballon Karnevál
szeptember 3. 20:50 Videoton FC – Ajka labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről
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

szeptember 7. 20:20 II. Fricsay Richárd Regionális Katonazenekari Fesztivál

A Fehérvár Televízió műsora 2014. szeptember 1-től szeptember 7-ig:
2014. 09. 01. HÉTFŐ

2014. 09. 02. KEDD

2014. 09. 03. SZERDA

2014. 09. 04. CSÜTÖRTÖK

2014. 09. 05. PÉNTEK

2014. 09. 06. SZOMBAT

2014. 09. 07. VASÁRNAP

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 – Családi
ügy – am. sorozat (12)
10:55 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
17:35 Hitünk és életünk – ism.
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 Választás 2014
Polgármesterjelöltek
bemutatkozása: Márton
Roland: MSZP-Együtt PM
20:35 Választás
2014-Polgármester
jelöltek bemutatkozása:
Cser-Palkovics András:
FIDESZ-KDNP
20:50 Linda és a főtörzs –
A hangya erkölcse
– ol. sorozat (12)
22:20 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
23:05 Képes hírek

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Agrárinfó - ismétlés
08:20 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
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
18:25 Választás 2014
Polgármesterjelöltek
bemutatkozása – ism.
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális magazin
20:15 Hírek
20:20 Választás 2014
Polgármesterjelöltek
bemutatkozása: Mező
Balázs Béla: Nyugodt
Hétköznapokért
Polgárőr Egyesület
20:35 Választás 2014
Polgármesterjelöltek
bemutatkozása: HorváthTancsa Ágnes: JOBBIK
20:50 Amerikai fogócska
– am. film (12)
22:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:05 Képes hírek- benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

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
18:25 Választás 2014
Polgármesterjelöltek
bemutatkozása – ism.
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa sportmagazin
20:15 Hírek
20:20 Választás 2014
Polgármesterjelöltek
bemutatkozása: Juhász
László: VÁLASZ
20:35 Választás 2014
Polgármesterjelöltek
bemutatkozása::
Csabai Béla: DK
20:50 Videoton FC – Ajka
labdarúgó mérkőzés
közvetítése felvételről
22:30 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
23:15 Képes hírek

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:45 Bajnokok városa
- ismétlés
08:20 Képes hírek - benne egész
órakor a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:35 Bajnokok városa
– ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:25 Választás 2014
Polgármesterjelöltek
bemutatkozása – ism.
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi magazin
20:15 Hírek
20:20 Választás 2014
Polgármesterjelöltek
bemutatkozása: Bialkó
László Gergő: LMP-4K
20:35 Fehérvár KC – Debrecen
kézilabda mérkőzés
közvetítése felvételről
21:55 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:40 Képes hírek - benne egész
órakor a Híradó ismétlése

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 Választás 2014
Polgármesterjelöltek
bemutatkozása – ism.
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – közéleti magazin
20:00 Honvéd7 – honvédelmi
magazin
20:15 Hírek
20:20 Linda és a főtörzs – A
doktornő halála (12)
21:50 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:15 Képes hírek - benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
16:50 Aqvital FC Szigetszentmiklós
labdarúgó mérkőzés
közvetítése felvételről
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Trópusi hőség – A
szökevény – am. film (12)
20:15 Jó estét, Fehérvár! –
ismétlés
20:35 Az Enron botrány
– am. film (12)
22:10 Jó estét, Fehérvár! ismétlés
22:30 Képes hírek - benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:10 Köztér – ismétlés
17:45 Honvéd7 – ismétlés
18:00 A Fehérvár TV
archívumából
18:30 Kincsesláda
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 A Fehérvár TV
archívumából
20:20 II. Fricsay Richárd
Regionális
Katonazenekari Fesztivál
21:50 A hét hírei – ismétlés
22:10 Képes hírek - benne
egész órakor A hét
hírei ismétlése
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Citera, tambura, tekerőlant
Vakler Lajos

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Szent István
Napján megtisztelte azokat a
tudományban, művészetben,
sportban tevékenykedő kiváló
embereket, akik sokat tettek
városunk fejlődéséért, megismertetéséért.

Varró János népzenész
nevéhez fűződik a székesfehérvári Délszláv Zenekar,
a Mezőföld Együttes, a
fehérvári Régi Zene Együttes, a Musicetta Régizene
Együttes, a Sárvíz és a
Soponyai Citerazenekar
alapítása is.
A Tilinkó Zenekarral a
világ számos országában
megfordult. A napjainkban
is rendkívül aktív népzenész
és pedagógus hangszerei a
citera, a tekerő és a tambura. Mindenek feletti
elismerésnek tartja, hogy
eddig tizennyolc volt diákja
választotta a zenetanári pályát, és közülük jó néhányan
aktív szereplői hazánk népi
kultúrája megőrzésének.
Honnan volt az indíttatás, és
melyik volt az első hangszer,
amit a kezedbe foghattál?
Gyerekkoromban gyűjtöttem a hangszereket, és
egyik karácsonyra a Jézuska egy citerát hozott.
Megmozgatta a fantáziámat, elkezdtem pengetni,
nézegetni és dallamokat
keresni rajta. Kerestem
a lehetőséget, hol lehetne megismerkedni ezzel
a hangszerrel. Abban az
időben volt itt Fehérváron
egy citerazenekar, a Tavaszi
szél, elmentem és segítséget
kértem. Örültek, hogy egy
ilyen fiatal érdeklődik a
hangszer iránt. Megmutatták a különböző fortélyokat.
Mondhatom, hogy Bátori
József, a zenekar vezetője
volt a mesterem, aki odaült
mellém, és minden pengetési technikát megmutatott.

Hogyan választottad további
hangszereidet?
Amikor a katonaságot követően leszereltem, befogadott a Tilinkó zenekar.
Kneifel Imre azt mondta,
úgy lehetne igazán hiteles
a zenekar, ha minél több
hangszer megszólalna a
színpadon. Akkoriban a
táncház mozgalom delelőjén, a koncertek mellett
felvonultathattunk legalább
húsz népi hangszert. Az
első kérdésem az volt, hogy
megkérdeztem Imrétől,
melyek legyenek a hangszerek. Akkor választottam a
tekerőt és a tamburát.
Egy ismeretlen hangszerrel
megismerkedni számodra is
próbatétel volt?
A tambura egy pici pengetős hangszer. Sokszor
mondják rá egy-egy hangszerbemutatón, hogy ez egy
bendzsó. Ilyenkor mindenkit felvilágosítok, ez egy
tambura, amely a mandolinhoz hasonlít ugyan, csak
sokkal kisebb.
Mivel egyedül nagyon
unalmas lett volna, úgy
kezdtem el tanulni, hogy
alakítottunk egy együttest.
Ez volt a fehérvári Délszláv
Zenekar. Tárnok Ákossal
kezdtük, volt brácsa, bőgő,
tambura és természetesen
harmonika. Nekem megmaradt az a kicsi hangszer, ami
azóta is a kedvencem.
Hatékony volt ez a tanulási
folyamat?
Számomra ez azt jelentette, hogy szerettünk volna
minél gyorsabban eljutni
a közönséghez. Hiszen ha
kiállunk a pódiumra, nem
magunkat kell szórakoztatnunk, hanem a nézőket.
Mennyiben volt más a Mezőföld együttes megalakítása?
Az a Hermann László
Zeneiskolából indult. A fiatalok számára fontos, hogy
érezzék, milyen súlya van
egy-egy megmérettetésnek,
hogy tudják, mit jelent a

közös muzsikálás öröme.
Ez egy különleges zenekar
volt, voltak benne citerások,
kobzosok, cimbalmosok,
brácsások és énekesek.
A Régi Zene is különleges
történet?
Megalapítása annak köszönhető, hogy én tekerőlantozom, amit tanítok is. A
tekerőlant a középkor egyik
legnépszerűbb hangszere
volt. A barokk korban is
megmaradt a népszerűsége,
de Magyarországon sokáig paraszti hangszerként
tartották számon. Egyik
növendékem vetette fel,
mi lenne, ha régi zenét is
játszanánk. Ebben az együttesben volt hét tekerős, egy
oboás, egy csellista és egy
csemballós. Nagyon érdekes
volt. Amikor diplomáztam
népzenéből, a szakdolgozatom nem a népzenéről szólt,
hanem a régi zenéről.
Vannak követőid?
Kevesen. Az idei nyáron
előkerült ez a fajta zenei
kultúra is. A Nemzeti
Emlékhelyen és a Mátyás
szobornál is játszottunk.
Mennyit változott az életed,
mióta a Jézuska meghozta az
első citerát?
Sokat. Nagyon sokat. Már
nemcsak alapfokú intézményekben tanítok, hanem olyan, a népzenét és
a népművészetet szerető
fiatalokat is, akik ezt az utat
választják, s szeretnének a
későbbiekben is a legmagasabb szinten foglalkozni
ezzel. Tudnia kell mindenkinek, hogy ha klas�szikus hangszerekkel valaki
felsőoktatási intézménybe
jelentkezik, számtalan
lehetősége van. Győrben,
Debrecenben, Egerben és a
Zeneakadémián egyaránt,
vagy külföldön, Bécsben
Grazban, Hollandiában is
megtalálhatják a lehetőséget a további fejlődésre.
A magyar népzenében
ugyanakkor a tanulásra csak

Varró János Pro Civitate-díjas
tanár és népzenész egyik kedves
hangszerével, a tekerőlanttal
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egy lehetőség van, a Zeneakadémia. A mi felelősségünk az, hogy alap- és
középfokon úgy készítsük
fel a gyermekeket, hogy
ne veszítsék el hitüket, és
elég jók legyenek ahhoz,
hogy megállják a helyüket a
későbbiekben is.
Ebben a versenyben miként
állnak az általad tanított
diákok?
A népzene tanszakon belül
nagyon jó közösség alakult
ki. Hiszen ha valakit felvesznek, az nem egy ember
sikere, hanem egy közösség
ünnepe is. Egy csapat győzelme, mert azt a kisgyermeket, aki nálunk kezdte
tanulmányait, a középiskolás kor végeztével úgy
bocsáthatjuk útjára, hogy
az Akadémián is megállja a
helyét.
Zárjuk keretbe ezt a történetet. Miért a citera az alaphangszer a népzenében?
Talán mert alapfokon
nagyon könnyen el lehet
sajátítani. Sikerélményhez
jut a gyermek. Egy hétnyolcesztendős gyermeket,
ha odafigyel, három-négy
hónap alatt meg lehet
tanítani citerázni úgy, hogy
azt soha nem felejti el, és
még talán a Jézuskának is
tudna muzsikálni... Erre a
legjobb példa, hogy minden évben december 13-án,
Luca napján csinálunk egy
hangversenyt a népzenei
tanszakon, ahol az összes
növendék beáll a zenekarba,
a kezdőktől a zeneakadémistákig. Öröm számomra,
hogy többnyire a picike
gyermekek sem lógnak ki a
sorból. Együtt pengetnek.
Ezek a gyerekek nem azért
tanulnak elsősorban, hogy
művészek legyenek. Nemcsak művészeket nevelünk,
hanem olyan embereket,
akik tudnak örülni a muzsikának, a népzenének, akár
saját szórakoztatásukra is.
A legfontosabb azonban az,
hogy akik mégis a művészi
pályát választják és Fehérvárról indultak, egyszer
visszatérjenek.
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Az oldalpárt

Csapjunk bele a lecsóba!

szerkesztette:
Látrányi viktória

Na persze csak átvitt értelemben,
mondhatnánk úgy is, hogy készüljünk
a lecsófesztiválra, hiszen néhány hét,
és ismét főzőcsapatokkal népesül be
Székesfehérvár.
A Fehérvár Médiacentrum csapata az
idei évben sem hagyja ki a programot, hiszen egykori kollégánk,
főnökünk, a lecsófesztivál megálmodója, Sipos József emlékének őrzése
kötelességünk. Főszakácsunk, lapunk
tördelője, Huszár „Pöri” Zoltán már
edz a megmérettetésre. Stábunk nem
győzi a tesztelést, hiszen sok lecsó
fő még le addig, míg eldől, melyik
recepttel induljunk.

Fotó: Kiss László

Jó hangulat, rotyogó bográcsok,
vidám társaságok és egy nagyszerű nap, amit együtt tölthetünk. 2004-ben ezen gondolatok
mentén indult el a Lecsófőző
fesztivál. Hónapokkal korábban
a Fehérvár Televízió Jókai utcai

Fotó: Simon Erika

A legkisebbek is bátran kóstolgatták
az ízletes ételt

székházában sok-sok este telt el
a rendezvény körüli gondolatok
megvitatásával, vagy csak úgy
hallgattuk az ötletgazda álmait
és elképzeléseit a fesztiválról. Jó
néhányan szemlélhettük meg
Sipi irodájában az első faragott
fakanalat, amit a Lecsókirálynak szánt. Sipos Józsefnek hét
éven keresztül adatott meg,
hogy a Várkörúton végigsétálva
beleszippanthasson a bográcsok-

A Fehérvár Médiacentrum csapata idén sem hagyja ki a fesztivált

ból gomolygó lecsó illatába, de
biztos vagyok benne, hogy a Fehérvár Televízió néhai igazgatója
örömmel szemléli odafentről a
népes sokadalmat évről-évre. A
„lecsológia” pedig egyre többe-

ket magába szippantott, s míg
kezdetben 150 főzőcsapat indult,
addig a tavalyi évben közel 600
csapat töltött el egy jókedvű
napot a belvárosban főzéssel,
beszélgetéssel, zenével és tánccal.

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

Így „lecsóztunk” 2013-ban

Sokak szerint a jó hangulat garantált, többen a közös főzés mellett a közös
tánctól sem riadnak vissza
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Milyen a jó lecsó?
A Fehérvár magazin tippjei

A vigasság odaát van!

Az elmúlt évek során számtalan lecsót megízlelhettünk. Vannak,
akik a különleges összeállításra esküsznek: kóstolhattunk már
babos-darálthúsos lecsót, sokakat elvarázsolt a a mangalicakolbászos, fűszeres lecsó, de divatosnak számít a kókuszzsírral és
sok hússal készülő „paleo” változat is. Emellett minden évben
népszerűek a gombás, tarhonyás, tojásos, csirkés, disznóhúsos,
májas ízesítésű ételek. Nem is húzzuk tovább az időt a felsorolással, jöjjenek Huszár „Pöri” Zoltán lecsótippjei!

Gombás-tojásos lecsó

Kolbászos-tarhonyás lecsó

Fotó: Kiss László

Felverjük a tojásokat, csipetnyi sót teszünk bele. Az apróra vágott petrezselymet hozzáadjuk és
elkeverjük benne, majd hagyjuk állni. A csíkokra vágott kolozsvári szalonnát elkezdjük melegíteni a tűzön, mikor már kiengedte magából a zsírt, rátesszük az összevágott hagymát. Ezt puhára pároljuk a lefedett edényben, időnként megkeverjük. Hozzáadjuk a felvágott paradicsomot,
mikor már összeesett, hozzáadjuk a paprikát és a fűszerpaprikát. Aki csípősen szereti, az most
belekarikázhatja az erőspaprikát. Ha a paprika már majdnem jó, beletesszük a negyedekbe
vágott gombát. A gombát nem kell sokáig főzni. 8-10 perc után a lassú tűzőn már majdnem kész,
forrásban lévő lecsóra öntjük a petrezselymes tojásokat. Amikor a tojás is megfőtt, tálaljuk.

Tizedik alkalommal lobbanhat fel a láng a bográcsok alatt a Fehérvári
Lecsófőző Vigasságokon

40-50 dkg kolozsvári szalonna
70-80 dkg lángolt vagy füstölt kolbász
25-30 dkg tarhonya
1 csomag petrezselyem
ízlés szerint piros fűszerpaprika, só

Fotó: Kiss László

Hozzávalók:
1 kg vöröshagyma
1 kg paradicsom
2 kg paprika
1 db csípős paprika

nagyszínpada a bíróság épülete előtt lesz, melyen zenéstáncos programokkal várják az
érdeklődőket 2014. szeptember 20-án, szombaton 10-től
23 óráig. A Városház tér az
idén is GasztroTér néven,
főzőprogramokkal, ínyencségekkel és hangulatos zenei
műsorokkal vár mindenkit két
napon át.
A főzőcsapatok jelentkezését szeptember 2-án éjfélig
várják. További információ a
Tourinform irodában kapható.

Fotó: Kiss László

Hozzávalók:
1 kg vöröshagyma
1 kg paradicsom
2 kg paprika
1 db csípős paprika
6-10 db tojás
60-80 dkg gomba
40-50 dkg kolozsvári
szalonna
1 csomag petrezselyem
ízlés szerint piros fűszerpaprika, só

A Várkörút felújítása miatt
idén új helyszínen rendezik
meg szeptember 20-án és
21-én a Fehérvári Lecsófőző
Vigasságot. A Dózsa György
úton, a bírósági kereszteződéstől indulva alakítják majd
ki a főzőhelyeket. A rendezvényhelyszínek közé a Zichy
ligetet és a Városi Levéltár és
Kutatóintézet előtti útszakaszt is bevonják, a zöld
területen gyermek- és egyéb
kiegészítő programok várják
az érdeklődőket. A fesztivál

Még több lecsórecept és információ: www.fehervarilecso.hu

Fotó: Kiss László

Csíkokra vágjuk a kolozsvári szalonnát, majd pirítani kezdjük. Amikor kiengedte magából
a zsírt, ráborítjuk az összevágott hagymát és ízlés szerint sót. Időnként megkeverve puhára
pároljuk, és hozzáadjuk a karikára vágott kolbászt. Beletesszük a felvágott paradicsomot,
hozzáadjuk a paprikát, a csípős paprikát és a fűszerpaprikát. Öntünk hozzá vizet, de csak
annyit, amennyiben a tarhonya megfő. Figyeljünk a víz mennyiségére, mert nem levest készítünk! Ha a paprika félig megfőtt, belekerül a tarhonya is. Elkeverjük, majd az apróra vágott
petrezselymet is hozzáadjuk. Amikor a tarhonya megfőtt, elkészült az ételünk, tálalhatjuk!

Fortyogó bográcsokból idén sem lesz hiány
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A Koronás Park játszóeszközei (1. rész)

Mozgásfejlesztés játékosan

ezelőtt még azt gondolták, hogy
az embereknél az agyi fejlődés
különbözőképpen alakul, amit
a genetika határoz meg. „Ma
már az agy sejtszintű vizsgálatára szolgáló, nagy felbontású
számítógépes tomográfoknak
köszönhetően jól tudjuk, hogy ez
nem így van. Egy normál, kifejlett
agy százmillió idegsejtből áll. Egy
idegsejt pedig több ezer másikhoz
kapcsolódik. Nem is gondolnánk,
hogy a tanulási nehézségek hátterében hetven százalékban ezeknek
az idegsejteknek a hibás szerveződése áll. Mi – mozgásfejlesztők
és szülők – abban tudunk segíteni
a gyerekeknek, hogy ezek az idegsejtek normális szinten tudjanak
kapcsolódni egymáshoz a mozgás
által, így a képességeik is jobbak
lesznek. Azzal, hogy egy játszótéren gyakran eltöltünk néhány órát
gyermekünkkel, máris sokat tehetünk azért, hogy megelőzzük olyan
részképesség-zavarok kialakulását,
mint például a diszgráfia.” – tette
hozzá Zelenák Piroska Aliz.

SCHÉDA SZILVIA

Július végén adták át Székesfehérváron a Koronás Parkot, a gyerekek
legújabb és legkorszerűbb játszófellegvárát. A városi gyerekek azonnal
birtokba vették a parkot, és azóta
is naponta átlagosan két-háromezer
ember fordul meg itt már a délelőtti
óráktól kezdve egészen estig.

Az önfeledt játékon túl azonban
rengeteg lehetőség nyílik a mozgás nyújtotta élmények kipróbálására és a mozgásfejlesztésre
is a különböző játszóeszközök
használatával. Ezek mind hozzájárulnak a gyerekek értelmi,
motoros és szociális képességeinek fejlődéséhez. A Fehérvár
magazin felkérésére Zelenák

A gyermekek játék közben észrevétlenül is fejlődnek

ban található egyes eszközök
jótékony hatásait, melyekkel
észrevétlenül, játékos formában
is fejleszthetjük gyermekeink
képességeit, anélkül, hogy ők
maguk tudnának erről.

A gyermeket az fejleszti,
amiben örömét leli

Zelenák Piroska Aliz szerint a
Koronás Parkban rejlő lehetőségek
felbecsülhetetlenek a mozgásfejlesztők szemszögéből

Piroska Aliz óvodapedagógus,
mozgásfejlesztő közreműködésével kétrészes sorozatban
mutatjuk be a Koronás Park-

„Ez a park kiválóan alkalmas
a mozgási érzetek gyakorlására,
amellett, hogy a város történelmi
hagyományaival is megismerkedhetünk. Az a gyerek, aki elegendő
lehetőséget kap a mozgásérzetének kipróbálására, gyakorlására,
fizikailag jobb állapotba kerül. A
mozgás által összerendeződik az
idegrendszer, és az agysejtek úgy
kapcsolódnak egymáshoz, ahogyan
az egyébként elvárható. Ez

nagyban hozzájárul a későbbiekben a jó iskolai teljesítményhez.”
– mondta el szakértőnk. Ma már
tudományosan is alátámasztott tény, hogy a mozgás és az
értelmi képességek egymással
szoros összhangban fejlődnek.
A mozgásfejlődés születéstől
kezdve funkcionális jellegű:
egyaránt fejlődik a szív, a tüdő,
az érrendszer, a vérkeringés, az
izom- és az idegrendszer is. „Mi,
mozgásfejlesztők a terapeutákkal
ellentétben az átlag gyerekekkel
foglalkozunk. Náluk próbáljuk
fejleszteni a szociális, nyelvi,

Csúszdák
A legtöbb játszóeszköz a
parkban a térészlelést fejleszti

A csúszdán jól fejleszthető a térérzékelés

A mászással javulhat a szem-kéz és a szem-láb koordináció

pszichikai képességeket a mozgás
segítségével. Ha a kisgyermek
idejében elsajátítja, akkor majd
az iskolában is alkalmazni tudja
azokat.”
A tudósok egy-két évtizeddel

azáltal, hogy a megszokott
magassági szint fölé emeli a
gyereket. A jó térérzékelés a
jobb-balkezesség és az oldaliság
kialakulásához szükséges, ami
majd fontos lesz az íráshoz az

KÖZÉLET

A gerendán alkalmazott egyszerű feladatokkal javítható az egyensúlyérzék
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szükségesek a térérzékeléshez.” –
tudtuk meg szakértőnktől.

Gerendák
A gerenda nagyszerűen fejleszti
az egyensúlyérzéket. Az itt
található gerendákat a szülők
gyakran padként használják, de
a gyerekek ösztönösen tudják már, hogy azok valójában
mire valók. „A gerendán végzett
egyszerű gyakorlatok elvégzésével
a keresztcsatornát fejleszthetjük.
Ezzel elérhetjük, hogy például a b
és d betűket nem fogja a gyermek
összekeverni az iskolában.”
A diszgráfia (latinul dysgraphia) jelentése:
írászavar. A görög disz és graphia szavakból
alkották, ahol a disz jelentése rosszul, a
graphia írás. Óvodás korú gyerekeknél,
akik nem tudnak még írni, legfeljebb csak
veszélyeztetettségről beszélhetünk. A
diszgráfia megjelenhet önállóan is, vagy lehet
a diszlexia írásbeli megnyilvánulása. Lehet a
rossz mozgáskoordináció tünete is. Megeshet,
hogy teljes írásképtelenséget okoz. A diszgráfiások szakvélemény alapján használhatnak az
iskolában szövegszerkesztőt kézírás helyett, és
felmentethetők az írásbeli számonkérés alól.

........................

Játékos ügyességi
Családi Sportnapot
szervez a Fejér Megyei
Civil Információs Centrum
2014. szeptember 6-án
15.00-19.00 óra között
a Fehérvári Civil Központ
előtti téren.
(Rákóczi utca 25.)

Ügyességi versenyek,
sárkányhajó és
küzdősport bemutatók
várják az érdeklődőket.
........................

Piknik a tízéves Gellért
Udvar Lakóparkban

Fotó: Huszár Zoltán

lásánál. „A testsúlyáthelyezésnek is fontos szerepe van itt, a
billenőszerek egyértelműen azt
fejlesztik. Amikor felmászik a
gyermek a mászóka tetejére, akkor
a magasságérzetet, ha lecsúszik
a csúszdán, akkor a mélységérzetet tapasztalja meg, ezek mind

Fotók: Simon Erika

iskolában. Azáltal, hogy felmászik a kisgyermek a csúszdára,
különböző billenőszereken vagy
akár csak a mászóeszközökön
keresztül, a szem-kéz és a
szem-láb koordináció azonnal
szerepet kap, ami szintén fontos
lesz az íráskészség kialaku-
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Fotók: nzp
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Idén ünnepli tizedik születésnapját a Gellért Udvar Társasház. A közösségkovácsoló piknik alkalmából színes programokkal kedveskedtek az ott élőknek
a palotavárosi LISZI szervezésében. Az épületegyüttesben élő gyermekek
ajándékokat kaptak a szervezőktől, a terület önkormányzati képviselője,
Viza Attila pedig egy focikaput ajándékozott a lakóközösségnek a jeles alkalomból. Az eseményen részt vett Székesfehérvár polgármestere is. S.SZ.
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Múlt heti és az azt megelőző lapszámunkban Székesfehérvár szakrális
emlékeinek sorsával foglalkoztunk. Két héttel korábbi rejtvényünkből
kiderült, hogy a török uralom alatt Güzeldzse Rüsztem pasa fürdőt épített a Szent Bertalan templomból, Szefer Bin Musztafa pedig gőzfürdőt
emeltetett az egykori johannita kolostor köveiből.
A török után jött az osztrák. Múlt heti kérdésünk úgy szólt, a török
után hogyan gondolkozott Fehérvárról az osztrák? A helyes válasz:
HA SIKERÜL ELVENNI EGY NEMZETTŐL TÖRTÉNELMI
EMLÉKEIT AKKOR ELVEHETŐ HAZÁJA IS
Ennek szellemében a Habsburg hatalom mindent el is követett. Siklósi
Gyula régészprofesszor legutóbb megjelent könyvében részletezi, hogy

az osztrákok békeidőben harminchét szakrális épületet, köztük a Szűz
Mária prépostság koronázótemplomának megmaradt falait tüntették el.
Székesfehérvár és ezzel a nemzet szinte valamennyi központi emlékét
megsemmisítették, és vele együtt szinte el is vesztettük hazánkat. Ezért
fontos, hogy Fehérváron mindenki tisztában legyen azzal, hogy milyen
emlékeink vannak!
Mostani kérdéseinket Szent László korából merítettük, aminek kezdetén dúltak a királyi testvérháborúk, magyar magyarnak volt ellensége. E
viszályok között tett békülési gesztust Salamon király 1081-ben, s hogy
mi volt az, megtudhatják az első válaszból. László király később viszonozta ezt a gesztust, a második kérdésünk az, hogy mikor tette ezt.

PROGRAMAJÁNLÓ

közéleti hetilap
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Programok szeptember 1. és 8. között
Hétfő:

Mozinet filmnapok
Augusztus 28.–szeptember 2.
Barátság Mozi
Az idén ötnaposra bővült mustrához a
fehérvári Barátság Mozi is csatlakozott. Berlin, Cannes, Karlovy Vary,
Velence és Toronto kedvencei mellett
Oscar-jelölt alkotások láthatók kedvezményes jegyáron.
Részletek: www.szekesfehervar.hu

Kedd:

Videoton FC–Ajka FC
18 óra Sóstói Stadion
Labdarúgó ligakupa mérkőzés.

Szerda:

Fehérvár KC–DVSC
18 óra Köfém Sportcsarnok
Női kézilabda mérkőzés.

Csütörtök:

XX. Velencei-tavi Nemzetközi Hőlégballon Karnevál
Szeptember 4–7. Székesfehérvár –
Agárdi Parkerdő
Részletek: www.szekesfehervar.hu

Péntek:

Kristályok
14 óra Fehérvári Civil Központ
A tárlaton festmények, grafikák,
faszobrászati alkotások, fotók, ékszerek

mellett irodalmi művek is megjelennek. A tárlatot Némethné Utry Edit, a
Közművelődési Közalapítvány elnöke,
a móri önkormányzat humánügyi irodavezetője nyitja meg, közreműködnek
a MIKSZ tagjai.
Régi levelek
17 óra Feketehegy–Szárazréti Közösségi Ház
Szűts Angéla képzőművész munkáiból nyílik kiállítás. Megnyitja: Arany
Gold Zoltán, a fehérvári Művészek
Társaságának tagja. A kiállítás október
13-ig tekinthető meg.
Középkori Kaszinó
17 óra Koronás Park
Különböző autentikus középkori táblás, kártya- és kockajáték szórakoztatja
a résztvevőket fejvesztés terhe nélkül.
Fotókiállítás az első világháborúról
18 óra Kisfaludi Közösségi Ház
Fotókiállítás nyílik az első világháború
kitörésének 100. évfordulója alkalmából. A kiállítást megnyitja és előadást
tart: Szalai Károly.

Szombat:

Egészségnap Szárazréten
9 óra Vörösmarty Mihály Általános
Iskola
A nap folyamán általános állapotfelmérésen (súly, BMI), kardiológiai
vizsgálaton, mozgásszervi szűré-

sen, melanoma szűrésen, valamint
dietetikai tanácsadáson vehetnek részt
a városrészben élők.
5. Börgöndi Mulatságok
10 óra Szent Antal kápolna park
(Székesfehérvár-Börgönd)
Ünnepélyes megnyitóval kezdődik az
5. Börgöndi Mulatságok. A koncertek
és bemutatók mellett idén is megrendezik a főzőversenyt.

Jubileumi díszmadár-kiállítás
Szeptember 6. 10 óra és szeptember 7.
9 óra VOKE (Kaszap I. u. 6.)
A kétnapos program során díszmadár-szépségversenyt is rendeznek, a
nemzetközi zsűri több kategóriában
osztja ki a díjakat.
Nyárbúcsúztató
10 óra
Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna
Téri Tagkönyvtára
Békés játszóház, ahol vidám ügyességi
játék készíthető PET palackból.
A foglalkozás ingyenes.
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Az oldalt
szerkesztette:
schéda szilvia

Családi Sportnap
15 óra Fehérvári Civil Központ előtti
tér
Ügyességi versenyek, sárkányhajó- és
küzdősport-bemutatók várják az
érdeklődőket a Fejér Megyei Civil
Információs Centrum szervezésében.
Nyárzáró utcatánc
18 óra Cafe El Burrito Gris (Fő u. 11.)
Nyárzáró utcatánc a belvárosban, a
Salsa Jam táncklub szervezésében.
Közös táncok, animációk, ruedák akár
kezdőknek is! A részvétel ingyenes, a
jókedv garantált! Az esemény 22 óráig
tart.

Vasárnap:

Királyi játszóház
10 óra Koronás Park
A park tematikájára épülő, a középkori
szokásokat, játékokat felelevenítő
játszóház, melyben alkotó, mozgásos
játékok várják a gyerekeket.
Bábszínház
16 óra Koronás Park

Nyárvégi kiállítások
Fekete képek
Pelikán Galéria
Fekete képek címmel Koppány Attila festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás a
Pelikán Galériában, mely szeptember 12-ig látogatható.
Látni és játszani – Herend új útjai
Szent Korona Galéria
Meixner Etelka, a Herendi Porcelánmanufaktúra porcelántervező iparművészének kiállítása. Megtekinthető: szeptember 13-ig.
Szent Királyoknak Fényes Tüköre
Szent István Király Múzeum
Borbély Béla fotográfus kiállítása. Megtekinthető: szeptember 14-ig.

„Nagy terhem van, a népemet hozom” – fából faragott királyok, szentek,
mesehősök”
Igéző (Basa u. 1.)
Láng György fafaragó munkáit a népmesékből, legendákból ismert királyok,
szentek, mesehősök ihlették. A kiállítás szeptemberben is ingyenesen látogatható.

4. Mozinet Filmnapok

A legnagyobb nemzetközi fesztiválok
kedvenceiből immár negyedik alkalommal szervez filmnapokat a Mozinet. A
mustra budapesti helyszíne továbbra
is a Művész mozi, országosan pedig
a következő art mozik csatlakoztak
a rendezvényhez: Debrecenben az
Apolló mozi, Nyíregyházán a Krúdy
mozi, Szegeden a Belvárosi mozi és
Székesfehérváron a Barátság mozi. A
fesztiválsikerek mellett Oscar-jelölt

alkotás is látható az augusztus 28-tól
szeptember 2-ig tartó filmnapokon. A
kínálatban ezúttal is elsősorban olyan
művek szerepelnek, melyek hiányoznak a mozik jelenlegi műsoráról,
ugyanakkor a nézői visszajelzések
alapján igény mutatkozik rájuk.
Philomena – Határtalan szeretet
(szept. 1. hétfő 20 óra)
Lore (szept. 1-2., hétfő-kedd 18 óra)
Renoir (szept. 2., kedd 20 óra)

Nyitott tornatermek várják a sportolni vágyókat
Székesfehérvár Önkormányzata a nyári szünet után szeptember 1-től
december 20-ig továbbra is ingyenes sportolási lehetőséget biztosít a Nyitott
Tornatermek program keretében. A program összeállítói minden korosztályra
odafigyeltek, így az óvodásoktól a nyugdíjasokig mindenki találhat hasznos elfoglaltságot. A mozgásformák is változatosak: vannak egészségjavító
tornák, csapatjátékok és speciális problémákkal (cukorbetegség, szívbetegség,
magas vérnyomás) küzdőknek ajánlott foglalkozások. Ráchegy, Felsőváros,
Maroshegy, Öreghegy, Víziváros, Palotaváros, Szárazrét és a Belváros oktatási
intézményei várják a sportolni vágyókat a délutáni óráktól kezdődően. Részletes információ: www.szekesfehervar.hu

Részletes programajánlónkat a www.szekesfehervar.hu eseménynaptárában olvashatja!
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Az oldalt
szerkesztette:
novák rita

A megyeszékhelyek között Székesfehérvár a negyedik legbiztonságosabb
város hazánkban – legalábbis ez derül
ki az index hírportálon kedden megjelent statisztikából. Fehérvár a bűncselekmények alacsony száma és aránya
miatt érdemelte ki a dobogóközeli
pozíciót.

Az internetes napilap a rendőrség által 2013 márciusa és
2014 februárja között regisztrált
bűncselekményeket dolgozta fel.
Ez alapján az összes bűncselekmények száma és lakosságra
vetített aránya tekintetében lett
Fehérvár a negyedik legbiztonságosabb megyeszékhely
hazánkban.
Ezekben a napokban is zajlik az
új térfigyelő kamerák telepítése a
város több pontjára. Korábban új
térfigyelők kerültek a belvárosba,
az elmúlt időszakban nyolcat
telepítettek a Koronás Parkba,
tizet a Szárazrétre, folyamatban van a szerelés a Széchenyi

KÉKLÁMPÁSOK
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Fehérvár a negyedik legbiztonságosabb megyeszékhely

Fotó: Simon Erika
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Székesfehérvár a bűncselekmények száma és aránya alapján a negyedik
legbiztonságosabb megyeszékhely Magyarországon

utcában, ahová kettőt helyeznek
el, kilencet a Hübner utcába és
négyet a Köfém lakótelepre. A
közterület-felügyelet vezetője
szerint a térfigyelők bővítése
hozzájárul a bűnmegelőzéshez

ugyanúgy, mint az egyenruhások
fokozott utcai szolgálata. Nagypál Róbert hozzátette, idén több
új közterület-felügyelő teljesít
szolgálatot a hatóságnál, így a
járőrözésre valamint a kame-

raképek figyelésére is több idő
jut, ráadásul a belváros mellett
a peremkerületek ellenőrzésére
is nagy hangsúlyt fektetnek.
A most már majdnem hetven
térfigyelő képét három közterület-felügyelő pásztázza a nap
24 órájában. Az egyenruhások a
szabálysértések mellett az esetleges bűncselekmények elkövetését is figyelik, és szükség esetén
intézkednek. A szolgálatnak és
a térfigyelőknek köszönhetően
néhány napja egy ékszertolvaj
kezén kattanhatott bilincs. A
kamerarendszer öt napig tárolja
a felvételeket.
A temetők biztonságához a
Városgondnokság is igyekszik
hozzájárulni: a múlt hét óta
a cég szakemberei folyamatosan őrjáratoznak a cég által
üzemeltetett temetőkben és
környékükön.

Baleset a Széchenyi úti aluljárónál
centiméterrel alacsonyabb lett. A
kivitelező 3,7 méteres magasság- és 30 kilométer per órás
sebességkorlátozást vezetett be.
Ennek ellenére egy közel négy
méter magas, konténert szállító
teherautó átment az aluljárón,
nekiütközött az állványzatnak és
leszakította azt. Az ezen dolgozó
munkás lezuhant. A rendőrség
nyomozást indított.

Fotók: Novák Rita

Súlyosan megsérült egy munkás,
aki a Széchenyi úti vasúti felüljáró megújításán dolgozott. Múlt
szerdán délelőtt egy konténerszállító teherautó a magasságkorlátozást figyelmen kívül
hagyva a felállított állványzatnak
ütközött, és leszakította azt.
A vasúti felüljáró korszerűsítése miatt felállványozták
a hidat, ami így közel ötven

A teherautós nem vette figyelembe a magasságkorlátozást, és behajtott a híd alá

Körülbelül négy méter magasságból zuhant le az állványzaton dolgozó munkás

A munkavédelmi felügyelőség
az eset előtt két nappal vizsgálta
meg a munkaterületet, a hatóság sem akkor, sem a baleset
napján nem állapított meg
szabálytalanságot. A felügyelőség leállította a felújítást addig,
amíg az állványzatot helyre nem
állítják – tájékoztatta lapunkat Jankó Zoltán igazgató. A
lezuhant munkást a mentők
kórházba szállították. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása
szerint a férfi állapota stabil.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt. beruházásában zajlik a székesfehérvári vasútállomás komplex felújítása. Ennek keretében
került sor a Széchenyi úti közúti és
a Hosszúsétatéri gyalogos aluljáró
korszerűsítésére is. A Széchenyi
úton az autósok a munkálatok
idején 2x1 sávot használhatnak,
várhatóan 2015 március végéig. A
felújítás és a forgalomkorlátozás
ideje alatt állandó 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben.

FEHÉRVÁR
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Bedőlt az
Alba Takarék

Már cizellálják a birkákat
nagy zoltán Péter

látrányi viktória

Készül Kukorica Jancsi és az elkódorgott birkák szobra, amit a Palotaváros
előtti nagy térre, a Petőfi-szobor
szomszédságába állítanak fel.

Fotó: Kiss László

A szobrász jelenlétében cizellálja Varbanov Gábor az egyik birkaszobrot. A
cizellőr elmondta: a szívem szakad meg, amikor elviszik a szobrokat, hiszen
én faragtam őket eggyé.

módon, több darabban végzik
el. Képzeljük el, ahogy a birkák
esetében a vágóhídi műveletek
megfordulnak: kiöntik a sonkát,
lapockát, fart, és összerakják a
birkát. Persze ez kicsit morbid kép Jancsi esetén, de ő is
így készül. A szobordarabokat Sprencz Jenő homoköntő
öntötte Csepelen, egyedül a kos
fejét öntötték viaszvesztéssel.
Munkáját pontosan kellett
végeznie, hiszen egy-egy darabnál 1-2 mm eltérés a végére

Fotó: nzp

A szoborcsoportot Kocsis
Balázs fehérvári szobrászművész
álmodta meg, és miután a város
elfogadta a terveket, nekiállt a
minták elkészítésének. Laikus
emberként úgy gondolhatnánk,
hogy farag valami szobrot a művész, azt bevonja olyan anyaggal,
amitől megkapja a szobor negatívját, és abba öntik a bronzot,
aztán kész is. Ennél azért egy
kicsit bonyolultabb a folyamat.
Ott kezdődik, hogy az egyszerűbb alakokat, idomokat úgynevezett homoköntéssel készítik
el. Régebben viaszvesztéssel
készítették a bronzszobrokat,
de annak a technológiának az
a veszélye, hogy a nagy tömegű
bronz hűlés közben zsugorodik
és reped. Ezért a szobrokat 5060 kg-os szeletekben homoköntéssel öntik, majd az elemeket
összeállítják.
Kocsis Balázs Kukorica Jancsija
és négy birkája életnagyságúak
lesznek, ennek megfelelően
az öntésüket az előbb említett

A Magyar Nemzeti Bank visszavonta
az Alba Takarékszövetkezet működési
engedélyét, miután súlyos tőkehiányt, működési szabálytalanságokat
tártak fel, és a hitelintézet menthetetlennek bizonyult. A Fehérvár Televízió szombati Híradójában számolt
be arról, hogy a takarékszövetkezetet
kizárták a szövetkezeti integrációból.

A parkban már készül a helye a szoborcsoportnak, amit várhatóan október
végén adnak át

akár centimétereket is adhat. A
homoköntőtől Varbanov Gábor
cizellőrhöz vitték a darabokat,
aki összeállítja a szobrokat, és a
homoköntés miatt keletkezett
durva felületet letisztázza. Jancsi
és a birkák Varbanov Gábornál
vannak, aki mindenféle óriás
fogfúrókkal, vésőkkel tisztítja
és forrasztja a bronzot, hogy az
összeállított szobrokat átadhassa
szobrászának, Kocsis Balázsnak.
Kocsis Balázs végzi el a legutolsó simításokat, ami után
felállítja egy addig megépítendő
szökőkút szélére a négy birkát,
és leülteti Kukorica Jancsit. A
Petőfi-szobor előtti téren már
megépítette a Városgondnokság azt a betongödröt, amibe a
szökőkút vízművét helyezik el,
és felállították már az alapokra
helyezett zsalut, amely a spirálisan emelkedő szökőkút széleit
határolja. Utóbbi legmagasabb
pontján ül majd Kukorica Jancsi,
és furulyázik szerelmes szívvel,
hogy aztán a rábízott nyáj eltűnjön, és megkezdődhessék János
vitéz története.
Már nagyon várom azt a két
birkát, ami ezen a héten kedden
érkezik hozzám, hogy az utolsó simításokat elvégezhessem, s
október végére mind az öt figurát
felállíthassam a helyszínen –
mondta kérdésünkre Kocsis
Balázs szobrászművész.

Csaknem teljes körű kártalanításra számíthatnak
az Alba Takarékszövetkezet károsultjai. A mintegy
tizenötezer betétes között mindössze hat olyan
magánszemély és három
olyan vállalkozás található,
amelyek esetében a betétek
nagysága meghaladja az
Országos Betétbiztosítási
Alap (OBA) által biztosított
31 millió forintos összeghatárt. A Miniszterelnökség
nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyekért
felelős államtitkára, Németh Lászlóné közleménye
szerint a kártalanítás három
héten belül megkezdődhet.
A kártalanítás folyamatáért
felelős szervezetek a korábbi esetekben is egymással
együttműködve, sokszor a
jogszabályok adta határidőt
megelőzve tudták az ügyfeleket jogos követeléseikhez juttatni. A részletekről
időben tájékoztatják az
ügyfeleket. Mint kiderült, az
Országos Nyugdíjfolyósító
a nyugdíjakat már nem a takarékszövetkezeti számlákra
utalja el, azokat a Magyar
Posta kézbesíti. Az adóhatóság méltányosan jár majd
el azokkal a számlatulajdonosokkal, akik a történtek
miatt nem tudnak eleget
tenni adófizetési kötelezettségüknek. A még ki nem
utalt munkabérek esetében a
munkavállalók készpénzben
vagy egy másik bankszámlára utaltatással juthatnak
jövedelmükhöz.
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Becsengettek - így indult a tanév Fehérváron
Schéda Sz., Bácskai G., Látrányi V.

intézmények felújítására. Hétfőtől pedig egy felújított, ezer
négyzetméteres tornaterem várja
a Tóvárosi diákjait.
mondja, a tanárok megkövetelik azt, amit szeretnének,
de cserébe számos órán plusz
pontokkal jutalmazzák a
tanulókat. „Kitűnő lett a bizonyítványom, és legutóbb szavalóversenyt is nyertem. Sokat
kirándultam a nyári szünetben,
olvasgattam a kötelező olvasmányokat is, de azért már vártam,
hogy elkezdődjön a tanítás.”
– mesélte az ötödik osztályba
lépő diák.
Balogh Kata elsős tanuló
szeretne már iskolába járni,
mert itt sok barátot tud
majd szerezni. „Már ismerem
a betűket, és egy kicsit olvasni is tudok. A testvérem is a
Tóvárosiba jár, a szünetekben
találkozunk majd, így nem leszek egyedül, amikor elkezdjük
az iskolát.”

Varga Levente izgatottan
várta a tanévnyitót. „Szüleim
sok helyre elvittek a nyáron,
fürödtem a Balatonban is, de
az iskolára is sokat gondoltam.
Szeretnék megtanulni írni,
olvasni, számolni, és remélem, mindig jó tanuló leszek!”
– mondta a leendő elsős
tanuló.

A közoktatásért felelős helyettes
államtitkár biztosította a leendő
elsősök szüleit arról, hogy
gyermekeik jó kézbe kerülnek,
a diákokat pedig arra biztatta,
hogy éljenek azzal a lehetőséggel, amit a tanulás jelent. A
köszöntőt követően Sipos Imre

Kardos-Kovács Mónika
kyokushin karate Európabajnok szintén a Tóvárosiban

kezdte meg iskolás éveit.
Mint mondja, nagyon várta
az első tanítási napot, hiszen
nővére már iskolás volt, amikor ő még óvodába járt, és
ezért irigykedett rá. „Azokból
a tantárgyakból voltam jó
tanuló, amelyek érdekeltek, a
többiből csak közepesen teljesítettem. Tornaórán mindig
én voltam a legjobb. Az összes
gyakorlat bemutatására engem
kért fel a tanárom.” Mónika
egy iskolás diákcsínyt mosolyogva idézett fel: „Mivel
nem kedveltük a matematikát,
kiszúrásképpen egy alkalommal besötétített, szellemidézős
szeánsszal vártuk a tanárunkat. Ájulást imitáltunk,
azt gondolván, ezzel majd
megijesztjük, de nem jött be:
dolgozatírás lett a vége. Tanultunk az esetből...” – emlékezett vissza a háromdanos
karatemester.

K AT E D R A
Élmény, tanulás,
meglepetés 15 percben.
A Hogy túljusson
augusztus 28. és
L a nyelvi akadályain,
szeptember 12. között
válasszon szintet és
A mozgósítsa tudását!
N
D Székesfehérvár, Palotai út 4. • Telefon: 22/787-783

Nysz.: E-000114/2014

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

Pinczési Ádám Ferenc nagyon
szeret a Tóvárosiba járni. Mint

A tanévnyitót az iskola előtti téren, a felújított aszfaltburkolaton tartották meg

Fotó: Kiss László

Fotó: Simon Erika

Ebben a tanévben ezerhetvenhat elsős kisdiák kezdi meg
tanulmányait városunkban az
állami fenntartású intézményekben. Székesfehérvár polgármestere elmondta, hogy az
Ybl-programnak köszönhetően
egyre több forrás jut az oktatási

Fotó: Simon Erika

Az idei központi tanévnyitó ünnepségnek ezúttal a Tóvárosi Általános
Iskola adott otthont augusztus 29-én.
A fennállásának 40. évfordulóját
ünneplő oktatási intézményben
Cser-Palkovics András polgármester
és Sipos Imre közoktatásért felelős
helyettes államtitkár köszöntötte a
diákokat és szüleiket.

megnyitotta a 2014-2105-ös
tanévet.
Az idei központi tanévnyitó
ünnepségen is – hasonlóan a
tavalyihoz – az első és ötödik
osztályos diákok vettek részt,
akiknek műsorral és meglepetéssel is készültek társaik. A
résztvevők meghallgathatták
két hajdani – akkoriban még
Münniches – diák emlékeit az
1974-ben indult iskoláról, majd
Szűcsné Sajtos Katalin ünnepi
köszöntője következett. A Tóvárosi Általános Iskola igazgatója
elmondta, hogy ebben a tanévben hétszáznegyvenöt tanuló ül
be az iskolapadba, ebből százkét
gyermek az első osztályt kezdi
meg a negyvenéves intézményben. Az ünnepélyes tanévnyitót
követően az iskola aulájában
kiállítás nyílt az egykori diákok
munkáiból.
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Fehérvári füzetek és ajándék kiadványok

Hatvanéves a Zentai

Fotó: Simon Erika

Ünnepi tanévnyitóra került sor vasárnap a Zentai Úti Általános
Iskolában. A Székesfehérvár zöldövezeti részében, a Ráchegyen
elhelyezkedő intézmény ugyanis ebben az évben ünnepli fennállásának hatvanadik évfordulóját. Az iskola nyolcévfolyamos, általánosan
képző intézményként működik, párhuzamos osztályokkal, kompetencia
alapú oktatással. „Ügyelj jellemedre, mert az szabja meg az életedet!”
– szerepel a jelmondat az iskola hitvallásában, amihez a gyerekek az
iskola nevelőitől, vezetésétől minden támogatást meg is kapnak. Nagy
figyelmet fordítanak az alapvető emberi, erkölcsi értékek közvetítésére és
a tehetséggondozásra is.

A nagycsoportos óvodások a Barangolás Székesfehérváron, a királyok városában című kiadványt,
az elsősök a Kincses Képeskönyv
Székesfehérvár, a negyedikesek a
Kincskeresés a királyok városában
című könyvet, a 7-8. osztályosok
és a középiskolások pedig a Szent
Imre serege című történelmi képregényt kapják meg évkezdéskor.
„Valamennyi alsó tagozatos diák
kézhez vehet a tanév első hetében
egy olyan mini füzetcsomagot,
amelyen a város négy sikeres csapatsportágának két-két híres sportolója
látható.” – mondta el Cser-Palkovics András polgármester.
A papíralapú kiadványokon túl
megjelent az „Emlékül az Em-

Fotó: Simon Erika

Fehérvári sportolók szerepelnek
azoknak a füzeteknek a borítóján, melyekből minden alsó tagozatos diák két
darabot kap iskolakezdéskor. A város
több más kiadvánnyal is kedveskedik
a fehérvári gyerekeknek, fiataloknak.
Ezek mind erősítik a gyermekek Székesfehérvárhoz való kötődését.

Fehérvári füzetek és ajándék kiadványok iskolásoknak és óvodásoknak

lékévről 2013 Plusz” DVD, amit
valamennyi oktatási intézmény
megkap. „Székesfehérvár iskolaváros, így kulcsfontosságú az a
szerepvállalás, amit az önkormányzat véghezvitt az előző és az idei
évben is. A Nemzeti Alaptanterv és
a kerettantervek kiemelt tematikaként jelölik meg a helytörténetet, a
honismeret oktatását a nevelőmunka
során. Ezek a kiadványok is tovább
erősítik a város és a diákok közötti
kapcsolatot.” – mondta Török Szabolcs, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerületének igazgatója.
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Somos Zoltán

A Veszprém elleni két edzőmeccsel
törte meg a fizikai felkészülés monotóniáját az Alba Fehérvár. Jönnek a
további találkozók, sőt jó esély van
a Real Madrid fehérvári vendégjátékára is!

Marcel Tenter, az Alba Fehérvár
vezetőedzője hosszú utat tett
meg pénteken. Reggel autóba
ült Romániában, Székesfehérvárra utazott, majd röpke
kicsomagolást követően tovább
Veszprémbe, hogy megnézze
csapatát. A fehérvári kosarasok eddig a román szövetségi
kapitányi posztot is betöltő
edzőjük nélkül készültek, így
a veszprémi találkozón is a
másodedző, Góbi Henrik adta
az utasításokat. Tenter pedig
figyelt, mint mondta, főleg a

fiatalokra volt kíváncsi. Az Alba
96-49-re nyert a másodosztályú
Veszprém otthonában, másnap
pedig Fehérváron is megverte az
egyetemi csapatot, ezúttal 9942-re. A szerb center, Delibor
Djapa ponterős volt mindkét
meccsen, az ifjak is igyekeztek,
majd kiderül, közülük ki készülhet hosszabb távon is együtt
a kiegészülő kerettel. Supola
Zoltán és Csorvási Milán már
a szombati meccsen is ott volt
nézőként, Lasan Kromah és
Cleveland Malvin pedig hétfőn
jelentkezik edzésre Fehérváron.
Hétvégén Nagyváradon nemzetközi tornán játszik az Alba
Fehérvár, a házigazda mellett
a pozsonyi Inter és a szerb
Metalac Valjevo lesz az ellenfél.
A tervek szerint mostantól minden hétvégén lesz felkészülési
torna vagy mérkőzés, és mint

Fotó: Simon Erika

Alba-ellenfelek: először a Veszprém,
később a Real Madrid?

Tóth Péteréknek a Veszprém nem okozott gondot

kiderült, egy igazi szenzáció is
belefér a máskor kevésbé érdekes
előszezonba!
Az év eleji Szent István utánpótlástornán már kétszer itt vendégeskedő Real Madrid a felnőtt
csapatát, az európai kosárlabda egyik igazi gyémántját is
elhozhatja Fehérvárra! Október
8-ra tervezik a nagyot álmodó

szervezők a meccset. Jóval előrehaladottabb a dolog annál, hogy
naiv képzelgésnek nevezzük. A
jelenleg zajló világbajnokságon
a Real számos klasszisa ott van,
Rudy Fernandeztől kezdve
Andrés Nocionin át Jonas
Maciulisig – és ezek a játékosok
október elején Székesfehérváron
is pályára léphetnek!

Mozgalmas hokis hét
Megújított szponzori szerződés, két
győztes felkészülési mérkőzés, egy
légiós hátvéd mínusz – röviden így
foglalható össze a szeptember 12-i
EBEL-rajtra készülő Fehérvár AV 19
elmúlt egy hete.

A szakosztállyal meghosszabbította tízéves múltra visszatekintő
kapcsolatát a Bericap Magyarország, bár pontos összeget nem
lehet tudni, annyi biztos, nyolc
számjegyű összeggel támogatja
a cég a 2014-15-ös idényben a
Volánt. „És ez az összeg bízom
benne, hogy tovább nő, ez azt
jelentené, hogy a csapat bekerült a
legjobb négy közé az EBEL-ben,
de természetesen a TAO-n keresztül
még egyszer ennyi kerül a klubhoz.”
– közölte bizakodóan a Bericap
ügyvezetője, Papp Dénes. Ocskay
Gábor szakosztály-igazgató
természetesen köszönetét fejezte
ki az új szerződés aláírásakor,

mint mondta, tudja, hogy komoly
elvárásoknak kell megfelelnie a
csapatnak a szponzorok felé, de
ezzel tisztában vannak a szakmai
stáb tagjai és a játékosok is, így
ennek megfelelően készülnek.

A csapat pedig újabb két
edzőmeccsel hangolt, a Volán
csütörtökön és pénteken is öt
gólt ütve verte a szlovák Gyetva
együttesét, előbb egyet, majd
hármat kapva.

Fotó: Bácskai Gergely

Kaiser tamás

Az együttműködés folytatódik

A következő erőpróba pedig a
hétvégi Ifjabb Ocskay Gábor
Emléktorna lesz majd, ahol a
Ljubljana és a Graz mellett a
Miskolc vendégszerepel majd.
Matt Register viszont biztosan
nem, a Volán pénteken sajtóközleményben tudatta, hogy a
kanadai hátvéd a tengerentúlon
folytatja. Ocskay Gábor erről
így nyilatkozott: „A mai nap
délelőttjén Matt Register és ügynöke kérte menedzsmentünket a
szerződés közös felbontására, amit
mi egyhangú döntéssel elfogadtunk.
A jövőben is sok sikert kívánunk a
fiatal játékosnak!”
Folytatás tehát Register nélkül,
de a remények szerint egyre
többekkel, hiszen nyilván a
távozó légiós pótlásáról gondoskodik majd a klubvezetés.
És az sem lenne elhanyagolható, ha a sérültek közül minél
többen Rob Pallin rendelkezésére állnának az előttünk álló
hétvégén!
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Hatból hat a Vidi mérlege
Németh Zoltán

Niko a 7. percben, Juhász
lerántása után lőhetett büntetőt,
ám Danilović kapus a kapufa segítségével menteni tudott. Nem
akadt meg a Vidi lendülete, a
25. percben Oliveira beadása
után Gyurcsó fejelt négy méterről a kapuba. Két perccel később
már emberelőnyben játszottak
a hazaiak, Kelić kapta meg
második sárgáját. A második
félidőben Nikolics javítani tudott, a 70. és a 76. percben egyaránt Gyurcsó labdáját vágta a
kapuba. A fehérváriak támadója
ezzel zsinórban hetedik bajnokiján talált be, ami klubcsúcsnak
számít, de a 3-0-s győzelem
után bőven kijárt a dicséret a
remek formában játszó Gyurcsó
Ádámnak is.
Az egész mérkőzést mi uraltuk, sok gólszerzési lehetőséget
kialakítottunk. Ha egy kicsit
pontosabbak vagyunk, nagyobb
is lehetett volna a különbség, de
így sem lehetünk elégedetlenek.

Fotók: Simon Erika

A Puskás FC sem tudta megakasztani
a Vidi menetelését, az Európa-bajnokság selejtezői miatt beiktatott
szünetet hibátlan mérleggel kezdheti
Joan Carrillo együttese. A felcsútiak ellen Nikolics ugyan büntetőt
hibázott, ám Gyurcsó fejese után a
csatár duplája alakította ki a 3-0-s
végeredményt.

Gyurcsó kiváló formában játszik, a válogatott szélső góllal és gólpasszokkal jelentkezett a Puskás FC elleni bajnokin

Örülök, hogy újra sikerült három
gólt lőnünk. Nyilván nem fogunk
minden meccset ekkora különbséggel nyerni, de amíg a maihoz
hasonlóan meglesznek a lehetőségeink, akkor nagy gondunk nem
lehet később sem - értékelt a gólt
és gólpasszt egyaránt jegyző
Gyurcsó.
A Videoton hat forduló után a
maximális 18 pontot begyűjtve
vezeti a tabellát, ez a mérleg

két hétig most nem változik,
hiszen a bajnokságban szünet
következik. A Vidi kedden
18 órakor az Ajka ellen kezdi
meg szereplését a Ligakupában, míg Gyurcsó Ádám,
Juhász Roland, Kovács István
és Nikolics Nemanja a válogatottal készül majd az Észak-Írország elleni, szeptember 7-én
rendezendő Európa-bajnoki
selejtezőre. Gyurcsó bízik
benne, hogy a Vidi-kontingens

a nemzeti együttesben is kamatoztatni tudja jó formáját.
Azt hiszem, a hatból hat győzelmet nem nagyon kell megmagyarázni, egyértelműen kiválóra
sikerült a rajtunk. Most jönnek
a Ligakupa-mérkőzések, nyilván
frissíteni fog a szakmai stábunk,
mi, a válogatottba meghívott
játékosok pedig szeretnénk
felszabadult, önbizalommal teli
formánkat átmenteni a nemzeti
csapat Eb-selejtezőjére!

Sóstón idén még nem kártyáznak

Niko a rekorder - zsinórban hetedik bajnokiján talált be a Vidi gólvágója

A szeptember 15-i határidő a jövő
évig tolódott el: idén biztosan
nem lesz szükség a Sóstói Stadionban rendezett Videoton-mérkőzések látogatásához szurkolói,
vagy más néven klubkártyára. A
Videoton sikeresen lobbizott az
MLSZ-nél, így a bizonyos szurkolók körében nem túl szimpatikus
kártyát, amelyet ahhoz kell
kiváltani, hogy jegyet vehessünk
a stadionba, még nem vezetik
be 2014-ben. Ez jó hír azoknak,
akik vagy a személyes adatokat
nem akarták megadni (bár ez
bérletvásárlásnál is elkerülhetet-

len), vagy újabb adminisztratív
„macerának” tartják a kártyát.
Ellenben aki idegenben is szurkolna a Vidinek, az mégis jobban
teszi, ha kiváltja a klubkártyát,
mert a többi csapat megteheti,
hogy stadionja vendégszektorába
csak ennek birtokában biztosít jegyet. A Videoton FC ezért
szeptember elején megkezdi a
klubkártya kibocsátását, amit
szeptember 15-ig ingyen kínál
a szurkolóknak. 2015-ben már
minden stadionban szükség lesz
a klubkártyára jegy- és bérletvásárláshoz.
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Ötvenéves a Honvéd Szondi
György Sportegyesület

Kaiser Tamás

Hiszek a négybe
kerülésben!

vakler lajos

Az egyesület célja napjainkban
már a sport, mint közhasznú
tevékenység népszerűsítése,
fejlesztése, illetve az egyesület versenyszakosztályainak felkészítése
a bajnokságokra. A fél évszázados
jubileum egyik kiváló eseménye
a Bregyó közi Atlétikai Centrumban megrendezett Honvéd
Olimpia volt. Kun Szabó István,
a Honvédelmi Minisztérium
helyettes államtitkára elmondta,
hogy a honvéd sportolók számára,
legyenek azok versenysportolók
vagy az egészség megőrzésben
jeleskedők, fontos, hogy esztendőről-esztendőre megméressenek
ezen a hagyományos rendezvényen. Köszönetét fejezte ki, hogy
ez évben Székesfehérvár otthont
adott a versengésnek.
Az ötvenéves Honvéd Szondi
SE méltósággal köszöntötte a

Fotók: Simon Erika

1964. április 27-én, Székesfehérváron
alapították meg a Honvéd Szondi
György Sportegyesületet. A közgyűlésen
az egyesület céljaként megfogalmazták, hogy tagjai - honvédek, tiszthelyettesek és tisztek - számára különböző
sportágakban testedzési, sportolási
lehetőséget nyújtson. A Szondi SE az
elmúlt ötven esztendőben a Budapesti
Honvéd mellett hazánk második legnagyobb honvéd sportegyesülete lett.

Tombor István birkózó mesteredzőről nevezték el a Zámolyi úti sportcentrumot

jubileumot, és egyben régi adósságot törlesztett. A Zámolyi úti
sportkomplexumot Tombor István
birkózó mesteredzőről nevezték
el, aki edzőtársaival közösen olyan
legendákat adott ez egyetemes
magyar birkózósportnak, mint
Rácz Lajos olimpiai ezüstérmes,
világ- és Európa-bajnok, Seres
Ferenc olimpiai bronzérmes vagy
Vámos Péter sokszoros magyar
bajnok.
Az ünnepségen természetesen ott
voltak az egykor nagy sikereket
arató kézilabdacsapat tagjai is.
Ugyan ki feledhetné Bartalos Béla,
Gyűrűs László, Horváth „Buló”
Ferenc vagy Madár Imre nevét!
Az ünnepélyes átadáson megkülönböztetett figyelem és tisztelet

Íme az egykor csúcson lévő kézilabda csapat

kísérte özv. Tombor Istvánnét és
családját, akik mindennél többet
tettek azért, hogy a mester az általa oly szeretett sportágat csúcsra
juttassa a világon, Európában,
Magyarországon és Székesfehérváron is.
Szentes László nyugalmazott
ezredes, a Szondi elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott, az a
csapat, amely fél évszázada meghatározza a katonasport alapjait
hazánkban, van annyira fontos,
hogy a jövőt is megmutathassa.
Ez évben, mondta az elnök, már
tizennégy szakosztály tartozik a
Szondihoz, melyek a magyar sport
széles spektrumát ölelik fel. Az
ünnepségen ennek megfelelően
valamennyi szakosztály tagjai képviseltették magukat, mint ahogy
a Honvédelmi Minisztérium és a
honvédség sportegyesületei is.
Mihócza Zoltán dandártábornok,
a vendéglátó Összhaderőnemi
Parancsnokság törzsfőnök-helyettese hangsúlyozta, alapvető
kérdésnek tartja, hogy megőrizzék
a katonasport múltját, hiszen ez
szolgálja a jelent és a jövőt is. Mert
aki Szondis volt valaha, mindig az
marad!

Bevallom őszintén – bár ezt
sokan tudják rólam – én a kézilabda bajnokság rajtját várom a
nyáron a legjobban. És szerdán
végre elkezdődik, a fehérvári
lányok a Debrecent fogadják!
Azt mondják, ez lesz minden
idők legjobb női bajnoksága. Úgy
legyen! Én pedig remélem, sőt
hiszek benne, hogy mióta székesfehérvárinak vallom magam – ez
három éve van így – végre összejön, amire sokan régóta várunk,
és bekerül a csapat a bajnokság
legjobb négy együttese közé!
Hogy miért mondom, gondolom
ezt? Mert bár sok felkészülési
meccset nem nyert az FKC, és
én sem láttam valamennyit, azt
hiszem, nagyon jó szellemiségű
csapatot épített Bakó Botond.
Ugyan van még min dolgozni,
főleg elöl, de már most látszik,
hogy hajtós, küzdős kis csapatunk
lesz! Rendben lesznek a szélek,
a gyors lábú irányító, a japán
Mayuko szerintem nagy fogás,
Tilinger és Herr szórja majd
a gólokat és adja a passzokat
Horváthnak és Mayernak,
hátul pedig Kiss Éva kölcsönöz
magabiztosságot a védelemnek.
A recept jó, nem? Az azonban
biztos, hogy az idén legalább hatan vágnak neki a bajnokságnak
a Győr és a Fradi mellett azzal
a céllal, hogy éremért játszhassanak a szezon végén. Nagy lesz a
harc az Érd, a Kohász, a Siófok,
a Vác, a Mosonmagyaróvár és a
Fehérvár között! De most végre
nekünk kell, hogy kijöjjön a lépés.
Erre jó alap lehet az állandóság
és a változás egyvelege: sokan
mentek, sokan jöttek, de talán
nem túl sokan!

A Fehérvár Póló SE. vízilabda tehetségkutató kampányt hirdet 2000 és
utána született lányok valamint 2002 és utána született fiúk számára!
Jelentkezni a Csitáry uszodában naponta
16.00 és 20.00 óra között lehet az Egyesület edzőinél!
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Megújul és kibővül a VVSI agárdi telepe
NOVÁK RITA, SOMOS ZOLTÁN

Az elmúlt negyven esztendő fotóit és a jelenlegi telep
helyszínrajzát zárták be abba
az időkapszulába, amely az új
épület alapköve mellett kapott
helyet. Az ünnepélyes mozzanat a bontás végét és az építés
kezdetét jelenti a Velencei-tavi
Vízi Sportiskolában. A felújításnak köszönhetően a létesítmény sportközponti funkciója
rehabilitációs tevékenységgel bővül. Soltész Miklós, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának
államtitkára ennek kapcsán azt
mondta, egyedülálló lehetőséghez, európai színvonalú szolgál-

Fotó: Somos Zoltán

Jól haladnak az átalakítási munkálatok a Velencei-tavi Vízi Sportiskola
agárdi telepén. A létesítmény eddigi
sportközponti funkciója rehabilitációs
tevékenységgel bővül. A több mint
kétmilliárd forintos beruházás várhatóan jövő nyárra készül el teljesen.

Államtitkári kézben a kőműves szerszámok: alapkőletétel Agárdon

tatáshoz jutnak a fogyatékkal
élők és családjaik.
A Velencei-tavi Vízi Sportiskola
elnöke szerint az eddigiekhez
képest a legnagyobb változást az
jelenti, hogy a korszerűsítés után
nemcsak a nyári időszakban,
hanem egész évben nyitva lesz

a VVSI. „A rehabilitációs és korai
fejlesztési központ is az évben
eddig kihasználatlan időszakokat
célozza meg leginkább.” - mondta
Deák Csaba.
A VVSI felújításával nem
fejeződnek be a fejlesztések a
Velencei-tónál. Mint L. Simon

László, a Miniszterelnökség államtitkára kiemelte, hamarosan
791 millió forintos kormányzati
támogatás érkezik: „A Velenceitavi Fejlesztési Tanács sikeres
pályázatot nyújtott be. Ennek
keretében a következő másfél évben
elkészíthetjük a Velencei-tó összes
kikötőjének, partvédművének, vízelvezető rendszerének felújítását.”
Ami a VVSI sportolóit illeti,
Angyal Zoltán, az egyesület
sportszakmai igazgatója elmondta, már idén is voltak nagyszerű
sikereik. A vitorlásoknál Czövek
Máté, az evezősök részéről Saub
Réka és Borsányi Gábor, a kajakkenu szakágban Petkó András,
Szilágyi Anett és Duró József
képviselte nemzetközi szinten is
remek eredményeket elérve az
egyesületet. A további minőségi
munkát nagyban segítik majd a
most körvonalazódó és elkezdődött fejlesztések, nemcsak az
agárdi telepen, hanem a sukorói
északi pályán is.

Kaiser Tamás

Szerdán a Debrecen ellen kezdi
meg a bajnoki szereplést a Fehérvár KC, így a hét elején már
a Loki elleni meccsről szól minden a Köfém Sportcsarnokban.
Az alapozás gyakorlatilag véget
ért, de nem volt zökkenőmentes
a csapat életében. „Ez így van,
hiszen az első héttől eltekintve nem
tudtam teljes kerettel dolgozni.” –
kezdte Bakó Botond vezetőedző
a bajnoki rajt előtti értékelését.
„Szerencsére azonban úgy néz
ki, hogy a héten már mindenki
velünk lesz, Tilinger Tamara is. Ő
hétfőn kaphatja meg a zöld utat az
orvosoktól.”
Tilingerre pedig szükség is
lesz a Debrecen ellen, mert a
védekezés úgy tűnik, rendben
van, a támadásokon még van mit
csiszolni. „Hátul úgy néz ki, hogy
megvagyunk, de a támadásaink
még nem elég hatékonyak. Ezért
is vártuk vissza nagyon a pályára

Herr Anitát, aki már a Dunaújváros ellen is új színt vitt az
akcióinkba, és ezért várjuk, hogy
Tilinger is újra pályán legyen. De
vigyáznunk kell, hogy a felkészülés
alatt sérüléssel bajlódó játékosokat
hogyan terheljük. Ez a későbbiekben még gondot okozhat, hiszen
nyilván érezni lehet majd rajtuk a
kihagyást.”
Ha az orvosok engedik, akkor
már szerdán ott lehet a társakkal a pályán az FKC tavalyi
házi gólkirálynője, de vajon
mire számíthatnak a Köfémbe
kilátogató drukkerek a Debrecen
elleni bajnoki nyitányon? „Én
azt gondolom, hogy egy szoros és jó
meccset játszunk a Lokival, és egy
taktikus meccs végén mi jövünk le
győztesen a pályáról!”
Az idei lehet az utóbbi évek
egyik legjobb, legerősebb és
legkiegyenlítettebb bajnoksága.
Ezzel Bakó Botond is egyetért:
„Szerintem a legjobb négy között
kiadó két helyre akár hat csapat

Fotó: Kiss László

Fehérvár KC: indul a szezon

Szerdán már élesben is megmutathatja Tanabe Yuki, hogy mit tud

is pályázhat, és az idén talán
a Fradi is elkaphatja a Győrt.
Több meglepetésre is számítok.
Mi mindenképpen szeretnénk jó
eredménnyel megörvendeztetni
a drukkereinket, ami azt jelenti,

bízom benne, hogy ott leszünk a
négy között!”
Ehhez pedig elengedhetetlen a jó
bajnoki rajt. A Fehérvár KC szerdán tehát a Lokival kezd, majd
vasárnap Békéscsabán folytatja.

