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VÁLASZTÁS 2014

A Nemzeti Választási Iroda által 

nyilvántartásba vett székesfehérvári 

egyéni jelöltek végleges listáját 

közöljük az alábbiakban választóke-

rületenként, a nyilvántartásba vétel 

sorrendje szerint.

1. számú önkormányzati választó-
kerület – Belváros

Égi Tamás – FIDESZ; Palati-
nus Endre – VÁLASZ-FÜG-
GETLEN; Mező Balázs Béla 
– NYUGODT HÉTKÖZ-
NAP; Illikmann Piroska – DK, 
Csizmadia László – MSZP-
EGYÜTT; Fertő László – 
CIVILEK; Horváth Lénárd 
– JOBBIK; Sowunmi Thomas 
Babatunde – LMP

2. számú önkormányzati választó-
kerület – Északi városközpont

Kovács Béla Sándor – FIDESZ; 
Fekete Csaba – VÁLASZ-
FÜGGETLEN; Pőcze Endre 
– DK; Gombó Áron – LMP; 
Márton Roland – MSZP-
EGYÜTT; Csohány Jánosné – 
CIVILEK; Tián József – JOB-
BIK; Sági Balázs – NYUGODT 
HÉTKÖZNAP

3. számú önkormányzati választó-
kerület – Víziváros

Horváth Miklós Béláné – FI-
DESZ; Juhász László – VÁ-
LASZ-FÜGGETLEN; Ráczné 
Földi Judit – DK; Mihályi Mó-
nika – MSZP-EGYÜTT; Döm-
södi Judit – JOBBIK; Mátay 
Balázs András – CIVILEK; 
Liszt Gábor – NYUGODT 
HÉTKÖZNAP; Surányi Gabri-
ella – LMP

4. számú önkormányzati választó-
kerület – Keleti városközpont

Molnár Tamás – FIDESZ; 
Tóth Szilvia – VÁLASZ-FÜG-
GETLEN; Vass Éva – MSZP-
EGYÜTT; Kaszonyi Sándor 
Csaba – JOBBIK; Láncos 
Róbert – CIVILEK; Borbély 
Hajnalka – DK; Laborcné Gaál 
Johanna Terézia – LMP; Bitter 

Nyilvántartásba vett egyéni jelöltek
József – NYUGODT HÉT-
KÖZNAP

5. számú önkormányzati választó-
kerület – Tóváros – Alsóváros

Mészáros Attila – FIDESZ; 
Márkus Klára – VÁLASZ-
FÜGGETLEN; Deres Zoltán – 
MSZP-EGYÜTT; Bajna Enikő 
– CIVILEK; Egyed Béla Sámuel 
– JOBBIK; Kiss Bálint – DK; 
Espár Tamás – LMP; Sajó Mária 
Erzsébet – Független jelölt

6. számú önkormányzati választó-
kerület – Maroshegy

Brájer Éva Mária – FIDESZ; 
Mezővári Balázs – VÁLASZ-
FÜGGETLEN; Nyári Beatrix 
– CIVILEK; Béla József – 
MSZP-EGYÜTT; Lada Csaba 
László – DK; Bialkó László 
Gergő – LMP; Kőnigné Fodor 
Erzsébet – Független jelölt; 
Domján Csaba – NYUGODT 
HÉTKÖZNAP; Földesi Zsolt – 
JOBBIK; Márton Edit – Füg-
getlen jelölt

7. számú önkormányzati választó-
kerület – Déli Palotaváros

Ungváry Árpád József – FI-
DESZ; Izsay Donát Endre 
– VÁLASZ-FÜGGETLEN; 
Farkas László – Független 
jelölt; Róth József – JOBBIK; 
Suhaj Alex – DK; Buth Sándor 
– MSZP-EGYÜTT; Hollósi 
Sarolta – CIVILEK; Szabó Judit 
– NYUGODT HÉTKÖZNAP; 
Blaumann Zoltán – LMP

8. számú önkormányzati választó-
kerület – Északi Palotaváros

Viza Attila – FIDESZ; Beiner 
József – NYUGODT HÉT-
KÖZNAP; Vid Péter – VÁ-
LASZ-FÜGGETLEN; Jávor 
Sándor – DK; Fazakas Attila 
Levente – JOBBIK; Nagy Lajos 
– Független jelölt; Lukácsné 
Deák Edit – CIVILEK; Szabó 
Gábor – MSZP-EGYÜTT; 
Munkácsy Szilvia – LMP; Ko-
lompár Ernő – RODOSZ

9. számú önkormányzati választó-
kerület – Szedreskert – Feketehegy 
– Szárazrét

Fekete Ferenc – FIDESZ; 
Szigli István – Független jelölt; 
Szili Csaba Gergely – VÁLASZ-
FÜGGETLEN; Vertig Csaba 
– MSZP-EGYÜTT; Kuti Csaba 
László – DK; Pappné Tóth Erika 
– CIVILEK; Halász Róbert 
– JOBBIK; Horváth László – 
RODOSZ

10. számú önkormányzati válasz-
tókerület – Felsőváros

Földi Zoltán – FIDESZ; Soós 
Péter – VÁLASZ-FÜGGET-
LEN; Szalai Bálint Sándor – 
MSZP-EGYÜTT; Vida Attila 
– JOBBIK; Gábor Imre – CIVI-
LEK; Fülöp Zsolt Gyula – DK; 
Hernádi Miklós – RODOSZ; 
Rumony Attila Zoltán – Függet-
len jelölt

11. számú önkormányzati válasz-
tókerület – Almássy- és Fáy-telep, 
író és vezér utcák

Deák Lajosné – FIDESZ; 
Gutiné Fehér Edit Veronika 
– VÁLASZ-FÜGGETLEN; 
Horváth-Tancsa Ágnes Izabell 
– JOBBIK; Golubeff Róbert 
Zsolt – MSZP-EGYÜTT; Sze-
mes Tibor – DK; Szokó Zsolt 
– CIVILEK; Csonka Gergő – 
NYUGODT HÉTKÖZNAP; 
Vudmaszka Katalin – LMP; 

Makk Imre Györgyné – Függet-
len jelölt

12. számú önkormányzati vá-
lasztókerület – Északi Öreghegy 
– Csala

Östör Annamária – FIDESZ; 
Mikuska Barbara – VÁLASZ-
FÜGGETLEN; Nehrer György 
– MSZP-EGYÜTT; Jakab Ta-
más – CIVILEK; Grman Péter – 
DK; Végh Alajos – JOBBIK

13. számú önkormányzati 
választókerület – Déli Öreghegy – 
Kisfalud

Horváth Miklós Csaba – FI-
DESZ; Márton Ibolya Diána 
– VÁLASZ-FÜGGETLEN; 
Csabai Béla – DK; Koszorus 
Béla – MSZP-EGYÜTT; 
Major Sándor – NYUGODT 
HÉTKÖZNAP; Gali Kriszti-
na – CIVILEK; Borsos Sándor 
Ákos – Független jelölt; Bognár 
Zsolt – JOBBIK

14. számú önkormányzati válasz-
tókerület – Ráchegy – Búrtelep – 
Köfém – Börgönd

Dienesné Fluck Györgyi Mária 
– FIDESZ; Tornyai Péter – 
VÁLASZ-FÜGGETLEN; 
Mészáros Brigitta – DK; Kálmán 
Mihály – MSZP-EGYÜTT; 
Major László – CIVILEK; Köböl 
András – JOBBIK; Tolnai Zoltán 
– NYUGODT HÉTKÖZNAP

Minden nyilvántartásba vett egyéni jelöltnek lehetősége van egy 
rövid bemutatkozásra és fotójának megjelenítésére a FehérVár 
magazin szeptember 22-i számában. Kérjük, hogy az egyéni jelöl-
tek küldjék el bemutatkozó szövegüket és fotójukat a valasztas@
fehervarmediacentrum.hu címre! Az egyéni jelöltek bemutatkozó-
ja maximum 270 leütés lehet szóközökkel együtt, melybe a nevet 
és a jelölő szervezet(ek) nevét nem kell beszámítani. A megírt 
szöveg lehet kevesebb is, de minden bemutatkozó anyagot a 270. 
leütés után elvágunk az esélyegyenlőség miatt. A fotó 21 mm x 
25 mm, 300 dpi képsűrűségű, álló kép lehet vagy annál nagyobb. 
Kérjük, minden bemutatkozó anyag elé írják le a nevet, majd 
a jelölő szervezet(ek) nevét vagy azt, hogy a jelölt független, 
valamint egy telefonszámot, ahol probléma esetén a jelöltet el 
tudjuk érni.

A szövegek és a fotók beküldésének határideje: 2014. szeptember 
17. 24 óra.
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Minden nyilvántartásba vett polgármesterjelöltnek lehetősége van egy rövid bemutatkozásra és 
fotójának megjelenítésére a FehérVár magazin szeptember 22-i számában. Kérjük, hogy a polgár-
mesterjelöltek küldjék el bemutatkozó szövegüket és fotójukat a valasztas@fehervarmediacentrum.
hu címre! A polgármesterjelöltek bemutatkozója maximum 2700 leütés lehet szóközökkel együtt, 
melybe a nevet és a jelölő szervezet(ek) nevét nem kell beszámítani. A megírt szöveg lehet kevesebb 
is, de minden bemutatkozó anyagot a 2700. leütés után elvágunk az esélyegyenlőség miatt. A fotó 
44 mm x 52 mm, 300 dpi képsűrűségű, álló kép lehet vagy annál nagyobb. Kérjük, minden bemutat-
kozó anyag elé írják le a nevet, majd a jelölő szervezet(ek) nevét, valamint egy telefonszámot, ahol 
probléma esetén a polgármesterjelöltet el tudjuk érni.
A szövegek és a fotók beküldésének határideje: 2014. szeptember 17. 24 óra.

Székesfehérváron hét jelölő szervezet indít polgármesterjelöltet az önkormányzati választáson. E hét 

polgármesterjelölt nevét és jelölőszervezetének nevét közöljük az alábbiakban, a Nemzeti Választási Iroda 

által kiadott sorrendben.

A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi 

általános választására a polgármesterek és helyi önkor-

mányzati képviselők választásával azonos napon, azaz 

2014. október 12. napján kerül sor.

A nemzetiségi önkormányzati képviselőkre az a 
választópolgár szavazhat, aki az önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásán válasz-
tójoggal rendelkezik, a nemzetiséghez tartozását 
vállalja és szerepel az adott nemzetiség névjegy-
zékén. A választópolgároknak kérniük kell a 
nemzetiségi névjegyzékbe történő felvételüket, a 
kérelemnek legkésőbb 2014. szeptember 26-án 
16 óráig kell beérkeznie. A kérelem az e célra 
szolgáló nyomtatvány kitöltésével a Nemzeti 
Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu) 
keresztül elektronikus úton ügyfélkapus hozzá-
férés nélkül is benyújtható, vagy a Polgármesteri 
Hivatalban (Székesfehérvár, Városház tér 2. 
földszint) munkaidőben személyesen intézhető.
A választópolgárok a polgármesterjelöltekre 
és a helyi önkormányzati képviselőjelöltekre a 
lakóhelyük szerinti szavazókörben szavazhatnak, 
a nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöl-
tek választására azonban külön nemzetiségi 
szavazókör került kijelölésre. A nemzetiségi 
szavazókör a Hermann László Zeneművészeti 
Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény épületében található, amely a Mátyás 
király körút 3. szám felől közelíthető meg.
A nemzetiségi szavazókörben az adott nemze-
tiség névjegyzékében szereplő választópolgárok 
szavazhatnak az országos listára, a területi 
(megyei) listára, valamint a települési önkor-
mányzati képviselőkre.
Országos listát mind a tizenhárom nemzetiség 
állított, területi listát pedig Fejér megyében a 
német és a roma nemzetiség állíthatott.
A nemzetiségek jogairól szóló törvény előírásai 
szerint a választást akkor lehet megtartani, ha 
legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható 
képviselők száma. Bár Székesfehérváron kilenc 
települési nemzetiségi önkormányzat választá-
sára kerülhetett volna sor, azonban három nem-
zetiség esetében egyetlen jelöltet sem indítottak 
a nemzetiségi szervezetek. Így városunkban 
román, szlovák és ukrán települési nemzetiségi 
önkormányzat választására nem kerül sor.
A szavazás napján a nemzetiségi szavazókörben 
a választópolgárok nemzetiségenként eltérő 
számú szavazólapot kapnak, így:
a német és a roma nemzetiség esetében országos 
listára, területi listára és a települési nemzetiségi 
önkormányzati képviselőkre szavazhatnak, a 
horvát, a lengyel, az örmény és a szerb nemze-
tiség esetében az országos listára és a települési 
nemzetiségi önkormányzati képviselőkre sza-
vazhatnak, a bolgár, a görög, a román, a ruszin, 
a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiség 
esetében csak az országos listára szavazhatnak.  

Székesfehérváron nyolc jelölő szervezet állított 

kompenzációs listát az önkormányzati válasz-

tásra. E nyolc jelölő szervezet nevét közöljük az 

alábbiakban, a Nemzeti Választási Iroda által 

kiadott sorrendben.

VÁLASZ-FÜGGETLEN • FIDESZ • 
CIVILEK • NYUGODT HÉTKÖZ-
NAP • DK • MSZP-EGYÜTT • LMP 
• JOBBIK
A települési kompenzációs listák jelölt-
jeit a jelölő szervezetek által megadott 
sorrendben közöljük.
VÁLASZ-FÜGGETLEN – 1 Juhász 
László; 2 Szili Csaba Gergely; 3 Mezővá-
ri Balázs; 4 Vid Péter; 5 Schreiner János; 
6 Tóth Szilvia; 7 Izsay Donát Endre; 8 
Gutiné Fehér Edit Veronika
FIDESZ – 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
CIVILEK – 1 Fertő László; 2 Mátay 
Balázs András; 3 Szokó Zsolt; 4 Lukács-
né Deák Edit; 5 Major László; 6 Hollósi 
Sarolta; 7 Láncos Róbert; 8 Bajna Eni-
kő; 9 Nyári Beatrix; 10 Jakab Tamás; 11 

Nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek

Nyilvántartásba vett kompen-
zációs listák és jelöltjeik

Nemzetiségi Választás

Cser-Palkovics András – FIDESZ
Juhász László – VÁLASZ-FÜGGETLEN

Csabai Béla – DK
Horváth-Tancsa Ágnes Izabell – JOBBIK

Márton Roland – MSZP-EGYÜTT
Bialkó László Gergő – LMP

Mező Balázs Béla – NYUGODT HÉTKÖZNAP

Csohány Jánosné; 12 Pappné Tóth Erika; 
13 Gali Krisztina; 14 Gábor Imre
NYUGODT HÉTKÖZNAP – 1 Mező 
Balázs Béla; 2 Beiner József; 3 Domján 
Csaba; 4 Csonka Gergő; 5 Bitter József; 
6 Liszt Gábor; 7 Major Sándor; 8 Sági 
Balázs; 9 Szabó Judit; 10 Tolnai Zoltán
DK – 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
MSZP-EGYÜTT – 1 Márton Ro-
land; 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 Sza-
lai Bálint Sándor; 11 Deres Zoltán; 12 
Golubeff Róbert Zsolt; 13 Kálmán Mi-
hály; 14 Béla József; 15 Márton Zoltán; 
16 Szőcs-Józsa Gábor
LMP – 1 Bialkó László Gergő; 2 Né-
meth József István; 3 Vudmaszka Kata-
lin; 4 Laborcné Gaál Johanna Terézia; 5 
Sowunmi Thomas Babatunde
JOBBIK – 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 Ró-
bert; 10 Egyed Béla Sámuel; 11 Bognár 
Zsolt; 12 Földesi Zsolt; 13 Vida Attila; 
14 Végh Alajos
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A szárazréti vasúti szerencsétlenség 

áldozataira emlékeztek szeptember 

9-én délelőtt a tragédia helyszínén. 

Harminckét évvel ezelőtt a 37-es busz 

összeütközött a Komárom felől érkező 

vonattal. Tizenhatan haltak meg, 

köztük nyolc gyermek.

1982. szeptember 9., 11 óra 53 
perc. Szomorú dátum Székes-
fehérvár történetében. Ekkor 
következett be a szárazréti vasúti 
átjáróban az a tragikus vonat-
baleset, melyben tizenhatan 
vesztették életüket. A Komá-
rom felől érkező nemzetközi 
gyorsvonat összeütközött a 37-es 
autóbusszal, melyen nagyon sok, 
iskolából hazafelé tartó gyermek 
utazott. Nyolc felnőtt és nyolc 
gyermek halt meg, a legfiatalabb 
egy mindössze kilenc hónapos 
kislány volt. A műszaki hiba és 
emberi mulasztás miatt bekö-
vetkezett baleset helyszínén az 

A vasúti tragédiára emlékeztek Szárazréten
Novák Rita

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

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

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Raktárak:

•	 Mura u. 2. szám alatti telephelyen 

475 m2-es új raktár, fűtött műhelyek, 

fűtetlen raktárak, konténerek;

•	 József Atti la kollégiumnál (Hosszúsétatér 

felől) 68 m2-es használaton kívüli 

hőközpont

Garázs:

•	 Zámoly u. 5. szám alatt 17 m2-es garázs

Parkolóhelyek:

•	 Zámoly u. 5. szám alatt zárt udvarban 

2 db 10 m2 parkolóhely

Továbbá vállaljuk rövid határidővel lakások, 

telephelyek értékbecslését.

Érdeklődés: SZÉPHŐ Zrt . , 8000 Székesfehérvár,

  Honvéd u. 1 . szám alatti   

 ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 

egyeztetett időpontban történhet.

Telefon: 22/541-307

e-mail : info@szepho.hu;

  Rumpler.Monika@szepho.hu

Sárkányos 

Információ: 22/202 252 | info@koronaspark.hu | www.koronaspark.hu

nap 
A koronás parkban

Interaktív 
Sárkánymese

közös mesejáték a gyerekekkel 

Szárnyas Sárkányok
óriásbábos, gólyalábas utcaszínház

Lovagi hétpróba
avagy ki menti meg a sárkányt?

Családi kincskereső játék 
avagy az eltűnt sárkány nyomában

szeptember 28. 
2014. 

9–21 óráig

Családi kartondoboz-
sárkány építés

Belépő: 1200 Ft/fő 

Családi jegy: 2200 Ft

Jegyvásárlás a helyszínen!
A Park programjai szeptember 28-án 
belépőjeggyel vehetők igénybe!
Karszalaggal egész nap korlátlan a részvétel!

Rutkai Bori                   koncert

Papírsárkány-
reptetés

Sárkány-
szépségverseny Táncház

      Barátkozz 
a sárkányokkal!

A megemlékezés résztvevői néma főhajtással és virággal tisztelegtek az áldozatok előtt

áldozatok nevét és életkorát 
megörökítő emlékmű áll, ahol 
minden évben megemlékezést 
szerveznek. A virágokkal beülte-
tett terület köré néhány nappal 
ezelőtt szimbolikusan tizenhat 
dísztuját ültettek, kialakítva ezzel 

egy szép és méltó emlékkertet. 
A baleset áldozatairól a család-
tagok, barátok és pedagógusok 
mellett a terület önkormányzati 
képviselője, Szigli István vala-
mint Cser-Palkovics András is 
megemlékezett. „A tragédiát nem 
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tudjuk meg nem történtté tenni, de 
kötelességünk, hogy emlékezzünk, 
emlékeztessünk és lerójuk tiszte-
letünket. Vigasztalót nem tudok 
mondani, nem is próbálkozom 
ezzel.” – fogalmazott Székesfe-
hérvár polgármestere. 
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Szombaton nyitották meg a harmadik 

fehérvári mangalicafesztivált.

A Liszt Ferenc utcai ínyenc feszti-
vál háziasszonya Brájer Éva alpol-
gármester volt, aki megemlítette, 
hogy a fehérváriak már szinte 
követelik a mangalicafesztivált.
A kilátogató érdeklődők talál-
kozhattak az ország minden 
pontjáról érkező tenyésztőkkel és 
őstermelőkkel, sok esetben pedig 

Gyakorlattal kezdték a múlt hetet 

a Székesfehérvári Tűzoltó Egyesület 

tagjai, akik a Sóstó Ipari Parkban levő 

tűzőrségükről indultak el egy feltétele-

zett balesethez, ahol egy autó kigyul-

ladt, egy másikba pedig beszorult egy 

sérült utas.

A tűzoltó egyesület elnöke, Varga 
Lajos már régóta hangoztatja, 
hogy szükség van egy tűzőrsre a 
város déli részén, amelyik a legtá-
volabb van az északon elhelyez-
kedő tűzoltólaktanyától. A civil 
szervezet hivatásos tűzoltókkal 
dolgozik. Testvérvárosi kap-
csolatainkat ápolva működnek 
együtt a Schwäbisch Gmünd-i 
kollégáikkal, akiknek nemrég 
elhunyt parancsnokáról nevezték 
el maroshegyi tűzőrségüket. A 
német barátoktól már három jól 
felszerelt tűzoltóautót kaptak, 
melyekkel képesek a szükséges 
beavatkozásokat elvégezni. Ezt 

Ízben verhetetlen

A gyorsaság életet menthet
Nagy zoltáN péteR

ALBA PONT 
Lakóközösségi
Információs
Szolgáltató Iroda

Alba Pont LISZI iroda:
Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

(Fehérvári Civil Központ)

Minden héten
pénteken

JÓGA
az Alba Pont LISZI

Női Klubjában!
Pap Csilla lélekgyógyász 
várja a jógázni vágyókat 

17 órától
a Fehérvári Civil

Központban.
Kényelmes ruhában 

jöjjenek, és hozzanak 
polifoamot!

További részletek a
facebook/albapontliszi

oldalon.
Mindenkit várunk

szeretettel!

A MUNKA VILÁGA 
Szeptember 19-20. SZÉKESFEHÉRVÁR

•	AlcoA-Köfém	Kft.
•	Audi	HungAriA	motor	Kft.
•	BrAinturBo	nyelvisKolA
•	diáK	nAvigátor	Kft.
•	fejér	megyei	HÍrlAP
•	fejér	megyei	
KormányHivAtAl	
munKAügyi	KözPontjA

•	grundfos	mAgyArország	
gyártó	Kft.

•	Humán	nAvigátor	Kft.
•	léniA	2	Kft.
•	óBudAi	egyetem
•	sAPA	Profiles	Kft.
•	szécHenyi	istván	
egyetem

•	türr	istván	KéPző	és	
KutAtó	intézet

•	videoton	Holding	zrt.
•	HAllA	visteon		
HungAry	Kft.

tisztelettel	meghívjuk	önt	A	munka	világa	
című	kiállításra
A	rendezvény	helyszíne:	A Hiemer-ház bálterme  
nyitva	tartás: pénteken és szombaton 10-től 17 óráig.
A	kiállítás	rendezői: Lénia 2 Kft. és a Hiemer Rendezvényközpont
A	kiállítás	fő	profiljai:	állásbörze, felsőoktatás, 
felnőttképzés, munkaerő kölcsönzés, diákmunka, 
tréningszervezés

A	munka	világa	kiállítás	résztvevői:

igazolta a hétfő reggeli gyakorlat. 
Az ipari park területén két autó 
ütközött, melyek közül az egyik 
motorháza kigyulladt, a másikba 
pedig egy sérült ember szorult be. 
A riasztást követően a tűzőrség 
tagjai három perc alatt a hely-
színen voltak, és megkezdték az 
oltást és mentést. Nyolc perccel 
később érkeztek a központi tűz-
oltólaktanyából riasztott tűzoltók, 
de nekik már semmi dolguk nem 
akadt, mert addigra a tűzőrség 

tagjai mindent elvégeztek. A 
gyakorlat jól igazolta a tűzőr-
ség létjogosultságát a város déli 
részén – erősítette meg Brájer 
Éva alpolgármester, Maroshegy 
önkormányzati képviselője.
Az egyesület egy olyan riasztási 
rendszerrel rukkolt elő a területen 
működő vállalatoknál, amelynek 
lényege, hogy a riasztás közvetle-
nül az őrsön és a központban tör-
ténik, kizárva ezzel egy közbenső 
szolgáltató működését.

A közvetlen riasztással forintmilliók és emberi életek menthetők meg nem 
várt helyzetekben

Idén sem voltak olcsóbbak a mangalicafalatok, ezért a kispénzűek csak kis 
harapásban gondolkozhattak  
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attól vehették meg a terméket, 
aki maga állította elő. Szigorú 
szabály, hogy csak a Mangalica-
tenyésztők Országos Egyesülete 
által ellenőrzött állományból 
kikerült végtermék lehetett jelen a 
rendezvényen, mely szakmai fel-
ügyeletét az egyesület garantálta. 
A felhozatal az ellenőrzés mellett 
is jelentős volt, és megállapíthatta 
bárki, a mangalica ízben valóban 
verhetetlen.
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Stefkó kRiSztiNa

Ybl Miklós születésének kétszázadik 

évfordulója tiszteletére 2014 a Ma-

gyar Építészet Éve. A bicentenárium 

alkalmából szülővárosában, Székes-

fehérváron is számtalan programmal 

emlékeznek hazánk talán legnagyobb 

jelentőségű építészére. 

Ybl Miklós 1814. április 6-án 
Székesfehérváron látta meg a 
napvilágot. Minden idők talán 
leghíresebb magyar építésze a 
bécsi Polytechnikum elvégzése 
után Pollack Mihály, a Magyar 
Nemzeti Múzeum későbbi alko-
tójának irodájában kezdett dol-
gozni. Ybl 1840-től külföldön 
– Münchenben majd Itáliában 
– képezte magát tovább, majd 
hazatérve Pollack Mihály fiával 
építész irodát alapított. Hírnevét 
egy 1845-ben kapott megbízás 
alapozta meg: Károlyi István 
ekkor bízta meg fóti kastélya 
átépítésével és az új katolikus 

Az esemény díszvendége Osskó Judit volt (képünkön középen). Az Ybl-díjas 
építészt sokan ismerhetik a televízióból – több építészeti műsor szerkesztője. 
A neves szakember szerint Ybl Miklós nem csupán építészeti, hanem emberi 
szempontból is kiemelkedő.

Építészek Ybl Miklósról
Programok 

Holokauszt Emlékév
Villányi András fotóművész: Egy-
kor fehérvári polgárok voltak című 
kiállításának ad otthont a Pelikán 
Galéria. A kiállítás a Civil Alap 
2014 pályázati program támogatá-
sával valósul meg a Magyar Holo-
kauszt Emlékév 2014 keretében. A 
tárlat szeptember 21-én 16 órakor 
nyílik, az eseményen Brájer Éva 
alpolgármester mond köszöntőt. 
A kiállítást Benedek István Gábor 
író nyitja meg. A tárlat október 
10-ig látogatható, keddtől pénte-
kig, 10-től 18 óráig.

Ékszerkiállítás 
a könyvtárban
Szeptember 15-én 17 órától 
látogatható a Vörösmarty Mihály 
Könyvtár Széna téri Tagkönyvtá-
rában az a tárlat, melyen Rózsavöl-
gyi Ágnes ékszereivel, ékszer-
tartóival ismerkedhetnek meg. 
A kiállítást a könyvtár látogatási 
idejében lehet majd megtekinteni 
egészen október 11-ig.

az oldalpáRt

SzeRkeSztette:

látRáNyi viktóRia

templom megtervezésével. Ybl 
Miklós tervezte egyebek mellett 
a Fővámházat, az Operaházat és 
a Várkert Bazárt is.
A bicentenáriumra Székesfehér-
váron is számtalan programmal 
emlékeznek. Múlt héten a Fejér 
Megyei Építészek Kamarájá-

nak rendezvényén az Ybl-díjas 
építészek voltak a fókuszban. A 
kamara egyébként az évfordu-
ló alkalmából olyan kiállítást 
hozott létre, amely azokat a 
székesfehérvári épületeket 
mutatja be, amelyekért tervezőik 
Ybl-díjat kaptak. 
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A megújult belső tér

November elsejéig várják olyan aktív korú, megváltozott munkaképességű 
emberek jelentkezését, akik szívesen részt vennének a programban

A hagyományos fesztiválon a fehérvári Ars Musica Kórus, a fővárosi Aula 
Kamarakórus, a kassai Csermely Kórus, a veszprémi Gizella Nőikar és a Vox 
Mirabilis Kamarakórus vett részt. A kórusműhely keretében Hartyányi Judit 
karnagy, a Nemzetközi Kodály Társaság alelnöke tartott előadást és szemi-
náriumot Kodály Zoltán: Szép könyörgés című műve alapján. A műhely-
munkát követően a Szent István teremben hangversenyen mutatkozott be az 
öt énekkar. A fellépést követően pedig ebben az esztendőben is gazdára talált 
a Vox Mirabilis Vándordíj. A kamarakórus fesztivál Spányi Antal megyés 
püspök és Miklósa Erika, Kossuth- és Liszt-díjas operaénekes, Székesfehérvár 
tiszteletbeli polgára fővédnökségével került megrendezésre.                       L.V.

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

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

Tördelés, nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: Közlönynyomda • Felelős vezető: Majláth Zsolt László • Terjesztő: Privát-Posta Kft. • A FehérVár megjelenik hetente 50 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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Szeptember 11-én este avatták fel 

a teljesen megújult Barátság mozit. 

Egy sikeres pályázatnak, valamint a 

város támogatásának köszönhetően 

az elavult technikai eszközök helyett 

új, digitális rendszerrel vetíthetik 

mostantól a filmeket.

A Fejér Megyei Művelődési 
Központ – Művészetek Háza ad 
otthont Székesfehérvár egyetlen 
hagyományos mozijának immár 
31 éve. A Barátság Mozi az or-
szágos Art-mozi Egyesület tagja, 
így a repertoár igényes művész-
filmekből, dokumentumfilmek-
ből és magyar alkotásokból  áll. 
Az elmúlt években a mozik 
teljesen átalakultak, a celluloid-
szalagot vetítő gépek elavultak. 
2013-tól teljesen be is szüntet-
ték ezen eszközök használatát, 

Kísérleti foglalkoztatási programot indít 

útjára a Látássérültek Regionális Közhasznú 

Egyesülete, partnerségben a Civil Centrum 

Közhasznú Alapítvánnyal. A program a 

székesfehérvári kistérség megváltozott 

munkaképességű álláskeresőinek kíván 

segítséget nyújtani.

A résztevők OKJ-s képzéseken 
vesznek majd részt, ahol gyógype-
dagógiai segítő munkatárs, irodai 

Énekszótól volt hangos ezen a hétvégén a Belváros. Immár negyedik alkalom-

mal szervezték meg ugyanis a Székesfehérvári Kamarakórus Fesztivált. Vasár-

nap műhelymunkával indult a találkozó, majd este hangversenyen mutatkozott 

be az öt énekkar a Szent István Művelődési Házban.  

Szabó petRa

Stefkó kRiSztiNa

Megújult Barátság

„Illünk és beilleszkedünk” Kamarakórus Fesztivál negyedszer

leálltak a filmszalagos kópiák 
kiadásával. A szalagok helyét a 
digitális vetítés vette át, ami már 
világszerte szabványnak számít. 
A hazai mozikba kerülő filmek 
is digitális kópián jelennek meg, 
amiket a Barátság Mozi nem 
lett volna képes a felújítás nélkül 

levetíteni. Így elkerülhetetlenné 
vált a fejlesztés, amely, ha most 
nem valósul meg, akkor a sokak 
által kedvelt Barátság mozi 
becsukhatta volna kapuit. Ám ez 
sokak összefogásának köszön-
hetően nem következett be, sőt 
a technikai megújulás mellett 

a filmbarátok egy megszépült, 
átalakított előtérből léphetnek 
be a szintén új, egyedülálló 
hangulatú vetítőterembe.
„Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma tavaly pályázatot írt ki 
az „art” mozihálózat digitális 
fejlesztésére, amelyen a város által 
nyújtott támogatásnak köszönhető-
en elindultunk. A pályázat sikeres 
volt, így tízmillió forintos vissza 
nem térítendő támogatást ítélt meg 
a szakminisztérium a Barátság 
mozi digitális fejlesztésére 2013 
novemberében.” – mondta el 
Juhász Zsófia, a Fejér Megyei 
Művelődési Központ – Művé-
szetek Háza igazgatója. A nyár 
folyamán megvalósult beruhá-
zás teljes költsége 17.145.000 
Ft volt. A pályázati támogatás 
mellett Székesfehérvár Önkor-
mányzata 7.172.940 forintot 
biztosított.

asszisztens és számítástechnikai 
adatrögzítő képesítést szerezhetnek. 
Székesfehérvár önkormányzata 
a pályázat előfinanszírozásában 
nyújtott segítséget az egyesületnek. 
Cser-Palkovics András polgár-
mester a program bemutatóján 
elmondta: az önkormányzat és a 
Városgondnokság jelenleg is mint-
egy harminc megváltozott munka-
képességű embert foglalkoztat, de 
ezt a számot mindenképpen tovább 
szeretnék növelni a jövőben. 
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Fehérváron tartotta idei közgyűlését az Országos Alapellátási Szövetség A szűrőbuszban minden feltétel adott a vizsgálat elvégzéséhez

Fehérváron tartotta idei közgyűlését 

az Országos Alapellátási Szövetség, 

mely egyesíti magában az egészség-

ügyi és szociális alapellátás vala-

mennyi érintettjét. Az érdekvédelmi 

szövetséget az ország különböző 

részeiből mintegy tizenhárom alapító 

tag hozta létre 2008-ban, a tagság 

azóta is bővül.

Dr. Hertelendy László, az 
Országos Alapellátási Szövetség 
elnöke elmondta, hogy a szakmai 
nap fő témája a prevenció, az 
egészségmegőrzés, a másik a 
háziorvosok helyzete, szerepe, 
finanszírozása, az önkormány-
zatokkal való kapcsolata. „Annak 
ellenére, hogy a háziorvosok nagy 
része vállalkozó, mégis szükségét 
éreztük, hogy a számos, önkor-
mányzatoknál maradt egészségügyi 
és szociális alapellátási feladat 
ellátói hiánypótló szövetségbe 
tömörüljenek. Tagjaink döntően 
önkormányzatok, térségek, ezek 
intézményei, illetve néhány egyéni 

Magyarországon kétezer-ötszáz nő 

életét követeli évente az emlőrák, 

mely mammográfiai szűréssel meg-

előzhető lenne, hiszen ez a vizsgálat 

képes kimutatni akár az öt milliméter 

átmérőjű daganatot is.

Székesfehérváron a Távírda 
utcában lehet részt venni mam-
mográfiai szűrésen, azonban a 
felújítási munkálatok idejére a 
szűrőállomás átköltözik a Fejér 
Megyei Szent György Egyete-

Fehérváron ülésezett az 
Országos Alapellátási Szövetség

A mellrák ellen

Juhász László
3. vk., polgármesterjelölt

Szili Csaba
9. választókerület

Mezővári Balázs
6. választókerülett

VÁLASZ-FÜGGETLENEK Fehérvárért

Ismerje meg fiatalos, 
sportos, székesfehérvári 
csapatunkat és 
programunkat!

Október 12: a jó VÁLASZ-tás!

www.valasz-egyesulet.hu

leffelholcz maRietta

gáSpáR péteR

mi Oktatókórház területére. A 
szűrőbuszt szeptember 15-től 
a CT-MR központ Hunyadi 
utcai bejáratától vagy a köz-
ponti szakrendelő felől lehet 
megközelíteni, a rendelőintézet 
és a diagnosztikai tömb között 
kap ugyanis helyet. A rendelés 
minden nap reggel fél nyolctól 
kezdődik, hétfőn és szerdán 17 
óráig, a többi napon pedig 13 
óráig fogadják a hölgyeket. A 
szűrésre a 06 22 886 180 és a 06 
20 387 7996 telefonszámokon 
lehet bejelentkezni.
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szakember.” – mondta el Dr. 
Hertelendy László az érdekvé-
delmi szövetség alapításáról.
Székesfehérvár önkormányzata 
jó szakmai kapcsolatot tart fenn 
az alapellátásban dolgozókkal. „A 
rendelőintézetek állapota nagyon 
vegyes képet mutat. Úgy érzem, 
hogy ebben a tekintetben is folya-
matos az előrelépés Székesfehérvá-
ron, mindamellett, hogy ugyanolyan 
problémáink vannak, mint bárhol 
az országban. A háziorvosoktól, az 
alapellátásban dolgozóktól mindig 
megkapjuk azt a segítséget, amit a 
város kér, akár a szűrőprogramok, 
akár a védőoltások tekintetében.” 
– hangsúlyozta Cser-Palkovics 
András polgármester.
Östör Annamária egészségügyi 
és sporttanácsnok a város törté-
nelmi hagyományairól és Fehér-
vár egészségfejlesztési tervéről is 
beszélt a résztvevőknek, majd az 
önkormányzatok és háziorvosok 
kapcsolatáról, az alapellátási 
eredményekről számolt be Dr. 
Kovács Krisztián a fehérvári 
háziorvosok képviseletében. 
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A program célja, hogy a leendő 
orvosok megismerjék a fehérvári 
kórházban folyó magas szakmai 
színvonalú munkát, és a jövőben 
akár az intézmény munkatársaivá 
is válhatnak

A jövőbe tekintünk – mondja 
Csernavölgyi István főigazgató

Az érdeklődő orvostanhallgatók szeptember 27-én érkeznek. Az első 
napon szakmai programokon vesznek részt, a Fejér Megyei Szent 
György Egyetemi Oktatókórház osztályait látogatják meg, délutántól 
pedig Velencei-tavi rendezvények várják őket. A második napon Szé-
kesfehérvárral ismerkednek, ennek részeként Cser-Palkovics András 
polgármester is találkozni fog velük.

Orvostanhallgatók részére tart 

nyílt napot a Fejér Megyei Szent 

György Egyetemi Oktatókórház 

szeptember 27-én és 28-án.

Leendő orvosok Székesfehérváron
Stefkó kRiSztiNa

Gyermekek
szemészeti
vizsgálata
20% kedvezmény
minden komplett gyermekszemüvegre
Rendel: Dr. Nagy Piroska
Szfvár., Madách u. 1.
Telefon: 22/340-556
www.csertaoptika.hu

A Fejér Megyei Szent György 
Egyetemi Oktatókórház 
kiváló hely arra, hogy a fiatal 
orvosok megtanulják, elsa-
játítsák a szakmát – mondja 
Izbéki Ferenc. Az intézmény 
osztályvezető főorvosa hozzá-
tette: a szakmák többségében 
a legmagasabb szintű ellátást 
és képzést tudják nyújtani, a 
kórház nagy betegforgalma 
pedig jó lehetőség a tapaszta-
latszerzésre.
A kórház főigazgatóját a nyílt 
nap céljáról kérdeztük. Mint 
azt Csernavölgyi István ki-
emelte, óriási infrastrukturális 
fejlesztésen ment át az elmúlt 
években a székesfehérvári 
kórház, ezt szeretnék meg-
tölteni tartalommal. Ennek 
alapfeltétele, hogy megfe-
lelően képzett és elegendő 
létszámú humán erőforrással 
rendelkezzenek. A szeptem-
ber végi nyílt nap is ennek 
a jövőbe tekintésnek része, 

melynek során leendő, magas 
szakmai színvonalat képviselő 
munkatársaikat keresik – tette 
hozzá a vezető. A két napos 
programon ingyenes a részvé-
tel, ezt egyrészt a kórház saját 
forrásból, másrészt Székes-
fehérvár önkormányzatának 
támogatásával tudta megva-
lósítani.

Egészségnapot szerveznek
A Művészetek Házában várják 
szeptember 20-án és 21-én Egész-
ségnapra az érdeklődőket. A prog-
ram az Oltalom Alapítvány ren-
dezésében valósul meg. A részvétel 
a különböző szűrővizsgálatokon, 
állapotfelmérésen, bemutatókon 

ingyenes. Az egészségnap keretében 
előadások is lesznek több témakör-
ben: a világjárványokról, globális 
tendenciákról, a szeret nyelvekről, 
a reformtáplálkozásról. A program 
szombaton 15.30-kor kezdődik, 
vasárnap pedig 13 órakor.
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Az időskori hallásromlást sokan a kor 

természetes velejárójának tekintik, 

arra azonban kevesen gondolnak, 

hogy a hallásproblémát érdemes mi-

nél előbb kivizsgálni. Erről tájékozta-

tott minket Vincz István fül-orr-gége 

adjunktus, audiológus, a Victofon Kft. 

szakorvosa.

A hazai köztudatban még 
mindig tapasztalható némi 
ellenérzés a hallást segítő 

Időskori hallásromlás

Hallásunkon akár az ilyen pici ionkészülék is sokat segíthet

Horoszkóp
szeptember 15. – szeptember 21.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Kos 03. 21. – 04. 20.
Ne hagyja, hogy vágyai vezéreljék! Fékezze indulatait és 
titkos vágyait! Látja jól, melyek azok a pontok, melyekre 
ráférne egy kis helyreigazítás, viszont ebben az esetben 
úgy cselekszik jól, ha nem ad hangot kritikájának vagy 
véleményének.

Ikrek 05. 21. – 06. 21.
Egy elképzelésének kivitelezéséhez szövetsége-
seket, támogatókat talál. Ügyeljen az öltözetére! 
Válogassa ki gondosan a kiegészítőket! Az 
ízléses megjelenés fokozza az Ön kisugárzását, 
szépségét.

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.
A hét elején szembesülnie kell egy kellemetlen 
helyzettel. Azzal, hogy amennyiben a közelmúltban 
kölcsön adott egy személynek, ő nem hajlandó azt 
visszaadni Önnek. Tegyen róla, hogy visszakapja 
azt, ami az Öné!

Bika 04. 21. – 05. 20.
Úgy érezheti, hogy most nagyon szüksége lenne egy kis 
pezsgésre, testi-lelki felfrissülésre, egy kis újdonságra. Ki-
tartó munkájának gyümölcse lassan kezd beérni. Azonban 
egyes ötletei hosszú távon realizálódnak csak teljesen.

Rák 06. 22. – 07. 22.
A boldogság, a gondtalanság hete érkezett el Önnek. 
Nem baj, ha kissé infantilis, élvezze ennek az időszaknak 
az örömeit. A későbbiekben majd többször is örömmel 
fog visszaemlékezni a most bekövetkező eseményekre.

Szűz 08. 23. – 09. 22.
Most koncentráljon a pénzügyeire. Minden mást 
másodlagos pozícióba helyezhet az életében, a 
magánéleti problémáit is, ha van, most tegye egy 
kicsit félre. Meghatározó lesz a későbbiekre nézve 
minden pénzügyeit érintő döntés.

Nagy zoltáN péteR

az oldalpáRt

SzeRkeSztette:

cSabai doRiNa

      Victofon Belvárosi Hallásvizsgáló  
Székesfehérvár, Várkörút 56. 
Telefon: 06-22/500-053 • 06-30/557-1731

Szakorvosi hátterünk: dr. Osváth Györgyi • fül-orr-gége főorvos,
dr. Vincz István  • fül-orr-gége adjunktus, audiológus szakorvos

AKCIÓ
ION halló- 
készülékre

www.victofon.hu

*  Az akció 2014.10.20-ig vagy a készlet erejéig tart. Az akció 
részleteiről érdeklődjön audiológusánál. A kedvezmény 
érvényesítéséhez a kupont vágja ki, és hozza magával 
audiológiánkra. 

• személyre szabott megoldások hallásproblémáira
• díjmentes hallásszűrés és próbahordás

ÉLVEZZE ÚJRA AZ ÉLET APRÓ ÖRÖMEIT 
A MODERN HALLÁSTECHNOLÓGIÁVAL!

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

06-22/500-300
06-30/534-3121

Vérvétel 
várakozás 
nélkül
minden pénteken 7 órától!

Információ:

• Állapotfelmérés 
MeriDim készülékkel

• Alternatív gyógymódok
• Masszázstanfolyamok
• Masszázs

SZÉP kártya elfogadóhely!
Székesfehérvár, Szömörce u. 10.

(Alba Ház mögött)
Bejelentkezés: 06-70/774-3089

Hildesheim Marika
www.egeszsegstudio.co.hu

technológiákkal kapcsolatban. 
Ennek főbb okai, hogy a hallás-
problémákkal küzdő emberek 
nem ismerik a legkorszerűbb 
hallásjavító megoldásokat, vagy 
tartanak a hallásszűrő vizsgá-
latoktól. Fontos megértetni 
az érintettekkel, hogy a szűrés 
gyors és fájdalommentes vizsgá-
lat, melyet követően a páciens 
megbeszéli a vizsgálatot végző 
szakemberrel a hallásállapotát, 
és hogy mit kell tennie hallásja-
vítása érdekében.

Sokan sajnos csak akkor fordul-
nak szakértőhöz, amikor már 
a mindennapokban is komoly 
akadályt jelent számukra hallásuk 
elégtelensége. A tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a páciensek, 
amint kipróbálják a hallókészü-
lékeket, boldog megdöbbenéssel 
fedezik fel újra az eddig „elfe-
lejtett” hangokat. A jelenlegi, 
digitális készülékekben egy-egy 
miniatűr számítógép dolgozik, 
mely személyre szabva beál-
lítható úgy, hogy a készülék a 
legoptimálisabb hallásélményt 
eredményezze használójának.
A hallásromlás és az ezzel járó 
kellemetlenségek sokkal feltűnőb-
bek, mint a mai modern, szinte lát-
hatatlan hallókészülékek. Érdemes 

tehát a hallásszűrésekre elmenni, 
hogy minél előbb megkaphassa a 
beteg a megfelelő segítséget ahhoz, 
hogy élete újra teljes legyen.
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A rendszeres testmozgás és a 

kiegyensúlyozott táplálkozás nem-

csak egyes betegségek kockázatát 

csökkenti, hanem jobb közérzetet és 

vonzóbb megjelenést biztosít. Ma már 

létezik módszer arra is, hogy akár egy 

húszperces edzés alatt szervezetünk 

annyi kalóriát égessen el, mintha két 

órát edzettünk volna.

Gyermekként nem túlsú-
lyos, lomha hősnek álmodjuk 
magunkat. A kislányok vágya 
a szépség és kecsesség, a fiúké 
a bátorság és edzettség. Aztán 
lassan elkényelmesedünk és szert 
teszünk rossz szokásokra. Az 
egészség értékét sokszor csak 
akkor becsüljük meg, amikor 
elveszítjük azt. Sokakat egy ko-

Testsúly folyamatos kontroll alatt

Ha nem vagyunk biztosak a mozgásforma vagy étrend megválasztásában, 
kérjük szakember segítségét!

Mérleg 09. 23. – 10. 22.
Ezen a héten legyen óvatos az újdonsült ismerőseivel! 
Váratlan kiadásokkal szembesülhet a hét közepén. 
Azonban pánikra semmi ok, ugyanis ezzel egy időben a 
kiadásait meghaladó váratlan bevételre számíthat a hét 
vége felé egyelőre ismeretlen forrásból.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.
Amennyiben nagyobb értékét érintő pénzügyi dön-
tésre, karrierjében változtatásra, vagy otthonváltoz-
tatásra készül, semmi szín alatt ne tervezze a hétre! 
A hét második felében a feszültségek lényegesen 
oldódnak.

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.
Váratlan pénzbevételt ígérnek Önnek, és nem keveset. Ha 
el szeretne költözni a jelenlegi lakhelyéről, még várni kell 
egy kis időt. A munkahelyén egy kicsit feltornyosulhatnak 
a teendői. Az Ön spontenaitása most főszerephez juthat.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.
Rég várt változások kapui nyílnak meg most Ön előtt. 
Érdemes hosszú távra is gondolkodnia. Az idő pénz, 
érték. Ez járjon most a fejében, még akkor is, ha ez 
mostanáig nem játszott fontos szerepet az életében.

Bak 12. 21. – 01. 20.
Új erők ébredeznek, melyek erősítik Önt az életében 
bekövetkező változások kedvező irányba való 
terelésében. Ez a tartós hatás kedvezően érinti a 
magánéletét, a pénzügyeit és az erőnlétét.

Halak 02. 19. – 03. 20.
Az élet örömteli perceiért érdemes fáradozni. Befekte-
téseit rendezze minél hamarabb! Nagyon ügyelnie kell 
a közúti forgalomban ezen a héten! A közeli rokona-
ival erősítheti, javíthatja a kapcsolatait, ha meghívja 
valamelyik este őket egy könnyed vacsorára.

Exkluzív környezetben, profi személyzettel várunk 
minden hölgyet, aki fogyni, szépülni szeretne! 

Megnyitottunk!

GAJA NÕI FITNESS TEREM
Sportcentrum és szolárium

Szép kártyát elfogadunk!
Egyes szolgáltatások fiúknak is!

Aerobik, Konditerem, Speedfitness, 
Spinning, Szolárium, Pilates, TRX

mellett számos szolgáltatás, akció!

Székesfehérvár, 
József Attila utca 2/a. 
Bővebb információ:
06- 30/331-40-06

Színvonalas ellátást szeretne hosszú várakozás nélkül, elérhető áron?
Válassza a LIFE Egészségcentrumot!

 Korszerűen felszerelt szakrendelőkkel, egyedülállóan széleskörű egészségügyi szolgáltatásokkal, 
kiválóan képzett szakorvosokkal és a város egyetlen magán egynapos sebészeti műtőjével várjuk Önt! 

Szemészeti beavatkozások: szürkehályog műtét műlencse beültetéssel – várólista nélkül!

KIVIZSGÁLÁS, GYÓGYÍTÁS, 
GONDOZÁS, SZŰRÉS EGY HELYEN!

Keresse a LIFE Egészségcentrumot Székesfehérváron, a Huszár utca 2 szám alatt!
Információ/Bejelentkezés: 22/340-048, 20/561-6501 • www.lifecentrum.hu

ÚJDONSÁG: FIZIKOTERÁPIÁS KEZELÉSEK!
Ultrahang terápia, mágnes terápia, lökéshullám terápia, elektroterápia, 

lézerterápia, gépi nyirokmasszázs és gyógytorna!
Vadonatúj világszínvonalú berendezések!

molyabb betegség vagy a túlsúly 
kényelmetlensége ébreszt rá arra, 
hogy jó lenne visszakanyarodni 
a könnyed egészség elhagyott 
útjára.
A fogyókúrával kombinált feszí-
tett edzésterv rövid idő alatt lát-
ványos eredményre vezet ugyan, 
de ha a kívánt testsúly elérése 
után a korábbi rossz szokások 
szerint folytatódik az életünk, a 
kilók könnyen visszalopóznak. 
Ha az egészség elérése, az ideális 
testsúly megtartása a cél, akkor 
csak az életmódváltás lehet a 
megoldás.
A testsúly kontrollálása nem 
időszakos, hanem állandó 
odafigyelést igényel, de annak, 
aki hozzászokik, már természe-

tessé válik. A titok mindössze 
ennyi: rendszeres testmozgás és 
kiegyensúlyozott táplálkozás. 
Nehéz eligazodni a divatos 
táplálkozási trendek között, de 
a változatos étrend bevezetése 
mellett  a mértéktelenséget és 
a szélsőségeket mindenképpen 
kerülni kell. Egyes esetekben 
szakember tanácsára is szükség 
lehet, de olykor elegendő az is, 
ha kiiktatjuk az éjszakai evése-
ket, felhagyunk a nassolással, 
desszertként csak gyümölcsöt 
fogyasztunk. 
A változatos étrend mellett 
a mozgásra is gondot kell 
fordítani! Az aktív életmód 
késlelteti az öregedést, növeli 
a mentális jólétet és csökkenti 
számos betegség kialakulásának 
kockázatát. A személyre szabott 

mozgásforma megválasztása 
fontos. Figyelembe kell venni 
az életkort, az egészségi és 
fizikai állapotot is.
Brizs Szilvia, a Gaja Női Fitness 
Sportcentrum vezetője szerint 
ma már az időhiány sem lehet 
kifogás. Az elfoglalt embereknek 
a speedfittness-t ajánlja. Ez a 
módszer edzésenként mindössze 
húsz percet vesz igénybe, és heti 
két-három edzésnek már néhány 
héten belül látható és érezhető 
eredményei vannak. Akik ennél 
több idővel rendelkeznek, azok 
válogathatnak aerobik, spinning, 
pilates, TRX  csoportosan 
végzett edzések közül, vagy akár 
a konditeremben is megdolgoz-
hatnak a fittségért. A rendsze-
resség, fokozatosság azonban 
minden esetben fontos.
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A legősibb ismert magyar zarándokhelyre, 

Bodajkra, a Segítő Mária búcsújáróhelyre 

igyekeztek a katolikus hívek a hétvégén.

A Vértes és a Bakony ölelésében ta-
lálható települést már a IX. század-
ban szakrális tisztelet övezte szent 
kútja miatt. Szent István a Szűzanya 
tiszteletére kápolnát építtetett a 
Kálváriahegy tövébe, ahová fiával, 
Szent Imrével rendszeresen jártak.

Bodajki zarándoklat

A zarándoklati megtisztulás végső állomása a Krisztus-kereszt  

az oldalt

SzeRkeSztette:

Nagy zoltáN péteR

A tornyok keresztjeit most újítják meg, 
hogy aranysárga színük messze csillogjon

A bodajki kegytemplom fölé emelkednek a zarándokok a Kálváriahegyen

Kétszáz forint a templomért
Adománygyűjtést szerveznek a 

felsővárosiak a Lecsófőző Vigasságok 

résztvevői között.

Felsőváros lakói évszázadok óta 
szeretettel és tisztelettel fogadták 
az idegeneket, tették ezt azért is, 
mert örökös várfalon kiszorult-
ként létük múlott ezen. Székes-
fehérvár a középkorban észak-
nyugati irányból volt a legjobban 
elérhető – ezért is állt őrszemként 
Csókakő vára – így fordulhatott 

Elfutnak az évek, és könnyez-
ve kapaszkodunk az elveszett 
barátok emlékébe. A barátot el 
lehet veszíteni úgy is, hogy ő vagy 
én – valamelyik kettőnk közül – 
visszatér az Úrhoz. Sipos Józse-
fet, a Fehérvár Televízió egykori 
vezetőjét így is elvesztettem. Így 
is, mert a barátot elveszthettem 
azzal is, hogy egy 2009-es ve-
zércikkben kritizáltam kezdemé-
nyezését, a lecsófesztivált. Úgy 
véltem, hogy a koronázó város ne 
a szentélye köré szervezze zsír-
szagú, alkoholos rendezvényét. 
Sipi tíz évvel ezelőtt Fehérvár 
legerősebb közösségi rendezvényét 
álmodta és valósította meg. Ab-
ban a cikkben nem őt kritizáltam, 
de ő – aki mindig is hallgatott 
a lelkére – súlyos teherként vette 
e bírálatot magára. Barátságát 
elvesztettem. Több alkalommal 
indultam hozzá, hogy kérjem 
bocsánatát, aztán visszafordul-
tam mindahányszor, mert féltem, 
nem ért meg.
Isten úgy alakította, hogy a 
Belvárosból kiköltözik a lecsófesz-
tivál, éppen a Felsővárosba, ahol 
lakom. Az ablakomból kinézve 
kérek tőled bocsánatot, Sipos 
József, mert megbántani nem 
akartalak! A zsírszag házam-
hoz jön, és szeretettel, őszinte 
szeretettel fogadom, mert az nem 
kevesebb, mint az általad életre 
hívott fehérvári közösség!
A lecsófesztivál előtt egy nappal, 
szeptember 19-én 16 és 18 óra kö-
zött, a Budai úti református temp-
lom altemplomában emlékeznek 
rád, kedves barátom, Sipi!       nzp

Sipi

Szinte egész évben folyamatosan 
zarándokolnak a hívek Bodajkra, de 
a legfőbb zarándoklat mindig szept-
ember 12-re esik, Mária napjára és 
az azt követő vasárnapra. Ilyenkor 
már szombaton megkezdődnek az 
ájtatosságok. A zarándokok szombat 
éjszakáját szentségimádással, éjféli 
szentmisével és éjszakai virrasztással 
töltötték, vasárnap pedig a katolikus 
egyház megyés püspökével, Spányi 
Antallal szentmisén vettek részt. A 
hívek – köztük sok fehérvári – vasár-
nap ismét megjárták a keresztutat a 
kálvárián.
Az ősi kegyhelyen történt cso-
dálatos gyógyulásokat hivatalos 
okmányok igazolják, bár a szent kút 
a balinkai bányászati munkálatok 
következtében mára kiapadt.
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A bodajki Mária-himnusz utolsó 
versszaka:
Boldogságos vigaszunk,

Szívünk Hozzád kesereg.

Éjjel hívja sírva így,

Édesanyját a gyerek.

Sír, rikolt az énekünk is,

Édesanyánk légy velünk is.

Ó bodajki Mária!

elő, hogy a jövevények többnyire 
Felsőváros felől igyekeztek meg-
közelíteni a királyi várost.
Szeptember 20-án a Lecsófőző 
Vigasságok házigazdája Felső-
város lesz, és különös szeretettel 
fogadja Székesfehérvár polgárait. 
Felsőváros szakrális központja 
a Szent Sebestyén templom, 
amely juhásztemplomként is 
ismert, hiszen egykor az állatokat 
terelő emberek ide tértek be, ha 
Isten színe elé kívántak járulni. 

A templomnak szüksége van a 
felújításra, amit a városrész lakói 
igyekeznek saját adományaikból 
megvalósítani, de most a vigasság 
vendégeit kérik, hogy járuljanak 
hozzá az egykori juhásztemplom 
felújításához kétszáz forinttal! E 
templom az, amelyik a legmesz-
szebbről látható Fehérvár felé 
jövet. Tornyait felújították a 
felsővárosiak, de a templom falai 
is árulkodnak az idegennek, hogy 
milyen városba érkezik.
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Ahogy a juhásztemplom tornyai köszöntik az észak-nyugat felől érkezőket, 
úgy fogadja a Felsőváros Fehérvár lecsófőzőit

A város egyik legrégebbi utcájában 

– ahol egykor a környék juhászai, 

pásztorai jártak be a városi piacokra – 

állítják fel bográcsállványaikat az idei 

lecsófőzők.

A Móri utat korábban Öreg utcá-
nak hívták, ami sok mindent elárul 
a városrészről. A Felsőváros a XX. 
sz. közepéig jellegzetes paraszt-
polgár negyed volt. Lakóinak élet-
módja, viselete és szokásai különös 
figyelmet érdemeltek. A felsővárosi 
Szent Sebestyén templom, régi 
nevén juhásztemplom tornyai már 
messziről látszanak, tere és környe-
zete uralja a városrészt. A templom 
előtt Nepomuki Szent János szobra 
áll, a háromszög alakú tér csúcsá-
ban a Szentháromság szoborcso-
port látszik, mellette a Szent Anna 
kép obeliszkje. A városból kifelé 
haladva a templom után az 1887-
ben épült Felsővárosi Óvoda, utána 
az 1896-99-ben épült Ezredéves 
Iskola épületeit találjuk.
A „fősővárosi” emberek büszkék, 
jókedvűek és ízes „beszédűek” 
voltak. Régi világukat a legidő-
sebbek elmondásaival kiegészítve 
Felsőváros jussa című könyvében 
Sükösd Gézáné Schuller Erzsébet 
örökítette meg gazdag képanyaggal 
illusztrálva. Idén újabb felsővárosi 
történet látott napvilágot Schuller 
Erzsébet tollából Janka és József 
titka címmel. A szép történetben 
Felsőváros két közéleti emberének 
magánélete, szerelme és levelezé-
se tárul elénk 1905-ben küldött 
képeslapjaik gyűjteményével kiegé-
szítve. Az információs ház mellett, 

Tizedik Fehérvári Lecsófőző Vigasság
Nagy zoltáN péteR

OKTOBERFEST
 2014. szeptember 10. - október 5.

Salvator Bajor Étterem – Székesfehérvár, Ányos P. u. 3.
Asztalfoglalás: 22/321-486 – www.salvatoretterem.hu

Ízelítő ajánlatunkból:
- Paulaner Oktoberfest sör

(a Müncheni Oktoberfest idejére 
főzött világos sörkülönlegesség)

- Bajoros csülökszeletek
- Sörbundába rejtett csülökszeletek
- Oktoberfest válogatás
- Serpenyős sistergős

Székesfehérvár,
Virág Benedek u. 9.

Tel.: 22/330-900
06-20/9540-218

Nyitva:
h-p.: 8.00-16.30

SZEREZZEN BE
MINDENT

EGY HELYEN A
LECSÓFESZTIVÁLRA!

– műanyag tányérok
– evőeszközök
– poharak
– szalvéták
– papír abroszok
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a Zichy liget előtt az író dedikálja 
könyveit. A könyvvel és minden 
szeretetével fogadja a Tizedik 
Fehérvári Lecsófőző Vigasság 
résztvevőit Felsőváros. Ismerjék 
meg a városrész történetét és régi 
hangulatát!

Gyűjtés a templom 
javára

Kétszáz forint a templomért cím-
mel adománygyűjtést és felajánlást 
szerveznek a Felsővárosi Szent 
Sebestyén templom javára. A 
Lecsófőző Vigasság főzőversenyére 
befizetett minden nevezési díj egy 
részét a város a felújításra váró 
Szent Sebestyén templom munká-
lataira ajánl fel. Az idei rendezvény 
nemcsak mulatság, de figyelem-
felkeltés is a páratlan értékre, a 
juhásztemplomra, amely felújításra 
szorul. A renoválás már részlege-
sen megkezdődött a felsővárosiak 
adományaiból, a városi büdzséből 
is támogatják, de szükség van 

a fehérváriak segítségére is! Az 
információs ponton a szervezők a 
rendezvény ideje alatt is fogadják a 
felajánlásokat!

A házigazda bemutat-
kozik

Szeptember 20-án 10 órai kezdet-
tel a nagyszínpadon helyet kapnak 
a Felsővároshoz kötődő produkciók 
is, melyek a nagy múltú városrész 
hagyományait őrzik, illetve ide 
kötődnek.
10 órakor Felsőváros köszönti a le-
csófőzőket – köszöntőt mond Földi 
Zoltán önkormányzati képviselő.
A köszöntő után Felsővárosi 
lakodalmas – a Felsővárosi Óvoda 
műsora.
11 órakor a Felsővárosi Táncház 
zenéi – a Kákics Zenekar műsora.
12 óra 15 perckor a Felsővárosi 
„lecsó”-jelenet és német tánc a 
Felsővárosi Általános Iskola tanu-
lóinak előadásában.
12 óra 45 perckor Felicita Tánc-
klub.

Emlékezés egy szál vi-
rággal

A Lecsófesztivál történetében a 
zsűritagok jelentik a folyamatos-

ságot, ők azok, akik a kezdetektől 
kísérik a rendezvényt, részben 
szakmai elhivatottságból, részben 
pedig barátként és a lecsófesz-
tivál szellemiségének megteste-
sítőjeként. Az ő kezdeményezé-
sükre kerül sor a főzést megelőző 
nap délutánján egy megemlé-
kezésre a Budai úti református 
templom altemplomában. Sipos 
Józsefre, az első lecsófesztivál 
ötletgazdájára emlékeznek, ahol 
az egykori barátok, városlakók 
és Sipos József fia, Sipos Gábor 
helyez el egy szál virágot szept-
ember 19-én, pénteken 16 és 18 
óra között.

Túl a lecsófőzésen

Nincs Lecsófőző Vigasság 
főzőverseny nélkül, de ezen 
kívül is számtalan programmal 
várnak mindenkit két napon 
át!
Gasztro-tér a Zichy ligetben és 
környékén, szeptember 20–21.
Házias ízek a Gasztro-téren – 
ínyencségek a sajtok, a borok és 
a sörök világából
Jancsárkert – helyi termék piac
Alternatív táplálkozás – töb-
bek között: paleolit étrend és 
növényi tej
„Lecsós” rétes és más különle-
ges ízesítésű rétesek a fehérvári 
cukrászok Rétesházában
Két napon át főzőbemutatók és 
kóstolók a Zichy ligeti „Főző-
pavilonban”

Mobilitási Hét

Szeptember 21-én, vasárnap a 
Hotel Magyar Király előtt
10 órától 11 óráig extrém ke-
rékpáros bemutató – Fehérvári 
Triálosok
13 órától 16 óráig kerékpáros 
ügyességi pálya a Városi Rend-
őrkapitányság előtt
14 órától 15 óráig ismét extrém 
kerékpáros bemutató – Fehérvá-
ri Triálosok
15 órától 17 óráig Spin-Racing 
bemutató – Oxygym
16 óra 15 perckor kezdődik a 
Critical Mass kerékpáros menet 
és bicikliemelés a Várkörúton
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Lecsó ajándék-
tárgyak emlékbe! 

Lecsókötény, fakanál, jubileumi 

ajándékok az információs pontnál

Gyerekjátszó  
szept. 20-21. 10-19 óráig  

Zichy liget    

Lecsó Mindenkinek a Magyar Honvédség szakácsaitól!   szept. 20. 12-14 óra között 
400 Ft/tál  

X .  F e h é r v á r i 

Lecsófőző Vigasság 
Sz ep t e m b er  20 -21.

www.fehervarilecso.hu

Főtámogató: 

Programok a Zichy ligetnél  
szeptember 20. szombat

Lecsófőző verseny 
NagyszíNpad

10.00 Házigazdánk a Felsőváros bemutatkozik  
 Köszöntőt mond: Földi Zoltán, Felsőváros önkormányzati képviselője
10.10 Felsővárosi lakodalmas – a Felsővárosi óvodások műsora
11.00 Felsővárosi táncház zenéi – Kákics Zenekar műsora
12.15 Felsővárosi „lecsó” jelenet és német tánc    
 a Felsővárosi Általános Iskola tanulóinak előadásában
12.45 Felicita Táncklub – latin táncok 

13.20 Kudumba dob show
13.45 Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar műsora 
14.30 „Vastaps” – a Vörösmarty Színház művészeinek zenés műsora
15.30 Django-pop őrület a Pankastic! Zenekarral 
17.00 Brass Dance fúvós-show
17.30 Lecsókirály választás és a „Sipi” emlékkupa ünnepélyes átadása
 Köszöntőt mond: dr. Cser-Palkovics András polgármester
19.00 Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar
20.35 PirKompánia tűztánc (Hotel Magyar Király előtti tér)
21.30 Heaven Street Seven

szeptember 20-21. szombat-vasárnap
Házias ízek a GasztrtoTéren (Zichy liget és Hotel Magyar Király előtt)
Ínyencségek a sajtok, a borok és a sörök világából
Jancsárkert  – helyi termék- és biopiac
Alternatív táplálkozás – paleolit étrend és növényi tej
„Lecsós” rétes és más különleges ízesítésű rétesek a fehérvári cukrászok 
Rétesházában
Főzőbemutatók és kóstolók a Zichy ligeti „Főzőpavilonban” 

szeptember 21. vasárnap 10.00–17.00
Kerékpáros Nap a Mobilitási Héten –Hotel Magyar Király előtt
10.00–11.00 Extrém kerékpáros bemutató – Fehérvári Triálosok
13.00–16.00 Kerékpáros ügyességi pálya – Székesfehérvári Városi Rendőrkapitányság  
14.00–15.00 Extrém kerékpáros bemutató – Fehérvári Triálosok 
15.00–17.00 Spin-Racing bemutató – Oxygym
16.15–16.30 Critical Mass kerékpáros menet és bringaemelés a Várkörúton 

Programok a VárosháZ téri sZínPadon
szeptember 20. szombat

10.00 Fehérvári Ifjúsági Fúvószenekar műsora
10.30 KID Rock and roll SE. – Rock and roll, pom-pon tánc bemutató
11.15 Tartsd a ritmust! – Kudumba interaktív dob show
12.00 Bihari Gellért humorista műsora
12.30 Zagyva Sára a Fehérvár Hangja 2013 versenyzőjének műsora
13.00 Főnix Rock and Roll SE táncbemutatója
13.30 Katona Lóránt a Fehérvár Hangja 2013 versenyzőjének műsora
14.00 Folkmanushowk táncsoport műsora
15.00 The Apples Zenekar – Beatles emlékzenekar 
16.30 Fehérvár szépeinek bemutatkozása 
 A ruhákat biztosítja az Elizabeth Esküvői és Alkalmi Ruhaszalon
17.30 VODKU Zenekar
19.00 Retro party Dj Zölddel 

szeptember 21. vasárnap
10.00 „Szegény ember és a róka” – Nyáry Bernadett színművész   
interaktív bábelőadása óvodásoknak és kisiskolásoknak 
11.00 Dalmesterek „Olvasni jó” interaktív gyerekműsora
12.00 Dream Girls Dance & Fitness – flamenco, salsa    
és versenytánc bemutató
12.45 Kalinics Bianka a Fehérvár Hangja 2013 versenyzőjének műsora 
13.15 Népzene másként – Duola (dob-cimbalom duo)
14.30 Nyugdíjas Sportvetélkedő Ünnepélyes díjkiosztása 
 A díjakat átadja: Östör Annamária önkormányzati képviselő  
 és Dr. Dienesné Fluck Györgyi önkormányzati képviselő 
14.50 Just Dance tánccsoport műsora
15.30 Szabó Eszter és Kontor Tamás unplugged műsora
17.00 Zombori Zenekar
18.45 Maszkura és a Tücsökraj

Vörösmarty Rádió panorámastúdió Élő közvetítés a Zsűri sátor mellől

Vidámpark 
Jávor Ottó tér  szept. 20-21.

Szervező: 

támogatók: 

Ú J S Á G - T E L E V Í Z I Ó - R Á D I Ó - O N L I N E

Pantone 300 CV

Pantone 340 CV

Pantone 300 CV

Pantone 340 CV
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Vajon hány évet élhet királyi férje 

halála után egy özvegy királyné? Töb-

bet, ha elvonul egy ódon kolostor hűs 

cellájának magányába, kevesebbet, 

ha királyi fiúmagzatot hord a szíve 

alatt. Albert király özvegyének három 

évet szabott a sors. 

Albert uralkodásának második 
évében hitvese, Erzsébet királyné 
felé a rendek gesztust gyakorol-
tak. Az 1439-es májusi budai 
országgyűlés Erzsébetet férje 
és a magyar korona örökösévé 
nyilvánította. Pontosabban a 
sejtelmes határozat elismerte 
Erzsébet királynét Magyarország 
természetes úrnőjének. Értel-
mezze ezt ki-ki saját ízlése sze-
rint. Senki nem gondolta akkor 
még, hogy öt hónap múlva, 1439. 
október 27-én Albert szembenéz 
a halállal. Halálos ágyán tett vég-
rendeletében meghagyta, hogy 
amennyiben állapotos asszonya 
fiút hozna világra, a koronát ő 
örökölje. A rendek – országgyű-
lés ide, végrendelet oda – Erzsé-
bet és a csecsemő királyfi helyett 
a 16 éves lengyel Ulászlót hívták 
meg a magyar trónra. Cillei 
Borbála minden kívánsága így 
teljesüljön! Csakhogy Borbála 
asszony annak idején Habsburg 
Alberttel szemben támogatta a 
lengyel uralkodót, és rúgta össze 
a port emiatt a magyar főurakkal. 
Mára a körülmények a fiúuno-
ka érkezésével megváltoztak. 
Patthelyzet, és a megoldás nem 
hozott megnyugvást. Erzsébet a 
fia nevében uralkodott az ország 
nyugati és északi részén, Ulászló 
a többi területen. A főurak pedig 
hol az egyik, hol a másik oldal-
nak tették le a hűségesküt. Aztán 
Erzsébet „váratlan” és „hirtelen” 
halála véget vetett az áldatlan 
állapotnak. Így működött a de-
mokrácia a XV. század derekán.
Szavamat ne feledjem, egy kis 
kitérőt tennék abban a külön-
leges világban, amelyben az 
események rövid időn belül 
megismétlődtek. 1404-ben 
a fiatal Zsigmond királyunk 
későbbi vejének édesapjával, 

Az a csodálatos XV. század – Luxemburgi Erzsébet
Séllei eRzSébet

hű szövetségesével, az osztrák 
Alberttel egy csodás kis morva 
városban, Znojmóban rablólova-
gokkal csatázott. Sokol (Sólyom) 
rablólovaggal mérték össze 
erejüket, amikor a leleményes 
lovag cselhez folyamodott. 
Biológiai fegyverrel vetett 
véget a küzdelemnek. Rozoga 
hordókat töltetett meg vérhas 
kórokozóval fertőzött fekáliával, 
és a támadók közé gurította. A 
fertőzésbe és a bécsi csodadoktor 
kegyetlen gyógymódjába Albert 
belehalt, Zsigmond királyunk a 
gyógyítás ellenére is felépült. 33 
évvel később az immáron 69 éves 
Zsigmond királyunkat Csehor-
szágból hazafelé tartva, útközben 
itt, Znojmóban hagyta el végleg 
az ereje. Érezve a véget, e régi 
kaland helyszínén felöltötte 
császári díszruháját, felült a trón-
jára, felvette az utolsó kenetet, 
megrendelte a halotti miséjét és 
másnap meghalt.
Albert királyunk 35 évvel később 
ugyanúgy vérhasban hunyt el, 
mint Znojmóban édesapja. Nem 
említettem még, hogy Albert 
királyunk özvegyét, Erzsébet 
királynét a 16 éves Ulászlóhoz 
erőltették volna a rendek a nagy 
korkülönbség ellenére. Úgy, mint 
e század végén kései utód-
ját, Mátyás özvegyét, Beatrix 
királynét egy másik Ulászlóhoz. 
A sors különös játékot játszott 
a történelem szereplőivel a XV. 
században.

Mai kifejezéssel élve, nem volt 
„semmi” ez a nő. Amikor érezte, 
hogy közeledik a szülés ideje, a 
komáromi királyi birtokra uta-
zott. Nem érezte magát bizton-
ságban a visegrádi vár asszony-
házának falai között. Nem csoda. 
Kísértett még Durazzói Károly 
király meggyilkolásának iszonyú 
emléke. Erzsébet királyné meg 
sem született, amikor a főurak 
egy csoportja elhatározta, hogy a 
visegrádi várba csalja Nápolyból 
származó királyunkat, és kioltja 
életét. A már halottnak hitt Ká-
roly váratlanul feltápászkodott a 
padlóról, kiegyenesedett, majd a 
fején tátongó sebbel, fél szemére 
az ütéstől megvakulva, csurom 
véresen, imbolygó léptekkel, 
szinte öntudatlanul megindult a 
termeken keresztül, keresve a ki-
járatot. Talán az özvegy Erzsébet 
is ettől tarthatott.
Míg ő Komáromban várakozott, 
a visegrádi várban tartózkodó 
komornája az éjszaka leple alatt 
feltörte a koronát őrző ajtó és 
szekrényke pecsétjét, és kilopva 
az értékes zsákmányt, bíbor 
párnába rejtette. A nála hagyott 
királynői pecséttel újra bezárta 
az ablaktalan termet, a szerszá-
mokat pedig az árnyékszékbe 
hajította. Óvatos volt, senki nem 
kelt fel a zajra. A korona ellopá-
sáért halálbüntetés járt volna, ezt 
kockáztatta. Hajnalban szánra 
szállt, és Komárom felé hajtatott 
a friss, ropogós februári hóban. 
Akkorra a királyné már karján 
ringatta újszülött fiúgyermekét. 
Két ajándékot kapott azon a 
napon. A történetet Kottanekker 
Ilona emlékirataiban hozta 
később nyilvánosságra. Ez volt az 
első női memoár.
Amikor büszke királynénk meg-
neszelte, hogy a lengyel Ulászló 
átlépte Eger városának határát, 
a mai fehérvári bazilikánkban, 
a fekvő katona szobra felett, 
Szécsi Dénes esztergomi érsek 
a három hónapos bömbölő cse-
csemő fejére helyezte jelképesen 
a koronát és báró Újlaki Miklós 
kardjának lapjával óvatosan 
lovaggá ütötte. Gyönyörű májusi 
nap volt. A koronázás hírére 

Ulászló nem fordult sértődötten 
vissza, választott magának július 
hónapban egy másik szép napot, 
és hívei egy koronát helyettesítő 
fejékkel Budán őt is királlyá 
koronázták. Sok víz lefolyt köz-
ben a Dunán. Erzsébet királyné 
a székesfehérvári koronázás 
után úgy tett, mintha vissza-
tenné visegrádi helyére Szent 
István koronáját. Az Ulászló 
koronázásánál közreműködő 
főúri küldöttség azonban ismét 
hűlt helyét találta az ablaktalan 
kamra szekrénykéjében. Hogyan 
eshetett meg másodszor is ez 
az eset? Úgy, hogy Erzsébet 
királyné a békesség kedvéért 
Visegrádra vitte a koronát, de 
visszalopva III. Frigyesnek adta 
át megőrzésre, amikor gyerme-
két gyámjának gondjaira bízta. 
Ulászló budai megkoronázásakor 
csak az esztergomi érsek, Szécsi 
Dénes személye felelt meg a 
magyar királyok koronázási 
feltételeinek. Ahogyan Heltai 
Gáspár írja: „mely koronázásból 
szántalan sok nyavallyák támad-
nak vala Magyar-országba”.
És valóban. Cesarini pápai követ 
még létrehozott Erzsébet és 
Ulászló között egy egyezséget, 
amely a csecsemő király jogainak 
fenntartása mellett Ulászló ural-
mát elismerte, de nyolc nappal az 
egyezségkötés után – kisfia szé-
kesfehérvári koronázását követő 
bő két év múlva – 1442 karácso-
nyára Erzsébet királyné már ha-
lott. Székesfehérváron temették 
el férje, Albert király mellé. És 
négy év sem telik el a híres budai 
koronázástól, I. Ulászló eltűnik 
az 1444-es török elleni várnai 
ütközetben. A krakkói Wawel 
székesegyházban, a lengyel kirá-
lyok temetkezési helyén egy üres 
márványkoporsó jelzi sírját. A 
király teste soha nem került elő. 
Kár volt meggyilkolni Erzsébet 
királynét. A török hamarosan 
úgyis „helyet csinált” gyermeké-
nek. Most jött el az ideje Albert 
királyunk és Erzsébet királynénk 
László fiának, aki Hunyadi Lász-
ló lefejezésével véste be magát 
a magyar történelembe. Másra 
nem is jutott ideje.
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Nádorfi Gabriella elmondta, hogy a kiállítás a rendezők elképzelése szerint került kialakításra, a díszteremben a 
hangsúly a lényegre, azaz a Seuso-kincsre helyeződik

Sejtelmes fények, szép és 

hangulatos terem, középpontban 

pedig a lényeg: a Seuso-kincs. 

Erre számíthatnak a látogatók 

az október negyedikén nyíló 

történelmi jelentőségű tárlaton. 

A Szent István Király Múzeumban 

tovább folytatódik a készülő-

dés a kincsek hazatérésére. A 

szakemberek pedig jól haladnak 

a munkálatokkal.

„Elkészült az álpadló a 
díszteremben, amit sötét 
szőnyeggel burkolnak be. Már 
állnak a gipszkarton falak a 
teremben, helyükre kerültek a 
riasztóberendezések vezetékei 
is. A vitrinek körbejárhatók 
lesznek, azokat a tárgyakat, 
amiket rossz állapotuk miatt 
nem lehet elhozni, fényképek 
fogják megidézni a falakon.” 
– emelte ki Nádorfi Gabri-
ella régész.
A páratlan műtárgyegyüttes 
hat darabját, ahogy arról 
már beszámoltunk, körbe-
járható vitrinekben fogják 
elhelyezni. A vitrinek még 
készülnek, speciális lövedék-
álló üveg lesz a tárolókban, 
és belülről világítják majd 
meg a tárgyakat. „Úgy ter-
vezzük, hogy a tárgyak csak 

Középpontban a lényeg: a Seuso-kincs
az oldalpáRt

SzeRkeSztette:

látRáNyi viktóRia

belülről lesznek megvilágít-
va, illetve súrlófény világítja 
majd meg a feliratokat. A 
hangsúly a lényegen lesz, a 
díszterem egyébként félho-
mályba borul.” – tette hozzá 
Nádorfi Gabriella. Emellett 
különleges körülményeket is 
biztosítani kell a díszterem-
ben, ami a műtárgyak védel-
mét szolgálja, így a világítás 
nem fejleszt hőt, a terem 
hőmérsékletét pedig 20-22 
fokra állítják be klímabe-
rendezések segítségével. „A 
páratartalom nem lehet ma-
gasabb negyven százaléknál, 
amit egy berendezés segít-
ségével tudunk szabályozni. 
Gondoskodnunk kell a levegő 
tisztításáról is.” – mondta 
el a Fehérvár magazinnak 
Nádorfi Gabriella.

Az eredetileg négylábú áll-
ványt 1878-ban Polgárdiban 
találta meg egy gazda egy 
szilvafa gyökerei között. A 
Magyar Nemzeti Múzeumban 
őrzött ezüst quadripust sokan 
kulcsfontosságú bizonyítéknak 
tartják arra vonatkozólag, hogy 
a Seuso-kincsek Magyarország-
ról származnak. Ezt a negyedik 
századi, eredetileg négylábú 
állványt ugyanott találták, ahol 
rábukkantak a készlet többi 
darabjára. A tárgy nem ép, csak 
két lába van meg. Valamikor 
a zűrzavaros időkben elválasz-
tották a készlet többi tagjától. 
Ugyanazon a telken találták, 
ahol Sümegh Józsefet megöl-
ték, és ahol a pincében egykor 
elásták a kincs darabjait. Biztos, 
hogy tulajdonosa gazdag, előke-
lő ember lehetett, hiszen csak a 
quadripus a kincs összértékének 
mintegy 35 százalékát teszi ki. A 
díszítőmotívumok jó része meg-
egyezik a készlet egyes darab-
jainak díszítésével, különösen a 
lábakon végigfutó ornamentika. 
A hasonlóság oly mértékű, hogy 
ki lehet jelenteni: ugyanabban a 
műhelyben nagy valószínűség-
gel ugyanaz a kéz készítette a 
quadripust, mint a Seuso-kincs 
bizonyos darabjait.

A polgárdi quadripus
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Visy Zsolt régész, egyetemi tanár 
többször tartott összefoglaló 
előadást a leletről, és számos 
írásmű kötődik a nevéhez ebben 
a témában. A szakember a Seuso-
kincs magyarországi származása 
mellett felvonultatott érvek között 
megemlíti azt a bronzüstöt is, 
amelyben a Seuso-kincs tizennégy 

tárgya volt. Ez Visy Zsolt szerint 
olyan technikai sajátosságokkal 
rendelkezik, amelyek a negyedik 
században csupán Pannóniában 
voltak divatosak. Egy londoni 
előadása során ismertette azt 
is, hogy az üstöt általában két 
darabból készítették: az oldala, a 
palást, az egy henger, amelyhez 

hozzá kell illeszteni az aljzatot. 
E két elem összekapcsolása egy 
vízszintes vonal mentén nem is 
oly egyszerű feladat. Mindkét 
elemet körülbelül hat milliméter 
távolságban „befogazták”, majd 
a fogakat egymásba illesztették 
és összeforrasztották. Abban az 
időben ezt csak Pannóniában 

csinálták. Az eljárást a harmadik 
században fejlesztették ki, s a ne-
gyedik században érte el a csúcsát. 
A kincset rejtő fémüsthöz hasonló 
technikájú és anyagszerkezetű 
rézüstöket tehát eddig csak a nyu-
gat-magyarországi Pannóniából 
ismernek a szakemberek, azokat 
is a Balaton vidékéről.

A leletnek a gyilkosság után 
nyoma veszett, feltételezhetően 
közvetítők útján, a nyolcvanas 
években került a nyugat-eu-
rópai piacra. A Scotland Yard 
nyomozása szerint 1980 és 1987 
között vásárolták meg különböző 

Rézüst: jellegzetes technikai eljárás

A Seuso-kincs rejtélyes útja

gyűjtők egy libanoni születésű 
kereskedőtől, aki hamis libanoni 
exportpapírokat mellékelt hozzá-
juk. A kincsek egy része kalandos 
úton a Sotheby’s akkori elnökéhez, 
Sir Peter Wilsonhoz került, aki el-
adta azokat Lord Northamptonnak. 

1984-ben a készlet a Getty Múze-
umba került, ahol az antik osztály 
vezetője Szilágyi János György 
régészprofesszor barátja volt. En-
nek köszönhetően a magyar régész 
közelről is szemügyre vehette a 
Seuso-kincseket, és ekkor fedezte 

fel az egyik tálon a “Pelso” 
feliratot, mely a Balaton római 
kori elnevezése. Így megkérdő-
jeleződött a tárgyak eredete, és 
a Getty Múzeum nem vette meg 
a készletet. A Sotheby’s azonban 
néhány évvel később felajánlot-
ta Lord Northamptonnak, hogy 
eladja a Seuso-kincseket, de 
előtte egy szűk körű bemutatót 
tartottak a potenciális vevők 
számára. Ekkor foglalták le a 
tárgyakat, és indítottak pert 
Lord Northampton ellen. A 
perben Libanon, Horvátország és 
Magyarország próbálta bebi-
zonyítani, hogy ők a tárgyak 
eredeti tulajdonosai. A libano-
niak hamar kiszálltak, miután a 
kiviteli papírokról kiderült, hogy 
hamisak. 1993-ban New Yorkban 
hozott ítélet szerint egyik ország 
sem tudta hitelt érdemlően 
bizonyítani, hogy területén 
találták meg a negyvenmillió 
font (mintegy tizenhatmilliárd 
forint) kikiáltási árú leleteket. 
Így az obskurus származású 
ezüstedények a lord birtokában 
maradtak, ugyanakkor a legális 
nemzetközi műkincspiacon gya-
korlatilag eladhatatlanná váltak.
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SZÓRAKOZÁS

Idén már harmadik alkalommal találkoztak Fehérváron a Chrono Classic futam 

résztvevői. Az Oldtimer Szuperkupa, Magyarország legnagyobb veteránautós 

túraverseny-sorozatának utolsó előtti futama, ahol a gyönyörűen restaurált és 

műszakilag kiváló állapotban lévő autók nemcsak kiállításszerűen láthatók, 

hanem működés közben hallhatóak, „érezhetőek” voltak.

Történelem négy keréken

Sokan látogattak ki a szombat reggeli rajthoz, hogy megcsodálhassák a 
veterán csodákat

A Mercedes-Benz 170V Cabrio Limousine nyitott változata ma már 
viszonylag ritka. A legtöbb példány a háborúban odaveszett. Ez a példány 
túlélte a Barbarossa hadműveletet, és 1958 óta Magyarországon van.

Az autógyártás aranykorának kiváló darabja a Jaguar XK 140-es, melyet 
1954 és 1957 között Coupe, Cabrio és Roadster kivitelben gyártottak. Az 
autóban duruzsoló 3,5 literes, 213 lóerős motor legendás típus, öt alkalommal 
nyerték vele az ötvenes években a Le Mans-i 24 órás versenyt.

bácSkai geRgely

10-től 10-ig a Vörösmarty Színházban
Szeptember 20-án a Vörösmarty 

Színház is belecsap a lecsóba: nyílt pró-

bákkal, kulisszajárásokkal, zenés csa-

ládi és sok más izgalmas programmal 

várják a nagyérdeműt a teátrumba.

Miközben több száz üstben 
rotyog majd a lecsó a város-
ban,  10 órakor „becsengetnek” 
a Vörösmarty Színházba: a 
Szironta Együttes csengety-
tyűműsorával kezdetét veszi 
az egész napos mulatság. A 
színház minden zegzugában 
próbafolyamat zajlik, hiszen 
októberben több bemutatót 
is tartanak: szeptember 20-án 
azonban kinyílnak a „titkos” 
ajtók. Délelőtt a nagyszínpadon 
az Őfelsége komédiása, az alag-
sori próbateremben az Edith és 
Marlene című előadás próbá-
jába tekinthetnek bele a nézők, 
18 órától pedig A félkegyelmű 
is „megmutatja” magát a Kozák 
András Stúdióban. 

Az előző években a színház előtt zajlott a mulatság, idén mindenkit bein-
vitálnak a teátrumba 

A Cyrano Caffé egész nap izgal-
mas családi programok helyszíne 
lesz. Kozáry Ferenc színművész 
11 órától tart interaktív színházi 
foglalkozást gyerekeknek, 14 órá-
tól a Versengő Zenebónia című 
előadás szereplői zenés, játékos 
családi foglalkozásra várják a ki-
csiket. Délutánra mindenki hoz-
za magával a kézügyességét és a 
kreativitását is, hiszen 15 órakor 
kinyit a Kellékgyár: a kellékké-
szítés rejtelmeivel ismerkedhet 
meg a színházszerető közönség. 
16 órakor a Kozák András Stú-
dióban a Hamlet című előadás 
olvasópróbáját tartják majd, ám 
rendhagyó módon nem színé-
szekkel, hanem önként jelentke-
ző nézőkkel. 19 órától Színpadi 
kvíz kezdődik, ahol a színészek és 
nézők egyaránt bekapcsolódhat-
nak a játékba. A mozgalmas nap 
zárásaként 21 órától látványos 
színpadtechnikai show veszi 
kezdetét a nagyszínpadon. 

Mindezek mellett egész nap 
lehet jegyet és bérletet vásárolni 
a jegyirodában. Ezen a napon 
indítják útjára az új Vastaps 
bérletet, amely három vidám, 
szórakoztató darabot foglal ma-
gába. 15 órától 18 óráig ezt akár 
a Vörösmarty Színház művésze-
itől is meg lehet vásárolni, akik  
közös fotózkodásra és dedikálás-
ra is várják a nézőket.

Szeptember 20-án tartják ország-
szerte a színházak éjszakáját: a Vö-
rösmarty Színház az egész napos 
programsorozattal kapcsolódik a 
jelentős eseményhez, de természe-
tesen színházi lecsó is rotyog majd 
az üstben. Kóstoljon bele!

A részletes program a www.

vorosmartyszinhaz.hu honlapon 

érhető el. 

Fo
tó

: S
im

on
 E

rik
a 

Fo
tó

: B
ác

sk
ai

 G
er

ge
ly

Fo
tó

: S
im

on
 E

rik
a 



19KÖZÉLETközéleti hetilap FEHÉRVÁR
A  H E T I L A P

vakleR lajoS

2014. 09. 15. HÉTFŐ 
 
00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

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

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

10:00	 Trópusi	hőség	–	Pro	
és kontra – am. 
sorozat (12) 

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

17:35 Hitünk és életünk
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

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

labdarúgó	mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

2014. 09. 16. KEDD

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

egész órakor a 
Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

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

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

magazin 
20:15 Hírek
20:20 Vác - Fehérvár KC 

kézilabda	mérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:40 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

2014. 09. 17. SZERDA

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

egész órakor a 
Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

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

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa   
20:15 Hírek
20:20 Videoton FC – Vasas
	 labdarúgó	mérkőzés	

közvetítése	felvételről
22:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:45 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 09. 18. CSÜTÖRTÖK

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Bajnokok városa 
– ismétlés

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

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

17:35 Bajnokok városa 
– ismétlés

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

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

magazin 
20:15 Hírek
20:20	 Linda	és	a	főtörzs	–	

Az ellopott nyugdíj 
– ol. sorozat (12)

21:50 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

22:35 Képes hírek - benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 09. 19. PÉNTEK
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek
08:00	 Élő	közvetítés	

Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város 
közgyűléséről

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	 Linda	és	a	főtörzs	

– Röntgenszem – 
ol. sorozat (12)

21:50 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

22:15 Képes hírek – benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 09. 20. SZOMBAT
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:45 Köztér – ismétlés
17:20 Aqvital FC – Soroksár 

labdarúgó	mérkőzés	
közvetítése	felvételről

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

Halálos üzelmek I. 
– am. sorozat (12)

20:15 Jó estét, Fehérvár! - 
ismétlés 

20:35 Texas királya – 
am.	film	(12)

22:10 Jó estét, Fehérvár! – 
ismétlés 

22:30 Képes hírek - benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 09. 21. VASÁRNAP
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:05 Köztér – ismétlés
17:40 Fehérvár KC – 

Dunaújváros 
kézilabda	mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

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

archívumából
20:20 Haladás - Videoton 

FC labdarúgó 
mérkőzés	közvetítése	
felvételről	

22:00 A hét hírei – ismétlés 
22:20 Képes hírek - benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

A hét hírei című heti hírösszefoglalónk minden 

vasárnap 19 órakor jeltolmáccsal látható!

A Fehérvár Televízió műsora 2014. szeptember 15-től szeptember 21-ig:

K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S

Kiemelt ajánlataink:
szeptember 16. 20:20 Vác - Fehérvár KC kézilabda mérkőzés közvetítése felvételről

szeptember 18. 19:45 Együtt – családi magazin. Benne: Seuso kiállításra készülve, ősszefoglaló a 
Börgöndi Repülőnapról

szeptember 21. 17:40 Fehérvár KC – Dunaújváros kézilabda mérkőzés közvetítése felvételről

Mario, a varázsló is köszöntötte a szedreskertieket

Másodszor is megrendezték 
a Szedreskerti Mulatságot

A mögöttünk hagyott hétvégén 

immár  második alkalommal 

rendezték meg a Szedreskerti 

Mulatságot. A Palotai úti sportpá-

lyán felállított óriássátor zsúfolásig 

megtelt a városrész polgáraival. 

A környéken élők apraja-nagyja 

emlékezetes délutánt tölthetett el 

a mulatságon.

Iskolakezdés jó látással
Az iskolakezdés körül rengeteg teen-
dője van egy lelkiismeretes szülőnek. 
Azonban nem csak a tankönyvek, 
nyáron kinőtt ruhák, iskolaszerek 
beszerzéséről kell gondoskodnunk.

Gondolnunk kell arra is, hogy a gyerek 
szeme nem változott-e a nyáron. Ér-
demes még az iskola megkezdése előtt 
ellenőriztetni azt, szükség esetén elké-
szíttetni a jó korrekciót, hogy a tanulás 
már az elején könnyebben menjen.
 Sok problémát, iskolai elmaradást 
és felnőttkori, végleges tompalátást 
lehetne megelőzni a jó szemüveg-
gel. A szükségtelen alkalmazkodási 
többlet, azaz a szemüveg hiánya, 
mely az idegrendszert is megterheli, 
nehezíti a gyerek napi tevékenységét, 
gátolja a tanulásban, akár viselkedési 
problémákat is okozhat.
Nem csak az iskoláskorú gyermekekre 
kell azonban gondolnunk. Különösen 
ajánlott vizsgálatra vinni már a kicsi-
ket is. Ha a családban volt szemészeti 
eltérés, koraszületés, eltérő nagyságú 
szemgolyók, pupillák, kancsalság 
észlelése esetén, gyerek közelről olvas, 
rajzol, gyakori fejfájása van, hunyorog 
feltétlenül vizsgáltassuk meg a szemét.
A gyermekszemészet a szemészet 
szakmán belül is egy nagyon speciális 
terület. A gyermekszemész egyrészt 
más műszerekkel dolgozik, de ami 

a legfontosabb, hogy a gyermekek 
szemészeti vizsgálata más módsze-
reket igényel. Egy kis gyerek nem 
tud olvasni, esetleg megkérdezni sem 
könnyű tőle, hogy mit is lát egy ábrán.
Madách utcai üzletünkben lévő 
rendelő magas technikai színvonalon 
felszerelt. A többi műszer között 
külön megemlíthető egy olyan 
korszerű számítógép vezérelt speciális 
gyermekszemészeti vizsgáló gép, 
mely különösen alkalmas csecsemők, 
gyermekek fénytörési hibájának, 
vagy akár rejtett kancsalságának nagy 
pontosságú meghatározására. 
A vizsgálatot Dr. Nagy Piroska 
szemész szakorvos végzi a hét minden 
napján előzetes bejelentkezés alapján.
Megkönnyítendő az iskolakezdés 
okozta kiadásokat, augusztus és 
szeptember hónapokban 20% ked-
vezményadunk komplett szemüveg 
készítése esetén a gyermek keretek és 
lencsék árából.
Szeretettel várjuk Önt és családját 
üzleteinkben.

Cserta János, optometrista, látszerész mester
Cserta Optika
Székesfehérvár, Madách u. 1. T.: 340-556, 
Távírda u. 25. T.: 507-360
www.csertaoptika.hu
www.facebook.com/csertaoptika1

A nézőket színvonalas kulturális 
programokkal várták a szerve-
zők. Fellépett Mario, az ország-
szerte ismert harmonikaművész, 
gyermekműsorral kedveskedett 
a családoknak a Palacsinta 
zenekar, majd a  MusicKell 
produkciója és a Rockin’ Stevie 
rock’n’roll show-ja következett. 
A nap csúcspontjaként Sipos F. 
Tamás dalszerző és előadómű-
vész állt a közönség elé.
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A mesemondás virágkora 4 és 9 éves kor közé tehető. Érdemes minden szülő-
nek kihasználni ezt az időszakot!

A metálvilla kötelező elem

Szeptember közepétől egy új könyv-

vel gazdagodhat a szülők, pszicholó-

gusok, pedagógusok és a gyerekek 

könyvespolca: megjelent Dr. Kádár 

Annamária új kötete.

A Mesepszichológia 2. az „Út-
ravaló kényes nevelési helyze-
tekhez” alcímet viseli. A Nyitott 
Akadémia programsorozat 
keretében Fehérvárra látogatott 
a szerző, aki az előadás előtt 
szívesen beszélgetett velünk a 
mesemondás varázserejéről és 
a kötet születésének körülmé-
nyeiről.
„A gyerekek és a felnőttek szerették 
Lilla és Tündérbogyó kalandjait, 
így elhatároztam, hogy folyta-
tom a sorozatot. A kötet tíz új, 
általam írt, az érzelmi intelligen-
ciát fejlesztő mesét is tartalmaz a 
4-9 éves korosztály számára. Az 
érzelmi intelligencia korlátlan 
mértékben fejleszthető.  Mégpedig 

Két napra valódi heavy metal 
szaküzemmé vált a 8-as műhely. 
A Fehérvár Feszt keretében 
számos zenekar pörgette a kö-
zönséget. Minden zúzdarajongó 
talált kortól és világképtől füg-
getlenül kedvére való csapatot a 
két végtelenül puritán színpad 
valamelyikén. Belül harapott a 

A nevelés mesés útja

Fehérvár, fesztelenül

cSabai doRiNa

kiSS láSzló

úgy, hogy a szülő tudatos lesz a 
saját érzelmi  kifejezéseiben és 
elfogadja, megtanulja kezelni  
gyermeke érzéseit. A népmese úgy 
fejleszti az érzelmi intelligenciát, 
hogy a gyermek, azonosulva a me-
sehőssel, szimbolikusan végigjárja 
annak életútját. A Tündérbogyó-
mesék egy-egy sajátos problémakör 
köré épülnek, melyet gyermeki 
perspektívából közelítünk meg, 
továbbá a történetekben található 
sok érzelemkifejező szó is segíti az 
érzelmi intelligencia fejlődését.
Olyan sok nevelési kérdést kaptam, 
hogy a mesesorozat kiegészült több 
száz oldal pszichológiai útravaló-
val. A kényes nevelési helyzetekre 
koncentrálva négy területet vettem 
górcső alá. Ez a testvérféltékeny-
ség, a dackorszak, a félelmek és 
szorongások, illetve a gyász és a 
veszteségek problémaköre. Felbuk-
kan azonban a gyerek és az állat 
közötti kapcsolat, a hazugságokhoz 
való viszonyulás és a szeretetnyel-
vek használata is.

A második könyvemben a szülő-
gyermek kapcsolat útvesztőivel, 
a kényes nevelési helyzetek-
kel foglalkozom és igyekszem 
megmutatni azt is, hogy miként 
jelennek meg ezek a helyzetek a 
mesékben.  Továbbá korcsopor-

tokra és témakörökre lebontva 
ajánlok olyan, valóban magas 
színvonalú, magyar és külföldi 
szerzők által írt meséket, me-
lyeknek meggyőződésem szerint 
jó hasznát vehetjük a problémák 
megoldásában.” 
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hangerő rendesen, a gyárfalak 
viszont alig engedtek át ebből 
valamit, így kívülről inkább 
kedélyes romkocsmának tűnt a 
helyszín. Kívül kedélyes poha-
razgatás, bent pogó, léggitározás, 
légdobolás és egyéb kötelező 
metálelemek. Fesztivál, feszte-
lenül – és ez így volt két fontos 
és tökéletes nap az idelátogató 
rajongóknak.
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A Titkok Parkja elnevezésű QR kódos játékkal megismerhetjük az egykori 
életmódbeli szokásokat, hagyományokat

Július végén nyílt meg városunk 

legújabb játszóparadicsoma, az uniós 

projekt keretében megvalósult Koronás 

Park. Az idelátogató családok nemcsak 

egy modern eszközökkel felszerelt ját-

szótéren találhatják magukat a hajdani 

vidámpark területén, de városunk kö-

zépkori múltjába is belecsöppenhetnek. 

Nyitva tartás
Május 1. és szeptember 30. 
között: 9-21 óráig
Október 1. és április 30. 
között: 10-18 óráig
A játszótér ingyenesen igény-
be vehető, a kinekt játékok 
és a szervezett programok 
azonban belépődíjasak. 
Bővebb információ: 
www.koronaspark.hu

Megelevenedő történelem a Koronás Parkban
Schéda Szilvia dombokon alakult ki először a város 

magja, a Géza fejedelem által létre-
hozott templom körül. Ez a mocsaras 
terület is megjelenik a játéktéren 
– csakúgy, mint a játszófalu, a 
lovagi pályák, a vár vagy a koro-
názó domb - jelképezve a hajdani 
városszerkezetet.” – mondta el F. 
Szegő Krisztina, a Székesfehérvári 
Turisztikai Közhasznú Nonprofit 
Kft. ügyvezetője.

Állandó és rendel-

hető programok

A parkban kihelyezett 
információstábla-rendszer segítsé-
gével könnyen megismerhetjük a 
játékterek középkori vonatkozásait. 
A táblákon található QR-kódok 
segítségével ráadásul a játékos 
kedvű látogatók okostelefonjuk se-
gítségével egy titokfejtő rejtvénysor 
megoldásában is részt vehetnek, 
miközben bejárják a parkot.
A virtuális világot kedvelő 
gyerekek a központi épületben 

kialakított kinekt játéksarokban 
egy mozgásérzékelő rendszer hasz-
nálatával az egykori koronázások 
vagy a fehérvári ostrom részeseivé 
válhatnak.
„A Koronás Parkban különböző 
korosztályokat kiszolgáló történelmi 
játékok, előadások (pl. Élő-Képes 
Krónika, Középkori kaszinó, Korok 
ízei) de hagyományőrző és identitást 
erősítő programok is igénybe vehetők 
elsősorban iskolás csoportok számára” 
– tette hozzá F. Szegő Krisztina.

„A gyermekek a játszóeszközök 
használata közben is ismerkedhetnek 
történelmünknek ezzel a jelentős 
korszakával. Mint ismeretes, váro-
sunk annak idején egy mocsárvidé-
ken jött létre. Az ebből kiemelkedő 
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SZÓRAKOZÁS

Keresztrejtvény

A FehérVár magazin múlt heti számában is folytattuk a barangolást 
Székesfehérvár történelmében a rejtvény megfejtései között. Siklósi 
Gyula régészprofesszor kutatásaira alapozva állítja, hogy I. Ferdinánd 
székesfehérvári koronázását kivéve valamennyi, nálunk, Fehérváron 
koronázott királyunk útvonala szigorúan betartott rend szerint történt. 
Azaz valamennyi Fehérváron koronázott király egy adott útvonalon 
haladt végig koronázásának napján. Múlt heti újságunk rejtvényét azok 
fejtették meg helyesen, akik az alábbi koronázási állomásokat kap-

ták: 1. KIRÁLYKÚT, 2. BUDAI KAPU, 3. KIRÁLYI PALOTA, 4. 
PRÉPOSTI PALOTA, 5. KIRÁLYI BAZILIKA, 6. SZENT PÉTER 
TEMPLOM, 7. PALOTAI KAPU, 8. INGOVÁNY KAPU, 9. SZENT 
MÁRTON TEMPLOM. Ettől a menetrendtől I. Ferdinánd koronázá-
sakor úgy tértek el, hogy a menet Szent Imre kápolnájához is betért.
Eheti rejtvényünkben megismerhetik a középkori Székesfehérvár hat 
legfontosabb városrészét, melyből a hatodik, a később várfallal körülvett 
belső városrész latin neve.
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Belecsapunk a lecsóba!
az oldalt

SzeRkeSztette:

Schéda Szilvia

Részletes programajánlónkat a www.szekesfehervar.hu eseménynaptárában olvashatja!

Hétfő:
Az elmúlt hat év Böndörödői
10 óra Gárdonyi Géza Művelő-
dési Ház
Folyosógaléria kiállítás keretében 
„Az elmúlt hat év Böndörödői” című 
tárlatot tekinthetik meg az érdek-
lődök október 30-ig.

Ékszerkiállítás
17 óra Vörösmarty Mihály 
Könyvtár Széna Téri Tagkönyv-
tár
Kiállítás Rózsavölgyi Ágnes 
ékszereiből, ékszertartóiból. 
Látogatható: október 11-ig.

Fausztina - Az irgalmasság 
üzenete
18 óra Szent István Művelődési 
Ház
Az Útkereső Filmklub keretében. 
Szinkronizált lengyel életrajzi 
dráma.
Rendező: Jerzy Łukaszewicz      

Kedd:
Nemekből Igenek Klub
17.30 Igéző (Basa u.1.)
Dario Fo Nobel-díjas szerző 
„A magányos asszony” című 
monodrámája a bezártságról 
és a felszabadulásról Szalay 
Mariann előadásában. Utá-
na: Beszélgetés Egey Tímea 
pszichológiai tanácsadó és 
mentorral, valamint Keveházi 
Katával a JÓL-LÉT Közhasz-
nú Alapítványtól.

Szerda:
A pusztinai csángók szőlészeti 
és borászati ismeretei
16.30 Szent István Király Múze-
um (Országzászló tér)
Kis Magyar Néprajz a Múzeum-
ban előadássorozatban: Ha-
raszti Zsigmond néprajzkutató 
előadása.

Az ókori piramisok titkainak 
leleplezése
17 óra Viktória Rehabilitációs 
központ (Székesfehérvár, Erzsé-
bet u. 20.)
Dr. Pécsi Ágnes egyiptológus 
előadása
A rendezvényre a belépés ingyenes.

Őszi kiállítások

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.
 
„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!

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

Csütörtök:
Játékos szülő-gyerek kerékpáros 
délután
16 óra Munkácsy Mihály Általá-
nos Iskola
Örökös Ökoiskolaként idén is 
megrendezi az intézmény az 
immár hagyományos programot 
a Mobilitási Hét keretében. Az 
akadálypályán mindenki bemutat-
hatja, milyen ügyes két keréken, 
a résztvevők a legtöbb versenyzőt 
megmozgató osztály címért verse-
nyeznek majd.

Péntek:
A Munka Világa - kiállítás
Szeptember 19. 10.15, és szeptem-
ber 20. 10 és 17 óra Hiemer-ház, 
Bálterem
A program fő profiljai: állás-
börze, felsőoktatás, munka-
erő-kölcsönzés, diákmunka, 
felnőttképzés, nyelvtanítás, 
tréningszervezés.

Középkori Kaszinó
17 óra Koronás Park
Különböző autentikus középkori 
táblás játék, kártya-, és kockajá-
ték szórakoztatja a résztvevőket 
fejvesztés terhe nélkül. 

Quartettissimo V. Európai 
Vonósnégyes Fesztivál
Szeptember 19-21. 18 óra Károlyi 
Kastély, Fehérvárcsurgó
A fesztivál ismét az Európai Kul-
turális Örökség Napjai keretein 
belül zajlik.
A program ideje alatt ingyenesen 
látogatható egy a vonósnégyes 
hangszereivel kapcsolatos bemu-
tató. Bővebb információ: www.
karolyikastely.hu

Szombat:
SM Nap
9 óra Hotel Magyar Király 
bálterme
A rendezvényen elismeréseket 
adnak át az SM betegeket segítő 
civileknek, majd zenés kulturális 
programmal folytatódik a sereg-
szemle.

X. Lecsófőző Vigasság
Szeptember 20-21. 10 óra Város-
ház tér, Fő utca, Zichy liget
Két napon át gasztronómiai ínyenc-
ségekkel, főzőshow-val, színpadi 
műsorokkal, kézműves vásárral, 
gyermekfoglalkozásokkal vár min-
denkit a város legízesebb fesztiválja.

Szent István Intelmei és a 
magyar szentek
10 óra Szent István Művelődési 
Ház
Az Ars Sacra Fesztivál keretében. 
Előadó: Dr. Bakos Batu.

Illéssyné Naszádos Ilona kiállí-
tásának megnyitója
11 óra Szent István Művelődési Ház
Az Ars Sacra Fesztivál keretében. 
Illéssyné Naszádos Ilona tűzzo-
mánc képeiből rendezett kiállítás 
megnyitója.

Házbemutató séták a Palotavá-
rosi Skanzenben
Szeptember 20, 21. 15 óra Rácz u. 11.
Tárlatvezetés közös emlékidézés-
sel. A részvétel ingyenes.

Egészségnapok az Oltalom 
Alapítvány szervezésében
15.30 Művészetek Háza
Világjárványok árnyékában. 
Tudunk-e védekezni? Vírusközle-
kedés, globális tendenciák, egyéni 
felelősség és kiutak.
Előadó: Tóth Gábor

Stílus- és helyzetgyakorlatok
19 óra A Szabadművelődés Háza
A Prospero Színkör improvizációs 
estje.

Boka és a Klikk koncert
20.30 Öreghegyi Közösségi Ház
Vendég: Rockin’ Stevie és Krepli 
Attila.

Vasárnap:
Királyi játszóház
10 óra Koronás Park
A park tematikájára épülő, a 
középkori szokásokat, játékokat 
felelevenítő játszóház, amelyben 
alkotó és mozgásos játékok várják 
a gyerekeket.

Az ördög három aranyhajszála
10 és 14 óra Igéző (Basa u. 1.)
A Szabad Színház bábelőadása.

Egészségnapok az Oltalom 
Alapítvány Szervezésében
13-18 óra Művészetek Háza
Hites Gábor és Tóth Gábor 
élelmiszeripari mérnök, életmód-
tanácsadó előadásaival várják az 
érdeklődőket. A rendezvény ideje 
alatt: bemutatók, tanácsadások, 
állapotfelmérés.

Bábszínház
16 óra Koronás Park

Egykor fehérvári polgárok voltak 
című kiállítás
16 óra Pelikán Galéria (Székesfe-
hérvár, Kossuth L. u. 15.)
Villányi András fotóművész
Megtekinthető: október 10-ig
Nyitva tartás: keddtől péntekig 
10–18 óráig
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KÉKLÁMPÁSOK

A legtöbb zaklatás családon belül történik
Gyerekek a szexuális bántalmazás árnyékában 

Múlt heti lapszámunkban az interne-

tes zaklatásról írtunk, a gyermekek 

azonban nemcsak a világhálón vannak 

veszélynek kitéve, ezért folytatjuk a 

sorozatot.

Augusztus végén egy tizenegy 
éves kislánynak mutogatta a nemi 
szervét egy 58 éves férfi Zámo-
lyon. Úgy tudjuk, a gyanúsítottat 
korábban több hasonló bűncse-
lekmény miatt már elítélték. A 
feltételezett elkövetőt a helyi 
körzeti megbízott elfogta, azóta 
előzetes letartóztatásban van. 
Nem egyedülálló eset a zámolyi, 
a Székesfehérvári Rendőrkapi-
tányság sok hasonló miatt indít 
nyomozást. Fazekas Beáta rendőr 
százados lapunknak azt mondta, 
minden ilyen bejelentést kiemel-
ten kezelnek, a baj csak az, hogy 
nem minden bűncselekmény jut a 
tudomásukra. A kiemelt fővizs-
gáló szerint a gyermekek – vagy 
azért mert nem tudják, hogy ami 
velük történt, az rossz dolog, vagy 
mert megfélemlítik őket, esetleg 
szégyent éreznek – nagyon ritkán 
mesélik el a velük történteket, így 
a legtöbb eset nem jut a hatóság 
tudomására. Ráadásul a szexu-
ális bűncselekmények többsége 
családon belül történik. „Nem 
olyan régen volt egy olyan ügyem, 
amiben egy tizenhét éves lányról 
derült ki, hogy a nagybátyja ki-
lenc éves kora óta molesztálja. A 

Novák Rita

Fazekas Beáta rendőr százados, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság 
kiemelt fővizsgálója: „A gyerekeket ért szexuális bűncselekmények legtöbb 
áldozata kislány, de kisfiúkat is molesztálhatnak. Őket leggyakrabban por-
nográf felvételek elkészítésére veszik rá.”

Deresné Tanárki Mária a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgató-
ja: „Az egyik legfontosabb feladatunk a gyermekek bizalmának elnyerése, hi-
szen amint megnyílnak előttünk, célzott terápiákkal tudunk rajtuk segíteni.”

A szexuális bűnelkövetők fele
gyermekkorában maga is áldozat
volt (A kép illusztráció.)

tinédzsert a férfi kedveskedésével 
tartotta sakkban, rendszeresen vá-
sárolni, kirándulni vitte őt, az ál-
dozat végül nem bírta a sorozatos 
zaklatást, és édesanyjával megosz-
totta a történteket. Aztán volt egy 
ennél sokkal cifrább esetem is. 
Egy háromgyermekes édesanya 
várandós volt új élettársától, és 
amíg a negyedik, közös babát 
várta, a férfi a nagylánnyal szexu-
ális kapcsolatot létesített, a fiatal 
szerelmes lett a „nevelőapába”, aki 
később a fiatalabb gyermekeket is 
molesztálni kezdte. Ekkor lépett 
közbe a legidősebb gyermek. Az 
édesanyának elmesélte a tör-
ténteket, aki ugyan eleinte nem 
hitt neki, de miután feljelentést 
tettek, tisztázódott az ügy. A 

férfi börtönbe került. Sokszor a 
szülők nem hiszik el a szexuális 
közeledés tényét, vagy annyira 
nincs meg a bizalmi viszony 
köztük, hogy el sem mondják 
nekik a gyerekek. Molesztálási 
gyanú miatt a legtöbb bejelentés 
a jelzőrendszeren keresztül törté-
nik, pedagógusok, védőnők vagy 
orvosok szólnak arról, hogy baj-
ban lehet valaki.” Fazekas Beáta 
azt is elmondta, hogy a gyerekek 
viselkedésének megváltozása intő 
jel lehet, például ha a gyermek 
fejfájóssá, hasfájóssá vagy magába 
zárkózottá válik, előfordulhat, 
hogy szexuális zaklatás áll a 
háttérben.
Ezekre a jelekre figyelnek a Fejér 
Megyei Gyermekvédelmi Köz-
pontban is. Az állami gondosko-
dásba kerülő gyerekek állapotát 
szakértői bizottság tárja fel. Az 
ellátottak rendszeresen vesznek 
részt pszichológiai vizsgálaton. 
Az intézmény vezetője elmondta, 
idén összesen 333-an kerültek 
be a szakellátásba, és az ilyen al-
kalmak során tizennyolc fiatalnál 
merült fel a gyanú, hogy koráb-
ban, a bekerülés előtt szexuálisan 
bántalmazták őket. Deresné 
Tanárki Mária hozzátette, nagy 
hangsúlyt fektetnek az ehhez 
hasonló traumák feltárására és 
azok kezelésére. Mint az igazgató 
fogalmazott, az ellátórendszer-

ben egy-két sajnálatos kivételtől 
eltekintve nem történik szexu-
ális zaklatás, sokkal gyakrabban 
fordul elő családon belül.
Mikolay Sándor igazságügyi 
pszichológus szakértő szerint 
a szexuális bűnelkövetők fele 
gyermekkorában maga is áldozat 
volt. Az áldozatok traumaként 
élik meg az ilyen eseményeket. 
„Egy trauma nem minden eset-
ben megbetegítő, de a következ-
mény kiszámíthatatlan. Az ilyen 
jellegű megrázkódtatások után 
sokszor megakad vagy felgyorsul 
a pszichoszexuális fejlődés. Az is 

előfordulhat, hogy torz irányba 
megy, de a szexuális zavarok mel-
lett pszichés zavarok is kialakul-
hatnak.”  A pszichológus szakértő 
szerint a pedofília betegség, és 
minden gyermekekkel kapcsola-
tos szexuális aberráció az, de hogy 
a szexuális bűnelkövető börtönbe 
kerül-e vagy kényszergyógyke-
zelés vár rá, nem ettől függ. A 
bíróságnak minden ilyen esetben, 
mint más bűncselekményeknél 
is, azt kell mérlegelnie, hogy 
az elkövetéskor beszámítható 
állapotban volt-e a tettes, hogy 
tisztában volt-e a cselekmény 
következményeivel.
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A legendák köztünk élnek. Gede István boldog ember.

vakleR lajoS

Ötvenedik születésnapját ünnepelte 

a Honvéd Szondi György Sportegye-

sület. Az ünnepségsorozat egyik célja 

az volt, hogy ismerjük meg azokat a 

sikeres sportolókat, akik egykoron 

számtalan dicsőséget szereztek a 

klubnak. Közéjük tartozik Gede István 

is, aki magyar válogatott kézilabdá-

zóként a Bartalos fivérek, Horváth 

„Buló” Ferenc, Skultéti, Gyűrűs és Fe-

nyő András kortársaként megszámlál-

hatatlan felemelő pillanatot szerzett 

a fehérvári sportrajongóknak.

Ön volt az elsők egyike, aki a 
nemzeti színű mezt viselhette a 
kézilabda-válogatott tagjaként, 
székesfehérváriként.
Általános iskolás koromban volt 
egy testnevelő tanárom, ő vett rá, 
hogy kézilabdázzak, mert előtte 
tornáztam. Nem árulok el nagy 
titkot, hiszen nemcsak Magyar-
országon, de a világon mindenütt 
ismerik a nevét: Kiss Szilárdnak 
hívták. A városi sportiskola kézi-
labdaedzőjeként vett rá arra, hogy 
magasabb szinten is folytassam a 
játékot. Kevesen tudják, hogy az 
első fehérvári kézilabdacsapat a 
VT Vasas nevet viselte, és Sóstón 
volt a kézilabdapálya. Nagyon jó 
társaságba kerültem. A fehérvári 
kézilabda alapítóinak mindegyi-
ke ott játszott. Birinyi, Csiszár, 
Tombor, Pintér voltak a példa-
képeim.
1967 egy különleges dátum volt az 
életében.
Meghívtak az ifjúsági váloga-
tottba. A sportolók tudják, hogy 
ez különleges pillanat egy fiatal 
életében. Játszottam abban a 
csapatban, Fazekas László veze-
tésével, amelyet úgy doppingolt 
minden mérkőzés előtt: ”Nem 
adunk kegyelmet, de nem is 
kérünk!” Tagja lehettem annak 
az együttesnek, amely először 
legyőzte az NDK és a Szovjet-
unió fiataljait is. Mi voltunk az 
a verhetetlen együttes, amely 
sikert sikerre halmozott.
Mit jelentett ez a későbbi pályafu-
tásában?
Nagyon sokat számított, hiszen 
a későbbiekben is olyan csapa-

„Nem adunk kegyelmet, de nem is kérünk!”

tot alkottunk, akikről már akkor 
is tudni lehetett, hogy a világ 
élvonalába vihetik a kézilab-
dasportot. Csapattársam volt 
Gubányi Ernő, minden idők 
egyik legjobb balkezes átlövője. 
Fazekas Bandi, aki birkózóként 
kezdte. Ott volt velünk a Fra-
diból Mikus, vagy éppenséggel 
Szilágyi István, aki világváloga-
tottságig vitte. Együtt voltunk 
jóban, rosszban.
Nehéz volt vidékről bekerülni a 
válogatottba?
Nem volt könnyű, hiszen akko-
riban Budapest-központú volt a 
sportág. De a sportban akkor is 
létezett a dacszövetség, barátok 
lettünk, és tudjuk ma is, hogy 
a barátok soha nem hagyják el 
egymást.
Legendás mesterek segítettek ak-
koriban is önöknek, hogy sikeresek 
legyenek a pályán és az életben is.
Fazekas Laci bácsiról már 
beszéltem, de meg kell emlí-
tenem Albert Miklóst, aki a 
nemzeti válogatott szövetségi 
kapitánya is volt. Mesteremnek 
tekintettem Faludi Mihályt, 
aki világszerte ismert edző. Ők 
tették a csapatot csapattá. Az ő 
segítségükkel járhattuk végig a 
lépcsőfokokat, és lettünk nem-

csak jó játékosok, de felelősség-
teljes felnőtt emberek is.
Rendkívüli pillanat lehetett részt 
venni az Olimpiai Reménységek 
Tornáján.
Ez az akkori szocialista táboron 
belül egy különleges esemény 
volt. 1970-et írtunk. Jó formá-
ban voltam, így kerülhettem be 
a felnőtt válogatott keretbe is. 
Amikor megkaptam az értesí-
tést, kis híján elsírtam magam. 
Olyan emberek közé kerültem, 
mint Adorján, Kaló, Simó, Sza-
bó, Bartalos Béla.
Mit érez az ember, amikor először 
veheti fel a címeres mezt?
Hátborzongató. Felemelő érzés, 
hogy olyan országot képvise-
lek, ahol boldogan élek, ahol 
megtettem mindent azért, hogy 
képviselhessem a hazámat. 
Gdańskban élhettem át először 
ezt az érzést.
Mikor lett igazán székesfehérvári?
Szondis katona voltam. A ma-
gyar kézilabdasport akkoriban a 
Honvéd klubokra épült. Együtt 
játszhattam Székesfehérváron 
a példaképeimmel felnőttként. 
Évről évre mi határoztuk meg 
a Budapesti Honvéddal együtt 
a sportágat. Érdekes dolog volt, 
hiszen sok tősgyökeres székes-

fehérvári is játszott a csapatban. 
Számomra nagy boldogság volt, 
hogy idekerülhettem, minden 
mérkőzésünkön 2000-2500 
néző szurkolt nekünk a Gö-
dörben. Néha még a környező 
fákon is csüngtek az emberek.
Van valami különleges élménye 
erről az időszakról?
A Budapesti Spartacus-szal ját-
szottunk. Tizenöt perc alatt lőt-
tem három gólt, lecseréltek, majd 
a mester a hátralévő időszakban 
nem küldött pályára. Játéko-
san mondta a mérkőzés végén: 
„Pista, bocsáss meg, elfelejtettelek 
visszacserélni, annyira izgultam.” 
A Tatabánya, az Elektromos és a 
Honvéd elleni rangadók mindig 
különleges élményt jelentettek.
Pályafutása végeztével miért nem 
lett edző?
Világ életemben maximalista 
voltam. Ugyanazt vártam volna 
el a játékosaimtól, mint amit én 
megtettem a sikerekért. Nem 
voltam biztos benne, hogy ezt 
ki tudnám hozni a csapatomból. 
A búcsú a kézilabdától 1977-
ben történt, harmadikak lettünk 
a bajnokságban. Kérték, hogy 
maradjak, de azt válaszoltam, 
szeretném, ha a fiam velem nőne 
föl. Így történt.
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látRáNyi viktóRia

Repülőcsodák égen és földön

Immár tizenkilencedik alkalommal a 

repülés szinte minden ága képviseltet-

te magát a Börgöndi Repülőnapon. A 

változékony időjárás, az eső és a szél 

sem szegte kedvét a látogatóknak, 

az igazán elkötelezett rajongók és a 

repülés megszállottjai ezúttal is ellá-

togattak az Albatrosz Repülő Egyesület 

nagyszabású őszi programjára.

A meghirdetett programokat 
némiképp átszabta az időjárás, de 
ettől függetlenül nem csalódtak 
azok, akik vasárnap Börgönd felé 
vették az irányt, és a repülésre 
szánták napjukat. Láthattak a 

Számos egyéb gép megismerése mellett sétarepülést is kínáltak a közönségnek 
több légi járművön, például helikoptereken, kisebb gépeken, illetve az igen 
népszerű Li-2-es repülőn 

A földön is különféle programok zajlottak, bemutatókat tartottak a II. 
világháborús hagyományőrzők, megjelentek a magyar légierő szárazföldi 
alakulatai, illetve külön színpadi programokkal készültek a családok szóra-
koztatására

Lenyűgöző volt az L29 Delfin sugárhajtású vadászgép, mely hosszú ideig volt 
a magyar légierő kiképzőgépe. Már a hangjába is beleszeretett az ember, s ak-
kor még nem is beszéltünk a gép látványáról, áramvonalas formájáról és arról 
a csodáról, amit a felhőket átszelve mutatott be a nem mindennapi jármű. 

Pont kerülhet a régóta húzódó 
ügy végére?

Mi-1 a kiállításon

Cser-Palkovics András 
polgármester a repülőnap 
megnyitóján elmondta, hogy a 
város mindent megtesz annak 
érdekében, hogy visszaszerezze 
a repülőteret és az ipari parkot, 
majd utána az  Albatrosszal 
közösen szeretnék megál-
modni, hogy reálisan mi lehet 
az a cél, amit Börgöndön ki 
lehet tűzni. „Remélem, hogy 
pénteken le tudjuk zárni ezt a 
hosszú idő óta tartó történe-
tet. Hétfőn beterjesztem azt 

a peren kívüli megállapodást, 
aminek értelmében visszake-
rülne a repülőtér és az ipari 
park Székesfehérvár tulajdoná-
ba. Ehhez kértünk és kapunk 
jelentős kormányzati támoga-
tást, tehát anyagi akadálya a 
lépésnek nincs. Bízom benne, 
hogy pénteken a képviselők 
azt a döntést hozzák meg, 
hogy megállapodunk peren 
kívül.” – mondta el a Fehérvár 
magazinnak Cser-Palkovics 
András.

Mihail Mil a második 
világháború után kezdte el 
egy egyrotoros helikopter 
tervezését. A Mi-1 a Szov-
jetunióban az 1940-es évek 
végén kifejlesztett, dugattyús 
motorral felszerelt, többcélú, 
könnyűfém helikopter. Az 
első szovjet sorozatgyártású 
helikopter volt. 1950-ben 
rendszeresítették, a nyilvános-
ság előtt az 1951-es tusinói 
légiparádén mutatkozott be. 
„Ez az első helikopter, amit 
nagy darabszámban gyártottak 
a Szovjetunióban. Különleges-
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nézők igazi repülőgép-ritkasá-
gokat is. Az oldtimer gépek iránt 
érdeklődők számára is készültek 
különlegességekkel a szervezők. 
Ilyen volt például az R-18 Kánya 
típusú repülő. „Vannak újdonsá-
gok is az idei esztendőben. Van egy 
helikopterszimulátorunk, ami egy 
komplett helikopterfülke, amiben 
élményszerűen lehet vezetni. Itt 
vannak a régi repülőgépek is, nem-
csak a nem repülőképes állapotúak, 
hanem például a LI-2-es, PO-2-es 
is. A világon egyedülálló, hogy ezek 
a gépek egy darabban repülnek.” 
– mondta el Szilády Dezső, az 
Albatrosz Repülő Egyesület 
elnöke. 

sége, hogy a börgöndi repülő-
téren is szolgálatot teljesített a 
hatvanas évekig. Ebben még 
nem gázturbina, hanem egy 
benzinmotor, egy csillagmotor 
van. Ezt a gépet két éve sikerült 
megszereznie az egyesületünk-
nek. Most éppen azért állítottuk 
ki, hogy megtaláljuk azokat a 
műszaki szakembereket, akik 
annak idején ilyen repülőgépe-
ken dolgoztak, mert szeretnénk 
a gépet kiállítható állapotú-
vá, a nagyközönség számára 
láthatóvá tenni, esetleg még 
olyan módon is, hogy hajtómű-
indításig fel lehessen a gépet 
újítani. Repülőképes állapotban 
nem gondolkodunk, de miután 
ebből a gépből nagyon kevés van 
Magyarországon, a múzeumi 
értéke egyre nagyobb.” – tette 
hozzá Szilády Dezső.
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A hétvégén a Bregyó közi Atlétikai Cent-

rum adott otthont a Felnőtt és Serdülő 

Csapatbajnokságnak. A házigazda ARAK-

nak főleg az ifjak versenyében volt oka 

az örömre, a klub serdülői a lányoknál 

első, a fiúknál második helyen végeztek,  

a fehérvári egyesület összesítésben így 

elhódította a magyar bajnoki címet. 

A felnőttek között az ARAK a győri és 

a tatabányai klubbal indított közös 

csapatot, mely végül Pannon Trió néven 

a nyolcadik helyen végzett.

További képek a 19. 
Börgöndi Repülő-
napról: 

Játék a felhők között

Repülő gépcsodák földön és égen

Irány a magasba!

A Csapat ob-n közel ezer atléta versenyzett a Bregyóban, a felnőttek közt nyol-
cadik lett az ARAK, a serdülök viszont megnyerték az országos bajnokságot

Németh zoltáN

Futóklubot indít az ARAK

Tovább bővül a fehérvári atléták nagy 

családja, az ARAK új szabadidősport 

szakosztálya szeretné összefogni a 

város azon futóit, akik testmozgással 

szeretnének tenni egészségük meg-

őrzéséért. Az érdeklődők szervezett 

keretek között, szakmai felügyelet 

mellett győzhetik le a kilométereket.

Három éve merült fel első 
alkalommal az ötlet, hogy az 
ARAK-on belül megalakul-
jon egy olyan szabadidősport 
szakosztály, mely az amatőr, a 
futást a mozgás élményéért űző 
fehérváriakat tömöríti. Az ötlet 
2014. szeptember 17-től válik 
valóssággá, ezen a napon tatja 
első összejövetelét a vadonatúj 
szakosztály.
„Nem feltétlenül tudja minden-
ki, hogyan is kell helyesen futni, 
sportolni. Ezt tanulni kell, és meg 
is lehet tanulni. Én azért indítvá-
nyoztam és támogattam a szakosz-
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tály elindítását, mert rengeteg olyan 
futóblog létezik, melyek szakmailag 
rossz tanácsokat adnak, melyek 
károsak lehetnek a szervezetre is.” 
– mondtaa el Miklósa Erika, az 
ARAK alelnöke.
Az új szakosztályban a hazai at-
létika egyik legjobban felkészült 
szakmai vezetője, Woth Klára 
várja az érdeklődőket.

„Az első alkalom még az ismerkedésé 
lesz, majd személyre szabottan felmér-
jük, kire milyen mennyiségű edzés-
munka várhat. Én azt támogatom, ha 
majd az egyedi igények és adottságok 
felmérését követően fokozatosan, 
együtt jutnánk el az érdeklődőkkel a 
kijelölt edzésmennyiségig.”
Az első edzésre szeptember 17-
én kerül sor, a foglalkozásokra 

minden hétfőn és szerdán 17:30 
és 19 óra között, illetve szomba-
tonként 8 és 10 óra között kerül 
sor az Atlétikai Centrumban. Az 
ARAK szabadidőport szakosz-
tályába jelentkező felnőttek havi 
tagsági díja 6000 forint, a diáko-
ké 5000 forint, a nyugdíjasoké 
3000 forint. A tagdíj fejében a 
jelentkező futók profi körülmé-
nyek között, értékeiket bizton-
ságban tudva, felkészült szakmai 
vezető irányításával hódolhatnak 
szenvedélyüknek.
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Lasan Kromah és társai a Nagyvárad ellen még nem voltak csúcsformában

„Hurrá, megyünk Fehérvárra!” – na jó, itt még nem ennek örül Sergio 
Rodríguez (13) és a többi madridi

Ez még nem a Real, „csak” a Nagyvárad, de van bajunk így is elég – 

gondolhatták a szurkolók a pénteki nemzetközi edzőmeccsen. Az Alba 

ugyan vezetett kilenc ponttal is, mégis kikapott (83-77-re) a hat légióssal 

felálló román ezüstérmestől. A nagyváradi tornán remeklő Cleveland 

Melvin ezúttal észrevehetetlen volt, a center Djapa csak egy félidőn 

át villogott, és láthatóan lassabb, fáradtabb volt ellenfelénél a csa-

pat. „Még nem vagyunk készen, de amikor kész leszünk, rendben lesz 
minden!” – mondta tömören Marcel Tenter vezetőedző. Vasárnap a BC 

Prievidzával is megmérkőzött az Alba és javított: negyven ponttal verte 

szlovákiai ellenfelét (100-60). A két amerikai összesen 44 pontot szórt, 

az első félidőben Kromah, a másodikban Melvin vitte a prímet. Folytatás 

éppen a most legyőzött privigyeiek otthonában, péntektől.

SomoS zoltáN

Októberi csodák Fehérváron: 
Seuso-kincs, Real Madrid

Puskás Ferenc előtt tiszteleg, a Seuso-

kiállítást is megtekinti, s persze 

kosárlabdázik a Real Madrid röpke 

magyarországi látogatása alkalmával 

október 8-án. A szerződést aláírták, 

jön a királyi gárda!

Várni kellett rá, de megérte: a 
világ talán legnagyobb klubjának 
tekintélyes elnöke, Florentino 
Pérez bokros teendői közepette 
(például a futball átigazolási sze-
zon vagy a kosárlabda-világbaj-
nokság) csak aláírta a szerződést. 
A papírt, amely biztosítja, hogy 
a Real Madrid kosárlabdázói 
október 8-án ellátogatnak 
Székesfehérvárra, és bemutató 
felkészülési meccset játszanak az 
Alba Fehérvárral.
Magyar csapat sajnos más mó-
don aligha mérheti össze tudását 
a madridiakkal, akik az Euroliga 
állandó résztvevői, sőt, tavasz-
szal döntősei voltak. Május óta 
szerveződik a számunkra rend-
kívüli mérkőzés, akkor kezdték 
megvalósítani merész tervüket a 
Szent István Kupa szervezői. Az 
idén és tavaly is sikeres után-
pótlástornán mindkétszer itt 
volt a Real korosztályos csapata, 
amelyet a nagyokhoz hasonló-
an profin menedzselnek. De a 
fiatalok szakmai stábja mégis 
jobban megközelíthető volt, 

mint a királyi klub vezetősége. 
Ismeretségek szövődtek, Molnár 
Tamás főszervező és munkatár-
sai fejében pedig merész tervek 
születtek, amelyeket tavasszal 
kezdtek megvalósítani. Csak 
ők tudják, mennyi levelezésbe, 
telefonba, sőt személyes látoga-
tásba került, hogy a kosárszezon 
alatt „vajaskenyértúrákat” ritkán 
vállaló Real Madrid vezetői 
beleegyeztek a fehérvári kiruc-
canásba.
„Készen van a részletes program-
tervezet, amely a Real reggeli, 
madridi indulásával kezdődik” 
– számolt be az október 8-i 
programról Molnár Tamás a 
keddi sajtótájékoztatón. „A re-
pülő Budapesten landol, ahonnan 
különbusz viszi a Real Madrid 
stábját a felcsúti Puskás Múze-
umba. Ezt megtekintik, majd 
továbbutaznak Fehérvárra. A 
Magyar Király Szállóban pihen-
nek és ebédelnek, a városban pedig 
rövid sétát tesznek. A mérkőzés este 
hétkor kezdődik.”
A szervezők (Molnár Tamás 
mellett Balogh Tamás volt 
jelen a tájékoztatón) a Real 
játékosnévsorát is kiosztották, 
ebből kiderült, hogy a legna-
gyobb sztárok szereplésére 
vállalt kötelezettséget a királyi 
gárda. Igaz, kedden még nem 
tudhattuk, hogy az éppen zajló 
világbajnokságon a legjobban 

a litván Maciulis szerepel a 
keretből, aki negyedik lett a 
balti válogatottal – a spanyo-
lok korábban kiestek. De így 
is a világszínvonalból kapunk 
ízelítőt a Vodafone Sport-
centrumban. Mondhatni, a 
kosárlabda kincseit láthatjuk, 
és ez azokban a napokban jól 
rímel majd a magyar kulturális 
életben legalább ekkora jelentő-
séggel bíró és szintén Fehér-
várhoz köthető eseményre, a 
Seuso-kiállítás megnyitására. 
Ezt emelte ki Cser-Palkovics 
András is. „A város feltétele volt, 
amikor a szerződés aláírásához 
szükséges garanciát vállalta, hogy 
a kosárlabdán túlmutatóan is 
legyen városmarketing-értéke en-

nek a látogatásnak. Bízom benne, 
hogy a röviddel korábban nyíló 
Seuso-kiállítás és a mérkőzés, a 
Real Madrid látogatása ösz-
szekapcsolható lesz!” – mondta a 
polgármester.
Az Alba Fehérvár–Real Madrid 
meccs természetesen minden 
magyar kosárbarát fantáziáját 
megmozgatja, az érdeklődés 
vélhetően óriási lesz. A jegyvá-
sárlásról ezen a héten ígérnek 
tájékoztatást a szervezők, de azt 
már elárulták: nem lesznek tisz-
telet- és VIP-jegyek. Mintegy 
ezerháromszáz ülő és hétszáz-
ötven állójegyet adhatnak el a 
csarnokba, az Alba bérletesei 
elővásárlási lehetőséggel élhet-
nek majd.
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A Villach ellen jobban ment a játék, mint Bécsben

Balról: Alekszejev Tamara, Demeter Bence, Kovács Sarolta, Demeter Ger-
gely és Harangozó Bence a Városháza Dísztermében

Sportműsor
Ez a hét is jól kezdődik – de 
még mennyire, hétfőn és 
kedden is lesz sportközvetí-
tés a Fehérvár Televízióban. 
Ráadásul jóstehetség nélkül 
kijelenthető, győztes csaták 
kerülnek képernyőre, hiszen 
a Vidi és a Fehérvár KC hét-
végi sikere lesz megtekinthe-
tő, felvételről. Itt tehát már 
nem kell izgulni, de hogy mit 
játszik a szép múltú Vasassal 
a Videoton a Ligakupában 
(a tévében szerdán) vagy 
mire megy a Haladással ritka 
idegenbeli meccsei egyikén 
(vasárnap este láthatják), ez 
most még nem tudható (bár 
a fehérvári forma alapján 
sejthető). És a kézis lányok 
is képernyőre kerülnek még 
egyszer, a Dunaújváros elleni 
megyei rangadót láthatják 
a kedves nézők vasárnap 
délután. Közben ne feled-
jék: minden reggel nyolctól 
sportfélóra a Vörösmarty 
Rádióban! 

SomoS zoltáN, kaiSeR tamáS

SomoS zoltáN

Jó hazai rajt az EBEL-ben

Fiatal, de már sikeres 
sportolók a Városházán

Megkezdődött, és rögtön emlékezetes 

meccset hozott az EBEL 2014/15-ös 

idénye a Fehérvár AV19 számára. 

A Villach ellen az első harmadban 

hátrányba került, de a másodikban 

fordított a Volán. Vasárnap azon-

ban Bécsben kikaptak a Fehérvári 

Ördögök.

Némi meglepetésre Rajna Mik-
lóst állította a kapuba a szezon 
első tétmeccsén Rob Pallin, 
aki már nem számíthatott a 
nemrég érkezett Maciasra, mert 
a pénteken kiadott közlemény 
szerint a bekk távozott Fehér-
várról. Van tehát még dolog a 
kerettel, de a meccsen mindenki 
odatette magát. Igaz, az első 
harmadban a Villach lőtt többet, 
és a vezetést is megszerezte, de 
nem volt egyoldalú a találko-
zó. Sajnos négy emberelőny is 
kimaradt fehérvári részről. A 
második húsz perc nagyszerűen 

A csapatban világbajnok Demeter 

Bence, a többi, nyáron remeklő 

öttusázó, valamint Sebestyén Dalma 

úszó is tiszteletét tette múlt héten a 

fehérvári városházán.

Hagyomány, hogy a polgármester 
fogadja a hazai és nemzetközi 
színtéren kiemelkedően teljesítő 
fehérvári sportolókat, akik to-
vább építik a Bajnokok Városáról 
kialakult pozitív képet. Akár 
állandó jelleggel nyitva lehetett 
volna előttük a patinás épület 
kapuja, hiszen egymást érték a 
rangos versenyek, és szerencsére 
a fehérvári sikerek is. Sebestyén 
Dalma a Kínában rendezett 
második ifjúsági olimpián egyet-
len képviselője volt a városnak, 
mindegyik számában döntőbe 
jutott. A polgármester kiemelte, 

Dalma jó úton halad, hogy a 
felnőttek olimpiáján is ott legyen. 
„A város minden támogatást 
megad azoknak a versenyzőinek, 
akik esélyesek arra, hogy olimpián 
képviseljék Székesfehérvárt, és erre 
reális esélyünk jelenleg úszásban, 
öttusában és atlétikában lehet.” – 
mondta Cser-Palkovics András. 
Ennek megfelelően aztán az 
öttusázók is elismerést kaptak 
a díszes tanácsteremben. Szép 

számban érkeztek, hiszen a friss 
csapat-világbajnok Demeter 
Bencén és az egyéniben hatodik 
Kovács Saroltán kívül mindazok 
itt voltak, akik a nyári, fehérvári 
Európa-bajnokság sikeres meg-
rendezésén fáradoztak. Demeter 
Bence elmondta, a kvalifikáció-
ban is az lesz a célja, hogy meg-
szorongassa illetve megelőzze a 
hazai riválisokat. Mert jövőre már 
tényleg Rio kerül célkeresztbe!
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indult, Marino megszerezte 
a szezon első Volán-gólját, a 
meccs felén alig túl pedig már 
itt volt az előny: Kovács Csaba 
értékesítette Banham gólpasszát. 
A csarnok remek hangulatát ki-
csit elrontotta Jarett egyenlítése, 
de érezhető volt, meglepheti az 

esélyesebb Villachot a Fehérvár.
A fiatalok is igyekeztek, de a 
rutinosabbak hozták a meccset: 
a  záró harmad elején megint a 
Kovács-féle sor villant. Magosi 
vette be a Volán-szurkolók régi 
„kedvencének”, Lamoureux-nak 
a kapuját. Többször próbálkozott 

a hazai csapat, mint ellenfele, 
de sorozatosan emberhátrányba 
került, és a sokadik ilyen alka-
lommal ismét egyenlítettek a 
villachiak. Nagy hajrá kezdődött 
a győztes gólért, ami kevesebb 
mint két perccel a vége előtt a 
Volánnak jött össze: Sarauer 
bizonyította, hogy nyerőember 
tud lenni az idei csapatban is.
Remek győzelemmel kezdte az 
EBEL-szezont a Volán, a bécsi 
folytatás azonban már nem volt 
ennyire szép. Az osztrák fővá-
rosban gyors gólváltással indult 
a vasárnap esti meccs, majd még 
az első harmad végén kettőre nö-
velte előnyét a Volánnal szemben 
a Vienna. Majd erre pakolt rá 
még egyet Carson a másodikban, 
így mínusz háromról várta a záró 
húsz percet a Fehérvár. Ez a já-
tékrész két-két gólt hozott, a mi-
einktől Wehrs és Saraeuer voltak 
eredményesek, a Volán azonban 
az EBEL második játéknapján 
6-3-ra kikapott Bécsben.
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Juhász Roland, Gyurcsó Ádám, 

Kovács István, Nikolics Neman-

ja. Ők voltak részesei a magyar 

válogatott újabb „történelmi” 

vereségének, az észak-írek elleni, 

Üllői úti 1-2-nek. Miközben itthon 

a Vidi sikersorozatáról beszéltek 

a meccs előtti hetekben, a nem-

zetközi találkozó után a fehér-

vári játékosoknak is kijutott a 

kritikából. Hogy miként dolgozza 

fel ezt egy futballista, nyilván 

függ a rutintól és a személyi-

ségtől. Juhász Rolandnak már 

aligha lehet újat mondani, a fiatal 

„Kokó” ellenben megszenvedheti, 

ha előveszik a kritikusok. Burcsa 

Győzőtől, a Videoton sok csatát 

megélt klubigazgatójától, egykori 

válogatott játékostól megkérdez-

tük, hogy kezelik a helyzetet a 

fehérvári profik, de udvariasan 

elhárította érdeklődésünket, 

mondván, mivel nem ismeri a 

válogatottnál folyó munkát, nem 

is akar a „megmondóember” 

szerepében tetszelegni. Így azt mi 

tesszük hozzá: nyilván ráfér még a 

rutinszerzés és az erősödés a Vidi 

legjobbjaira is, ahogy a csapatra 

is az az erősítés, ami a tervezett 

nemzetközi kalandok sikeres meg-

vívásához elengedhetetlen lesz.

Somos Zoltán

Variációk Vidi-válogatottakra

Kokonak a víz még jól is jött, mert a technikája érvényesült

Nikolicsnak nem volt nehéz dolga még a vízen sem – ez maga a gól

Hetedszer sem tévesztett 
lépést a Vidi

Az Újpest és a Sóstón irreális körül-

ményeket teremtő eső sem tudott 

megálljt parancsolni a nyolcadik 

bajnokiján nyolcadik győzelmét be-

gyűjtő Videoton FC-nek. Joan Carrillo 

együttese a lila-fehérek mellett a 

hatalmas tócsákat is legyűrte, Juhász 

és Nikolics góljaival 2-0-ra nyertek a 

piros-kékek.

Az OTP Bank Liga 7. fordulója 
előtti hatalmas esőzés alaposan 
átszabta a hétvége programját: a 
Paks–DVTK meccset már egy 
nappal a kezdési időpont előtt 
elhalasztották a tolnai csapat 
pályájának használhatatlansága 
miatt, míg az ETO kecskeméti 
vendégjátéka az 58. percben, 
1-1-es állásnál szakadt félbe a 
mostoha körülmények miatt. A 
vasárnapi Videoton–Újpest ta-
lálkozó előtt is nagy mennyiség-
ben hullott az égi áldás a Sóstói 
Stadion gyepszőnyegére, melyen 
minden egyes lépést legalább 
harminc centire felfröccsenő 
víztömeg kísért. Iványi Zoltán 
játékvezető végül úgy döntött, 
hadd menjen a játék, a fehér-
váriak a Calatayud – Szolnoki, 
Juhász, Vinícius, Stopira – Sán-
dor, Simon – Gyurcsó, Kovács 
(Kleinheisler 76.), Oliveira 
(Feczesin 65.) – Nikolics 
(Trebotić 83.) összetételben 
kezdtek a lila-fehérek ellen.
Ahogy azt várni lehetett, a 
felázott talaj sokszor megtréfálta 
a feleket, a csapatok azonban 
ennek ellenére próbálták saját, 
sokpasszos játékukat játszani. 
Az első félidőben a Vidinek 
akadtak inkább helyzetei, ám az 
Újpest sem tétlenkedett. A 30. 
perc környékén az eső ugyan 
alábbhagyott, ám a dagonya 
addigra már kialakult. Mindez 
a legkevésbé sem akadályozta 
Juhász Rolandot, aki a 38. perc-
ben előnyhöz juttatta a Vidit, a 
válogatott védő Oliveira bal ol-
dali beadását fejelte öt méterről 
Balajcza kapujába.

Focistának 

lenni jó

Szerintem így van, de ehhez 
alázat kell! Alázat, amiből 
az utóbbi időben viszonylag 
keveset láttam. Mi az, hogy 
Lipták magyar vezetésnél 
lesétál a pályáról?! Akkora 
baja volt, hogy szombaton 
már kezdőként lépett pályára 
Győrben. Tudnék mondani 
nem egy, nem kettő sportágat, 
ahol törött lábbal, kézzel is 
játszanának hasonló esetben. 
Mi meg kikapunk az észak-
írektől.
De van ám más bajom 
is: volt szerencsém(?) 
a héten egy nemzetkö-
zi utánpótlástornába 
belepillantani. Még 
mindig labdarúgásról 
van szó. A séró, a tetkók 
már rendben, csak alázat 
és focitudás nincs. A 
magyar csapat (nevet 
szándékosan nem írok) 
gyáván, ötlettelenül 
futballozott, illetve nem 
futballozott. Simon Tibi 
mondta mindig: rosz-
szul lehet játszani, de 
lélektelenül nem! Ha már 
tizenvalahány évesen 
hiányzik az akarat és 
az alázat, akkor mire 
számítsunk később? Mert 
lehet itt új stadion, meg 
akadémiai rendszer, ha 
a gyerekek nem akarnak 
játszani, akkor kár a 
gőzért. Én bízom benne, 
sőt hiszek benne, hogy 
ezen lehet változtatni, 
csak most már jöhetne 
végre valaki, aki el is 
kezd cselekedni, és nem 
csak dumál! Mert focistá-
nak lenni jó, csak jelenleg 
nem feltétlenül nálunk. 
Pedig mi, magyarok sze-
retjük a focit, mert még 
Liptákék legutóbbi mecs-
csére is majdnem megtelt 
a stadion. A jelszó talán 
ez lehet: ALÁZAT!

kaiSeR tamáS

Németh zoltáN

A második félidőben nem 
kellett sokat várni az újabb 
hazai gólra, az 50. percben 
Kovács remek labdát adott 
Gyurcsónak, aki önzetlenül 
Nikolics elé tálalt, a fehérvári 
csatárnak pedig nem okozott 
gondot kilenc méterről meg-

szereznie szezonbeli nyolcadik 
találatát.
Az időközben a felhők közül 
kikandikáló napsütés már csak 
hab volt a tortára, a Vidi 2-0-ra 
nyert, és hét győzelemmel, 21 
ponttal fölényesen vezeti a 
tabellát.
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Mayer Szabinának és társainak eddig sem volt könnyű 
dolga, és a folytatásban sem lesz az. Legközelebb a 
Dunaújváros érkezik Székesfehérvárra.

kaiSeR tamáS

Négyből kettő

A megszerezhető pontok felét gyűjtötte 

be két idegenbeli meccsén a Fehérvár KC. 

Bakó Botond együttese előbb Békéscsa-

bán kapott ki szoros mérkőzésen, majd 

vasárnap este nyert Vácott, és szerzett két 

értékes pontot.

Az ember fia akármerre jár, és szóba 
kerül a női kézilabda-bajnokság, 
mindenki arról beszél, hogy az idei 
mennyire szoros lesz, az eddig legki-
egyenlítettebb versenyfutásra számít 
a többség. Ebből következik: minden 
szerzett és vesztett pontnak óriási je-
lentősége van. Ebből a szempontból 
nézve nagy kérdés, az FKC elmúlt 
heti két találkozója után félig teli, 
vagy félig üres az a bizonyos pohár. 
Ezt nyilván majd az alapszakasz 
végén lehet pontosan megállapítani. 
Az azonban tény, hogy a Fehérvár 
KC szerdán kikapott Békéscsabán 
(24-22), igaz, ha lehet ilyet mondani, 
a Viharsarokban ki lehet kapni…
A folytatás már szebbre sikeredett, 
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pedig Vácott sem könnyű két pon-
tot szerezni, Tilingeréknek azonban 
sikerült. A szünetben még döntet-
lenre állt a Vác–Fehérvár meccs, a 
második félidőben azonban tizenegy 
percen át nem találtak be Konkoly 
Csaba lányai, ekkor eldönthette volna 
a meccset a Fehérvár. De nem tette, 
csak három gólt szereztek ez idő alatt 
lányaink. A végén ennek ellenére sem 
kellett izgulnia a fehérvári drukkerek-
nek, az FKC jól sáfárkodott előnyével, 
és a hajrára már magabiztos fórral 
fordult. A Fehérvár KC végül öt 
góllal, 24-19-re nyert a Duna partján, 
és fontos két ponttal lett gazdagabb. 
Három kör után a hatodik helyen 
áll, igaz, csakúgy négy pontja van, 
mint a negyedik Érdnek valamint a 
Dunaújvárosnak és a Békéscsabának. 
Hátradőlni nem szabad, szomba-
ton 18 órától az Azarival, Bulathtal 
felálló Dunaújváros érkezik a Köfém 
Sportcsarnokba, és amennyiben Szé-
kesfehérváron komolyan gondolják a 
négybe kerülést, úgy be kell gyűjteni 
a két pontot!
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