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Nyilvántartásba vett jelöltek
nagy zoltán péter

Lapzártánkig öt polgármesterjelöltet
fogadott el a választási bizottság. A
tizennégy fehérvári választókerületben eddig 86 egyéni jelöltet vettek
nyilvántartásba. Vasárnap estig két
jelölő szervezet kompenzációs listáját
fogadták el. Az alábbiakban közöljük
a nyilvántartott jelöltek neveit, melyek sorrendjét a választási iroda által
meghatározott módon közöljük.
Nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek
Cser-Palkovics András FIDESZ
Juhász László VÁLASZ
Csabai Béla DK
Horváth-Tancsa Ágnes Izabell JOBBIK
Márton Roland MSZP-EGYÜTT
Bialkó László Gergő LMP
Mező Balázs Béla NYUGODT HÉTKÖZNAP
Nyilvántartásba vett képviselőjelöltek
1. övk. Belváros
Égi Tamás FIDESZ – Palatinus Endre
VÁLASZ – Mező Balázs Béla NYUGODT HÉTKÖZNAP – Illikmann
Piroska DK – Csizmadia László MSZPEGYÜTT – Fertő László CIVILEK
– Horváth Lénárd JOBBIK – Sowunmi
Thomas Babatunde LMP
2. övk. Északi városközpont
Kovács Béla Sándor FIDESZ – Fekete

Képviselői
programok
Almássy- és Fáy-telep, vezér és
író utcák
Deák Lajosné
Szeptember 11-én, csütörtökön
fogadóórát tart a 11. számú választókörzet önkormányzati képviselője
17 és 19 óra között a Mikszáth
Kálmán utca 25. szám alatti
Királykút Emlékházban, ahol várja
a Széna téren, az Almássy és Fáy
lakótelepen, az író, valamint a vezér
utcákban élőket és a körzet teljes
lakosságát. A fogadóórán jelen lesz
a 11. számú választókerület körzeti
megbízottja, Botos László rendőr
főtörzsőrmester is.

Csaba VÁLASZ – Pőcze Endre DK –
Gombó Áron LMP – Márton Roland
MSZP-EGYÜTT – Csohány Jánosné
CIVILEK – Tián József JOBBIK
3. övk. Víziváros
Horváth Miklós Béláné FIDESZ – Juhász
László VÁLASZ – Ráczné Földi Judit
DK – Mihályi Mónika MSZP-EGYÜTT
– Dömsödi Judit JOBBIK – Mátay Balázs
András CIVILEK
4. övk. Keleti városközpont
Molnár Tamás FIDESZ – Tóth Szilvia
VÁLASZ – Vass Éva MSZP-EGYÜTT –
Kaszonyi Sándor Csaba JOBBIK – Láncos
Róbert CIVILEK – Borbély Hajnalka DK
5. övk. Tóváros – Alsóváros
Mészáros Attila FIDESZ – Márkus
Klára VÁLASZ – Deres Zoltán MSZPEGYÜTT – Bajna Enikő CIVILEK –
Egyed Béla Sámuel JOBBIK – Kiss Bálint
DK – Espár Tamás LMP – Sajó Mária
Erzsébet Független jelölt
6. övk. Maroshegy
Brájer Éva Mária FIDESZ – Mezővári
Balázs VÁLASZ – Nyári Beatrix CIVILEK – Béla József MSZP-EGYÜTT
– Lada Csaba László DK – Kőnigné Fodor
Erzsébet Független jelölt – Domján Csaba
NYUGODT HÉTKÖZNAP – Földesi
Zsolt JOBBIK
7. övk. Déli Palotaváros
Ungváry Árpád József FIDESZ – Izsay
Donát Endre VÁLASZ – Farkas László
Független jelölt – Róth József JOBBIK
– Suhaj Alex DK – Buth Sándor MSZPEGYÜTT – Hollósi Sarolta CIVILEK –
Szabó Judit NYUGODT HÉTKÖZNAP
8. övk. Északi Palotaváros
Viza Attila FIDESZ – Beiner József
NYUGODT HÉTKÖZNAP – Vid Péter
VÁLASZ – Jávor Sándor DK – Fazakas
Attila Levente JOBBIK – Nagy Lajos
Független jelölt – Lukácsné Deák Edit CIVILEK – Szabó Gábor MSZP-EGYÜTT
– Kolompár Ernő RODOSZ
9. övk. Szedreskert – Feketehegy – Szárazrét
Fekete Ferenc FIDESZ – Szigli István
Független jelölt – Szili Csaba Gergely VÁLASZ – Vertig Csaba MSZP-EGYÜTT
– Pappné Tóth Erika CIVILEK – Halász
Róbert JOBBIK
10. övk. Felsőváros
Földi Zoltán FIDESZ – Soós Péter
VÁLASZ – Szalai Bálint Sándor MSZPEGYÜTT – Vida Attila JOBBIK – Fülöp
Zsolt Gyula DK – Rumony Attila Zoltán
Független jelölt
11. övk. Almássy- és Fáy-telep, író és vezér
utcák
Deák Lajosné FIDESZ – Gutiné Fehér
Edit Veronika VÁLASZ – HorváthTancsa Ágnes Izabell JOBBIK – Golubeff
Róbert Zsolt MSZP-EGYÜTT – Szemes
Tibor DK – Szokó Zsolt CIVILEK –
Csonka Gergő NYUGODT HÉTKÖZNAP
12. övk. Északi Öreghegy – Csala
Östör Annamária FIDESZ – Mikuska
Barbara VÁLASZ – Nehrer György
MSZP-EGYÜTT – Jakab Tamás CIVILEK – Grman Péter DK – Végh Alajos
JOBBIK
13. övk. Déli Öreghegy – Kisfalud
Horváth Miklós Csaba FIDESZ – Márton Ibolya Diána VÁLASZ – Csabai Béla
DK – Koszorus Béla MSZP-EGYÜTT
– Major Sándor NYUGODT HÉTKÖZNAP – Gali Krisztina CIVILEK – Borsos
Sándor Ákos Független jelölt – Bognár
Zsolt JOBBIK

14. övk. Ráchegy – Búrtelep – Köfém –
Börgönd
Dienesné Fluck Györgyi Mária FIDESZ
– Tornyai Péter VÁLASZ – Mészáros
Brigitta DK – Kálmán Mihály MSZPEGYÜTT – Major László CIVILEK
– Köböl András JOBBIK – Tolnai Zoltán
NYUGODT HÉTKÖZNAP
Hat jelölő csoportot vett nyilvántartásba
a választási bizottság, a VÁLASZ, a FIDESZ, az MSZP-EGYÜTT, a JOBBIK,
a DK és a CIVILEK szervezeteket.
A VÁLASZ települési kompenzációs
listájának jelöltjei:
1 Juhász László 2 Szili Csaba Gergely 3
Mezővári Balázs 4 Vid Péter 5 Schreiner
János 6 Tóth Szilvia 7 Izsay Donát Endre
8 Gutiné Fehér Edit Veronika
A FIDESZ települési kompenzációs
listájának jelöltjei:
1 Cser-Palkovics András 2 Égi Tamás 3
Brájer Éva Mária 4 Róth Péter 5 Horváth
Miklós Béláné 6 Mikola József János
7 Párkányi Tamás 8 Csanády László 9
Horváth Miklós Csaba 10 Mészáros Attila
11 Dienesné Fluck Györgyi Mária 12
Ungváry Árpád József 13 Viza Attila 14
Molnár Tamás 15 Kovács Béla Sándor 16
Fekete Ferenc 17 Gyóni András 18 Kovács
Zsolt
Az MSZP-EGYÜTT települési kompenzációs listájának jelöltjei:
1 Márton Roland 2 Buth Sándor 3
Szabó Gábor 4 Koszorus Béla 5 Mihályi
Mónika 6 Vass Éva 7 Vertig Csaba 8
Nehrer György 9 Csizmadia László 10
Szalai Bálint Sándor 11 Deres Zoltán 12
Golubeff Róbert Zsolt 13 Kálmán Mihály
14 Béla József 15 Márton Zoltán 16
Szőcs-Józsa Gábor

A JOBBIK települési kompenzációs
listájának jelöltjei:
1 Horváth-Tancsa Ágnes Izabell 2 Fazakas
Attila Levente 3 Róth József 4 Tián József 5
Horváth Lénárd 6 Köböl András 7 Kaszonyi
Sándor Csaba 8 Dömsödi Judit 9 Halász Róbert 10 Egyed Béla Sámuel 11 Bognár Zsolt 12
Földesi Zsolt 13 Vida Attila 14 Végh Alajos
A DK települési kompenzációs listájának
jelöltjei:
1 Csabai Béla 2 Jávor Sándor 3 Ráczné
Földi Judit 4 Fülöp Zsolt Gyula 5 Suhaj
Alex 6 Mészáros Brigitta 7 Grman Péter 8
Borbély Hajnalka 9 Szemes Tibor 10 Lada
Csaba László
A CIVILEK települési kompenzációs
listájának jelöltjei:
1 Fertő László 2 Mátay Balázs András 3
Szokó Zsolt 4 Lukácsné Deák Edit 5 Major
László 6 Hollósi Sarolta 7 Láncos Róbert
8 Bajna Enikő 9 Nyári Beatrix 10 Jakab
Tamás 11 Csohány Jánosné 12 Pappné Tóth
Erika 13 Gali Krisztina 14 Gábor Imre
A székesfehérvári nemzetiségi önkormányzati választás nyilvános adatai az
alábbiak szerint alakulnak:
Nemzetiség Megválasztható Választói jegyzékbe
képviselők száma vettek száma
Horvát
3
28
Lengyel
3
28
Német
3
64
Örmény
3
66
Roma
4
469
Román
3
0
Szerb
3
29
Szlovák
3
2
Ukrán
3
8

A nemzetiségi önkormányzati választásnak egy szavazóköre lesz Székesfehérváron, a Mátyás király körút 3. (Hermann László Zeneiskola) alatt.
A székesfehérvári nemzetiségi választások nyilvántartásba vett listás jelöltjeinek adatait közöljük az alábbiakban a Nemzeti Választási Iroda által felállított
sorrendben.
Nemzetiség
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Örmény
Örmény
Örmény
Horvát
Horvát
Horvát
Horvát
Lengyel
Lengyel
Roma
Lengyel
Roma
Roma
Lengyel
Német
Német
Német
Roma
Roma
Szerb
Szerb
Szerb
Szerb

Név

Lakatos
Kolompár Ernő
Kolompár László
Sárközi Mária
Sztojka-Bihari Barbara
Jónás Tímea
Halmai Zoltán
Gevorkjan Levon Szandrojevics
Kazarjan Knar Aszaturovna
Gevorkjan Szuzanna Levonovna
Dulics-Percsi Margit Gizella
Nagy István
Bálint Károly
Jakubek Tiborné
Tánczosné Minda Marianna
Straszewski Andrzej Bernard
Vidics János
Harko Marek Roman
Kováts Zsolt
Jónás Károly
Solymossy Zoltán Lászlóné
Szikoláné Feczkó Éva
Peresztegi-Nagy Györgyné
Kissné Skultéty Viktória
Kolompár
Kolompárné Góman Natasa
Jakab Csilla
Sándorovits László
Csepeli Attila Gyula
Mernyei Miklós Ferencné

Jelölő szervezet

Edit RODOSZ
RODOSZ
RODOSZ
RODOSZ
LUNGO DROM
LUNGO DROM
LUNGO DROM
ARMÉNIA-KILIKIA-ÖIE
ARMÉNIA-KILIKIA-ÖIE
ARMÉNIA-KILIKIA-ÖIE
SZTLE
SZTLE
SZTLE
SZTLE
BEM EGYESÜLET
BEM EGYESÜLET
LUNGO DROM
BEM EGYESÜLET
LUNGO DROM
RODOSZ
BEM EGYESÜLET
FM NÉMET ÖNK SZÖV
FM NÉMET ÖNK SZÖV
FM NÉMET ÖNK SZÖV
Roberto MCF
MCF
NHKE LÓRÉV
NHKE LÓRÉV
NHKE LÓRÉV
NHKE LÓRÉV
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Önkéntes munka az óvodákért

Helyesbítés
nagy zoltán péter

Bácskai Gergely

Fotó: nzp

A program a vállalati, önkormányzati és civil szektor összefogásán alapul. Ahol megújulnak
a vizesblokkok, ott önkéntes
munkát is végeznek a cégek és az
önkormányzat képviselői, többek
között udvarrendezésben vettek
részt és festettek. Hasonlóan
szép lett mind a huszonhárom
felújított óvodai vizesblokk
városszerte.
Szombaton reggel a Rákóczi
Utcai Óvodában találkoztak az
önkéntes nap résztvevői, hogy
munkájukkal hozzájáruljanak a
gyerekek környezetének szebbé
és tisztábbá tételéhez. A résztvevőket köszöntő Cser-Palkovics
András polgármester elmondta,
hogy idén már húsz cég csatlakozott a KÉPES programhoz,

Fotó: Bácskai Gergely

Folytatódik a KÉPES Program, amelyben
idén öt óvoda huszonhárom vizesblokkja
újul meg.

Az óvoda udvarát az önkéntesek gyomlálták a szombati napon

amely tavaly a Denso kezdeményezésére jött létre. A programért
köszönet illeti a fehérvári cégeket
és a multinacionális vállalatokat is, akik ugyan a legnagyobb
adófizetők, de saját munkájukkal
is hozzájárulnak a városi közösség
gyarapodásához. Karikó Zsolt, a
Halla Visteon Kft. ügyvezetője
reményét fejezte ki, hogy a program hosszú életű lesz, és a jövőben még több cég csatlakozik.

Augusztus 25-i számunkban
Székesfehérvár díjazottjai között helytelenül írtam le Fazekas Ervin nevét a képaláírásban, aki Pro Civitate-díjat
kapott kiemelkedő teljesítményéért mint kosárlabdázó,
edző, sportvezető, játékvezető
és újságíró. Az elírás miatt
a nagyszerű sportember és
tudósító bocsánatát kérem,
akinek szívből gratulálok
megérdemelt díjáért!

A Rákóczi Utcai Óvoda mellett
az Árpád Úti Óvoda és Vízivárosi
Tagóvodája, a Napsugár Óvoda
és a Püspökkertvárosi Tagóvoda
várta az önkénteseket szombat
délelőtt.
A vizesblokkok felújítási munkálatait Székesfehérvár Városgondnoksága végzi. A tervek szerint
december végére mindegyik óvodában birtokba vehetik a gyerekek
a megújult vizesblokkokat.

Őszköszöntő
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Cím: Szent Vendel u. 17/a.Telefon: 06/22/513-480
Központi hibabejelentés:
(22) 500-984
hiba@varosgondnoksag.hu
Állattetemek begyűjtése közterületről
(0-24 óráig hívható zöldszám):
06/80/205-093
Városüzemeltetés – Szent Vendel u. 17/a.
Elérhetőség: 22/513-480
Ügyfélfogadás:
Hétfő : 13.00-15.00
Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-12.00

Leffelholcz Marietta

Koncertekkel ünnepelt a tóvárosi közösség a felújított Iskola
téren. Az ünneplésnek több
apropója is van, az egyik, hogy
idén ünnepli fennállásának 40
éves évfordulóját a Tóvárosi Általános Iskola, a városrész pedig
immár 45 éves. Az Ybl-programnak köszönhetően a tanévkezdésre megújult az intézmény
tornaterme. Székesfehérvár
Önkormányzata 2014 januárjában indította el az Ybl Miklós

Intézményfelújítási Programot.
A Tóvárosi Általános Iskola
előtti tér teljes körű, csaknem 18
millió forint értékű rekonstrukciója is ebből a forrásból valósult
meg. A gyalogosok által használt
területen és a parkolókban
összesen 1910 négyzetméteren
cserélték ki az aszfaltot, közben
pedig megoldották a csapadékvíz elvezetését is. A beruházások
ezzel nem értek véget, hiszen
az Iskola tér megújulása mellett
fittness játszóeszközöket is
elhelyeznek a területen.

Temetőüzemeltetés: Béla út 1/b.
Elérhetőség: 22/301-449
Ügyfélfogadás:
Kedd: 8.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00
Temetőellenőrzés telefonszám: 22/301-339
Mobil: +36/70/6699-165

Fotó: Simon Erika

Parkolási csoport – Szent Vendel u. 17/a.
Elérhetőség: 22/513-481
Ügyfélfogadás:
Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.30
Szerda : 8.00-12.00 és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00
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Gáspár Péter

Gondolatgazdagnak és
szórakoztatónak nevezte az
új évad kínálatát Szikora
János, a színház igazgatója az
évadnyitón. Több újdonsággal készültek az idén, egyik
ilyen a „Jót nevettünk” bérlet,
amelyet jelentős kedvez-

Fotók: Simon Erika

Az új évadban is széles skálán
mozog a kulturális kínálat a
Vörösmarty Színházban, ahol
zenés vígjáték, musical, színmű,
tragédia, táncjáték és zenés mesejáték is szerepel a műsorban.
Szikora János igazgató kiemelte,
szeretnék elérni, hogy felemelt
lélekkel távozzanak a nézők az
előadások után.

A társulat jó hangulatban készül az évadra, igazi közösség épült. Igazán mozgalmas napok következnek, hiszen
októberben öt új bemutatóval várják a nagyérdeműt.

Ismét nyílt napot tart a Vörösmarty Színház a Fehérvári Lecsófőző Vigasságok alkalmával, sőt külön csapattal indulnak, ahogy az már hagyománnyá
vált az elmúlt években.

Kozáry Ferenc a díjazott
Átadták a Pro Theatro
Civitatis Albae Regalis Díjat
is az évadnyitón. Ebben az
évben az elismerést Kozáry
Ferenc színművész vehette át
Cser-Palkovics András polgármestertől. Kozáry Ferenc
1999 óta tagja a Vörösmarty
Színház társulatának, különösen emlékezetes alakításai
közé tartozott a Cirkuszhercegnőben Herceg, a Koldusoperában pedig Peacock
szerepének megformálása.

ménnyel kínálnak, és az előző
évadban legnagyobb sikerrel
játszott darabokat lehet vele
megtekinteni.
„Megmutatjuk és felemeljük
az embert – így hangzik az új
évad üzenete. Megmutatjuk az
embert a maga esendőségében,
gazdagságában, szépségében
és rútságában, közben pedig

felemeljük a nézők lelkét, mert
fontos tudnunk, hogy a borzalmak ellenére az élet szép és
nagyszerű. Ha valaki a drámát
és a tragédiát nézve megérti
ezt az üzenetet, akkor nem lógó
orral, hanem felemelt lélekkel
fog távozni az épületből.” –
fogalmazott Szikora János az
új évad kapcsán.

Íme a kínálat

Elismerő emlékérem Závodszky
Noéminek
Polgármesteri Elismerő
Emlékérmet vehetett át
Závodszky Noémi az ünnepségen. A színművésznő
20. évadját kezdi meg idén
a Vörösmarty Színházban.
Sokak kedvence ezer szállal
kötődik a városhoz. Szikora
János is ajándékkal lepte meg
a színésznőt, bejelentette,
hogy december 14-én önálló
Závodszky Noémi-estre kerül
sor a színházban.

Nagyszínpad

Kozák András Stúdió

Az új évadban Bagó Bertalan
rendezésében a nagyszínpadon bemutatják a 3:1 a
szerelem javára című zenés
vígjátékot. Szintén Bagó
Bertalan rendezi Bulgakov
Őfelsége komédiása című
művét Gáspár Sándor és
Cserhalmi György főszereplésével. Lendvai Zoltán állítja
színpadra Presser Gábor és
Sztevanovity Dusán A padlás
című musicaljét, míg Szikora
János Shakespeare Hamletjét
rendezi meg. Horváth Csaba
Szolzsenyicin Gulag című
alkotásából készít táncjátékot, Hargitai Iván pedig
Peter Schaffer Amadeusát
viszi színre.

Hargitai Iván rendezi A félkegyelműt, míg a Tizenkét dühös
ember Cserhalmi György rendezésében elevenedik meg.

Pelikán Kamaraszínház
Műsorra tűzik az Edith és
Marlene illetve a Momo című
zenés játékokat, A három
kismalac című marionett-játékot és a Versengő Zenebónia
mesejátékot.
Az idei évadból műsoron marad
a My Fair Lady, az Indul a bakterház, a Lear király, a Koldus és
királyfi, A Mester és Margarita, a
Mesterkurzus valamint a Furcsa
pár női változata.
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Régi levelek

Fehérvár Szalon
2014

Nemrégiben azt olvastam,
hogy a középkorban a levélírás nem csupán az emberek
közti kommunikáció fontos
része volt, hanem egy részletes
szabályokba foglalt művészet
is. Erre a gondolatra emlékeztettek Szűts Angéla munkái. A
kiállítás tárgya tulajdonképpen
maga a régi levél. Az erezetük,
vonaluk, mind-mind történetet mesél el. S nemcsak az
alkotó találja meg bennük saját
élményeinek leképezését, de a
látogató is felfedezheti, megismerheti a feltáruló világot.

Fotó: Kiss László

Szűts Angéla képzőművész munkáiból nyílt kiállítás a FeketehegySzárazréti Közösségi Házban.
Finom és különlegesen kidolgozott
alkotások tárulnak fel a szemlélődők előtt. A vékony levélerek finom
grafikai vonalként rajzolják ki a
képeket, hogy kalandozhassunk,
gondolkodhassunk és elmerenghessünk.

Szűts Angéla „Régi leveleit” október 13-ig tekinthetik meg a közösségi
házban

Névjegy
Szűts Angéla 1995-ben a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnáziumban
érettségizett. 1996-ban Budapesten lakberendezőként, 1996-97 között
a kaposvári művészeti szakközépiskolában alkalmazott grafikusként,
1997-2002 között a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának rajzvizuális nevelő tanári szak-festő tagozatán végzett. 2004 óta tagja a
Székesfehérvári Művészek Társaságának. Számos csoportos kiállításon mutatkozott már be, egyéni kiállítását legutóbb a 15. Kortárs
Művészeti Fesztivál keretében az Aranybulla Könyvtárban láthattuk.

Gyárfoglalóra fel!

Fejér Megyei

Civil Információs

Miénk itt a gyár! Ezzel a jelmondattal
invitálják a nagyközönséget az immár
negyedik alkalommal életre hívott
Fehérvár Fesztre a szervezők. Mire
számíthatunk? Nos, a programpalettát
végigolvasva zenei csemegékkel,
kulturális élményekkel gazdagodhatunk a hétvégén. A Nyolcas műhely
már kívülről is varázslatos, akár
„kulthellyé” is válhat. Bár először
nem árt, ha körültekintően közelítjük
meg a helyszínt: bejárat a Horvát
István utca felől!

Centrum

a PARTNERSÉG fejlesztéséért

A Fejér Megyei Civil
Információs Centrum

szeptember 11-én
16 órától
Fotó: Bácskai Gergely

Modern tánc, hip-hop, rock,
punk, funky, jazz, alt, hard
rock, hard core, reggae koncert
– mindez szerepel a kétnapos
Fehérvár Feszt kínálatában. A
fellépők között megtalálható Kovács Pista, Fluor Tomi,
Zselenszky vagy a Septic Pain, a
Tűzvonal, az Idő van, a Fegyelmező részleg is. Egyszóval
minden adott ahhoz, hogy egy
igazán sokszínű, változatos
programon vehessünk részt. Ez

Székesfehérvár képzőművészeti
életének évtizedek óta fontos
eseményei azok a kollektív
tárlatok, ahol a közönség egy
kiállításon, összefoglalóan
kaphat képet a város kortárs
alkotóiról. Ilyen kétévente a
Fehérvár Szalon is. A tárlatra
képző-, ipar- és fotóművészeti
alkotásokat várnak a szervezők,
témamegkötés nélkül. Minden
Fehérváron élő vagy a városban
dolgozó, illetve ide kötődő
alkotó pályázhat. Egy-egy
művész 3 db különálló alkotást,
vagy 1 db, legfeljebb 3 darabból
álló sorozatot adhat be.
A beadás ideje: szeptember 29.
hétfő 10-től 14 óráig és szeptember 30. kedd, 12-től 16
óráig a kiállítás helyszínén, a
bank galériájában. (8000 Székesfehérvár, Táncsics Mihály
u. 7.) További információ:
varosikeptar@gmail.com

Szeptember 12-én kezdődik a Fehérvár Feszt. A helyszín ezúttal a Nyolcas
Műhely.

egyébként a szervezők szándéka
is, akik egy újszerű, különböző
rétegigényeket kielégítő programot álmodtak meg, ami sokakat
képes megszólítani. Számos
civilszervezettel együttműködve olyan kulturális műsorokat
szerveznek a Fehérvár Feszt

keretében, melyek új perspektívát nyithatnak a látogatók előtt.
Szeptember 12-én és 13-án
már a délutáni órákban dübörög
majd a Fehérvár Feszt.
Részletes program:
www.szekesfehervar.hu

ismét megrendezi a

Fejér Megyei
Kézművesek és
Őstermelők Vásárát
a Fehérvári Civil
Központ előtti téren.
A jó hangulatról
16 és 17 óra között a

Just Five zenekar
gondoskodik.
Várnak minden
érdeklődőt!

8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
Tel.: 22/504-201
www.fejercic.hu
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Az oldalt
szerkesztette:
vakler lajos

Székesfehérvár vendégei voltak a
Hargita megyei és a gyergyószentmiklósi önkormányzat képviselői,
hogy méltó módon emlékezzenek az
1944-ben Gyergyószentmiklós határában elesett honvéd hősökre.

2014. szeptember 8.

Otthonról hazajöttek
azért, hogy az örök, egyetemleges gyászt ötvözzék az emlékezés koszorúival; így érhető csak
el, hogy 1944. szeptember 7-e
örökre belevésődjön minden
tisztességes és jószándékú ember gondolataiba.
Virág Zsolt, aki augusztus 20-a
óta Székesfehérvár tiszteletbeli polgára, elmondta, hogy
a gyergyói asszonyok még a
vészterhes Ceaușescu-időkben
is megtettek mindent azért,
hogy ne feledhessük a székesfehérvári gyalogezred hőseinek
emlékét.

Fotók: Simon Erika

Barti Tihamér, Hargita megye
Tanácsának elnöke úgy fogalmazott, büszkeséggel tölti
el, hogy a Hargita megyeiek
hetven esztendeje óvják, védik
és tisztelik a katonasírokat.
Mezei János Gyergyószentmiklós polgármestere kifejtette: a
gyergyói emberek sokat tettek

KÖZÉLET
A HETILAP

A Gyergyószentmiklós tér tanúságtevő emlékhely lesz, ezzel tartozunk
honvéd hőseinknek

Három generáció emlékezik tisztességgel

Deák Lajosné önkormányzati képviselő, Cser-Palkovics András polgármester, Vargha Tamás honvédelmi államtitkár, Mezei János, Gyergyószentmiklós polgármestere és Barti Tihamér, Hargita Tanácsának alelnöke Hargita
megye ősi földjével tisztelegtek az emlékhely előtt

Deák Lajosné önkormányzati
képviselő kezdeményezésére
elkészült a Királysor és a Géza
utca által határolt területen az
az emlékhely, amely vigyázza a
honvéd hősök álmát.
Cser-Palkovics András figyelemfelkeltő gondolatait talán
csak újra két emberöltőnyi
távlatból érthetjük meg: „Itt
nem kell leborulnunk vagy
fél térdre ereszkednünk, elég
ha mindenki felemelt fejjel
elrendezi magában gondola-

tait; ugyanakkor az nem elég,
ha az emlékhely avatásával
letudjuk kegyeletünket. Több
kell...”
„Lesz-e még hatalom,
Mely népem e sírból kivájja?
Felrival-é vajon
Az arkangyalok harsonája?”
Dömötör Ilona: Szülőfalumban
(részlet)

Gyógyír
Gyógyír márpedig nem létezik.
A Gyergyószentmiklósi Gachegy oldalában táborozó 159
magyar honvédet kíméletlenül
lemészárolták a Vörös hadsereg
orosz, kazah és ukrán katonái.
Hetven esztendeje történt.
1944. szeptember 7-én a
magyar királyi 3. gyalog tábori
pótezred megszűnt létezni. A
hetven évvel ezelőtti esemény
pontos története máig ismeretlen. Szerencsére azonban él a
gyergyószentmiklósi emberek
emlékezetében, akik minden
időszakban megemlékeztek
a székesfehérvári kadétokról. 2008 óta a Honvédség és
Társadalom Baráti Kör székesfehérvári szervezete egy olyan
emlékművet avatott, amely a
két város polgárai és civil szervezetei között is példaértékű.

FEHÉRVÁR

EGÉSZSÉG

közéleti hetilap

7

A HETILAP

Itt az ingyenes HPV-oltás
A nemzeti oltási program keretein belül
negyvenhétezer, tizenkettedik életévét
betöltött hetedikes lány kaphatja meg
ingyenesen a védőoltást – amennyiben
a szülő szeptember 15-ig kéri ezt. Hogy
a magas szintű védettség kialakuljon,
az első szúrást fél évvel később követi
a második. Fontos felhívni a szülők figyelmét, hogy éljenek a lehetőséggel és
oltassák be a gyermeküket HPV ellen, a
méhnyakrák megelőzése érdekében.

Évente négyszáz nő hal meg
méhnyakrákban Magyarországon
annak ellenére, hogy a méhnyakrák

Fotó: Simon Erika archív

látrányi viktória

Az egészségmegőrzés fontos eleme a megelőzés, és ennek rendszere bővül most
azzal, hogy önkéntes, térítésmentes oltásként bekerült a védőoltások közé a
HPV elleni vakcina

megelőzhető védőoltással, mivel
okozója döntő részben a HPV, azaz
a humán papillomavírus. Térítés

Mi kell az igényléshez?
Ahhoz, hogy a védettség kialakuljon, két oltás szükséges hat hónap
különbséggel, a vakcina igényléséhez pedig csupán egy iskolai nyilatkozatot kell kitölteniük a szülőknek szeptember 15-ig. A tájékoztatócsomagot,
amiben ez a nyilatkozat is megtalálható, valószínűleg már meg is kapták az
első szülői értekezleten.

ellenében évek óta elérhető Magyarországon is az oltás, sőt, egy ideje
önkormányzatok, civil szervezetek is
támogatták lehetőségükhöz mérten a
fiatal lányok oltását. „Hazánkban elsők
között Székesfehérvár önkormányzata
2009-től folyamatosan biztosította
térítésmentesen a lehetőséget a 12 éves
lányok számára a HPV-oltás beadatására. 2009 óta több mint 1700 lányt

oltottak be Székesfehérváron HPVoltással. Óriási ennek a jelentősége, hiszen ezek a gyerekek védettek a vírussal
szemben. A program azt is magával
hozta, hogy a szülők is egészségtudatosabban élnek, és rendszeresebben látogatják a szűrővizsgálatokat.” – mondta
el megkeresésünkre Östör Annamária egészségügyi és sporttanácsnok.
Ettől az évtől egy teljes korosztály
szerezhet védettséget, mert a Nemzeti Oltási Programban kaphatják meg
a védőoltást, ingyenesen. Ez idén 47
ezer leánygyermeket érinthet.

Bővebb információk a
HPV elleni védőoltásról
A védőoltással kapcsolatos információkért bátran keresse az iskolavédőnőt és
az iskolaorvost. Emellett felkeresheti
háziorvosát és a legközelebbi védőoltási
tanácsadót is. Hasznos információkat
talál a www.antsz.hu/hpv oldalon is.

Az ezerarcú betegség: sclerosis multiplex
látrányi viktória

Természetesen a rendezvény nem
titkolt célja az is, hogy a sclerosis
multiplex kórral élő betegek megtapasztalják a közösség támogató
erejét. A tudományos ismeretterjesztő programok mellett ezen a
napon elismeréseket adnak át az
SM betegeket segítő civileknek, de
zenés kulturális előadások is lesznek a Hotel Magyar Királyban.
Vincz-Marton Nikoletta, a szervező SM Társaság elnöke lapunknak elmondta, hogy a mindennapok megkönnyítésében segítő

Fotó: Simon Erika

A legfrissebb kutatási eredmények,
hasznos információk és széleskörű
tájékoztatás a sclerosis multiplex nevű
betegségről – mindez szerepel az Országos SM Nap programjai közt, melyet
26. alkalommal szervez meg a Magyar
SM Társaság. Az eseménynek ezúttal is
Székesfehérvár ad otthont. Szeptember
20-án közel kétszáz sortársat várnak az
ország minden részéről városunkba.

A belvárosban látványos demonstrációval, a remény színes léggömbjeinek magasba engedésével kezdődik a program

módszerekkel is megismertetik a
résztvevőket. „Az SM egy ezerarcú
betegség. Okozhat látásromlást,
beszédbeli vagy gondolkodási nehézségeket, enyhe vagy rendkívül súlyos
mozgáskorlátozottságot, egyensúlyzavarokat, depressziót, krónikus
fáradékonyságot. A gyógyszerek
segítenek kordában tartani a betegséget és elodázni az állapotromlást,

viszont ma még nincs reális esély a
teljes gyógyulásra. Ezért is fontos a

közösség támogató ereje.” – hangsúlyozta Vincz-Marton Nikoletta.

Tudta-e?
A sclerosis multiplex a gerincvelőt és az agyat károsító betegség. Tünetei
ezerfélék lehetnek, attól függően, hogy az autoimmun gyulladás az idegrendszer melyik részén következik be. A sclerosis multiplexnek egyelőre
nincs ismert gyógymódja. A kezelés rendszerint a rohamok után az életműködés funkcióinak javítására és az új rohamok megelőzésére irányul.

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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2014. szeptember 8.

Kinyíltak a tornatermek,
újra lesz értorna

A HETILAP

Látrányi Viktória

Az egészség jegyében telt a hétvége a Ligetsoron. A Vörösmarty Mihály
Általános Iskolában ugyanis állapotfelméréssel, kardiológiai vizsgálattal,
mozgásszervi szűréssel, melanomaszűréssel valamint dietetikai tanácsadással várták a hétvégén Szárazrét és Szedreskert lakóit. A rendezvény
az Echo Innovációs Műhely szervezésében, a Humán Szolgáltató Intézet
bevonásával valósult meg. A programon részt vett Dr. Tóth László, a Fejér
Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Kardiológiai Osztályának osztályvezető főorvosa is, aki fontos tudnivalókról tájékoztatta az
érdeklődőket. Az egyik nagyon népszerű vizsgálat a látogatók körében
a melanomaszűrés volt. A nyár végén ugyanis sokak szerint ez kiemelt
jelentőségű. A szakemberektől pedig azt is megtudhatták a látogatók, hogy
a melanoma malignum a bőr pigmenttermelő sejtjeiből kiinduló rosszindulatú daganat. Kialakulhat már meglévő anyajegyből, különösen akkor, ha
az állandó károsító ingernek van kitéve. De megjelenhet anyajegymentes
bőrfelületen is.
L.V.

Idén jubilál az ingyenes Nyitott Tornatermek program.
A kezdeményezés 2004-ben
indult Székesfehérvár önkormányzatának támogatásával.
„A város Egészségfejlesztési
Tervének része a program. A
kezdeményezés országosan is
egyedülálló és példaértékű. Az
Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének számos tagja
keresett meg minket azzal, hogy
saját városában szeretne hasonló
programot indítani.” – mondta

Részletes program napi bontásban:
www.szekesfehervar.hu

Fotó: Simon Erika archív

Fotó: Kiss László

Tizenkilenc helyszínen huszonkétféle
sportolási lehetőséggel várják
szeptembertől a Nyitott Tornatermek
program keretében a mozogni vágyókat Székesfehérváron. Újraindult a díjmentesen igénybe vehető programsorozat, így aki teheti, ragadja magához
tornafelszerelését, és ajándékozza
meg magát a mozgás örömével!

el a program kapcsán Östör
Annamária egészségügyi és
sporttanácsnok. Az általános
kondíció- és egészségjavító,
minden korosztálynak szóló
sportolási lehetőségek mellett
speciális foglalkozásokat is
tartanak rehabilitációs céllal
például a cukorbetegek, a szívbetegek és az érproblémákkal
küzdők számára. 2013 óta heti
egy alkalommal, szerdánként
16 órától értornának ad otthont
a Deák Ferenc Vendéglátóipari
Szakképző Iskola tornaterme. „Az értornát éppen azért
indítottuk el, hogy tudatosítsuk
a mozgás fontosságát, hiszen így
az érintettek jelentősen hozzájárulnak állapotuk javításához.
Az utókezelés részét is képezi a
mozgás.” – emelte ki Dr. Mikola
József érsebész.

Az értorna elsajátításához szakképzett gyógytornász ad útmutatást, de
szakorvosi felügyeletet is biztosítanak az érbetegségben szenvedők számára

Október 12. a jó VÁLASZ-tás!
VÁLASZ-Független Civilek Fehérvárért
Ismerje meg jelöltjeinket, programunkat!

www.valasz-egyesulet.hu

Juhász László

polgármesterjelölt
3.választókörzet, Víziváros képviselőjelölt
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„A gazdaság zöldre vált”
Diákoknak vetélkedők, értékes nyeremények, felnőtteknek képzés, tudás, tanulás – zöld ősszel indít a kamara
szeptemberben, csatlakozzon Ön is a fenntarthatóbb élethez.
„Minden korcsoport és érdeklődési kör számára kínálunk tanulási, vetélkedési, kikapcsolódási lehetőséget, programjaink folytatódnak szeptemberben is. Eddig több ezren csatlakoztak a fenntarthatóság és környezetvédelem jegyében meghirdetett akciókhoz. Törekvéseinket folytatjuk, célunk, hogy programjainkhoz csatlakozva minél több Fejér megyei lakos
megértse a környezettudatosság fontosságát.” – hangsúlyozta Sipos Éva FMKIK főtitkár, projektmenedzser.
Az általános iskolás diákokat Rajzversennyel várja a kamara. Aki lemaradt a tavaszi fordulóról, most ősszel újra lehetőséget kap, hogy kreatív rajzzal adja a külvilág értésére a környezetvédelem fontosságát. A diákok megmutathatják rajzaikkal, mit tehet a család a fenntarthatóságért, hogyan kell felelősen élni a környezetért.
„A középiskolás diákokat is szeretnénk bevonni, ők is tehetnek a fenntarthatóbb jövőért. A Takarékossági verseny során
a középfokú oktatási intézmények versengenek egymással. Az iskoláknak az energiafelhasználásuk csökkentésére, a hulladék optimálisabb hasznosítására kell törekedniük. A verseny nem csupán elméleti tudást, hanem gyakorlati megoldást
is kínál arra, hogyan takarékosodhatunk az energiával, hogyan tegyünk a fenntarthatóbb életmódért. Mindemellett közösségformáló ereje is van, hiszen a tanárok, diákok közösen tesznek a cél érdekében.” – foglalta össze a projektmenedzser.
Szintén a középiskolás diákok kapcsolódhatnak be a Bláthy Műhely fantázianevű programsorozatba. Kimagasló teljesítmény, szakkörfoglalkozás, csoportos műhelymunkák, szemléltető makettek – ez a Bláthy Műhely. Akár egy osztályfőnöki-, fizika-, vagy környezetvédelmi óra kihelyezésével a diákok a Gazdaság Házában, szakértők bevonásával tarthatják
meg az adott tanórát, a környezetvédelem szerteágazó témájában. Komoly képzési anyag segítségével az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások, az alternatív közlekedés témakörökben szerezhetnek elméleti és gyakorlati tudást.
Műszaki makettek is segítik a gyakorlati tudás megszerzését: kisméretű napkollektor, földhőszivattyú, szalmaház, míg a
negyedik, a szélerőművek működési mechanizmusát szemlélteti.
A társasházi közös képviselőket Támaszfal-képzésre várják. A kommunikáció-és pályázatíró tréning mellett jogi tanácsadással is segítik a résztvevőket. Az előadások érintik a társasházakban bevezethető, fenntartóságot szolgáló fejlesztési
lehetőségeket is.
Általános és középiskolai diákokat, társasházi közös képviselőket, döntéshozókat várja tematikus csoportfoglalkozásokra a kamara, a „90 perc a jövőnkért” elnevezésű programra. A csoportos előadássorozat a Gazdaság Háza energetikai
átalakítása során alkalmazott építészeti-gépészeti beruházásokhoz kapcsolódik. „A Gazdaság Háza a kommunikációs
mintaprojektünk eszköze, hiszen az épület átalakítása során megvalósuló építészeti megoldásokat mutatjuk be az érdeklődőknek, szemléletváltozás reményében. Az előadásokon viták, kísérletek, vetélkedők alkalmával nyílik lehetőségük a
résztvevőknek megismerni a hatékonyabb energiafelhasználás lehetőségeit.
„Várjuk a jelentkezőket programjainkra, élménnyel, tudással, gyakorlati praktikákkal, értékes nyereményekkel gazdagodhatnak a résztvevők” – összegezte Sipos Éva. A programokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Bővebb információ a www.gazdasaghaza.hu projekt honlapon, vagy a Facebookon: www.facebook.com/gazdasaghaza. E-mail: keop@fmkik.hu, gazdasaghaza@fmkik.hu. Telefon: 22-510-310.
A „Gazdaság Háza a fenntarthatóbb életmódért – mintaprojekt Fejér megyében elnevezésű,
KEOP-6.2.0/B/11-2011-0022 azonosítószámú projekt, az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával jött létre.

Gazdaság Háza a fenntarthatóbb életmódért
mintaprojekt Fejér megyében
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
E-mail: keop@fmkik.hu
www.fmkik.hu
www.gazdasaghaza.hu
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Az oldalpárt

Tanulni sosem késő

szerkesztette:
cSABAI dORINA

A sikeres tanulás kulcsa a megfelelő hozzáállás. Aki olyan területen igyekszik fejleszteni a tudását, amit szeret, az
szívesebben tanul és könnyebben ér el jó eredményt.

Nyelvtanulás másképp, próbálja ki!
Élmény, meglepetés ...

... augusztus 28. és
szeptember 12. között.
Nysz.: E-000114/2014

Székesfehérvár, Palotai út 4. Tel.: 22/787-783
Nyitva: h.-p.: 7.30-19.30, szo.: 7.30-11.30
www.facebook.com/katedraszekesfehervar

Horoszkóp
szeptember 8. – szeptember 14.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Szeptemberben induló tanfolyamaink:
• Ipari olaj-és gáztüzelő-berendezés kezelő
• Kisteljesítményű kazánfűtő (max. 2t/h)
• Kazánkezelő (2-12 t/h között)
• Targoncavezető
• Emelőgépkezelő
• Földmunka-, rakodó-, és szállítógép kezelő
• Hatósági vizsga gépkezelő jogosítványért
• Tűzvédelmi szakvizsgák

Ikrek 05. 21. – 06. 21.

Bika 04. 21. – 05. 20.

Rák 06. 22. – 07. 22.

Még az a csoda is megtörténhet, hogy aki korábban
ellenségesen viselkedett Önnel, most barátságos lesz.
Házasságában a héten történő események hatására még
szilárdabbak és egységesebbek lesznek partnerével.

DEKRA Akademie Kft.

Székesfehérvár, Berényi út 72-100. • Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
www.dekra-akademie.hu • szekesfehervar@dekra-akademie.hu

Kos 03. 21. – 04. 20.

Partnere végre nem viselkedik elfogultan, és Önnek
ad igazat egy témában, ami eddig tabunak számított.
Munkában sikereket érhet el. Ha változtatni kíván,
vagy nincs állása, most minden esély megvan arra, hogy
olyan feladatot találjon, ami stabil megélhetést biztosít.

AL-0088; Nysz:07-0190-05

Mit is válaszolhat egy iskolás
a „Mi leszel, ha nagy leszel?”
kérdésre. Lehet, hogy az ő
majdani szakmáját még ki sem
találták. Egyre ritkább, hogy
a különböző mesterségek
szeretete, ismerete apáról fiúra
hagyományozódik. Felgyorsult
világunkban rugalmasságra,
gyors alkalmazkodóképességre van szükség. Szakmák
tűnnek el, a megváltozott
igények kielégítésére viszont
új feladatkörök születnek. Az
egész életen át tartó tanulás fogalma magában foglal
minden tanulást, művelődést,
ismeret- és tapasztalatszerzést, amely az óvodás kortól
a felsőoktatáson át egészen
életünk végéig történik. Bárki,

Fotók: Kiss László

Tetszik vagy sem, a tanulásnak sosincs vége. Születésünktől életünk
végéig tanulhatunk, hiszen ezek az
évtizedek a folyamatos fejlődést és
a szakmai rugalmasságot jutalmazzák. A rendelkezésre álló képzések
segítségével adott szakmán belül
is mélyíthető a tudás, de a korábbi
foglalkozásunkat is bármely életkorban felcserélhetjük egy újra. Az
Országos Képzési Jegyzék szakmai
kínálata szűkült ugyan, de a mesterlevél megszerzésére már sokkal
jobban odafigyel a törvény.

Jusson eszébe, hogy a jó beszélgetés alkotóelemei az
igazság, a jó ízlés, a humor és a szellemesség. Ha így
kommunikál, akkor olyan kapcsolatokat ápolhat,
alakíthat ki, melyekről később kiderülhet, fontos
szerepet játszhatnak a megélhetése alakulásában.
Egyetlen pillanatra se felejtse el, hogy a boldogság
nem más, mint egészség és gyenge emlékezőtehetség.
Ezért figyeljen a testi és a lelki állapotára, lehetőleg
olyan dolgokat tegyen, amelyek miatt kiegyensúlyozottnak érezheti az életét.

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.

Ezen a héten talán még homokba dugja a fejét,
de a sors nagyon gyorsan rá fogja ébreszteni, hogy
változtatnia kell az életén, mert így nem folytathatja
tovább. A héten próbáljon takarékoskodni!

Szűz 08. 23. – 09. 22.

Ha egy kicsit nagyvonalúbban viselkedik, ha a másik érdekeit megpróbálja figyelembe venni, akkor a
kapcsolatai miatt nem kell csalódást elszenvednie,
illetve megmaradnak azok a viszonyai, amelyek
fontosak.
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bármilyen életkorban rászánhatja magát a tanulásra, csak
a számára megfelelő képzést
kell kiválasztani a kínálatból.
De ez nem is olyan egyszerű
feladat!
Szakértőként Sörösné Fekete
Zsuzsa, a Tréning Stúdió
ügyvezető tulajdonosa tájékoztatta lapunkat az OKJ-s
képzések területén történt
változásokról: Aki az Országos Képzési Jegyzékben
szereplő tanfolyam végén
sikeres vizsgát tesz, az egy
olyan szakképesítő bizonyítványt kap, amit az ország
területén bárhol elfogadnak
és elismernek. Az OKJ-s
rendelet meghatározza, hogy
az adott szakmai bizonyítvány
iskolarendszerben vagy iskolarendszeren kívüli képzés során
szerezhető meg. Két évvel
ezelőtt több százzal szűkült a
megszerezhető szakmák köre.
Ez év szeptember elsejétől tovább szigorodott a felnőttképzési törvény. Iskolarendszeren
kívül csak olyan felnőttképzési intézmény indíthat OKJ-s
szakmai képzéseket, amely a
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
által kiadott új típusú engedéllyel rendelkezik. Az új
rendelkezéseknek köszönhetően javul az oktatás minősége, így szakmailag valóban
felkészült mesterek juthatnak csak a képzést igazoló

Az idei tanév rendje
A 2014/2015-ös tanévben a tanítási év első tanítási napja 2014. szeptember 1. (hétfő) és utolsó
tanít ási napja 2015. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma 181, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában 180 nap. Az iskola utolsó, befejező
évfolyamán az utolsó tanítási nap a középfokú iskolákban 2015. április 30.

Tanítási szünet
Az őszi szünet 2014. október 27-től október 31-ig tart. A szün et előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő).
A téli szünet 2014. december 22-tól 2015. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
2014. december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2015. január 5. (hétfő).
A tavaszi szünet 2015. április 2-től április 7-ig tart. A szün et előtti utolsó tanítási nap április 1.
(szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda).
A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általán os iskolában 5, a nappali oktatás munkarendje szerint működő
középfokú iskolában 6 munkanapot tanítás nélküli munkanapk ént használhat fel, amelyből 1
tanítás nélküli munkanap progr amjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai
diákönkormányzat jogosult dönteni.

átadására fordított elégtelenül
kicsi óraszám miatt. További
szigorítás, hogy a gyakori
távoktatási lehetőségeket
felváltotta a kontakt tanórák
megtartásának szükségessége.
Ősszel induló FELNŐTTKÉPZÉS
tanfolyamaink: MESTERFOKON

Induló tanfolyamaink:

E-000352/2014

• KUTYAKOZMETIKUS
• VIRÁGKÖTŐ,
VIRÁGBOLTI ELADÓ
Nysz.: 07-0082-05

Várjuk érettségizett, tanulni vágyó fiatalok jelentkezését az alábbi szakokra:

(2 éves),

nappali tagozat:

- Gyógypedagógiai segítő munkatárs
(OKJ 54 14001)

ÖSZTÖNDÍJ LEHETŐSÉG!!!

Turisztikai szervező, értékesítő • Informatikai rendszergazda
Vám-jövedéki-termékdíj ügyintéző • Fitness-wellness instruktor
Pedagógiai- és családsegítő • Logisztikai ügyintéző
Sportedző (úszás és kézilabda) • Kereskedő
A fenti képzések esti és levelező tagozaton is indulnak korhatár nélkül!

ONLINE JELENTKEZÉS: www.peter-rozsa.hu

Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.
Tel.: +36 22/314-653 • mobil: +36 30 641 6879
E-mail: info@yszi.hu • Honlap: www.yszi.hu

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 01. 20.

Agytekervényei csigalassúsággal forognak, ennek
köszönhetően a reflexei sem úgy működnek, ahogyan
kellene. És vannak dolgok, amelyeket talán kétszer
is meg kell kérdeznie, mire megérti, hogy mit várnak
Öntől.
Csak bátran kösse az ebet a karóhoz, tartson ki amellett, amit szeretne, mert a következetességének siker
lesz az eredménye! A munkahelyén járjon nyitott
szemmel és füllel!

Kollégái között vannak olyanok, akik a kákán is
csomót keresnek, és akiktől a falra tudna mászni. Ha
nem akar senkivel összeveszni, akkor legyen türelmesebb! Erotikus kisugárzása kilométerekben mérhető,
így nem csoda, ha mindenki megfordul Ön után.
Ha új környezetbe vagy új társaságba kerül,
összetalálkozhat valakivel, akibe az első pillantásra
beleszerethet. Amennyiben házasságban él, úgy
érezheti, mintha lőporos hordón ülne.

Székesfehérvár, Várkörút 56. II. em.
Telefon: 22/501-566, 30/631-5121
www.bildung.hu
HATÉKONY NYELVTANÍTÁS, TÖBB MINT 20 ÉVE!

Nappali tagozaton 1994.01.01. után születettek részére

(OKJ 54 34501)

Részletes információkat további állami- és költségtérítéses
képzéseinkről a www.yszi.hu honlapunkon talál!

www.prismatanoda.hu
Telefon: 22/506-962
30/914-2710, 30/235-7537

ANGOL
NÉMET
TANFOLYAMOK

INGYENES OKJ

- Logisztikai ügyintéző

Mérleg 09. 23. – 10. 22.

EGY JÓ NYELVISKOLA A BELVÁROSBAN?
Várunk a BILDUNGBAN!

• GYÓGY- ÉS
SPORTMASSZŐR

- Földmunkagép kezelő - Targoncavezető
- Emelőgépkezelő
- Munkavédelmi technikus
-Tűzvédelmi előadó
- AWI, CO2 hegesztő
Székesfehérvár, Palotai út 174.
Tel.: 22/379-604, 06-20/9838-022
www.treningstudio.hu

Az átgondolt képzési rend
magabiztos, a szakmájához
értő szakmunkásokat teremt,
akik a munkaerőpiacnak
megfelelő tudással kereshetik
a megélhetést biztosító állást.

Engsz.: E-000111/2014

dokumentumhoz. Mivel a
törvény meghatározza a szakma elsajátításához szükséges
minimális óraszámot is, így
a tanfolyam díja ezután már
nem csökkenthető a tudás

Még nem késő jelentkezni az
Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskolába!

Támogatott képzéseink
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Beiratkozás folyamatosan: hétköznap 8.00-13.00

Székesfehérvár, Várkörút 9.

Tel.: 22/348-103, 348-095 • E-mail: peterrozsa@albastart.hu
Vízöntő 01. 21. – 02. 18.

A szabályokat tartsa be, így elkerülheti a nagyobb anyagi veszteséget. A szerelem úgy köszönthet be az életébe,
mint a hegyekből alázúduló kövek. Ha párkapcsolatban
él, és nem kívánja azt felrúgni, legyen óvatos!

Halak 02. 19. – 03. 20.

Egyre erősebb lehet Önben az érzés, hogy változtasson az életén, mert a jelenlegi állapot szinte
felőrli. Hatósági ellenőrzésre van kilátás, fontos,
hogy a szabályokat betartsa! Ha nincs munkája,
most kell nyomulni, mert találhat.
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A fal már nem választ el
zarándokház kialakítására, amely
egyben kórusok, hittancsoportok
rendezvényeinek helyszíne is
lehet.

Fotó: Bácskai Gergely

A vasárnapi szentmise után vették
birtokba a Vasútvidéki Prohászka Jó
Pásztor plébánia felújított közösségi
tereit, a zarándokházat a hívek.

EGYHÁZ
A HETILAP

Valamikor a templom és a
plébánia épülete között volt
egy ajtó, de a korábbi rendszerben azt befalazták, amiről egy
vaklépcső árulkodott csak. Az
ötven évig befalazott ajtót újra
kibontották, és ezzel ismét élet
költözhet a plébániába. A zarándokok gyakori célja a Prohászka
püspök emléktemplom és az
ott nyugvó Kaszap István, ezért
is született meg a gondolat a

A plébánia épületében közel tízmillió forintos felújítással végzett
a Prohászka templom közössége. Kialakítottak egy nagyobb
közösségi termet, új mellékhelyiséget építettek – ahogy mondták,
zarándokoknak – kicserélték
a teljes fűtésrendszert, és jól
elkülönítették a plébánia hivatalt,
a papok rezidenciáját és a közösségi helyeket. A felújításhoz
Mészáros Attila önkormányzati

A most kialakított közösségi terem egyik szegletében 2008-ig, amíg vissza
nem adta lelkét az Úrnak, Kriszta nővér sütötte az ostyát ötven esztendőn
át valamennyi Fejér megyei plébánia részére. Ma már Olaszországból
hozzák nejlonzacskókban az áldozáshoz szükséges ostyát.

Fotó: nzp

Tamás atya mondta: a falak nem választanak el, az ajtó megnyílt a közösség előtt

Az egykor befalazott ajtó ismét megnyílt, hogy a fiatalság betölthesse a közösségi
tereket rendezvényeken, hittanórákon

képviselő közreműködésével
három és fél millió forinttal az
önkormányzat, hárommillió
forinttal a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium járult hozzá.
A hiányzó összeget a hívek
adományából gyűjtötték össze. A
munkálatok során nagyon sokat
dolgoztak a templomba rendsze-

resen járók, ezzel is erősítve a közösségi összetartozást – mondta
a helyiségek szentelésekor Tóth
Tamás esperes. Mi minden tér
megvalósítását támogatjuk,
amely a fehérvári közösségekért
születik – emlékeztetett a szentelésen Cser-Palkovics András
polgármester.

Búcsú az asztalosmestertől
Múlt héten, szeptember 3-án
búcsúztak el Sárvári Józseftől az
öreghegyi plébániatemplomban
és a kisfaludi temetőben.
Sárvári József kék munkaruhájában, sárga colstokkal a szíve
felett megérkezésünkkor éppen
egy fa képeslaptartót csiszolt,
mert a műhelyben a kézi, finom
munka elvégzése mindig az ő
feladata – írtuk tavaly májusban,
amikor az asztalosműhelyében
jártunk. Olyan hagyományt
teremtett, ahol fiai és lányai is

Fotó: Kiss László archív

„Drága apu, Isten veled!” – írták
gyermekei, amikor tudtunkra adták,
hogy Sárvári József asztalosmester 71.
életévében visszaadta lelkét az Úrnak.

követői lettek. A legidősebb,
József vette át először a stafétát,
de István és Gábor is apróléko-

san dolgozta ki székeit, asztalait.
Erzsébet fali intarziákat készít,
miközben Eszter az asztalos-

műhely könyvelését vezeti. De
már az unokák kezében is ott a
ráspoly, a gyalu.
A szekrények, szobainasok,
bölcsők és ágyak mestere
szinte szerelemmel faragta a
fát, ami inkább illett régmúlt
századok tisztes világába, de ő
úgy tartotta, hogy az értékre
minden kornak szüksége van.
Sárvári József Fehérvár és
az ország templomainak is
faragott oltárt, emléktáblát,
bútorzatot. Életművét gyermekei és unokái folytatják. Hite
erős kötelék, lelke itt maradt
templomainkban, bútorainkban. Isten óvjon a mennyei
asztalosműhelyben!

TÖRTÉNELEM

közéleti hetilap
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Az a csodálatos XV. század – Pünkösdi királyság
Séllei erzsébet

Zsigmond német római császár, cseh,
német és magyar király 1437. december
közepén, 70 éves korában, uralkodásának
51. évében, Csehországból hozzánk hazafelé tartva, útközben meghalt.

Jelképes is lehetne ez az út. Mária
magyar királynő mellett kapott
lehetőséget az uralkodásra. Ez volt
az alapja és kiindulási pontja későbbi
fényes karrierjének. Utolsó útja is
hozzánk vezetett. Öt korona, fél
Európa, ámulatot kiváltó diplomáciai bravúrok, többnyire sikertelen
harctéri ütközetek, a rendekkel
vívott belső csaták és kompromis�szumok, meghódított asszonyok, egy
tragikus sorsú és egy rakoncátlan
feleség emlékei kerültek a halálos
ágya mellé lerakott nehéz bőröndbe.
A hagyatékát is elrendezte. Leánya,
Erzsébet hercegnő hitveseként
Habsburg Albert örökli koronáit
és birodalmát. Az első Habsburg
Magyarország trónján. Másfél évre
szabott idővel.
Miért éppen Albert? Azt nem
mondhatnánk, hogy kiforrott,
jeles tulajdonságai, más erényei
miatt került rá a választás, hiszen
tizenkét éves volt a legényke, amikor
Erzsébet született, és Zsigmond a jegyességük felől gondolkodott. Albert
édesapja osztrák herceg, a fiatal
Zsigmond hűséges szövetségese volt.
Így került látókörébe a fiú. Alig múlt
hétéves a gyermek Albert, amikor
1404-ben, egy hadjárat során édesapja vérhasban elhunyt. Zsigmond
is részt vett ebben a hadjáratban, a
járvány őt is elérte, de szerencsésen
felgyógyult. Vélhetően Zsigmond a
barátja iránti kegyeletből figyelt oda
az egyébként rendkívül határozott
egyéniségű fiúcskára, és az első
adandó alkalommal családjába fogadta. Ez az alkalom pedig Erzsébet
1409-ben történt születése volt.
Erzsébet csalódott. Úgy vélte, Zsigmond után ő a királyság örököse.
Mária királynőhöz hasonlította
magát, akit édesapja, Nagy Lajos
királyunk fiúörökös hiányában fiúsított, ezáltal királynővé tett. Kettőjük
helyzete azonban nem ugyanaz.
Máriának királyi apja halálakor még
nem volt házastársa, Erzsébetnek

viszont már a gyermekei is cseperedtek. Zsigmond talán éppen első felesége, a tragikus sorsú Mária királynő
példáján okulva keresett leánya mellé
egy erős hitvest. Mária ugyanis hiába
kapott felhatalmazást az uralkodásra,
e jogával vajmi keveset élt.
Albert tudatosan készülhetett az
uralkodásra, volt ideje a körülményekből leszűrni, hogy ő az egyetlen
potenciális királyjelölt. 1422-ben
– amikor huszonöt évesen házasságra léphetett Erzsébettel – Cillei
Borbála már elmúlt harminc éves és

ápolt Habsburg–Cillei ellentétekben
gyökerezett.
Székesfehérváron helyezték Szent
István koronáját az első Habsburg
fejére, kilenc nappal Zsigmond halála után. Egyidejűleg bazilikánkban
a duzzogó Luxemburgi Erzsébet
fejére is korona került. Ha nem is
Szent Istváné. Még mindig 1437-et
írunk. A következő évben Alberté
lett Zsigmond hatalmas birodalma
is. Egyszeriben az ölébe hullt, amiért
Zsigmondnak fél századon át kellett
fáradoznia. Ő pedig fejébe vette,

tizenhárom éve nem szült. Zsigmond halálakor Albert betöltötte
a negyvenedik évét, felkészülten
foglalta el a trónt. Még zsenge
ifjú korából feljegyezték, hogy a
műveltség és a Habsburgokra oly
jellemző, szinte kötelező szakmai
képesítés megszerzése – édesapja
értett a hangszerkészítéshez és műbútorasztalos volt – továbbá a bigott
vallásgyakorlás helyett fejébe vette,
hogy a kaotikus osztrák állapotokban rendet teremt, megreformálja
az igazságszolgáltatást. És tényleg,
szenvedélyesen fogott a munkához,
és bizonyított. Mire eljött az idő az
uralkodásra, a magyar főurak már ismerték, tisztelték, minden ellenvetés
nélkül elfogadták a személyét. Csak
Cillei Borbála tiltakozott, ellenszenve azonban a hagyományosan

hogy megvédelmezi ezt a birodalmat
az ismét felbátorodott töröktől.
Az Al-Duna mellett megfújták a
táborba hívó kürtöket. Az osztrák,
cseh katonák gyülekeztek, de a
magyarok mindenféle ürüggyel
kibúvót kerestek. „Majd ha learatják
a termést!” – üzenték. Pedig az
akkori törvények értelmében az a
nemes, aki nem engedelmeskedik
királya felhívásának, elveszíthette
összes vagyonát. A nemesek éppen
a legrosszabb időpontban az ös�szefogás helyett kikövetelték, hogy
a király ezen a szorításon lazítson,
és elérték, hogy csak akkor lehessen
őket harcba hívni, ha a király zsoldosserege már nem elégséges a harci
cél eléréséhez. A magyar nemes
rendelkezett ez idő tájt a birodalom
összes nemesei között a legtöbb

előjoggal. A király viszont a 130
ezres török sereg láttán kénytelen
volt zsoldosai mellé hadba hívni a
nemesek csapatait is. Miközben a
sereg tétlenül várakozott arra, hogy
az önkéntes magyar hadak végre
megérkezzenek a saját magyar határaik megvédelmezésére, nem messze
a tábortól Szendrő vára brutálisan
elesett. A törökök valamennyi várvédővel végeztek. A szendrői brutalitás
hírére Albert táborában pánik tört
ki. Pánik és vérhasjárvány. A veszteglő sereg menekülőre fogta. Aki
eddig még nem vonult a táborba, a
hírre végleg otthon maradt. Talán
még a törökök is megneszelték a
járványt, mert elkerülték a vérhastól
megtizedelt haddal való találkozást,
másfelé vették az útirányt.
Albert hiába remélte, hogy elkerüli
őt a harminc évvel korábban édesapját is elpusztító vérhas.
Budán már elhatalmasodott rajta
a pusztító kór, ezért elhatározta,
hogy Bécsbe megy, hátha annak
klímája segíteni fog baján. Ha pedig
végzetessé válna a betegség, az
övéi között haljon meg. Útközben,
Neszmély község mellett érte utol
a halál. Annyi ideje még volt, hogy
végrendelkezzék. A magyar főurak
már korábban elérték, hogy leányait
csak a magyar rendek tanácsával
adja férjhez, merthogy házasságuk
révén ismét idegen fejedelemre száll
az ország. Erzsébet félidős terhes,
amikor hites ura a halálos ágyán
fekszik. A trónörökös érkezésében
bízva meghagyta a tőle búcsúzó
főuraknak, hogy álljanak felesége
mellé, ha fiút szülne. Fia pedig
majdan Pozsonyba tegye át székhelyét, hogy egyformán közel legyen
Budához és Bécshez. Elrendelte,
hogy a gyermeket segítő királyi
tanácsban egyaránt legyen magyar,
cseh és osztrák főúr. Az egyes országok pedig fia nagykorúságáig maguk
válasszanak maguknak kormányzót.
A végrendelkezést követően néhány
órán belül elhunyt.
A magyar rendek magyar királyként
akarták eltemetni, ezért Székesfehérvárra hozták a bazilikába.
Erzsébet pedig szülni készült, várta
a visegrádi asszonyszoba, ahol annak
idején ő is megszületett, és ahová
mégsem érkezett meg.
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Itt az ősz, egyre hidegebbek a
hajnalok és az esték. Aki nem szeret
fázni, hamarosan bekapcsolja a
fűtőberendezést az otthonában. Mit
kell tennünk ahhoz, hogy az idén is
biztonságosan, gazdaságosan működtethessük a kályhákat, kandallókat,
fűtőtesteket és a kéményeket?
Németh Sándor, a Kémény Zrt.
vezérigazgatója tájékoztatta lapunkat
a veszélyekről és a szükséges teendőkről.

2014. szeptember 8.

Mielőtt befűtünk
kell eljárnia. Minden esetben
meg kell vizsgáltatni a gáz- és
szilárd tüzelésű készülékeket és
a kéményeket. A falak, ajtók,
ablakok jó szigetelése segít
megőrizni az otthon melegét, de
azokban a lakásokban, ahol nyílt
égésterű kazánok biztosítják a
fűtést, az ellenőrzésre fokozott
figyelmet kell fordítani. A gravitációs elven működő kémények
átjárhatóságát a kéményseprők
ellenőrzik, a gázkészülékeket az
első begyújtás előtt szakemberrel
kell tisztíttatni, beszabályoztatni
és bevizsgáltatni. Egy gondos

Fotók: Kiss László

Annak, aki a nyári üzemszünet
után szeretné beindítani fűtőberendezését, körültekintően

KÖZÉLET
A HETILAP

A kémény eltömődése akár önmagában is halálos kimenetelű füstgázmérgezést okozhat

A kémények ellenőrzését minden évben, még a fűtésszezon előtt el kell végeztetni. A lakók érdeke, hogy a kéményseprő elvégezhesse a munkáját.

ellenőrzés nem csak az életet
mentheti meg, hanem a gazdaságos működést is elősegítheti.
Nem lehet elégszer ismételni,
hogy a nem karbantartott kémény és fűtőberendezés az életet
is veszélyeztetheti. A visszaáramló égéstermék a színtelen,
szagtalan szénmonoxid, mely a
teljes fűtési idényben, de főleg
az őszi és tavaszi hónapokban
jelent problémát. Amikor a
kinti és benti hőmérséklet közel
egyenlő, a visszaáramlás esélye
nagyobb. Fejfájás, rossz közérzet
esetén gyanakodni kell mérgezésre és az orvos felkeresése
mellett a fűtőberendezéshez és
a kéményhez is szakembert kell
hívni. Ha hirtelen rosszullét lép
fel, azonnali alapos szellőztetésre
van szükség. Ki kell tárni minden ajtót, ablakot, elhagyni az
épületet, és jelezni a gázszerelőnek, kéményseprőnek a problémát. Amíg nincs meg a megnyugtató állapotfelmérés, nem
tanácsos használni a készüléket.
A mérgezések súlyossága a gáz
hígulásától függ. A koncentráció
növekedésével egyenes arányban nő a mérgezés veszélye és
súlyossága. A fűtési időszakban,
amíg aktív égés van a tüzelőberendezésben, folyamatosan
biztosítani kell a friss levegő
bejutását gyakori és rendszeres
szellőztetéssel, a nyílászáróba
beépített szellőzőnyílásokkal,
résnyire nyitva hagyott ajtókkal,
ablakokkal.

A magyarországi háztartások 70-80 százaléka még a
hagyományos, nyitott égésterű
gázkészülékeket használja.
Ezekben az otthonokban
mindenképpen fel kell szerelni a gázkészülékek mellé
a jó minőségű szénmonoxid
érzékelőt! Az olcsóbb készülékek sokszor hamis biztonságérzetet keltenek, az elemes
változatok helyett a hálózatra
köthető, drágább darabok ajánlottak. Áramszünet esetén a
kazán sem működik, így nincs
visszaáramlás sem. Az elemes
készülékek esetében lemerülhet
az elem, és nem mér a műszer.
A korszerű, zárt égésterű berendezések üzemeltetése során
az égéstermék túlnyomással
távozik, így nem lehetséges a
visszaáramlás. Nem közismert,
hogy a szénmonoxid mérőknek
is meghatározott élettartamuk
van, 12-24 hónap után lejárhat
a garanciájuk. Mivel a bevizsgáltatás díja magasabb, mint
egy új készülék ára, érdemes
minden szezonban újat beszerezni és használatba helyezni.
Sajnos a lakosok még mindig nem érzik át a fűtés során
jelentkező veszélyeket. Nagyobb
körültekintésre, óvatosságra
lenne szükség. Sokan még most
is felesleges nyűgnek érzik a
fűtőberendezések és a kémények
ellenőriztetését, pedig az élet
védelme, a család biztonsága
megér ennyit.

SZÓRAKOZÁS
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Negyedszázados az Albatrosz Repülő Egyesület
nagy zoltán péter

Nagyszabású rendezvénnyel rukkol
elő ismét a fehérvári egyesület.
A börgöndi repteret minden
bizonnyal ismét megszállják a
fehérváriak, annál is inkább, mert
kirándulóidő várható, azaz felhős
lesz az ég, de kevés a valószínűsége
a csapadéknak. Ugyanakkor a
várható 25 fokban kiválóan lehet
szórakozni szeptember 14-én, vasárnap. A színpadról tánc-, karate-,
akrobatika-bemutató és koncertek
szórakoztatják a látogatókat. Kivonul a Magyar Honvédség teljes
díszben, miközben II. világháborús
hagyományőrzők korzóznak majd
BMW oldalkocsis motorjaikon. A
veterán Жигули- azaz Zsiguli-találkozónak már most könyvelhetően sok látogatója lesz.

Fotó: nzp archív

A börgöndi repülőnap már hozzátartozik
a fehérváriak szeptemberi programjaihoz. Ez idén különösen igaz, hiszen
huszonöt éves az Albatrosz Repülő
Egyesület, a repülőnap szervezője.

A hagyományőrzők levegőben és földön régi vendégei a repülőnapnak

Természetesen mindezek mellett
az embereket leginkább a légi
kalandok izgatják a repülőnapon.
Vendége és produkciója lesz a
napnak Veres Zoltán műrepülő, aki
a magyar és az amerikai légügyi hivataltól olyan különleges műrepülő

jogosítást kapott, aminek nincs alsó
magassági korlátja, azaz rászállhat a
fejünkre. De itt lesz a múlt kísértete,
a Kánya is. A légcsavaros utasszállítóra, amelyik valamikor a Malévet
szolgálta, bárki felülhet. Izgalmas
látványt ígér a Hungaro Copter,

ami egy helikopterként röpdöső
sárkányrepülő – bár lehet, hogy a
szakembereknek ezt olvasva égnek
áll a haja. Persze vérbeli helikopterek, vadászgépek, autogirók, sárkányok és ejtőernyősök is hasítják az
eget a hétvégén Börgöndön.
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A móri Árpád utca csodája
Vakler Lajos

Tudjuk régóta, hogy Magyarország a gyűjtők hazája is, de azért
voltak kétségeim, hogy egy ifjú
hölgy, egy kétgyermekes édesanya
miként lesz az egyik legnagyobb
szalvétagyűjtő?
Amikor általános iskolás lettem, nagy divat volt a kisgyerekek között a szalvétagyűjtés.
Ez először csak hobbinak
indult, mint mindenki másnál,

Fotók: Kiss László

Amikor szembesültem azzal, hogy
készíthetek egy interjút Móron,
nem tudtam, mi vár rám. Útközben
azon morfondíroztam, vajon milyen
köznapi életet élhet egy ifjú hölgy,
Horsánszkyné Kiss Renáta, akiről
egyébként csak azt tudtuk, hogy
szenvedélyes szalvétagyűjtő. Hittem
is meg nem is a több mint harmincezer szalvéta létét, de a kíváncsiság
sokkal erősebb volt. Aztán megérkeztünk a móri Árpád utcai takaros,
kicsiny családi házba, és bizony
mondom, az eső után megfürödtünk a
szeretetben is.

Horsánszkyné Kiss Renáta szenvedélye a szalvétagyűjtés

Beleszeretni valamibe az egy dolog.
Fontos, hiszen egy cseperedő gyermek
sok mindent kitalál. De hogy lehet
ezt a szeretetet megőrizni? Mit kell
tenni azért, hogy évtizedek múlva
egy országszerte ismert gyűjteményt
tudhasson a magáénak?
Az első szalvétám már eldöntötte
a sorsomat: édesanyámtól kap-

A családi nappaliban Renáta katalogizál

de aztán valóban beleszerettem a szebbnél szebb
szalvétákba. Azóta mindent
megteszek azért – ma már a
családom segítségével – hogy
a gyűjteményem egységes és
egész lehessen.

tam. Ez egy korszakos történet,
hiszen bármennyire is hihetetlen,
csaknem valamennyi szalvéta történetét ismerem. Hétéves korom
óta foglalkozom ezzel a hobbival.
Ilyenkor felvetődik mindenkiben,
hiszen komoly gyűjteményről van

szó, hogy ez már több mint hobbi.
Van egyáltalán ideje arra, hogy
gyönyörködjék is bennük?
Fontos, hogy tudjuk, mi mikor
került hozzánk. Az én általános
iskolás osztálytársaim közül
jószerivel mindenki foglalkozott
ezzel. Mára egyedül maradtam.
Természetesen nagy becsben
tartom a régit, és figyelek arra,
hogy az új, modern szalvétákat
is megismerhessem.
Volt olyan pillanat az életében,
amikor feladta?
Nagylányként néha igen, de
azért figyeltem arra, hogy ha
már egyszer elkezdtem gyűjteni, akkor ezt a „jó szokásomat” folyamatosan fejlesszem.
Egyébként is egy nyakas móri
lány vagyok, aki nem adja fel
egykönnyen. Ebben persze
édesanyám is segített, hiszen ha
elmentünk kirándulni bárhova,
ott bizonyosan hozzájutottam
egy-egy különleges darabhoz.
Ha jól értem, az édesanyja folyamatosan biztatta?
Soha nem hallottam, hogy ez
a szenvedély kényszer lenne,
viszont napról-napra hallottam
tőle, és máig tartom is, hogy ha
valaki belekezd valamibe, azt
fejezze is be.
Előfordult, hogy furcsán néztek
önre az osztálytársai?
A többség velem tartott, persze
voltak olyanok is, akik kinevettek. De hát ez ma is így van.

Néhány év kimaradt, az igaz, de
végleg soha nem szakítottam a
gyűjtéssel. Sokat segített ebben
az internet megjelenése is, mert
sokkal több lehetőségem nyílt
arra, hogy csereberéljek, és nem
kellett a különböző kiállításokra,
börzékre és vásárokra mennem,
hogy valamilyen újdonságra
találjak.
Tematikus gyűjtő, vagy csak a
szépséget, a különlegeset keresi?
Téma szerint gyűjtök mindent.
A fő témáim az állatmesék, a virágok és a karácsony. A csaknem
harmincezer rendszerbe foglalt
szalvéta egyharmada a fentiekről
szól, de természetesen foglalkozom reklámgrafikákkal is. Több
ezer szalvétám van szállodákból,
fogadókból, éttermekből.
Ön kétgyermekes édesanya. Ha
Rékának és Bencének kell mutatnia egy állatmesés szalvétát,
melyiket választaná?
Bármelyiket mutatom, mindegyik tetszik nekik. Leginkább a
magyar népmeséket szeretik, és
persze a modern kornak megfelelően a mesefilmek figuráit is
kedvelik. Na meg a karácsonyiakat.
Az önök számára is a karácsony a
legszentebb ünnep?
Ha karácsonyi szalvétát látok,
megdobban a szívem, függetlenül attól, hogy különleges
darabról van szó, vagy bármely boltban megvásárolható
köznapiról. Úgy érzem, erre
szükségem van, már csak a gyermekeim miatt is, hiszen nekik
is meg kell tanulniuk az ünnep
méltóságát megőrizni.
Van olyan különleges története,
amit szívesen megosztana velünk?
Olyan élményem, amely konkrétan egy szalvétához fűződik,
nincsen. Legfeljebb egy-egy
olyan nyaralás, találkozó, ahol
különlegességekre bukkantam,
és lehetőségem nyílt ezekhez
hozzájutnom. A börzéken és
kiállításokon már ismernek,
barátokat szereztem. Pécsett,
Hatvanban, Budapesten, ahol
sok tapasztalattal gazdagodtam,
és természetesen hazahoztam
egy-egy szalvétát. A szalvéta-

börzék különlegessége, hogy
az ország minden pontjáról
összejönnek a gyűjtők. A profik
természetesen bármely szalvétát
meg tudják vásárolni. Mi, a kis
és közepes gyűjtemények gazdái
inkább a barátságban bízunk, és
a katalógusok alapján cserélünk.
Mitől különleges egy szalvéta?
Az évjáratától, a készítőjétől –
korántsem mindegy, hogy ki volt
a grafikus – attól, hogy milyen
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PORTRÉ

közéleti hetilap

anyagra készült, hiszen nem csak
papírszalvéta létezik. Egy igazi
kuriózum ára több ezer euró is
lehet.
Milyen álmai vannak?
Régi vágyam, hogy egy olyan
kiállításon is megmutathassam
gyűjteményemet, ami aztán vándorolhatna az országban. Ehhez
kapcsolódik a másik vágyam. Jó
lenne létrehozni az országban
egy szalvétamúzeumot is.

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:

A különlegességek talán egy múzeumot díszítenek a közeljövőben

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

ÉLŐÁLLAT-KIÁLLÍTÁS · KOLBÁSZ · BOR · PÁLINKA

A belépés díjtalan!

Mangalica
fesztivál
2014.

KIÁLLÍTÁS
ÉS VÁSÁR

www.mangalicafesztival.hu
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FEHÉRVÁR
Az oldalpárt
szerkesztette:
Látrányi viktória

Alig két hét múlva ismét sok száz
bográcsban fortyog majd a lecsó a jubiláló Fehérvári Lecsófőző Vigasságon.
A gasztronómiai rendezvényen ezúttal
is húsz lecsót választ a zsűri a legjobbak közé, ezek közül kerül majd ki a
2014-es esztendő legjobbja.

Élesek a kések? Megvannak
a tuti receptek? Akkor nincs
más hátra, mint előkészíteni a kedvenc bográcsunkat,
vagy a szerencsehozó fakanalat, összeszedni a tálaláshoz
szükséges holmikat, és felkészülni szeptember huszadikára!
A Lecsófőző Vigasságokon
ezúttal is komoly szakmai zsűri
kóstolja és pontozza az ételeket.
A zsűri sátra a Havranek utca
és a Móri út kereszteződésében
lesz, ide kell vinni az elkészült
lecsót a megadott időpontra.
Az eredményhirdetésen a húsz
kiválasztottból sorsolással alakul
a sorrend, a legszerencsésebb
lesz a Lecsókirály vagy Lecsókirálynő. A pontozás során

GASZTRONÓMIA

2014. szeptember 8.

A HETILAP

Elő a bográcsokkal, lecsóra fel!

Megkezdődött a visszaszámlálás

számít az ízvilág, a küllem, az
állag, és fontos a tálalás is. Idén
is gazdára talál a „Sipi” Emlékkupa, amelynek ünnepélyes
átadásával emlékeznek Sipos
Józsefre, a rendezvény megálmodójára. A díjat a zsűri nem a
legfinomabb lecsó készítőjének
szavazza meg, hanem annak a
csapatnak, aki a „legnagyobb
szívvel” főz, és legötletesebben
tálalja az ételt.

Lecsókártya
A helyek elfoglalásához
szükséges „lecsókártyát”,
a részvételi szerződést és a
helydíjat szeptember 8-tól,
hétfőtől lesz lehetőség
átvenni, aláírni és befizetni
a Hiemer-házban található
Tourinform irodában.

Opole – ízek, élmények és lecsó

Fotó: Kiss László archív
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Nemrégiben a magyaros ízekkel nyűgözte le testvérvárosunk, Opole
lakóit a Vadászkürt szakácskülönítménye: Solti Tamás, Koncsek Zétény
valamint Boda János, akit főszakácsnak kértek fel. A háromnapos gasztronómiai rendezvényen a lelkes fehérvári különítmény csángó népzenére, csikós ruhában főzte első nap a magyaros gulyást, második nap a
tarhonyás Bakonyi sertéstokányt. Az utolsó napon a székesfehérváriak
meghívták Opole főzőcsapatát a X. Lecsófőző Vigasságokra, amelyen
ismét összemérhetik – immár lecsófőzésben – gasztronómiai tudásukat a
székesfehérváriak és az opoleiek.

A tapasztalt lecsós csapatok szerint a rendezvényen a jó hangulat garantált

FEHÉRVÁR

HIRDETÉS

közéleti hetilap
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Kiemelt ajánlataink:
szeptember 9. 19:45 Paletta – kulturális magazin Benne: A kincsek hazatérnek - így készülnek a Seuso-kincs
fogadására
szeptember 11. 19:45 Együtt - magazin Benne: Összefoglaló a jubileumi hőlégballon-karneválról
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 13. Sportos szombat - 17:40 Alba Fehérvár-Nagyvárad kosárlabda-mérkőzés közvetítése felvételről
20:35 Fehérvár AV 19-Villach jégkorongmérkőzés közvetítése felvételről

A Fehérvár Televízió műsora 2014. szeptember 8-tól szeptember 14-ig:
2014. 09. 08. HÉTFŐ

2014. 09. 09. KEDD

2014. 09. 10. SZERDA

2014. 09. 11. CSÜTÖRTÖK

2014. 09. 12. PÉNTEK

2014. 09. 13. SZOMBAT

2014. 09. 14. 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 – A
szökevény – am.
sorozat (12)
10:55 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
17:25 Köztér – közéleti
magazin – ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek
20:20 Ifj. Ocskay Gábor
Emléktorna: Fehérvár
AV 19 – Olimpija
Ljubljana jégkorong
mérkőzés közvetítése
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:45 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 Agrárinfó – ismétlés
08:20 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Honvéd7 – ismétlés
11:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:35 Agrárinfó – ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális
magazin
20:15 Hírek
20:20 Linda és a főtörzs
– Linda bátyja –
ol. sorozat (12)
21:50 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:35 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
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa
- sportmagazin
20:15 Hírek
20:20 Paul McCartney
koncert
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 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
15:50 Békéscsaba – Fehérvár
KC kézilabda mérkőzés
közvetítése felvételről
17:35 Bajnokok városaismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi
magazin
20:15 Hírek
20:20 Linda és a főtörzs
– Az elcserélt kabát
– ol. sorozat (12)
21:50 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:35 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 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – közéleti
magazin
20:00 Honvéd7 –
honvédelmi magazin
20:15 Hírek
20:20 Az ütközet – am.
film (12)
21:55 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:20 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:10 Köztér – ismétlés
17:40 Alba Fehérvár Nagyvárad kosárlabda
mérkőzés közvetítése
felvételről
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Trópusi hőség – Pro
és kontra – am.
sorozat (12)
20:15 Jó estét, Fehérvár! –
ismétlés
20:35 Fehérvár AV 19 –
Villach jégkorong
mérkőzés közvetítése
felvételről
22:15 Jó estét, Fehérvár! –
ismétlés
22:35 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 ARKSE - Szentendre
kézilabda mérkőzés
közvetítése felvételről
21:40 A hét hírei – ismétlés
22:00 Képes hírek - benne
egész órakor A hét
hírei ismétlése
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Seuso-kiállítás: készülnek a kincsek fogadására
Látrányi viktória, Nagy zoltán péter

Javában zajlanak a munkálatok a
Szent István Király Múzeum Fő utcai
épületében. Készül a festés, új ajtó
került beépítésre, de riasztóberendezést is elhelyeznek. A legfontosabb munkák a dísztermet érintik,
hiszen itt kerül majd elhelyezésre a
páratlan műkincsegyüttes, a Seusokincs hat darabja.

Fotó: nzp

A mintegy negyvenmillió forint összértékű felújítási munkálatok biztonságtechnikai és
műszaki szempontból is alkalmassá teszik az intézményt
a nagy horderejű kiállítás
megrendezésére, a Seuso-kincs
bemutatására. „Napról-napra látványosabb a felújítás a
múzeumban. Már most kitágultak a terek a folyosó festésének
köszönhetően. Erre a munkára
egyébként is nagy szükség volt,
mert meglehetősen régen volt
felújítás az intézményben, talán
csak 1992-ben, az állandó

„Speciális előírások
betartása mentén
lehet csak bemutatni
a páratlan Seusokincset. Egyrészt
kamerák, mozgásérzékelők figyelik a
dísztermet és az egész
épületet. Korszerű
riasztó-berendezés
kerül elhelyezésre,
ami egyedileg védi
a műtárgyakat, de
készülnek a speciális
lövedékálló vitrinek
is, ami szintén a
páratlan kincsek védelmét szolgálja. De
lesz fegyveres őrzés
is. A szakemberek már
bejárást is tartottak
a múzeumban, és biztonságosnak ítélték
meg az épületet” –
mondta el lapunknak
Nádorfi Gabriella.

A kincsek hazatérnek

Fotó: nzp

Fotó: Szépművészeti Múzeum

Hat darab műtárgy
érkezik Székesfehérvárra, és
hat darab vitrin
kerül elhelyezésre.
Megvannak már az
elhelyezési pontok
is, amit az álpadló
elkészítése előtt
meghatároztak
a szakemberek.
A vitrineket az
ablakokhoz közel
eső helyen állítják
majd fel. A díszterem közepén az
úgynevezett Pelso
tál lesz, hiszen ez
kötődik legjobban
Fejér megyéhez.
Emellett kap helyet
a geometrikus
és a kézmosó
tál, az illatszeres szelence és a Dionysos korsó. A kiállítóteremben
körbejárható lesz mindegyik vitrin. Két műtárgy sajnos olyan rossz
állapotban van, hogy szállításuk veszélyeztetné az állapotukat. Így
nem kerül bemutatásra a geometrikus kancsó és a rézüst sem, amit
a kincs 1500 évvel ezelőtti elrejtéséhez használtak.

Folyamatosan végzik a felújítást, átalakítást, korszerűsítést a múzeumban.
A felújított díszudvar az utcáról is megközelíthetővé vált.

régészeti kiállítás megnyitását
megelőzően. Emellett komoly
átalakítások is megkezdődtek,
hiszen közvetlenül az utcáról is
megközelíthető lesz a díszudvar.
A hét elején ez került kialakításra, mostanra pedig az ajtó is
bekerült a helyére. Beépítünk a
folyosóra egy üvegajtót is, ami
gyakorlatilag lezárja a múzeum
további területét.” – mondta el
kérdésünkre Nádorfi Gabriella,
a Szent István Király Múzeum Tudományos Osztályának
vezetője.
Minden műszaki és biztonságtechnikai előírásnak meg
fog felelni a létesítmény, így a
jövőben egyéb nagy értékű kiállítás megrendezésére is alkalmassá teszik. A munkákkal jól
haladnak, hiszen mindennek
rendben kell lennie az október
4-i megnyitóig. Ősszel pedig
valószínűleg rengetegen érkeznek majd, hogy megtekintsék
a páratlan Seuso-kincset ott,
ahonnan a leletek elszármaztak. Ne feledjük, a páratlan
ezüstleletek ezer szállal kötődnek Fejér megyéhez!
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A kincs, amihez vér tapad
Sümegh József halála ügyében a
nyomozás jelenleg is folyamatban
van nyereségvágyból elkövetett
emberölés bűncselekményének
megalapozott gyanúja miatt,
ismeretlen tettes ellen. Az adatok
azt támasztják alá, hogy Sümegh
József talált rá 1975-76-ban
Polgárdi környékén a késő római
kori leletre, és éveken keresztül
birtokolta azt. Erre már a nyomozás kezdetekor is felmerültek
adatok, de a később beszerzett
bizonyítékok megerősítették.
1980 decemberében a 24 éves
férfi katonai szolgálata lejárta
előtt pár nappal különleges eltávozást kért, de nem haza ment.
Pár nappal később a kőszárhegyi
Borbély-pincében találták meg
felakasztva. Az akkori vizsgálat
– állítólag „ránézésre” – öngyilkosságot állapított meg, az ügyet
le is zárták. A Fehérvár magazin
által felkeresett szakértő azonban
az eset kapcsán úgy fogalmazott,
hogy az adatok ismeretében
elmondható: figyelmen kívül

hagyták a helyszínen a dulakodás nyomait, a hóban látható
lábnyomokat. A fulladásnak és a
fojtogatásnak pedig jól megkülönböztethető jelei vannak, amik
alapján egyértelműen megállapítható lett volna annak idején is az
idegenkezűség.
A rendszerváltás után több katonahalállal kapcsolatos vizsgálat
indult a rokonok kérésére, így
melegítette fel a rendőrség
Sümegh ügyét is. A nyomozás
viszont csak a haláleset után
tíz évvel indult el, s ez eleve
megnehezítette az események rekonstruálását, a releváns adatok
és bizonyítékok beszerzését. Az
Országos Rendőr-főkapitányság
kommunikációs szolgálata korábban az MTI-vel azt közölte, hogy a
Seuso-kincsekkel összefüggésben
emberölés bűntett elkövetésének
gyanúja miatt folytat eljárást
ismeretlen tettes ellen az NNI.
A jelenlegi nyomozás 2000-ben
indult akkor felmerült újabb
adatok alapján.

Maroshegyi Napok

Rejtélyes
halálesetek
Több furcsa haláleset kötődik a
Seuso-kincshez. Ilyen például
Kolonics György halála. Kolonics
Sümegh barátja és munkatársa volt a Polgárdi melletti
bányában. Műszak után többször
vállaltak maszek munkát. Ahogy
a férfi ismerősei Dézsy Zoltán
1997-es dokumentumfilmjében
is állítják, egy ilyen földmunka
alkalmával bukkanhattak az
ezüst tárgyakra. Kolonics György
ezután gyanús körülmények közt
vesztette életét. Két idegennel
mulatozott a kocsmában, alig
200 méterre saját borospincéjétől. Másnap holtan találták a
pincében, állítólag „mérgezett”
disznósajtot evett. A hivatalos
vizsgálat szerint ételmérgezés
okozta a halálát. A harmadik áldozat ugyancsak Sümegh közeli
ismerőse, aki a környékbeli ásatáson dolgozott. 1981 januárjában a fiatalember felakasztotta
magát egy erdőben.

Verseny tánc
Táncoktatás 7 éves kortól

Standard és latin-amerikai táncok

Leffelholcz Marietta

(Tesi óra kiváltása igazolással!)

Fotó: Kiss László

Maroshegyi Napok néven
új rendezvény hagyományát
teremtették meg a városrészben
működő bevásárlóközponttal
együttműködve. A péntektől
vasárnapig tartó programsorozatot Brájer Éva alpolgármester, a terület önkormányzati
képviselője nyitotta meg. Mint
elhangzott, a városrészben
működő bevásárlóközpont
és üzletei kezdeményezték a
rendezvény létrejöttét, annak
érdekében, hogy így köszönjék
meg a vásárlók és a területen
élők hűségét, a városnak pedig
az együttműködést.
„Akik itt élnek, pontosan tudják,
hogy 2006 után milyen nagy
változást hozott Maroshegyen
az, hogy a Premium Centerrel közösen ezt a beruházást
megvalósíthattuk. Nagyon
megváltozott a városrész képe, és
egy olyan új bevásárlási lehetőség
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A szédület lett úrrá a maroshegyeieken

nyílt meg, amely korábban nem
volt. Egyszóval felzárkóztunk a
város egyéb részeihez.” – mondta
Brájer Éva. Egészen vasárnapig

tartottak a színes programok a
Maroshegyi Napokon. A koncertek mellett néptánc is várta a
közönséget.

Beiratkozás:

Laguna Táncklub
MÁV Művelődési Ház
(Szfvár, Kaszap I. u. 6.)

Szeptember 12. 17.00 - 19.00 óráig
Szeptember 14. 9.00 - 12.00 óráig
Információ:
06 20 427 8386, 06 20 972 5593
www.laguna.tanc-sport.hu
Felnőtt tánciskola
októbertől!
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Folytatjuk történelmi kutakodásainkat, ami Székesfehérvárt és általa Magyarországot érinti. Múlt heti rejtvényünkben Szent László
koronázásával kapcsolatos témában tudakolódtunk. László nem lehetett volna király, ha a testvérháborúk gyűrűjében Salamon király
nem áll elő békülési szándékkal. Salamon 1081-ben tett békülési
lépésének helyes megfejtése így néz ki: LEMONDOTT JOGAIRÓL ÉS VISSZAADTA A KORONÁZÁSI JELVÉNYEKET
A viszályok és harcok miatt László király mégis rabságra ítélte
Salamont, s hogy mikor engedte szabadon, azt a második

válaszból tudhattuk meg: AZ ELSŐ MAGYAR SZENTEK
AVATÁSÁN
Siklósi Gyula régészprofesszor kutatásaira alapozva állítja, hogy
I. Ferdinánd székesfehérvári koronázását kivéve valamennyi,
nálunk, Fehérváron koronázott királyunk útvonala szigorúan
betartott rend szerint haladt. Azaz valamennyi Fehérváron
koronázott király egy adott útvonalon vonult végig a koronázásának napján. Eheti rejtvényünk megfejtése erre az útvonalra ad
választ.
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Ismét lesz Mangalicafesztivál és Repülőnap
A HETILAP

Kedd:

Filmvetítéssel egybekötött beszélgetés
17 óra Köfém Oktatási és Közművelődési Központ
Beszélgetés Szabó Ferenc mérnök-közgazdásszal valamint Osskó Judit Ybldíjas, Príma Primissima díjas építésszel,
televíziós szerkesztővel. Bemutatják
Osskó Judit filmjét: Unokáink is látni
fogják – Portré Tokár György Ybl-díjas
építészről címmel.

Szerda:

IX. Muzsikáló Udvar
17 óra Vörösmarty Mihály Könyvtár
Zsolt Utcai Tagkönyvtára
Közreműködik a Zeke Brass Band
fúvósötös. Együttműködő partner: II.
számú Gondozási Központ.
Szegvári Katalin és Érdi Sándor a
Viktóriában
17 óra Viktória Rehabilitációs Központ
A rendezvényre a belépés ingyenes!
Beszélgetés Pilinszky költészetéről
18 óra Királykút Emlékház
Vendég: Jelenits István Széchenyi-díjas
piarista szerzetes, teológus, író. Házigazda: Bakonyi István.

Csütörtök:

Kézművesek és Őstermelők Vására
16 óra Fehérvári Civil Központ előtti tér
Fejér megyei alkotók és termelők kínálják portékáikat.
A kínálatban házi tej és sajt, füstölt
húsáru, lekvárok és szörpök, dinnye valamint kézműves termékek szerepelnek.
A jó hangulatról 16 és 17 óra között a
Just Five zenekar gondoskodik.
Ez is origami?
17 óra Köfém Oktatási és Közművelődési Központ

Horváth Hella Háromdimenziós
Papírtesszalációk című kiállításának
megnyitója. Megtekinthető: október
2-ig.

Péntek:

III. Székesfehérvári Mangalica
Fesztivál
Szeptember 12-14. 9 óra Alba Plaza
előtti tér
Az ingyenesen látogatható programsorozatban az érdeklődők közvetlenül
találkozhatnak az ország minden
pontjáról érkező tenyésztőkkel és
őstermelőkkel.
A fesztivált színpadi programok is
színesítik.
Fehérvár Feszt
Szeptember 12-13. 17 órától
Nyolcas Műhely, Horváth István utca
(bejárat a GP benzinkútnál)
Részletek a www.szekesfehervar.hu eseményajánlójában. A rendezvényről szóló
cikkünket az 5. oldalon olvashatják!
Középkori Kaszinó
17 óra Koronás Park
Különböző autentikus középkori táblás
játék, kártya-, és kockajáték szórakoztatja a résztvevőket fejvesztés terhe nélkül.
Útravaló kényes nevelési helyzetekhez
- Mesepszichológia 2.
19 óra Művészetek Háza
Székesfehérváron már a hivatalos megjelenés előtt egy héttel kézbe vehetjük az
új könyvet, és meghallgathatjuk Kádár
Annamária vadonatúj előadását.

Szombat:

Chrono Classic 2014 Oldtimer Szuperkupa 3. futama
9.20 a Mátyás király körút Alba Plaza
melletti részén felállított rajtkapu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő Székesfehérvár, Palotai út 15.
szám alatti 200/B/5 hrsz-ú, 15 m² alapterületű garázs értékesítésére.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető a www.szekesfehervar.hu
honlapon, a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, illetve átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em.
62. irodában, tel: 22/537-264) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra között,
pénteken 8-12 óra között.
A pályázat benyújtásának határideje:
2014. szeptember 30. 15 óra

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

Ez az Oldtimer Szuperkupa 3. futama
is, amelyen a résztvevők Székesfehérvárról indulnak és Balatonlelléig mennek.
Szedreskerti Mulatság
15.25 Palotai úti sportpálya
Márió, a harmonikás műsorát
láthatják 15.30-tól, majd Álomtánc
következik Hajnival, 17 órától a
Palacsinta zenekar gyerekműsora
szórakoztatja a kicsiket, 18 órától
MisicKell, 18.30-tól Rockin’Stevie
rock’n’roll show lesz, majd 19.30kor Sipos F. Tamás érkezik a
színpadra.
Megérett, megérett a fekete szőlő
17 óra Táncház (Malom u. 6.)
Várják azokat a táncos és nem táncos
fiatalokat, felnőtteket és családokat,
akik szeretnék felidézni, megtanulni
a táncházi mulatságokban közkedvelt
táncrendeket és népdalokat. Házigazda
az Alba Regia Táncegyüttes Senior
csoportja.

Vasárnap:

Börgöndi Repülőnap
9 óra Börgöndi repülőtér
A levegőben oldtimer gépek, Veres
Zoltán Európa-bajnok motoros
műrepülő és Józsa Dávid világbajnoki bronzérmes vitorlázó műrepülő
szórakoztatja a közönséget. A földön
gyerekprogramok és hagyományőrzők
várják a látogatókat.
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Az oldalt
szerkesztette:
schéda szilvia

Királyi játszóház
10 óra Koronás Park
A park tematikájára épülő, a középkori szokásokat, játékokat felelevenítő
játszóház, amelyben alkotó és mozgásos
játékok várják a gyerekeket.
IV. Székesfehérvári Kamarakórus
Fesztivál
16 óra Szent István Művelődési Ház
A találkozón öt kórus vesz részt Budapestről, Veszprémből és Székesfehérvárról,
valamit a fesztivál vendége lesz a kassai
Csermely Kórus. Hartyányi Judit karnagy,
a Nemzetközi Kodály Társaság elnöke tart
előadást és szemináriumot Kodály Zoltán:
Szép könyörgés című műve alapján.
Bábszínház
16 óra Koronás Park
A szegény ember és a róka című bábjátékot láthatják a gyerekek.

Hétfő:

Az elmúlt hat év Böndörödői
10 óra Gárdonyi Géza Művelődési Ház
Folyosógaléria kiállítás keretében „Az elmúlt
hat év Böndörödői” című tárlatot tekinthetik
meg az érdeklődök október 30-ig.
Ékszerkiállítás
17 óra Vörösmarty Mihály Könyvtár
Széna Téri Tagkönyvtár
Kiállítás Rózsavölgyi Ágnes ékszereiből,
ékszertartóiból. Látogatható: október 11-ig.

Őszi kiállítások
YBL-díjas építészek alkotásai Székesfehérváron kiállítás
Köfém Oktatási és Közművelődési
Központ
A Fejér Megyei Építészek Kamarája
fotókiállításon mutatja be azokat a
fehérvári épületeket, létesítményeket,
amelyekért tervezőiket Ybl-díjjal
jutalmazták, illetve azokat a fehérvári épületeket, amelyeket Ybl-díjas
építészek terveztek. Megtekinthető:
szeptember 10-ig.

Szent Királyoknak Fényes Tüköre
Szent István Király Múzeum
Borbély Béla fotográfus kiállítása. Megtekinthető: szeptember 14-ig.

Fekete képek
Pelikán Galéria
Fekete képek címmel Koppány Attila
festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás
a Pelikán Galériában, mely szeptember
12-ig látogatható.

„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.

Látni és játszani – Herend új útjai
Szent Korona Galéria
Meixner Etelka, a Herendi Porcelánmanufaktúra porcelántervező iparművészének kiállítása. Megtekinthető:
szeptember 13-ig.

A Budapesti Rockmúzeum Időszaki
Kiállítása
18 óra A Szabadművelődés Háza
A magyar rocktörténet ikonikus alakjainak hangszerei, fellépőruhái, portréi,
a retro korszak érdekességei. A kiállítás
megtekinthető: szeptember 25-ig.

Régi levelek
17 óra Feketehegy–Szárazréti Közösségi Ház
Kiállítás nyílt Szűts Angéla képzőművész
munkáiból. Megtekinthető: október 13-ig

Részletes programajánlónkat a www.szekesfehervar.hu eseménynaptárában olvashatja!
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A Koronás Park játszóeszközei – mozgá
Előző számunkban elkezdett sorozatunkban a Koronás Park játszóeszközeinek készségfejlesztő hatásaival
foglalkoztunk Zelenák Piroska Aliz
óvodapedagógus, mozgásfejlesztő
közreműködésével. A játszótéren
található eszközök ugyanis a játék
okozta örömökön túl hozzájárulnak a
gyerekek értelmi-, motoros, szociális
képességeinek fejlődéséhez.

kiemelt szerepe. Ekkor fejlődik
ki a térirány, a jobb-balkezesség
és az oldaliság. Nagycsoportban
a finommozgások és a gyorsasági
erő kialakulására van nagyobb
esély, ha hangsúlyt fektetünk
ezeknek a mozgásoknak a begyakorlására. Hat-hétéves korra
várható el az idegpályák kiépülése
által a finommozgás vezérlésének
képessége, mely az írástanulás
egyik elengedhetetlen feltétele.

Térérzékelés és
finommotorika

Zelenák Piroska Aliz szerint a
gyermekek a játszótéren is könnyen
fejleszthetők

Szülőként nem is sejtjük, hogy
mennyit tehetünk gyermekeink
fejlődéséért akár csak annyival,
hogy alkalmanként játszótérre
járunk velük. Ha a különböző
játszóeszközöket rendszeresen
használja a gyermek, akkor később eljuthat egy olyan értelmi
szintre, ami könnyebbé teszi
boldogulását az iskolában is.

Képességeink fejlő-

A gyermek mozgásfejlődésében
először mindig az alapmozgásokat kell automatizálni. Ha ezek
már jól mennek, akkor lehet kezdeni fejleszteni a térérzékelést.
A biztos egyensúlyozás képessége birtokában alakulnak ki a
precízebb izommozgások, azaz a
finommotorika. „Mozgásfejlesztőként, ha azt veszem észre, hogy
egy gyermeknek problémái adódnak
ezen a területen, akkor nem azzal
kezdem a fejlesztést, hogy gyöngyöt
fűzünk vagy sormintákat rajzolunk, hanem a hiány előzményeit,
az egyensúlyozó készség mozzanatát gyakoroljuk. Ha nincs meg a jó
térérzékelés, az összerendezett, jól
koordinált mozgás, a biztos egyensúlyozás, akkor a finommozgásokkal
is probléma lehet. Az iskoláskorban
kialakuló diszlexia egyik lehetséges
oka a finommotorika rendezetlensége, fejletlensége” – tudtuk meg
szakértőnktől.

Diszlexia

Hinták

A diszlexia a nyelvvel, a
beszéddel és az olvasástanulással kapcsolatos
részképességzavar. Fő
tünete az olvasási képesség
elmaradottsága az életkor,
iskolázottság és intelligencia
alapján elvárható szinttől.
Problémát okozhat a betűk,
szavak és számok felismerése,
leírása. A diszlexiás gyerekek
a leírt betűket felcserélhetik
vagy ellenkező irányban
olvashatják. A diszlexiások
a hagyományos tanítási
módszerekkel nehezen vagy
egyáltalán nem tudnak megtanulni olvasni, de alkalmas
módszerekkel a nehézség
kezelhető, megelőzhető.

A hinták a megállás és újralendülés mozzanatát stimulálják. Ha a
gyermek ezt megérzi a testével,
akkor egy idő után képessé válik
alkalmazni is azt: nem fog állandóan elesni, akadályokba ütközni.
Az elektromos libikóka kiválóan
alkalmas az egyensúly-áthelyezés
gyakorlására. A gyermek egyszer
a lábával, egyszer a hátával végez
mozdulatot. Minél többet gyakorolja ezt, annál finomabbá válik a
mozgása.
A fészekhintát a nagyobb
gyermekek is előszeretettel
használják, de elsősorban inkább
kisebbeknek ajánlott, mert ők
még gyakran csak elfekszenek
benne. Ekkor a hintázó mozdulat megmarad, ugyanakkor a
tartóizom tehermentessé válik.

Fotók: Simon Erika

Schéda Szilvia

Egyszerre több gyermek is használhatja a fészekhintát

dése
Minden képességnek van egy
fontos, úgynevezett szenzitív
periódusa – azaz egy bizonyos
időszakban egy-egy képesség
sokkal jobban fejlődik, mintha
más korban fejlesztenék azt.
Három-négy éves korban – a
nagymozgások szenzitív szakaszában – a gyermek sokkal
nagyobb eséllyel tudja tökéletesíteni például a kúszást, csúszást
vagy mászást. Négy-öt éves
korban az egyensúlyozásnak van

Az elektromos libikókán a gyerekek akár szüleikkel együtt is szórakozhatnak

Mindenféle irányból látják a
teret, így a térérzékelés javulhat.
„A mozgás legmagasabb szintű kifejeződési formája a mozdulatlanság.
Ahhoz, hogy a gyermek ezt elérje,
magas szintű összerendezettségre
van szükség. A körhintán a gyermek
felvesz egy egyensúlyi helyzetet,
nem kell folyamatosan mozognia. A mozdulatlanságot is el kell
sajátítaniuk a gyerekeknek, hiszen
sokféle élethelyzetben lesz majd erre
szükségük” – mondta Zelenák
Piroska Aliz.
A parkban található egy
drótkötélpályás csúszó esz-
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ásfejlesztés játékosan (2. rész)
köz is, ami nem kimondottan
sorolható a hinták közé, de
hintázó mozdulatot végez rajta
a gyermek. „A csúszás során
nemcsak oda-vissza történik a
hintázás, hanem körbe-körbe is, a
tér több irányába. Itt nagy szerepe van a testsúlyáthelyezésnek és
a térérzékelésnek” – tette hozzá a
mozgásfejlesztő.

Ugróeszközök
A kisgyermekek előszeretettel
használják a rugós ugrálót is a
Koronás Parkban. „ Azért ajánlanám ezt az eszközt – elsősorban
a páros lábbal még nem szökdelő
kisebb gyerekeknek – mert a
szem-láb koordináció fejleszthető,
illetve a magasság- és mélységér-

zet erősíthető rajta. Ha feladatot
is adunk mellé, például előrehátra, vagy jobbra-balra kell
kiugornia a gyereknek ebből a
rugós hálóból, akkor a térirányok
(előtt-mögött, alatt-fölött) is
gyakorolhatók. Az irányok nevei
mozgással egybekötve hatékonyabban bevésődnek” – zárta
szakértőnk.

Tippek a ritmusérzék fejlesztésére

Az ugrálóháló rugalmas felülete kíméli az ízületeket

Börgöndi mulatságok
Egész napos programkavalkáddal
várták az érdeklődőket az ötödik
Börgöndi Mulatságokon a Szent
Antal kápolna parkban. A kézműves
kirakodóvásár és a színes programok
mellett idén is meghirdették a főzőversenyt, amely talán a rendezvény
legnépszerűbb része.

Az eseményre nemcsak Székesfehérvárról érkeztek szép számmal
a látogatók, hanem a határokon
túlról is. Az egész napos rendezvény a hagyományokhoz

hűen főzőversennyel kezdődött,
majd a gyermekeket Andi bohóc
szórakoztatta műsorával, közben
a merészebbek kipróbálhatták az
arcfestést. Napközben különféle
zenés-táncos valamint harcművészeti bemutatókat nézhettek meg
a vendégek, majd az egész napos
programot a Nika-koncert után
utcabál zárta. A helyi katolikus
közösség is programokat szervezett a kápolnában, míg a Vándor
Műhely kézműveseinek közreműködésével kicsik és nagyok
kipróbálhatták a korongozást,
kosárfonást, gyertyakészítést.

A börgöndiek főzőversenye évről-évre sokakat vonz

Fogyasztóvédelmi tanácsadókat
képeztek Székesfehérváron. A tréning
a Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület és az Alapítvány a
Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért
együttműködésében zajlott.

A negyvenórás képzésen tíz fiatal
vett részt. A résztvevők többsége
az egyesületnél és az alapítványnál
dolgozik tanácsadóként, de az Alba
Pontban és a Vízivárosi LISZIben, a Kaptár Ifjúsági irodában és
a Szárazréti közösségi házban is
segítséget nyújt egy-egy munkatárs
ezentúl a fogyasztóvédelmet érintő
kérdésekben. A negyvenórás oktatás a Civil Központban zajlott, ahol
a Fejér megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének szakemberei képezték a hallgatókat. Az oktatás célja a tudatos
vásárlói magatartás kialakítása és
terjesztése.

Színes, tollas sokadalom

Fotó: Bácskai Gergely

Szabó Petra

Szabó Petra

Látrányi Viktória

Csivitelő apróságokban és tollas
csodákban nem volt hiány a hétvégén a
Vörösmarty Mihály Művelődési Házban.
A Díszmadárbarátok Székesfehérvári
Egyesülete immár huszadik alkalommal
szervezte meg a díszmadár-kiállítást és
kisállat-bemutatót városunkban. A programra az ország minden részéről érkeztek
látogatók és kiállítók.

A látogatók mondhatni testközelből ismerhették meg a madarakat.
A csiviteléstől, madárfüttytől
hangos teremben a néhány centi-

méteres pintyek és a fél métert elérő
arapapagájok egyaránt megtekinthetők voltak. A szakemberek azt is
elárulták, hogy a madarak életében
kiemelt szerepe van az akusztikus
kommunikációnak. A madárfajok
szinte mindegyike képes valamilyen egyszerű hangot kiadni,
egyharmaduk énekelni is tud. A
madárénekben hangok, szótagok
és frázisok is megkülönböztethetők
egy-egy hosszabb hangsor esetén.
A kétnapos program során díszmadár-szépségversenyt is rendeztek, a
tollas szépségeket nemzetközi zsűri
több kategóriában díjazta.

Fotó:Simon Erika

A ritmusérzék fejlesztésének célja az
érzékelési készség megalapozása, a
spontán mozgásösztönök koordinálása,
a mozgások harmonikussá tétele. A
mérleghinta és az ugrálóeszközök
kiválóan alkalmasak ennek fejlesztésére, ami később, iskolás korban az
olvasásnál fontos szerepet játszik. A
téli időszakban, amikor nem jutunk
el a játszótérre, mondókák, versek
memorizálásával akár otthon is elősegíthetjük a részképességek fejlődését.

Tanácsadókat
képeztek

A kiállítás sztárjai: sokakat elbűvöltek a látványos arapapagájok

FEHÉRVÁR
Az oldalt
szerkesztette:
novák rita

Egy nemzetközi felmérés szerint
a kiskorúak többsége a közösségi oldalakat használja a legtöbbször a világhálón, de az első
helyek között szerepel náluk a
pornográf oldalak letöltése, és
gyakran keresnek rá erőszakos
tartalmakra is. Szakemberek
szerint mindezek károsan hatnak
a szellemi fejlődésre és akár
zaklatás áldozatává is válhatnak
a fiatalok. A fehérvári rendőrkapitányságon egyre gyakrabban
indítanak hasonló eset miatt
nyomozást.

Mikolay Sándor igazságügyi pszichológus szakértő
szerint negatívan hatnak
az erőszakos és a szexuális
internetes tartalmak a gyermekekre. Mint a szakértő
mondta, a pornográfia megzavarhatja és el is torzíthatja
a kicsik pszichoszexuális
fejlődését, vagy fokozott
érdeklődést alakíthat ki. A
brutalitás pedig a személyiségfejlődést befolyásolja negatívan, elmosódhat a határ
fantázia és valóság között, és
követendő mintává alakulhat az agresszív viselkedés.
Mikolay Sándor hozzátette:

KÉKLÁMPÁSOK
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Szexualitás és agresszió az interneten
A szülők felelőssége megkerülhetetlen

a gyermekek nagy veszélynek vannak kitéve, mert
biztonságban érzik magukat
az interneten, és az idősebbek visszaélhetnek ezzel.

Fotók: Kiss László
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Both Réka rendőr főhadnagy: „Intő jel lehet a szülők számára, ha megváltozik a gyermek internetezési szokása, például bezárkózik közben vagy
kevesebb időt tölt a gép előtt, esetleg zaklatottá, feszültté válik akkor, amikor
elolvassa az üzeneteit. Érdemes a szülőknek arról is elbeszélgetni a gyerekekkel, hogy milyen adatokat és milyen fényképeket töltsenek fel, illetve ne töltsenek fel a profiloldalukra. Fontos, hogy a fiatalok ne halmozzák ismerőseiket,
csak azokkal álljanak kapcsolatban, akikben megbíznak.”

Mikolay Sándor igazságügyi pszichológus szakértő: „A gyerekek többsége
csak akkor kér segítséget, amikor a helyzettel már nem tudnak mit kezdeni,
amikor a problémát nem tudják kezelni, szégyent, szorongást, éreznek. Egy
trauma nem minden esetben megbetegítő, de a következmény kiszámíthatatlan. Az ilyen jellegű megrázkódtatások után sokszor megakad vagy felgyorsul
a pszichoszexuális fejlődés, az is előfordulhat, hogy torz irányba megy, de a
szexuális zavarok mellett pszichés zavarok is kialakulhatnak. Fontos látni,
hogy a zaklatók fele korábban maga is szexuális bűncselekmény áldozata
volt, így a szülőkre és a pedagógusokra óriási felelősség hárul a megelőzésben.”

A fehérvári rendőrkapitányságon egyre többször nyomoznak internetes zaklatás
miatt. Both Réka rendőr
főhadnagy azt mondta,
ezeknek a bűncselekményeknek a leggyakrabban az
iskoláskorúak az áldozatai. A
nyomozó a szülők felelősségének fontosságára hívja fel a
figyelmet.
A megelőzés egyik hatékony
eszköze lehet az úgynevezett
szűrőprogramok használata.
A Fehérvár Médiacentrum
rendszergazdája azt mondja,
több olyan ingyenes számítógépes szoftver telepíthető,
amely megakadályozza a
tiltott tartalmak letöltését.
Barabás Ferenc hozzátette,
ezek a programok viszonylag könnyen kijátszhatók. A
szakértők szerint a hatékony
megelőzés érdekében a szülők felelőssége megkerülhetetlen.

Barabás Ferenc rendszergazda: „A legtöbb programban megtalálható több
tízezer olyan weboldal, amelyet automatikusan nem engedélyez a rendszer, de ha a szülők ezeken kívül is szeretnének címeket hozzáadni, egy-két
kattintással el tudják intézni. Ezekkel a szoftverekkel az a probléma, hogy
könnyen kijátszhatók, hiszen csökkentett módban a legtöbb nem működik,
és a jelszó feltörése sem bonyolult. Hálózati útválasztón telepített hasonló
jellegű filterek létrehozásával lehet ezt megakadályozni, ezek az eszközök
azonban nagy helyet foglalnak a számítógépen, ezért költségesek, több tízezer forintba kerülnek.”

KÖZÉLET
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Táncoltak a felhőkkel
Látrányi Viktória

nagy zoltán péter
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Több mint húsz hőlégballon emelkedett fel a jubiláló karneválon

az alattunk elterülő tájat utakkal,
tavakkal, vadakkal. A ballonkosár egy
toronyház erkélyéhez hasonlítható
azzal a különbséggel, hogy erről az
erkélyről az érintetlen természettel
kerülhetünk kapcsolatba. Az ébredező város látványa pedig csodálatos,
semmihez sem hasonlítható.

Tipp
A Fehérvár Televízió csütörtök este 19:45-kor
kezdődő Együtt című magazinműsorában Ön is
részesévé válhat a Hőlégballon Karneválnak!

A poznańi sikerből, ami augusztus 31-én teljesedett ki a
kétnapos verseny során, három
VVSI-sportoló is kivette a
részét. Pock Mariann két aranyat zsebelt be, miközben a két
fehérvári versenyző, Pongrácz
Csaba és Szeltner Tibor két

arany-, három ezüst- és egy
bronzérmet szerzett a világbajnokságon. A legnagyobb diadalt
vitathatatlanul a 200 méteres
masters mix versenyszámban
arattuk, ahol egy teljes hajóhos�szal, két másodperccel vertük a
mögöttünk befutó németeket.
Ilyen rövid távon a sárkányhajózásban ez nagyon fölényes
győzelemnek minősül, és éppen
e számban sztrókolt a két fehérvári, Pongrácz Csaba és Szeltner
Tibor.

Fotó: kajakkenusport.hu

A XX. Velencei-tavi Nemzetközi
Totalgaz Hőlégballon Karnevált
szervező egyesület elnökétől,
Pálosfalvi Brúnótól azt is megtudtuk,
hogy 1992 szeptemberében rendeztek először hőlégballonversenyt
a térségben. Azóta közel négyszáz
magyar és külföldi ballonos csapat
fordult meg itt. A hazai résztvevőkön
túl érkeztek csapatok Ausztriából,
Lengyelországból, Németországból
és Erdélyből. A több mint húsz
ballon így igazi üde színfoltja volt
az égboltnak. A kosárból kitekintve
ugyanis több száz méter magasból terepasztalként nézegethetjük

Összesen tizenhét érmet hozott haza
Magyarország Poznańból, a sárkányhajó világbajnokságról.

Fotó: Kiss László

Az elmúlt napokban csodálatos élmény
volt szemlélni Székesfehérvár felett az
égboltot, hiszen több mint húsz ballon
festette azt színesre. A táncoló ballonok
látványosan szegélyezték a felhőket, s
óhatatlanul vidámságot loptak az eget
kémlelők életébe. A látványnál csak egy
dolog volt izgalmasabb: a hőlégballonból
kémlelni az alattunk elterülő tájat.

FEHÉRVÁR

Poznańi sárkányosok
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Bár a német és lengyel csapat is örül, a legboldogabbak mégis a magyarok lehettek
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Tagtoborzás az egyre bővülő bázison
A Fehérvár Póló SE utánpótlás csapataival egyre jobban szerepel, de
további előrelépésre vágyik. Nemcsak
az eredményekben: a létszám növelése érdekében most bárki kipróbálhatja magát az együttes edzésein az
uszodában.

Eseménydús és sikeres nyár van
a fehérvári vízilabdázók mögött.
Nem nevezhetjük holt szezonnak, még ha bajnoki küzdelmek
nem is zajlottak. „Több csapatunk, fiúk és lányok is edzőtáboroztak és felkészülési tornákon
vettek részt Horvátországban.
Ezeken jól szerepeltek, most pedig
itthon már a bajnoki mérkőzések
kerülnek előtérbe.” – mondja
Hajós Ákos ügyvezető, aki pár
kollégájával két év alatt szinte a
semmiből épített országos szinten is jegyzett utánpótlásműhelyt. „Jelenleg három fiú és két
lánycsapatunk játszik az országos

bajnokságban, van két OB II-es
csapatunk és három korosztály
a regionális bajnokságokban
szerepel. Idén azt a célt tűztük ki
eléjük, hogy lehetőleg javítsanak
tavalyi helyezéseiken. Az elvégzett munkának az eredményekben
is meg kell látszódniuk.”

A Fehérvár Póló színeiben
összesen mintegy száznegyven gyerek pólózik, hat edző
dolgozik velük, és a bázist
folyamatosan szélesíteni szeretnék a TAO-pénzekkel jól
sáfárkodó klubvezetők. Ennek
érdekében toborzót hirdetnek,

Fotó: Simon Erika archív

Somos Zoltán

Hamar megszeretik a gyerekek a vízilabdát

melynek keretében most bárki
kipróbálhatja magát Magyarország sikersportjában a fehérvári uszodában. „A lányoknál a
2000-ben és később született, a
fiúknál a 2003-as vagy fiatalabb
korosztály képviselőit várjuk
szeretettel. Délután négy óra után
a Csitáry G. Emil Uszodában
a medencetérben megtalálhatók
vagyunk, szeptember 30-ig minden gyerek jöhet edzésre. Úszóedzőink felmérik az úszástudást,
aztán besorolják őket a megfelelő
csoportba.” – mondja a toborzóakcióról Hajós Ákos.
A feltételek szerencsére jók és
egyre jobbak lesznek, hiszen
miután a város ismét felállítja
a sátrat a strandmedence fölé,
negyven százalékkal nagyobb
vízfelületen dolgozhatnak a
pólósok is. Ráadásul a budapesti EB-n használt kapukat és köteleket is megvette az egyesület,
így a nemzetközi előírásoknak
is megfelel a fehérvári medence.

4 meccses rangadóbérlet, kedvezményes áron!
A VidiShopban hétfőtől
péntekig, 9:30-17:00 óra között, a Piac tér 4. szám alatt.
(12:30 és 13:00 óra között
ebédszünet miatt zárva)

szeptember 9-től 12-ig. A
Sóstói Stadion főpénztárában, szeptember 11-én és 12én, csütörtökön és pénteken
15:00-18:00 óráig.

A rangadóbérlet előnyei:
Lemaradt a bérletvásárlásról?
Élőben nézné az ősz legnagyobb rangadóit? Nem szeret
sorban állni? Jó hírünk van: az
egy hétig kapható rangadóbérletet Önnek találtuk ki.
Egy olyan rangadóbérletet hoztunk létre, amellyel
kedvezményes áron tekintheti
meg a hátralévő 4 bajnoki
derbit a Sóstói Stadionban:
Vidi – Újpest / szeptember 14.
Vidi – DVTK / szeptember 28.
Vidi – DVSC / október 18.
Vidi – Honvéd / november 1.

A rangadóbérletet olcsóbban válthatja ki, mintha a
kedvezményes árú jegyeket
külön-külön az egyes mecscsekre vásárolná meg, ráadásul
a mérkőzésnapi sorban állást
is elkerülheti, hiszen nem
kell minden mérkőzés előtt a
jegyvásárlással foglakoznia.
14 év alatti gyermekeknek
mindössze 500 forintért vásárolhat rangadóbérletet!
A rangadóbérletet az alábbi
helyszíneken vásárolhatja
meg:

• jelentősen olcsóbb a kedvezményes jegyárakhoz képest is
• garantált ülőhely a 2014-es őszi bajnoki rangadókra
• gyorsabb bejutás a Sóstói Stadionba mérkőzésnapokon
• családi kedvezmények: gyermekbérlet mindössze 500 forintért!
• 10%-kal olcsóbb vásárlás a VidiShopban és partnereinknél
A törvényi előírásoknak megfelelően, a mérkőzésekre belépő szurkolóknak a jegy megvásárlásakor
meg kell adniuk nevüket, születési helyüket és
idejüket. Amennyiben jegyet vásárol, minden
egyes vásárlásánál szükség lesz ezeknek az adatoknak a megadására a pénztárainknál.
A bérleteseknek elég mindössze egyszer, a bérlet
kiváltásánál megadni ezeket az adatokat, így nem
csak olcsóbban, de gyorsabban is juthatnak be a
stadionba!
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Világbajnokunk, Demeter Bence

Sport a TV-ben

Somos zoltán

Fotó: Kiss László archív

Ahogy a fehérvári Európa-bajnokságon, a varsói világbajnokságon
is aranyérmes lett a magyar férfi
öttusa-válogatott. És ahogy itthon,
úgy Lengyelországban is a csapat tagja volt a Volán Fehérvár kiválósága,
Demeter Bence.

Immár végérvényesnek tűnik,
hogy a hazai férfi mezőny
legerősebb bástyái közé beékelődött a fehérvári reménység is.
Demeter Bence képes kiegyensúlyozottan teljesíteni a felnőttek között, és akár megelőzni a
rutinban és eredményességben
még előtte járó versenytársait.
A varsói világbajnokságon a
selejtezőben remekül vívott,
szinte izgalommentesen jutott a
döntőbe, ahol a londoni olimpia
bronzérmesével, Marosi Ádámmal és a magyar bajnok Kasza
Róberttel szerepelt együtt a
csapatban. Ebben a társaságban

Sportműsor

A remek lovaglás is kellett a csapataranyhoz

elvileg ő a „tanársegéd”, de megmutatta, hogy katedrát is kaphat
hamarosan, mert tudja, ami talán
a legfontosabb az öttusában: jól
reagálni a nehézségekre. Nem
kezdett jól a döntőben, de a
víváson belül is kijött a hullámvölgyből és folyamatosan lépdelt
előre. Hibátlan lovaglás után a
kombinált számot nyolcadikként
kezdte és fejezte be, ami remek

egyéni eredmény. Csapatban
pedig aranyérem került a nyakába. Jó reményekkel várhatja az
olimpiai kvalifikációt, akárcsak
Kovács Sarolta, aki a nők között
lett hatodik (sokáig vezetett).
És dicséret illeti a fiatalokat,
Demeter Gergelyt és Harangozó Bencét is, hiszen a váltóban
ötödiknek jöttek be, egy igen
erős világbajnoki mezőnyben.

Igazi sportos héttel várjuk a Fehérvár Televízió nézőit a héten. A
menü négy meccs három sportágban. Hétfőn este a TV-készülékek
előtt ülők is végigizgulhatják az
Ifjabb Ocskay Gábor Emléktorna
döntőjét, ahol a Volán a régi riválissal, az Olimpija Ljubljanával találkozott. Csütörtökön kora délután
kiderül, hogy Bakó Botond tud-e
új csapatával régi együttese orra
alá borsot törni, vagyis a Fehérvár
KC békéscsabai vendégjátékát
mutatjuk meg önöknek a kézilabda
bajnokság második fordulójában.
Pénteken már az EBEL is kezdődik, így szombaton megmutatjuk a
Volán–Villach mérkőzést, de még
előtte először kerül képernyőre
felkészülési meccsen az Alba
Fehérvár, kosarasaink a Nagyváraddal játszanak a héten. Vasárnap
ismét a kézilabdáé lesz a főszerep:
az ARKSE-Szentendre rangadóval
zárul a hét.

Klubkártya: még nem kötelező, mégis ajánlott
Fotó: Simon Erika

németh zoltán

Lassan-lassan brazil szappanoperákban
látható szövevényes családi bonyodalmakat idéz a Magyar Labdarúgó Szövetség
által kötelezővé tett klubkártya kiváltásának története. A Videoton szurkolóit
egyelőre nem érinti a dolog, legalábbis
azokat, akik csak a hazai meccsekre
látogatnak ki. Aki utazik a csapattal idegenbe, jól teszi, ha minél előbb beszerzi
klubkártyáját.

Az MLSZ szeptember 15-i
dátumot jelölt meg határidőként,
az élvonalbeli együtteseknek
ekkorra kellet volna bevezetniük
kötelező jelleggel a klubkártyát. A
feltételes mód indokolt, ugyanis
több klub kért és kapott halasztást a szövetségtől. A Videoton
FC is e klubok sorába tartozik, a
fehérváriak mellett a DVSC és az
FTC kapott felmentést, legutóbb
pedig a DVTK is kérte a kártya
bevezetésének elhalasztását. Ezen
egyesületek 2014. december 31-ig

Sóstón idén még nem lesz szükség a klubkártyára, idegenben viszont már
kérni fogják a Vidi szurkolóitól is

kaptak lehetőséget arra, hogy
kötelezővé tegyék szurkolóik számára a bejutáshoz elengedhetetlen
azonosító bevezetését, vagyis a
piros-kék szimpatizánsok idén
még klubkártya nélkül szurkolhatnak kedvenceiknek.
Legalábbis a Sóstói Stadionban.
Aki ugyanis elkísérné idegenbe is
a csapatot, jól teszi, ha már idén
kiváltja a klubkártyát, e nélkül
ugyanis a fent említett csapa-

tok otthonának kivételével más
stadionba nem fog bejutni. A Vidi
legközelebb szeptember 20-án a
Haladással játszik majd bajnokit,
aki utazik Szombathelyre, annak
már mindenképpen vinnie kell a
kártyáját!
Akik szeretnének az ősszel
idegenben is szurkolni a Vidinek,
szeptember 1. és 27. között hétfő,
szerda és péntek délután kiválthatják kártyájukat az Alba Plázá-

ban felállított standnál, illetve a
szeptember 14-i, Újpest elleni
hazai bajnoki előtt a Sóstói Stadionban. Szeptember 29. után már
csak a stadion főpénztárában lesz
lehetőség a klubkártya elkészítésére. Az azonosító kiváltása október
31-ig ingyenes, ezt követően ezer
forintba kerül majd.

Győztes rajt a
Ligakupában
Győzelemmel kezdte a Ligakupát
a Videoton FC. A harmadik számú
hazai sorozat első fordulójában 4-0-ra
nyertek a piros-kékek az Ajka ellen,
Feczesin duplája mellett két fiatal, Ács
és Sejben is betalált. A héten már a
Magyar Kupában szerepel a Vidi, ám az
ellenfél nem az első körből továbbjutó
Rákosmente lesz. A klubot ugyanis az
egyik játékos jogosulatlan szereplése
miatt kizárták, a Vidi így szeptember
10-én 15:30-tól a Bács-Kiskun megyei
I. osztály listavezetőjének, a Kunszállás
SE-nek lesz a vendége.
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Túl az első erőpróbán
az átalakuló Alba Fehérvár

Németh Zoltán

Aranyérletapogató

somos zoltán

Múlt hétfőn fújt először sípjába
edzésen a Vodafone Sportcentrumban Marcel Tenter, aki az előző hetekben a román válogatottat
irányította az Európa-bajnoki
selejtezőkön. Írhatnánk, hogy
bekapcsolódott a közös munkába, de közelebb áll a valósághoz,
hogy a közös munka is csak akkor
kezdődött. A felnőtt keret kilenc,
a bajnokikon vélhetően meghatározó szerepet kapó játékosából
ugyanis négy szintén hétfőn
jelentkezett edzésre. Supola Zoltán és Csorvási Milán a magyar
válogatottól, Lasan Kromah és
Cleveland Melvin pedig Amerikából érkezett. A többiek, Simon
Balázs, Juhos Levente, Kovács
Ádám, Tóth Péter és Dalibor
Djapa valamint az utánpótlás
ígéretesebb kosarasai már együtt
készültek, fizikai alapozást
végeztek, vagyis azt is fel kellett
mérni, mennyire van egy szinten
a társaság. Kemény munkát
végeztetett a román mester a múlt
héten, amelyben bőven jutott hely
a taktikai elemek gyakorlásának,
de nyilvánvaló, hogy ez még az
ismerkedés fázisa.
„Készültem az európai kosárlabdából, megnéztem néhány felvételt az
Albáról.” – árulta el az NCAAbajnok egyetemről érkező Lasan
Kromah. „Persze vannak jelentős
eltérések az amerikai és az itteni
játék között, de a lényeg mindenhol
ugyanaz: fegyelmezetten, nagy
akarással kell játszani, és mindent
megtenni a csapat sikeréért.” Ennek
megfelelően Kromah és honfitársa, Melvin is igyekszik gyorsan
beilleszkedni a csapatba, amelyben
kulcsszerep vár rájuk. Bár a négyes
poszton jól mozgó Melvin próbajátékon szerepelt, aligha kérdés,

Fotó: Simon Erika

Egy hetet készült együtt a három
légióst és három magyar játékost
igazoló fehérvári kosárcsapat,
amelynek az edzője is új. Sok munka
vár még rájuk, de már túl vannak egy
nemzetközi tornán.

Lasan Kromah és Cleveland Melvin fokozatosan beépül az új Albába

hogy végleges szerződést kap, főleg, miután a péntektől vasárnapig
tartó nagyváradi tornán az Alba
legjobbja volt.
A határ túloldalán már másodszor
vizitált az Antonio Alexe-emléktornán az Alba, ezúttal a román
ezüstérmes, a szlovák bajnok
és a szerb szuperliga hatodik
helyezettje volt az ellenfél. Erős
mezőny, főleg ilyen kevés közös
edzés után, de voltak biztató jelek
a három nap alatt. Mindenekelőtt
Melvin ponterős játéka, aki a
három meccsen 18 pontot átlagolt, stabil dobóformát mutatva.
Nem kellett csalódni a visszatérő
Simon Balázsban sem, és Kovács
is élt vele, hogy már jobban
ismeri a társakat. Két vereség (a
házigazdától 79-69, a Valjevótól
76-68) között az Inter Bratislavát
77-58-ra legyőzték a fehérváriak.

Aggasztó lehet, hogy szerb centerük, Dalibor Djapa egy lábsérülés
miatt keveset játszhatott, így a
palánk alatti meló nagy része
Csorvásinak jutott. Több fiatalt is
elvitt Nagyváradra Marcel Tenter,
de biztos, hogy a felnőtt kerettel
készülő tehetségeknek idő kell,
amíg éles helyzetben bevethetők
lesznek.
Éles helyzetből márpedig lesz
bőven, hiszen a kiegyensúlyozott
bajnoki mezőnyben nem várnak
könnyű meccsek az Albára.
A héten pénteken a Nagyvárad, vasárnap a Privigye ellen
hazai pályán láthatja a csapatot
a közönség – és ha hinni lehet a
híreknek, az is kiderül, érkezik-e
látogatóba az előszezonban a
világ egyik leghíresebb csapata, a
Real Madrid. Amint bejelentik,
beszámolunk róla.

Várható volt, hogy komoly
mizéria lesz a klubkártya
körül. Nem is kellett csalódnom, nagy vihart kavart a
bevezetése. Azon gondolkodtam, ha már muszáj, akkor
miért nem szerzünk vele egy
kis ismertséget? A focinkról
úgysem tudnak sokat a világ
legtöbb részén (jelenleg
talán jobb is ez így), egyedi
beléptetési módszerünkkel
legalább egy kis világhírnévhez jutna a magyar
labdarúgás. Hagyjuk a más
helyekről koppintott ötleteket, a vénaszkennert, a
retinaleolvasót, találjunk ki
újakat! Legyen orrszőrzetszámláló, aranyér-letapogató vagy anyajegy-analizátor. Aztán még jobb ötletem
támadt! Kössük össze a
beléptető rendszereket az
egészségüggyel! Legyen
a focimeccs egy komoly
szűrővizsgálat jutalma.
Képzeljék el, kimegyünk
Sóstóra, beülünk egy gyors
csontsűrűségmérésre, Juci
nővér pedig már mondja
is: „Zoltán, nagyon szépen
alakul csontjai egészsége,
sokkal jobb eredmények
jöttek ki most, a DVSC
elleni rangadó előtt, mint
legutóbb, amikor 2-1-re
vertük a Diósgyőrt! Javaslom, sör helyet kálcium
pezsgőtablettát kérjen
a büfében, akkor két hét
múlva, a Honvéd ellen már
ereje teljében ugrálhat a
lelátón!”
Ugye mennyivel kellemesebb lenne az ember szájíze? Megyek is, gyorsan
hívom az MLSZ-t, hátha
vevők az ötletre. Annyi
zöldséget, bolond ötletet
befogadott már kis labdarúgásunk, miért pont ez ne
kerülhetne a döntéshozók
asztalára?
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Győzelemmel kezdte a bajnokságot a
Fehérvár KC, Bakó Botond együttese az első fordulóban hazai pályán
három góllal, 23-20-ra verte a jó
erőkből álló Debrecen együttesét. A
fehérváriakra a héten két meccs vár,
a csapat előbb Békéscsabára, majd
Vácra utazik.

Sorozatban a 11. bajnokságot
kezdte győzelemmel a Fehérvár
KC. A Bajnokok Városának női
kézilabda együttese hosszú és nem
éppen zavartalan felkészülést követően a Debrecen ellen indította
az idei bajnokságot. A Köfém
Sportcsarnok drukkerei klasszikus
„első meccset” láthattak, a többség
örömére fehérvári győzelemmel.
A két pont megszerzése mellett
annak is örülhettek az FKC-nál,
hogy Bakó Botond teljes csapattal
(végre Tilinger is harcképes volt)
tudott kiállni. Örömteli volt látni,
hogy a védekezés összeállt (a 20

kapott gól mindenképpen ezt mutatja), és azt, hogy az újak közül
többen is nagyon jól mutatkoztak
be. Dicsérni lehetett a 23-20-as
győzelem után a japán irányítót,
Ishitate Mayukót, aki tényleg
komoly erősítésnek tűnik. Remek
lábmunkájával, gyorsaságával és
jó meglátásaival sok borsot tört a
Loki védőinek orra alá.
De szintén volt oka az örömre a
bemutatkozás után a nyáron székhelyét Békéscsabáról Székesfehérvárra áttevő jobbszélsőnek, Csáki
Viktóriának is. Vele kapcsolatban
Bakó Botond még korábban
elmondta, jó átlagot vár tőle gólok
terén. Öt szerzett találata ennek
tökéletesen megfelelt. A Debrecen
ellen azonban a csapategységet
lehetett a leginkább dicsérni, és
talán ez a legfontosabb, hiszen
erre lehet a jövőben építeni. A
héten mindjárt kétszer is szükség
lesz erre: az FKC előbb szerdán
Békéscsabán – Bakó Botond
előző állomáshelyén – vendégsze-

Fotó: Kiss László

A tizenegyedik győztes rajt

Kazai Anita négy gólig jutott a Loki ellen, a szélső Békéscsabán és Vácott
folytathatja a szárnyalást

repel majd, míg vasárnap Vác felé
veszi az irányt.
Az esélyekről csak annyit: ember
legyen a talpán, aki az idei, nagyon
kiélezett bajnokságban jóslásba

bocsátkozik, hát még így, a szezon
elején. A két túrában ugyanúgy
benne van a nulla, a kettő vagy a
négy pont megszerzése is. Az FKCnál nyilván az utóbbit tervezik.

Egy adott és egy kapott pofon
Második helyen végzett a VI. Ifjabb
Ocskay Gábor Emléktornán az EBEL
rajtjára készülő Fehérvár AV 19. A
Volán az elődöntőben talán a vártnál
simábban intézte el a MOL-ligás Miskolcot, és ugyanilyen váratlanul kapott ki nagy különbséggel a fináléban
a mumusnak számító Ljubljanától.

Az Ifjabb Ocskay Gábor Emléktornát megelőző sajtótájékoztatón
elhangzott: a csapat ugyan a tornára
készen áll, de azért van mit, van
min alakítani, dolgozni. Nagyjából ez derült ki a hétvégén is, az
EBEL rajtja előtt öt nappal. A
Fehérvár AV 19 jó úton jár, de ez
az út hosszú. Nos, azon a bizonyos
sajtótájékoztatón elhangzott, hogy
a MOL-Liga csapatai – köztük az
Emléktornára első ízben meghívott
Miskolc – egyre közelebb kerülnek
a Volánhoz és az osztrák sorozat
csapataihoz. Ezen a hétvégén azonban ez még nem látszódott, hiszen a

Jegesmedvék az elődöntőben simán
elvéreztek: 9-2-re nyert ellenük a
Fehérvár, míg a bronzmeccsen 5-3ra maradtak alul a Graz csapatával
szemben.

Ami a Volánt illeti, bárki ellen jó
eredménynek számít a 60 perc alatt
szerzett kilenc gól (ebből hármat
Jeff LoVecchio, a csapat nyári
szerzeménye lőtt). Tokaji Viktorék

Fotó: Kiss László
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Bartalis gólja csak a szépítésre volt elég a Ljubljana ellen

ennek megfelelően önbizalommal telve várhatták az Olimpija
Ljubljana elleni vasárnap esti finálét.
Önbizalomért azonban a szlovéneknek sem kellett a szomszédba
menniük, a Graz sima legyőzése
eleget kölcsönzött nekik. Talán túl
sokat is, mert bár a friss fehérvári
szerzeménynek, Wehrsnek köszönhetően a házigazdáknál volt a döntő
legelején az előny, végül Mušičék
örülhettek. A vezető gól után hamar
egyenlített a korábbi években
mumussá váló Olimpija, majd kisvártatva a vezetést is megszerezte. A
kétharmadnyi játék utáni 1-2 még
nem tűnt vészes eredménynek, de a
kétgólos hátrányból már nem tudott
visszajönni a Fehérvár. Végül 5-2-re
győzött a Ljubljana, így a szlovén
gárda nyerte az Ifjabb Ocsakay
Gábor Emléktornát. A Volán pedig
megmutatta, alakul a gárda, de azért
van még tennivaló bőven. Idő azonban nincs sok, hiszen pénteken már
az EBEL-ben fogadják a Fehérvári
Ördögök a Villach gárdáját.

