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1. számú önkormányzati választókerület
A HETILAP

Mező Balázs Béla
37 éves ügyvéd. Legfontosabb a közbiztonság megteremtése!
Nyugodt Hétköznapokért Polgárőr Egye- Szükséges új parkosület (NYUGODT lók- parkolóházak,
HÉTKÖZNAP)
kerékpárutak építése.
Fontos a tömegközlekedés fejlesztése, új
Városi Piac és Vizes élményközpont építése, Nemzeti Emlékhely méltó kialakítása.
Uszodánk túlzsúfolt! Bővítsük!

Horváth Lénárd
Született székesfehérváriként
azért küzdök, hogy
Fehérvár végre kiJobbik Magyarországért törjön a szürkeségből.
Mozgalom ( JOBBIK) Képzőművészként a
fiatal művészek városban tartását, idevonzását tartom fontosnak, pedagógusként és apaként a fiatalok számára valódi,
minőségi lehetőségeket kívánok kiharcolni.

Csizmadia László

Fertő László

Fekete Csaba

Sági Balázs

Nős vagyok,
két nagykorú
gyermekem van.
Végzettségem
Magyar Szocialista jogász. Kiemelendő
Párt – Együtt a
Korszakváltók Pártja feladatnak tartom
(MSZP–EGYÜTT)
szülővárosomban
a közbiztonság fokozását, a fiatalok
munkába állítási lehetőségeinek jobbítását és az első lakáshoz jutás fokozott
támogatását.

44 éves edző, üzlettulajdonos. A Bregyó-köz és környéke
Válasz Független
Civilek Fehérvárért máig a legkedvesebb
(VÁLASZ terület számára.
FÜGGETLEN)
A kertmozi és a
csónakázás visszaállítását szeretné
megvalósítani. Több játszóteret és műfüves pályát építene. Kiemelt érdeklődési
területei: labdarúgás, horgászat, család.

Kovács Béla Sándor
Az utóbbi években
az önkormányzat
vezetése konszolidálta a város gazdálkoFidesz – Magyar
Polgári Szövetség dását, és megkezdte
(FIDESZ)
egy következetes
fejlesztési koncepció végrehajtását. Ennek
eredményei már látszanak. Megtisztelő
lenne, ha részt vehetnék e város- és
közösségépítő munka folytatásában.

Mátay Balázs
Hiszek a CIVILEK
erejében, az Esélyteremtők Szövetségében! Tovább javítom
Civil Mozgalom a közbiztonságot
(CIVILEK)
újabb térfigyelő
kamerák üzembe helyezésével és a rendőri jelenlét fokozásával. Folytatom és
befejezem a körzet járdáinak, útjainak
felújítását, a zöldterületek növelését.

Égi Tamás
Városunk szíve a
Belváros. Felújítása
az elmúlt évek legszebb eredménye. A
Fidesz – Magyar
Polgári Szövetség fehérváriak rögtön
(FIDESZ) birtokba vették azt,
és a közösségi élet színterévé tették. A
felújítás folytatódik, további területekre
is kiterjed, és terveim szerint a parkolási
gondokra is megoldást hoz.
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Mi már ismerjük
egymást, hiszen naponta találkoztunk
már a Belvárosban,
akár az utcán, akár
Civil Mozgalom kulturális rendez(CIVILEK)
vényeken vagy a
színházi előadásainkon az Igézőben.
Közösen érezzük a belvárosi örömöket és
a gondokat. Fogjunk össze, hogy Civilként civilizáltan fejlődjünk!

Illikmann Piroska

Születésem óta Székesfehérváron élek.
Szüleim hazafias
szemléletét, értékrendjét követem.
Demokratikus Idegenvezetőként
Koalíció (DK)
19 éves korom óta
csoportoknak helyi városnézéseket viszek.
Foglalkozásom könyvelő. Szeretném, ha
a belváros a kultúrában, művelődésben
továbbra is élen járhasson,
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Gombó Áron

36 éves, nemzeti keÉn egy teljesen másresztény informatikus.
milyen SzékesfehérSzedreskerten lakik.
váron szeretnék élni.
Nyugodt HétköznaIgazi
népképviseletet!
Egy olyan városban,
pokért Polgárőr Egyesület (NYUGODT KÖZBIZTONSÁLehet Más a Politika ahol a demokrácia
HÉTKÖZNAP)
(LMP)
GOT! Járda és útsokkal részvétefelújítást! Egészségért kivágott fák helyére
libb. Olyanban, ahol a multik helyett
újakat! Panelprogram és a Lakásszövetkea helyi kisvállalkozásokat támogatják.
zet ELSZÁMOLTATÁSÁT! Játszótereket!
Olyanban, ahol a képviselők vannak a
Parkolóházakat! Köztisztaságot!
hétköznapi emberekért, és nem fordítva.
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Márton Roland

Tián József

A körzet 4 éve
képviselet nélkül
van, mert a Fideszes
Magyar Szocialista képviselő elérhetetlen
Párt – Együtt a
Korszakváltók Pártja és ezért a városrész
(MSZP–EGYÜTT)
fejlődése megakadt.
Valódi képviselőként folyamatosan
gyűjteni fogom a lakossági igényeket és
azokra építve az itt élőkkel közösen újra
rendbe tesszük a városrészt.

Liszt Gábor

Kaposváron születtem 1948-ban.
A hadseregben
lépcsőfokok kihagyása
Jobbik Magyarországért nélkül jutottam el az
Mozgalom ( JOBBIK)
elérhető legmagasabb
szakmai vezetői szintig. Munkám 31 éve
Fehérvárhoz köt. Önkormányzati gyakorlatom, szilárd igazságérzetem alkalmassá
tesz képviselői feladatok ellátására.
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Kulturált
parkolási
lehetőség,parNyugodt Hétköznapokért Polgárőr Egye- k o s í t á s , k u t y a
sület (NYUGODT f u t t a t ó k k i HÉTKÖZNAP)
alakítása,játszóterek felújítása,korszerűsítése,közbiztonság növelése
amiért dolgozni szeretnék
Ö N Ö K K E L , Ö N Ö K É RT !

Dömsödi Judit
Vízivárosban élek,
ahol új parkolóhelyek
kialakításáért, a
feleslegessé vált sínek
Jobbik Magyarországért felszedéséért, a kis és
Mozgalom ( JOBBIK)
nagy iskolásainknak
megfelelő játszótér, sportolási lehetőség
biztosításáért, átlátható lakásszövetkezetért dolgozom. Önökkel együtt
Vízivárosért szeretnék tenni.

Sowunmi Thomas Babatünde
Sowunmi Thomas
vagyok, az LMP
képviselőjelöltje, aktív
futballista. SportLehet Más a Politika menedzser-rekreáció
(LMP) szakon diplomáztam,
9 éve élek Fehérváron. Az LMP felkérésének eleget téve szeretnék mindent megtenni
a város lakóiért, hiszen indulásommal az ő
érdeküket szeretném képviselni.

Palatinus Endre

34 éves vállalkozó.
A város fiataljainak figyelmét
szeretné felhívni
Válasz Független Civilek a helyi kulturális
Fehérvárért (VÁLASZ értékek jelentőségére,
FÜGGETLEN)
fiatalosabbá tenné
a székesfehérvári közösséget. Több lehetőséget biztosítana a helyi ifjúságnak.
Kiemelt érdeklődési területei: sport,
kultúra, építészet.

Csohány Jánosné
Mindig arra
törekednem, hogy az
elveszett egyensúlyt
újrateremtsem. Sok
Civil Mozgalom esetben már az is
(CIVILEK)
elegendő, hogy a dolgokra másképp nézzünk. Sok esetben nincs
arra szemünk, hogy észrevegyük, vajon a
fogyatékkal élők, az idős emberek számára
is ugyanolyan elérhetők-e értékeink.

Pőcze Endre
Pőcze Endre vagyok.
44 éve székesfehérvári lakos. A DK
képviselő jelöltje.
Demokratikus Bízom a becsületes
Koalíció (DK)
munka eredményében, örömében, amit közösen terveznénk
és oldanánk meg. A város pénzét csak
hasznos dolgokra szabad felhasználni.
Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal!

Juhász László
38 éves üzleti
tanácsadó, önkormányzati képviselő.
Válasz Független Civilek Élhetőbb, szebb,
Fehérvárért (VÁLASZ zöldebb Fehérvár
FÜGGETLEN)
kialakításáért küzd.
Figyelmet fordít az idősekre, a civilekre
és az ifjúságra. Kiemelt érdeklődési területei: sport, közélet és a civil területek. Ő
az egyesület polgármesterjelöltje.
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Horváth Miklós Béláné
Szeretem Vízivárost!
Magaménak érzem

az itt élők gondjait.
Feladatom, hogy
Fidesz – Magyar
Polgári Szövetség megoldjam őket,
(FIDESZ) és együtt alakítsuk
közösséggé városrészünket. Szeretném
folytatni a megkezdett munkát. Ha ismét

kitüntetnek bizalmukkal, tovább szolgálom Önöket, mert Víziváros a Szívügyem!

Tóth Szilvia

30 éves magyar
nyelv és irodalom

tanár. Szeretné,
ha a sport, kultúra
Válasz Független Civilek és kikapcsolódási
Fehérvárért (VÁLASZ
lehetőségek nagyobb
FÜGGETLEN)
hangsúlyt kapnának,
így létrehozva a fiatalok számára egy
élhetőbb Székesfehérvárt. Kiemelt érdeklődési területei: oktatás, sport, színház,
ifjúság és diákság.

Kaszonyi Sándor Csaba
Építészhallgató
vagyok. Törzsgyökeres fehérváriként
szívügyemnek
Jobbik Magyarországért tekintem, hogy a
Mozgalom ( JOBBIK)
várost vonzóvá és
élhetővé tegyük a fiatalság számára. A
választókörzetben gyalogosbarát járdák
és bicikliutak kiépítését és a közbiztonság
megteremtését tartom a legfontosabbnak.

Ráczné Földi Judit

Kellő elhivatottságot
és tapasztalatot érzek

arra, hogy a következő ciklusban az Ön
Demokratikus képviselője legyek.
Koalíció (DK) Az itt együtt élőkkel
együttműködve, Őket képviselve egy élhetőbb, demokratikusabb és dinamikusan
fejlődő vízivárosért szeretnék elhivatottan dolgozni és élni.

Molnár Tamás

Képviselőként az a
célom, hogy a 4-es

34 éves üzletvezető. Célja az idős

emberek segítése,
a közbiztonság
Válasz Független Civilek
Fehérvárért (VÁLASZ fejlesztése, illetve a
FÜGGETLEN)

városi állatmenhelyek támogatása. Olyan Székesfehérvárt
hozna létre, ahol a helyi lakosok boldogulása kerülne előtérbe. Kiemelt érdeklődési
területei: sport és állatvédelem.

Bajna Enikő
otthonom. Kizárólag
a fehérvári, és az
általános emberi

(MSZP–EGYÜTT) Vízivárosért kívá-

kérdezik, mielőtt döntenek róluk, mert a
lakótelepen élők sem másodrangúak.

Borbély Hajnalka

jelölt

Elszámoltathatóság,
VISSZAHÍVHATÓSÁG, helyi/hazai élelemés munkahely-teremtés helyi vállalkozókkal – e

FELTÉTEL NÉLKÜL SENKINEK, nekem
se szavazzunk KÉPVISELŐSÉGET!

hatóvá tételéért.
Dolgozni akarok azért, hogy városunk ismét a Dunántúl legdinamikusabban fejlődő, legbiztonságosabb
városa legyen.

Laborczné Gaál Johanna Terézia

Deres Zoltán

34 éves nős, vállalkozó vagyok. Célom
a közbiztonság erő-

Magyar Szocialista sítése, valamint az
Párt – Együtt a
Korszakváltók Pártja életszínvonal javítá(MSZP–EGYÜTT)

sa a körzetemben.
Ennek érdekében szeretnék járdákat,
játszótereket telepíteni és a lakóházak

körül infrastruktúrát fejleszteni. Kérem
támogasson szavazatával októberben.
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Egyed Béla Sámuel

1987-ben születem
Székesfehérváron. Sportedzői
végzettségem van,

Az Őrhalmi szőlőkön
élek családommal, a
körzet határán működik vállalkozásom.

Civil Mozgalom értékek képviselem!
(CIVILEK)

Lehet Más a Politika az LMP-nek 3 éve
(LMP)

Jobbik Magyarországért A közbiztonság, a
Mozgalom ( JOBBIK)

mosolygós arcokat. Mindent megteszek
azért, hogy az itt élők vidám, minél
színesebb környezetben élhessenek.

költöztem a Tóváros Lakónegyedbe. Célom a városrész fejlesztése, gyarapítása
és egy erős lakóközösség kiépítése.

a Szilva utca, és a Börgöndi út közötti út
aszfaltozása, játszóterek építése, a Sóstó
ügye elsődleges feladat.

Létem a szereteten
alapszik. Szeretem az embereket. A

vagyok tagja. A
Palotavárosban nőttem fel, majd tíz éve

Nem ígérgetni,
teljesíteni akarok.

Párt – Együtt a
Korszakváltók Pártja elköltésének lát(MSZP–EGYÜTT)

Demokratikus
Koalíció (DK)

SAJÓ MÁRIA ápolónő,
helybéli lakos, az 5. kör-

Vass Éva

Küzdeni akarok
a lobbi érdekek
Magyar Szocialista ellen, a közpénzek

Láncos Róbert

zet PÁRT(os)OKTÓL
(nem a választóktól)
FÜGGETLEN FÜGGETLEN jelöltje:

Lehet Más a Politika
(LMP)

nok dolgozni, ahol a közbiztonság nem
ígéret, hanem valóság, az itt élőket meg-

Olyan várost
Egymásra figyeléssel
akarok, ahol tisztes
és munkával tudunk
munkáért, tisztes bért
felülemelkedni
Nyugodt Hétköznaadnak!
Ahol
a
jövő
a kiszolgáltatott
pokért Polgárőr EgyeCivil Mozgalom helyzeteken! Ezért
sület (NYUGODT felé haladnak! Olyan
(CIVILEK)
HÉTKÖZNAP)
várost akarok, ahol
teljes tudásomat és
büszkeség magyarnak lenni! Ahonnan nem
szorgalmamat adom a nyugdíjasoknak,
kell, világgá menni! Olyan várost akarok,
a kisgyermekeiket nevelőknek, a munahol tisztelik egymást és a hagyományokat!
kanélkülieknek, hogy közös erőfeszítéssel
Ahol az emberek jól érzik magukat!
életünk jobbra forduljon!
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Espár Tamás
Ez a város az

vállalkozásoknak,
civil és társasházi
Magyar Szocialista
Párt – Együtt a közösségeknek. Olyan
Korszakváltók Pártja

4. számú önkormányzati választókerület

Sajó Mária Erzsébet

Márkus Klára

Surányi Gabriella

Ügyvédként naponta
segítek embereknek,

4. számú önkormányzati választókerület

választókerület egy
erős és összetartó
Fidesz – Magyar közösségé kovácsoPolgári Szövetség lódjon, és pezsgő
(FIDESZ)
életet élhessenek a
benne élő emberek. El kell, hogy nyerje
végre méltó helyét a Királyok városában!
Együtt, közösen új lendületet adhatunk
a városrészünknek!

Bitter József

Mihályi Mónika

közlekedés, a közösségi élet területén sok tennivaló van. Így

Lehet Más a Politika
(LMP)

Mészáros Attila
Az elmúlt négy év
tapasztalataival

gazdagodva szeretFidesz – Magyar ném a megkezdett
Polgári Szövetség munkát folytatni a
(FIDESZ)

Tóváros, Alsóváros
városrészekben élők érdekében. Folytatjuk a megkezdett fejlesztési irányt
a közbiztonság, az infrastruktúra és a
közösségi programok területén is.

Kiss Bálint
68 éves tóvárosi

lakos vagyok. A DK
támogatásával az 5.
választókerület kép-

Demokratikus viselőjelöltje. 10 évig
Koalíció (DK)

éltem az Alsóvárosban, ezért ismerem mindkét városrész
problémáit, amelyek megoldásáért és az
itt lakókért szeretnék dolgozni. Ehhez
kérem támogató szavazatukat!
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Bialkó László Gergő
Székesfehérváron
születtem, Maroshegyen nőttem fel
és 25 évig éltem
Lehet Más a Politika ebben a város(LMP) részben. Nagyon
sokat jelent nekem ez a környék, ezért a
hatalmi harcokat meghaladva minden
maroshegyi érdekét szeretném képviselni
a közgyűlésben a zöld politika jegyében.

Földesi Zsolt

Maroshegyen
nőttem fel, itt él a
családom. Az utak
megfelelő burkolása,
a járdák kiépítése,
Jobbik Magyarországért a játszóterek felszeMozgalom ( JOBBIK)
reltségének minőségi
növelése, illetve újak építése, a közösségi
közlekedés javítása, a csapadékvíz megfelelő elvezetése a legsürgetőbb feladatok
a körzetben.

Domján Csaba

Márton Edit

Mezővári Balázs

Erdész családba
születtem. Az erdészeti
technikumban végeztem.
INT 97 Erdészeti
FÜGGETLEN Kft-ben csemete termejelölt
léssel-szakirányítással
-túravezetéssel foglalkozom.Tagja vagyok:
EESzT, MEGOSz, OEE, NAK szakmai szervezeteknek. A Maroshegyiek érdekeit-véleményét
szeretném képviselni.

Róth József

Képviselőnek lenni
számomra nem státusz, hanem tudatos
felelősségteljes társadalmi szerepválCivil Mozgalom lalás. Pártpolitika
(CIVILEK)
mentesen elsőként
zaj védőfalat, járdát, kerékpárutat és
több játszóteret kell építeni! Panelházak pincéjét ne öntse el a víz! Tegyünk
együtt végre rendet!

Róth József vagyok,
állattenyésztő agronómus. Születésem
óta Palotavárosban
Jobbik Magyarországért élek, ezáltal tudom,
Mozgalom ( JOBBIK)
hogy melyek azok a
problémák, amelyek megoldásra várnak.
Szeretném képviselni a közgyűlésben
Fehérvár fiataljait, hogy oly sok év után
az ő érdekeiért is kiálljon valaki.

Szabó Judit
A Kelemen B.
utcában élek. Informatikus-közgazdász
Nyugodt Hétköznapokért Polgárőr Egye- szakon végeztem.
sület (NYUGODT 20 éve mérlegképes
HÉTKÖZNAP)
könyvelő vagyok.
Ezért ismerem az emberek, vállalkozások problémáit. Fő célom a közbiztonság
javítása, a térfigyelő rendszer bővítése és
a „hajléktalan városok” felszámolása.

Brájer Éva Mária
Maroshegy képviselőjeként és városvezetőként is vallom,
Fidesz – Magyar hogy a képviselői
Polgári Szövetség munka, a politika
(FIDESZ)
olyan szolgálat, mely
felelősséget ró ránk, teendőink és döntéseink ugyanakkor az alkotás, a segítségnyújtás örömét is rejtik. Ebben a szellemben
folytatnám munkámat Maroshegyen!

But Sándor

37 éves sportegyesület-vezető. Szeretné
megóvni Maroshegy
falusias jellegét és
Válasz Független Civilek
Fehérvárért (VÁLASZ a kisebb sportegyeFÜGGETLEN) sületeket, valamint
a város hírnevét öregbítő, sportért és
egészségért tenni akaró kezdeményezéseket egyaránt támogatná. Kiemelt érdeklődési területei: sport, mezőgazdaság.
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Nyári Beatrix
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22 éve vagyok városi Polgárőr. Legfontosabb célkitűzésem
Nyugodt Hétköznapokért Polgárőr Egye- ezért a Maroshegyen
sület (NYUGODT élő gyermekek, nyugHÉTKÖZNAP)
díjasok, egyedül élők
közbiztonságának megteremtése- javítása például a rendőri és polgárőri jelenlét
növelésével, közlekedés fejlesztésével.
Kérem, támogasson szavazatával!

Béla József

Kőnigné Fodor Erzsébet

Köszönöm támogatásukat, mellyel
bíztattak arra,
hogy induljak a
választáson. 12 éve
FÜGGETLEN élek a maroshegyi
jelölt
városrészben családommal. Vállalkozóként folyton az élet
kihívásaival találkozom. Képviselőként
egy újabb kihívásnak, egy szép szolgálatnak szeretnék eleget tenni.
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Hollósi Sarolta

Célom az 50 év
feletti állásnélküliek
foglalkoztatásának
elősegítése. Segély
Civil Mozgalom helyett tisztességes,
(CIVILEK)
védett munkahelyeket kell létrehozni, hogy a nyugdíj
előtti 10-15 esztendő is hasznos legyen.
Palotaváros közbiztonságának javítása
mindegyikünknek alapvető érdeke.

Lada Csaba László

Székesfehérváron
születtem. 39 évig
tanár voltam.
Feleségem tanítónő.
Három felnőtt
Demokratikus gyermekünk van,
Koalíció (DK)
Maroshegy-Alsóváros fejlesztésével kapcsolatban sok
merész, megvalósítható elképzelésem
van. Ezt az itt élő lakosság rendszeres
megkérdezésével lehet jól képviselni.
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Ungváry Árpád József

A választókörzetben
élők megérdemlik,
hogy 24 év után a
megőrzendő hagyoFidesz – Magyar
Polgári Szövetség mányokat tovább(FIDESZ)
vivő, de a testületi
munkát új szemlélettel végző, energikus
ember képviselje őket a közgyűlésben, aki
elkötelezett az emberi problémák megoldása és lakókörnyezete fejlesztése iránt.
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Ma már szolgálaton kívüli
katonaként egykoron
Magyar Szocialista hazám szolgálatára
Párt – Együtt a
Korszakváltók Pártja esküdtem. Most a
(MSZP–EGYÜTT)
Palotaváros déli
részén élők szolgálatára jelentkezem.
Együtt megtarthatjuk az eredményeket
és új színt vihetünk a városrész életébe.
Közösen többre jutunk!

Villamosmérnökként a megbízóim érdekeit
szolgáltam
Magyar Szocialista
Párt – Együtt a és szolgálom.
Korszakváltók Pártja
(MSZP–EGYÜTT) Megválasztásom
esetén a város és szűkebb hazám
Marosheg y választópolgárainak
érdekeit fogom szolgálni. Önökért, Önökkel Eg yütt!

Blaumann Zoltán

Lehet Más a Politika
(LMP)

Izsay Donát Endre
36 éves vállalkozó,
rendezvényszervező.
Lokálpatriotizmusát
Válasz Független Civilek társadalmi szerepFehérvárért (VÁLASZ vállalása is tükrözi,
FÜGGETLEN)
szívügye a székesfehérvári amatőr zenekarok felzárkóztatása. A VIDEOTON FC szurkolótáborának
egyik vezéralakja. Kiemelt érdeklődési
területei: kultúra, VIDEOTON FC, zene.

Suhaj Alex

A Dél-Palotaváros
megoldásra váró
problémái az azt
átszelő csatorna
Demokratikus rendbetétele és
Koalíció (DK)
lefedése a rendszeres
bűz megszüntetésére, a mellette fekvő
murvával elmismásolt parkoló kiépítése.
Iskoláink, óvodáink európai szintű
korszerűsítése és a férőhelyek növelése.

Farkas László

FÜGGETLEN
jelölt

Kérem tiszteljenek meg továbbra
is bizalmukkal
Köszönöm
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Jávor Sándor

Lokálpatrióta
vagyok. A legkisebb
gyermekem 2
hónapos, aki hitet
Demokratikus ad, hogy mire felnő
Koalíció (DK)
egy élhetőbb várost
teremtsünk. A legfontosabb teendő az
iskolák fejlesztése, hogy gyermekeink két
tannyelven, tábla gépekkel tanulhassanak
és vehessék fel a versenyt európai társaikkal
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közéleti hetilap
közéleti hetilap
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A HETILAP

Nagy Lajos

Szabó Gábor

Fazakas Attila Levente
Jelentős politikai,
közéleti és vállalko-

Magyar Szocialista
Párt – Együtt a
Korszakváltók Pártja
(MSZP–EGYÜTT)

FÜGGETLEN
jelölt

zói tapasztalatokkal
rendelkezem. Ezt
kívánom a Palotaváros szolgálatába

állítani. Programom a Közösség építés,
a közterület fejlesztés és a közbiztonság
erősítése. Palotaváros többet, jobbat
érdemel a jelenlegi helyzetnél.

Munkácsy Szilvia

Kolompár Ernő

Kiszolgáltatottság
a mély szegénység

(RODOSZ)

tosságú konzervek,
segélycsomagok kis befektetéssel nagy
legitimitás nyerhető. Én olyan képviselő
szeretnék lenni, aki nem négyévente
találkozik a választóival.
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Beiner József

Gánts Pál utcában
lakok. Tősgyökeres
fehérvári vagyok.
Nyugodt Hétköznapokért Polgárőr Egye- Helyi gondokat jól
sület (NYUGODT ismerem. Legfőbb
HÉTKÖZNAP)
célom a közbiztonság
javítása, rendőrőrs kiépítésével és kamera
rendszer bővítésével. Olyan várost szeretnék ahol mindenki nyugodtan és biztonságban élhet a nyugodt hétköznapokon.

Halász Róbert

Fekete Ferenc

Székesfehérváron
születtem, törté-

nelem tanárként
dolgozom. A politika
Jobbik Magyarországért tisztaságáért, az
Mozgalom ( JOBBIK)

itt élők valós képviseletéért szállok síkra. A Mura utcai
szociális lakások ügyének rendezését, az
utak állapotának javítását, a közösségi
élet fejlesztését tartom fontos feladatnak.
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Kuti Csaba László

2000-óta élek

Feketehegyen,
úgy látom, hogy a
fejlődés egy szakasza
Demokratikus befejeződött és egy új

Koalíció (DK)

korszak ideje jött el,
melyben a fontossági sorrend is számit.
Változtatni szeretnék és egy igazi

minden itt lakó - korosztálytól független
- érdekeit szolgáló programot indítanék.

dolgom: valódi közbiztonság megteremtése, lakásrendelet módosítása, babakocsival életveszélyes járdák felújítása, árnyas
játszóterek, új parkolók, közvilágítás.

Viza Attila

Palotaváros Székesfehérvár legzöl-

debb városrésze.
Képviselőként azon
Fidesz – Magyar munkálkodom, hogy
Polgári Szövetség választókerületem(FIDESZ)

ben továbbvigyem
azokat a fejlesztéseket és programokat,
amelyek fel is virágoztatják azt. Ehhez
a képviselői munka folytatásához kérem
az önök közreműködését!
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Szigli István

A városrész lakói
joggal várják el, hogy
becsületes, a probléFidesz – Magyar mákat meghallgató,
Polgári Szövetség küzdeni tudó ember
(FIDESZ)
képviselje őket.
Arányos fejlesztésekre, a közlekedés összehangolására, a közbiztonság javítására,
a közösségek támogatására van szükség.
Ezért, Önökért szeretnék dolgozni

Vertig Csaba

viselővel ellentétben
családommal Észak
Jobbik Magyarországért Palotavárosban
Mozgalom ( JOBBIK) lakom, tudom mi a

8. számú önkormányzati választókerület

választások alkalmával felértékelődik,
röpködnek az ezRoma Diplomások
Országos Szervezete resek, lejárt szava-

Lehet Más a Politika
(LMP)

40 éves mérnök vagyok. A mostani kép-

Képviselőségem két
évtizedes távlatából
bátran mondhatom:
soha annyi pénz nem
FÜGGETLEN érkezett egyetlen
jelölt
városrészbe, mint a
most magunk mögött hagyott ciklusban.
Húszmilliárd forintról van szó, ez a szám
mindennél többet mond munkámról. Kérem,
tiszteljenek meg továbbra is bizalmukkal!

Pappné Tóth Erika

ja. Feketehegyen laMagyar Szocialista kom a körzetben élő
Párt – Együtt a
Korszakváltók Pártja embereket szeretném
(MSZP–EGYÜTT)

még hatékonyabban
képviselni. Kérem Önöket, hogy építsünk
együtt egy biztonságos és modern
városrészt. Fő céljaim: Mura utca és a
körforgalom problémáinak megoldása.

Gábor Imre

Különös figyelmet
fordítok a közbiz-

tonságra az elkészült
parkok, játszóterek
Civil Mozgalom állagának megőr(CIVILEK)

zésére, a Feketehegyi biztonságos gyalogos közlekedés
kialakítására! Arra törekeszem, hogy
minél előbb elkészüljön a városrészünket
elkerülő út.
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Fülöp Zsolt Gyula
A közbiztonság,

létbiztonság alapja
is az, hogy ne idegenként nézzünk
Civil Mozgalom szomszédjainkra. Én
(CIVILEK)

tudom, hogy Székesfehérvárnak van jövője, ami valóban
„teli van élettel”, de az ehhez vezető utat
csak az idősek tapasztalata, és a fiatalok
kreatív ereje együtt építheti fel.

Az értékes idő aktív
eltöltéséhez közösség

teret kell létrehozni
a nyugdíjasoknak,
Civil Mozgalom a kisgyermeke(CIVILEK)
seknek, babakocsis

anyáknak, tiniknek. Füves területeinken
fákat kell telepíteni! Valódi biztonságot
a Palotavárosban élőknek! Teremtsünk
környezettudatos közösségi életet!

Vid Péter

36 éves területi
képviselő. Minden

Székesfehérvár
fejlődését érintő
Válasz Független Civilek programmal kapFehérvárért (VÁLASZ csolatban elhivatott,
FÜGGETLEN)

a város szellemi,
gazdasági fellendülése, illetve a környezetvédelem rendkívül fontos számára.
Kiemelt érdeklődési területei: Székesfehérvár, környezetvédelem, foci.

Horváth László
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Nős vagyok, és egy 5
éves kislány édesap-

Lukácsné Deák Edit

Olyan Európában,
olyan Magyarországon és olyan városban
szeretnék élni, ahol
Roma Diplomások
Országos Szervezete nem a bőrszín,
(RODOSZ)
hanem a tehetség,
rátermettség a vezérlő elv egy ember megítélésében. Bízva az Önök bölcsességében
ezért is mertem vállalni az önkormányzati választáson a RODOSZ felkérését.

Szili Csaba Gergely
36 éves iskolaigazgató. Színesebbé,

változatosabbá, a
fiatalok számára
Válasz Független Civilek
Fehérvárért (VÁLASZ sokkal vonzóbb
FÜGGETLEN)

településsé szeretné
tenni Székesfehérvárt, emellett fontosnak
tartja, hogy az itt élő polgárok élete tartalmasabb, sokszínűbb legyen. Kiemelt
érdeklődési területei: sport, kultúra.

Hernádi Miklós
Olyan városban sze-

Demokratikus
Koalíció (DK)

retnék élni, ahol teret
kap a sokszínűség, a
rászorultság elvének
Roma Diplomások
Országos Szervezete érvényesülése, olyan
(RODOSZ)

városért kell küzdenünk, amely szebb a réginél, mindezt az
egyre növekvő társadalmi feszültségben
összefogással, a közömbösség falának
lebontásával valósíthatjuk meg

6
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Földi Zoltán

Soós Péter
Minden ember
számára saját
lakókörnyezete

problémái, feladatai

Fidesz – Magyar
Polgári Szövetség a legfontosabbak.
(FIDESZ)

Én a jövőben is ezek
megoldásán fogok dolgozni, egy pillanatra
sem megfeledkezve Felsőváros hagyományairól, generációkon átívelő kulturális
örökségéről, amit ápolni kötelességünk.
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Szalai Bálint Sándor

Nyugállományú
rendőrként a város és a városrész
közbiztonságá-

Magyar Szocialista nak erősítéséPárt – Együtt a
Korszakváltók Pártja hez szeretnék
(MSZP–EGYÜTT)

hozzájárulni.

Biztonság a közterületen, a
közlekedésben, a munkában, és a
közéletben. Létbiztonság a mindennapokban.

Gutiné Fehér Veronika

44 éves ügyvezető.
Méltó Nemzeti Emlékhely kialakítása, a
helyi sportélet élén-

latok. Mottója: „Tegyünk egymásért és
lakóközösségünkért!”. Kiemelt érdeklődési területei: fotózás, gyermeknevelés,
egészséges életmód, közösségi élet.

Deák Lajosné

bikba, járható, babakocsi barát járdákat
szeretnék. Képviselőként az itt élő emberekkel összefogva kívánok dolgozni

Horváth Tancsa Ágnes Izabell

Újságíróként dolgozom közel tíz éve.
2014-ben is jobbikos

jelöltként indultam
az önkormányzati
Jobbik Magyarországért választáson. ParkoMozgalom ( JOBBIK)
sított környezetet a

lakótelepi részeken, minőségi járdákat,
biztonságos közlekedési rendet, jó
minőségű utakat, játszótereket, közösségi
tereket szeretnék.

Szemes Tibor

Végh Alajos

ron, azóta a VIDEOTON-ban dolgozom.
Jobbik Magyarországért Közép európai létünk
Mozgalom ( JOBBIK)
alapja kettős, a
keresztény lelkiség és a Szent Istváni gondolat, a magyar királyok alatt kialakult
nemzeti öntudat. Ha valamit meg kellene
tanítani a fiataloknak, hát ez az

Csonka Gergő

Legfontosabb
feladatom a köztisztaság és közbizton-

ság javítása, minden

Nyugodt Hétköznapokért Polgárőr Egye- utcában folyamatos
sület (NYUGODT rendőri és polgárőri
HÉTKÖZNAP)

jelenléttel, térfigyelő

kamerákkal. Fontos az elhanyagolt
területek rendbehozatala, az idős, és sok
esetben egyedülálló emberekre való odafigyelés, törődés.

Makk Imre Györgyné

Demokratikus lében,Ha félelmednél
Koalíció (DK)

erősebb a vágy,

hogy ne maradj tétlen,Ha gyermekednek
igazabb, szebb jövőt tervezel,Itt az idő

ember, hát ébredj végre fel!A megbúvás, a
hallgatás, itt már édeskevés../Sze

2008-ban költöztem
Székesfehérvárra,
végzettségemet
tekintve mérlegképes

Lehet Más a Politika könyvelő vagyok.
(LMP)

Az LMP-vel 2012-

ben fűztem szorosabbra a kapcsolatot.
Szeretném, ha a hely, ahol élek, tisztább
és rendezettebb lenne. Ezért szeretnék
dolgozni, ezért vállaltam a jelöltséget.

hogy megragadjak
minden lehetőséget,
Független

amellyel az emberek
jólétét emelhetjük.

Nem elég csak munkahelyet létrehozni,
hanem a tisztességes munkáért tisztessé-

ges bért is kell fizetni. A magunk érdekeivel törődjünk végre, ne a pártokkal!

Nehrer György

kamerák felszerelése. Önökkel közösen
átfogó növényvédelmi és gyümölcsfa
telepítési programot valósítanék meg.

szerint egy képviselőnek a körzetében

kell laknia, mert csak így érintik meg a
problémák. Én egy vagyok Önök közül.
Szavazáskor kérem, gondoljon rám.

Szokó Zsolt

„Semmit rólunk
nélkülünk” jegyében
szeretnék Önökkel

együtt létrehozni
egy segítő szolgálatot
Civil Mozgalom az időseknek, hogy
(CIVILEK)
ne okozzon gondot

a kert gondozása. A sorozatos betörések
ellen fokoznám a rendőri jelenlétet!
Én megértem mások problémáit és
segítek megtalálni a megoldást!

Golubeff Róbert Zsolt
Több nyelven beszélő
mérnök vagyok, évtizedeken keresztül

Magyar Szocialista számítástechnikai
Párt – Együtt a
Korszakváltók Pártja területen dolgozom.
(MSZP–EGYÜTT)

Már régen a válasz-

tókörzetben lakom. Ismerem a problémákat (pld. infrastruktúra, átgondolatlan
közlekedésszervezés, stb.), és a lakosság
bevonásával szeretném ezeket orvosoln

Mikuska Barbara

Huszonhét évig

37 éves ügyintéző.

építettem Székesfehérváron utakat és
Magyar Szocialista házakat. Tizenöt
Párt – Együtt a
Korszakváltók Pártja évig az államigaz(MSZP–EGYÜTT)
gatásban, műszaki

Célja olyan rendezvények és megmozdulások népszerűsítése,
Válasz Független Civilek
Fehérvárért (VÁLASZ melyek a székesfehérFÜGGETLEN)
váriak életét szebbé,

http://www.nehrer.hu/

egészséges életmód népszerűsítése.

területen szolgáltam a várost. Megválasztásom esetén ismételten készen állok
a város és a választókörzet szolgálatára.

Östör Annamária

közlekedés biztonság
és a térvilágítás
Civil Mozgalom fejlesztését tartom.
(CIVILEK)
Célom a körzet teljes
akadálymentesítése, újabb térfigyelő

édesapja. Születésem

FÜGGETLEN óta a felsővárosban
jelölt élek. Véleményem
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Legfontosabb
feladatnak a

Független jelölt
vagyok. Nős, három
egyetemista gyermek

Ebben a körzetben élek. Célom,

gyog,És hiszel még a
változás elfojtott sze-

Jakab Tamás
Több mint 40 éve
élek Székesfehérvá-
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Ha szemedben kis
reménysugár még ra-

Három éve képvisel-

eredménye az elvégzett fejlesztéseknek.

íjász centrumot, szabadidőparkot a Ku-
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Vudmaszka Katalin

dolgozom, hogy rendezett parkok, szép
közterületek és minél több felújított út,
járda legyen. Örömmel tölt el, hogy van

Felsővárosi. Egyér-

szótérre gyűjtenek. Kiemelt érdeklődési
területei: futás, úszás, túrázás, egészséges
életmód népszerűsítése.

A Jótifuti egyik résztvevője, jelenleg ját-

11. számú önkormányzati választókerület

hetem Fehérvár egyik
legszebb kertvárosát,
a 11-es választóFidesz – Magyar
Polgári Szövetség kerületet. A min(FIDESZ)
dennapokban azért

Fehérváron születtem, itt élek és dolgozom. A családom is
Jobbik Magyarországért telmű, biztonságos
Mozgalom ( JOBBIK) közlekedési rendszert,

adni és tenni az

és közösségi kapcso-

Rumony Attila Zoltán

Válasz Független Civilek
Fehérvárért (VÁLASZ kítése és kerékpáruFÜGGETLEN) tak kiépítése a célja.

29 éves személyi
asszisztens. Szeret
Válasz Független Civilek emberekért, fontosak
Fehérvárért (VÁLASZ számára az emberi
FÜGGETLEN)

Vida Attila

Öreghegy nemcsak
az otthonom, hanem
szívügyem is! Az

Fidesz – Magyar elmúlt években a
Polgári Szövetség városrész lépésről
(FIDESZ)

lépésre fejlődött, ma
már korszerű lakókörnyezet biztosít valamennyiünk számára. Őrizzük hagyományait, folytassuk együtt szépítését, az utak
javítását, járdák, játszóterek építését!

boldogabbá és harmonikusabbá, kiegyensúlyozottabbá teszik. Kiemelt érdeklődési területei: környezetvédelem, sport,

Grmann Péter
Grman Péter
vagyok, közbeszer-

zési referens, három
gyermek édesapja.
Demokratikus Budapesten születKoalíció (DK)
tem, de már 22 éve
élek Székesfehérváron, abban a csodálatos

városban ahol megtisztelő támogatásával
azon dolgozhatok, hogy az itt élő emberek
ismét demokráciában élhessenek.
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Bognár Zsolt

Major Sándor

Horváth Miklós Csaba

2012-ben kezdtem

Állandó rendőri

Mint Öreghegy és

Közgazdász vagyok

nyaimat alkalma-

Rendőrőrsöt! Új

jól ismerő, itt élő és

tásban szerzett ta-

egyetemi tanulmá-

jelenlétet, 24 órás

zott közgazdaságtan
Jobbik Magyarországért szakon, emellett
Mozgalom ( JOBBIK) Székesfehérváron

Nyugodt Hétközna- termelői piac és
pokért Polgárőr Egyesület (NYUGODT bolt létrehozását,
HÉTKÖZNAP) utak felújítását,

tem. Fő célomnak tekintem egy élhető

több funkcióssá tételét, bennük értelmes

dolgozom, a középiskolát is itt végez-

Fehérvár létrehozását a helyi polgárok
számára.

Márton Ibolya

Koszorus Béla

Kisfalud problémáit
dolgozó ember, szeFidesz – Magyar
Polgári Szövetség retnék továbbra is
(FIDESZ) lehetőségeket találni

Magyar Szocialista
Párt – Együtt a a választókörzeKorszakváltók Pártja
(MSZP–EGYÜTT) temben élők érdekeit

nek javítására, az itt élők közérzetének

figyelembe véve, egy komfortosabb, élhe-

közvilágítás fejlesztését, közösségi házak

és teremteni lakókörzetünk életminőségé-

programokat, hivataloknál az egyenlő

folyamatos jobbá tételére. Munkám

bánásmódot, emberek szolgálatát ígérem!

folytatásához kérem támogatásukat!

13. számú önkormányzati választókerület

56 éves jogász,

Borsos Sándor Ákos

nyelvtanár. Több
lehetőséget biztosítana a sportra és
Válasz Független Civilek a kikapcsolódásra.
Fehérvárért (VÁLASZ Fontos számára a
FÜGGETLEN)
város történelmének
megismertetése és a mindenkit érintő
szolgáltatások körének bővítése, javítása.
Kiemelt érdeklődési területei: környezetvédelem, közbiztonság.

Tolnai Zoltán
Legfontosabb feladata a közbiztonság
javítása körzeti
Nyugodt Hétköznapokért Polgárőr Egye- megbízott, polgárőri
sület (NYUGODT állandó jelenléttel,
HÉTKÖZNAP)
térfigyelő kamerákkal, a Rendelőintézetnél a parkolás
megoldása, az általános iskolák korszerűsítése, a rossz útszakaszok felújítása, a
szelektív hulladékgyűjtés biztosítása.

Mészáros Brigitta
Fontosnak tartom,
hogy kiemelten foglalkozzunk a saját és
gyermekeink jövőjéDemokratikus vel. Fontos, hogy az
Koalíció (DK)
emberek biztonságban érezhessék magukat. Osszák meg
velem gondjaikat, és javaslataikat. Közös
lendülettel, közös célokat, sikereket érhetünk el! Támogassák képviselőségemet!

Major László

Csabai Béla

Mindig mérnökként

vagy közgazdászként,
azaz vezetőként
dolgoztam.
Ma már kilenc éve
Demokratikus nyugdíjas vagyok.
Koalíció (DK)
Van három fiam, nyolc
unokám tehát van kiért és miért küzdenem.
Azt tudom ígérni, hogy küzdeni fogok a
tiszta közéletért, az iskolák, óvodák, bölcsődék fejlesztéséért

FÜGGETLEN
jelölt

14. számú önkormányzati választókerület

Városunkat a megújuló energia példamutató fellegvárává
kell tennünk az
Civil Mozgalom elkövetkezendő évek(CIVILEK)
ben! Hiszem, hogy a
környezetünk védelme a jövőnk záloga,
mint a környezettudatos magatartás,
ezért fontos, hogy a saját szemetünk eltakarítása ne az utókor feladata legyen!

14. számú önkormányzati választókerület

Dienesné Fluck Györgyi Mária
Börgönd, Búrtelep,
Ráchegy és a Köfém
lakótelep sorsa,
fejlődése szívügyem.
Fidesz – Magyar
Polgári Szövetség Képviseletét a
(FIDESZ)
Cser-Palkovics András polgármester úr mellett megszerzett
tapasztalatokkal felvértezve az eddigi
lelkesedéssel és odaadással szeretném
folytatni az elkövetkezendő ciklusban is.

42 év államháztar-

Kálmán Mihály

pasztalattal kívánom

képviselni. Célom, az itt élők véleményét
tőbb Öreghegy érdekében megvalósítani

az engem jelölő szervezetek programját.

Gali Krisztina

Szeretném meg-

őrizni továbbra
is az otthonos,
virágos, barátságos
kertvárosi jelleget,
Civil Mozgalom hogy a körzet lakói
(CIVILEK)
igazán szeressenek
itt élni. Amennyiben elnyerem az Önök
bizalmát, fokozom a rendőri jelenlétet
Öreghegyen és Kisfaludon, hogy éjszaka
is nyugodtan aludhassunk.

Köböl András

Vállalkozóként, volt
képviselőként úgy
érzem, hogy ismét
Magyar Szocialista részt kell vennem a
Párt – Együtt a
Korszakváltók Pártja közéletben. A város(MSZP–EGYÜTT)
rész lakóit szeretném
képviselni. A szociális ellátórendszert, a
jog- és közbiztonságot erősíteném, és a
munkahelyteremtés feltételeit javítanám
a kisvállalkozások körében.

Tornyai Péter
32 éves területi
képviselő. Célja az
ifjúság érdekeinek védelme és az egészséges
Válasz Független Civilek
Fehérvárért (VÁLASZ életmód népszerűsítéFÜGGETLEN)
se. A Fehérvár AV19
szurkolótáborának egyik vezéralakja és
különböző szurkolói rendezvények társzszervezője. Kiemelt érdeklődési területei: a
székesfehérvári sportélet.

Fontos feladatnak
tartom a hajléktalanszálló kérdésének
rendezését, a folyaJobbik Magyarországért matos rendőri jelenlét
Mozgalom ( JOBBIK)
megszervezését, a
közvilágítás kibővítését, és a kamerarendszer kiépítését. Az Adonyi úton egy három
generációs pihenőpark, a Rácbányánál
mezítlábas park építését tervezem.

Az egyéni jelölteket választókerületi sorrendben mutatjuk be úgy, hogy az egyes
választókerületek jelöltjeinek sorrendjét
sorsolással határoztuk meg, melyről
felvételt és jegyzőkönyvet készítettünk.
Minden jelölt a FehérVár újságban,
illetve az interneten leközölt módon
küldhette el bemutatkozó anyagát és
fotóját. A fentiekben valamennyi jelölt
részére biztosítottunk helyet, azoknak
is, akik nem küldtek anyagot vagy képet
magukról.

A sorsolás alapján a Fehérvár Televízióban az alábbi időpontokban történik

IX. 25. 20:50 Márton Roland – MSZP–EGYÜTT. Ismétlés: X. 9. 20:50.

IX. 24. 20:35 Mező Balázs Béla – NYUGODT HÉTKÖZNAP. Ismétlés: X. 8. 20:35.

a polgármesterjelöltek bemutatkozása:

IX. 26. 20:20 Juhász László – VÁLASZ FÜGGETLEN. Ismétlés: X. 10. 20:20.

IX. 25. 20:05 Horváth Tancsa Ágnes Izabella – JOBBIK. Ismétlés: X. 9. 20:05.

IX. 23. 20:20 Csabai Béla – DK. Ismétlés: X. 7. 20:20.

Sorsolás eredményeként a Vörösmarty Rádióban az alábbi időpontokban

IX. 25. 20:35 Csabai Béla – DK. Ismétlés: X. 9. 20:35.

IX. 23. 20:50 Horváth Tancsa Ágnes Izabella – JOBBIK. Ismétlés: X. 7. 20:50.

történik a polgármesterjelöltek bemutatkozása.

IX. 26. 20:05 Márton Roland – MSZP–EGYÜTT. Ismétlés: X. 10. 20:05.

IX. 24. 20:20 Bialkó László Gergő – LMP. Ismétlés: X. 8. 20:20.

IX. 23. 20:05 Bialkó László Gergő – LMP. Ismétlés: X. 7. 20:05.

A Fehérvár Televízió valamennyi egyéni jelöltnek biztosítja a bemutat-

IX. 24. 20:50 Cser-Palkovics András – FIDESZ. Ismétlés: X. 8. 20:50.

IX. 23. 20:35 Cser-Palkovics András – FIDESZ. Ismétlés: X. 7. 20:35.

kozást. Szeptember 29-től október 5-ig, minden nap két választókerület

IX. 25. 20:20 Mező Balázs Béla – NYUGODT HÉTKÖZNAP. Ismétlés: X. 9. 20:20.

IX. 24. 20:05 Juhász László – VÁLASZ FÜGGETLEN. Ismétlés: X. 8. 20:05.

jelöltjeit mutatjuk be 17:50-kor és 18:05-kor.
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Márton Roland
Magyar Szocialista Párt – Együtt a Korszakváltók Pártja (MSZP–EGYÜTT)

A Fidesz-kormány támad és
elfojt minden tőle független
közösségi akaratot és egy szűk
csoport érdekében az emberek
és a helyi közösségek feje fölött
dönt a sorsukról. Polgármesterként nem fogok úgy táncolni,
ahogy Orbán Viktor fütyül, de
együttműködök a város jövőjét
szolgáló minden helyi közösséggel és kezdeményezéssel. Célom,
hogy a székesfehérváriak beleszólhassanak a közügyek intézé-

sébe. Talán elmondhatja ma egy
önkormányzati dogozó, óvónő,
tanár, rendőr, tűzoltó, osztályos
nővér, vállalkozó, vagy gyári dolgozó, hogy milyen problémákat
észlel Orbán Viktor jólétmentes,
illiberális államgépezetében?
Dehogy mondhatja!
Az elmúlt három évben 5000
fiatal hagyta el Székesfehérvárt, városunk lélekszáma idén
98 ezer fő alá csökken. Fogy
a város ereje, változtatni kell.
Az erőszakos, szemfényvesztő
politika helyett a székesfehérvári vállalkozásokra építve
valódi, piaci alapú munkahelyek
létrejöttét fogjuk támogatni! A
valódi közbiztonság érdekében a
város ismét együtt fog működni
a polgárőrséggel és a megnövelt
erőforrásokat a bűnözés megelőzésére koncentráljuk. A Fidesz
jelentős forrásokat vont ki az
oktatásból, az egészségügyből
és a szociális ellátó rendszerből,

holott a város legfontosabb beruházása gyermekeink oktatása,
a lakosság egészségének megőrzése, és a rászorulók támogatása
kell legyen.
Baloldali szövetségünk értékvitája Cser-Palkovics Andrással
nem abban van, hogy fontos
a labdarúgás, vagy a Sóstói
Stadion. Értékvitánk a sorrenddel van. Ha a gyerekek egészségesen tudnának táplálkozni,
ha megkapnák a fejlődésükhöz
szükséges feltételeket, ha esélyük
lenne használható végzettséghez
jutni, és a város valódi közösségében sikerélményeket szerezni,
akkor nem 15 ezer üres férőhelyet építenénk milliárdokból,
mert megtöltenék az emberek a
lelátókat.
A mi értékválasztásunkban
az első, hogy visszaállítjuk
gyermekeink hozzáférését a
tudáshoz! 5 éves bölcsőde, óvoda
és iskolafejlesztési programot

hajtunk végre. Megszervezzük a
kétnyelvű óvodai előkészítést és
az arra épülő kéttannyelvű általános iskolai oktatást, újraélesztjük a Székesfehérvári Központi
Sportiskolát. Az egészségügyi
alapellátásban megszüntetjük a
sorban állást, ingyenes szűrővizsgálatokat szervezünk és
megerősítjük a szociális ellátó
rendszert, mert mi valóban nem
hagyunk senkit az út szélén.
Azonnal leszerelem a polgármesteri hivatalban a város lakóit
kirekesztő beléptető kapukat és
garantálom az önkormányzati
munka teljes nyilvánosságát. A
polgármesteri irodába webkamerát szereltetek, hogy a
városlakók bármikor nyomon
követhessék a munkámat. Valódi, szolgáltató önkormányzatot
alakítok ki egyablakos ügyintézési lehetőséggel. Tiszta kézzel
és összefogásban fogok dolgozni
Önökkel, Önökért!

Horváth-Tancsa Ágnes Izabell

Jobbik Magyarországért Mozgalom (JOBBIK)

Újságíróként dolgozom közel
tíz éve. Magyar-kommunikáció
szakra jártam a Pázmány Péter
Katolikus Egyetemre. Jelenleg
Veszprémben közgazdásznak
tanulok. Férjemmel és három
gyermekünkkel a Városközpontban élünk. Az előző választáson is jobbikosként indultam
az önkormányzati választáson.
Részt vettem a 2010-es és
az idei év országos választási
programjának írásában. Tagja

vagyok a Jobbik Oktatási és
Kulturális valamint Médiapolitikai Kabinetének. Büszke
vagyok arra, hogy jelentős
részt vállaltam a Vándor Vásár
életrehívásában, valamint több
elképzelésem is a parlament elé
kerülhetett. Elkötelezett híve
vagyok a magyar nyelv megóvásának, évek óta szorgalmazom
a külföldi reklámszlogenek,
feliratok visszaszorítását. Székesfehérváron először 2010ben vetettem fel a helyi pénz
bevezetésének szükségességét,
a város közterein az ingyen
wifi kiépítését. Számos elképzelésem van Fehérvár életének
pezsgőbbé, élhetőbbé tételére.
Azért kérem október 12-én a
támogatásukat, hogy ezeket
meg tudjam valósítani. Az
elmúlt 24 év városvezetői ötlettelenül egy helyben topognak!
Nincs a helyi vállalkozásokra
alapozó erős, stabil, kiszámít-

ható gazdasági környezet! A
munkanélküliség jelentős a
statisztikai smink ellenére is!
Fiataljainkat nem marasztalják,
nem teremtenek számukra lehetőségeket, így máshol keresik
a boldogulást! Nincs valódi
közbiztonság! Kiaknázatlanok a
zöldenergia adta lehetőségeink!
Botrányos a tömegközlekedés!
Ezen változtatni kell! Élhető
Fehérvárt – ezt kínálja a Jobbik
programja, melynek alappillérei
a közbiztonság megteremtése,
a helyi gazdaság felélénkítése,
a civil, illetve kis és közepes
vállalkozások érdekeinek
erőteljes, összefogott, regionális
és országos szintű hatékony
érvényesítése, a kulturális és
oktatási élet minőségi fellendítése, minőségi munkahelyteremtés, az egészségügyi hálózat
rendbetétele és a környező
kistelepülésekkel összehangolt
zöld energiaprogram elindítása.

Mindezt hogyan? Helyi pénz, a
Fehérvár Korona bevezetésével,
városi pénzintézet, a Szent Imre
Takarék működtetésével, melyek a kis-és középvállalkozások
fellendülését hozzák. Fiataljaink
számára önkormányzati lakásépítési programmal. Jó tanuló
diákjainkat jogosítványhoz,
nyelvvizsgához juttatva. Városi
szélerőművekkel és energetikai
korszerűsítéssel. Létre hozzuk
az Alba Regia Lovas Csendőrséget. Visszaállítjuk Nemzeti
Emlékhelyünk szakralitását,
lokális munkaszüneti napot
vezetünk be, hogy a Királyok
Városának lakói érezzék, Magyarország egyik legfontosabb
városában élnek. Hogy büszkén
mondhassuk, ez a város a legélhetőbb. Ismerje meg részletes
szakmai programunkat. www.
elhetofehervart.hu
Élhető Fehérvárt, Szebb Jövőt!
Horváth - Tancsa Ágnes
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Bialkó László Gergő

Lehet Más a Politika (LMP)

Bialkó László Gergő vagyok,
az LMP polgármesterjelöltje.
Székesfehérváron születtem és
itt is nőttem fel. A Bugát Pál
Egészségügyi Szakközépiskola
és Gimnázium emelt szintű
biológia-kémia szakán érettségiztem. Természettudományos
képzésem ellenére középiskolai
éveim alatt az érdeklődésem
mindinkább a társadalomtudományok és a média felé fordult.
Dolgoztam a Fehérvár

Televízió munkatársaként,
majd több országos napilap
szerkesztőségében is megfordultam. Szakterületem az
online és a közösségi kommunikáció. Munkámban mindig
is a szakmai etika, a hitelesség
és a korrektség voltak azok az
alapértékek, amelyek leginkább
meghatározták tevékenységem.
Jelenleg a buddhista főiskolán
hallgatok filozófiát.
Az LMP színeiben Székesfehérváron egy olyan városért
szeretnék dolgozni, amelynek
fenntartható egészségügyi, oktatási és szociális rendszere van
és ahonnan a fiataloknak nem
kell elköltözniük egy jobb élet
reményében. Meggyőződésem, hogy minden lehetséges
eszközzel segíteni kell a helyi
kis- és középvállalkozásokat
s ezzel együtt átláthatóbbá
kell tenni az önkormányzati
támogatásokat is.

Fontosnak tartom a meglévő
kulturális programok bővítését, a
helyi alkotóközösségek támogatását. Zöld programunkba beletartozik a kerékpárutak számának és hosszúságának növelése,
ezek állagjavítása, valamint a
város parkolóinak felújítása és új
parkolók kialakítása. Mindezeken túl új közösségi terek, közösségi kertek és zöld területek
létrehozását szorgalmazzuk.
Szeretnénk nagy hangsúlyt
fektetni az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére, valamint
arra, hogy minél több színvonalas egészségmegőrző program
váljon elérhetővé.
Nagyon fontosnak tartom
továbbá a közösségi közlekedés
fejlesztését, természetesen az
utazók igényit figyelembe véve.
Véleményem szerint szükség van
egy korszerű menetrend kialakítására, valamint elengedhetetlen
az ipari zónákhoz közlekedő

járatok számának és járathosszának növelése a műszakváltásokhoz igazodva.
Nem szabad azonban megfeledkeznünk a fiatalokról sem.
A pályakezdőket olyan programok, állásbörzék szervezésével
szeretnénk támogatni, melyek
segítséget nyújtanának nekik a
helyben való elhelyezkedéshez.
A közbiztonság növelése
érdekében az LMP álláspontja
szerint helyben működő és a
helyi közösségbe beágyazódó
közösségi rendőrség felállítására
van szükség. Szorgalmazzuk
a helyi biztonsági tanácsok
létrehozását, amelyek a helyi
rendőrségeket felügyelnék.
Munkám során tehát - a hatalmi
harcokat meghaladva - Székesfehérvár lakóinak a mindennapi
élethez kapcsolódó érdekeit
szeretném képviselni a zöld
politika jegyében. Ehhez kérem
támogatásukat.

kosárlabdázó voltam. Legjobb
eredményeim, hatszoros Magyar
Bajnoki ezüst érmes, és egyszeri
Magyar Kupagyőztes.
Sportvezetői funkcióim az
alábbiak voltak: nyolc évig voltam
a Magyar Kosárlabda szövetség
Alelnöke, egy évig a Magyar Tenisz szövetség Elnöke, nyolc évig
a Fejér Megyei Tenisz szövetség
Elnöke, nyolc Évig vezettem
a Fejér Megyei Szövetségek
szövetségét, valamint a Veszprémi kézilabda csapat (Veszprémi
Építő, Bramac, MKB Veszprém)
vezetőségében dolgoztam 12 évig
mint a névadó cég delegáltja.
Fentiekből kitűnik, hogy közigazgatási tapasztalatom nincs,de
annál több vezetői ismerettel rendelkezem. Feltétlen híve vagyok a
csapatmunkának. Kategorikusan
elutasítom a kézi vezérléssel
irányító városvezetési stílust.
Megfelelő szakember gárdával
sikeres várost lehet működtet-

ni. Számomra nem számít, ha
politikai nézetei nem egyeznek
meg az én nézetemmel. Nem a
sógor komaság fogja fellendíteni városunkat. Nincs szükség
stadion bővítésre, amikor kevés
a bölcsődei és óvodaí férőhely. A
mindennapi testnevelés feltételeit
kell megteremteni. A tanulóinkat több nyelvű oktatásban
kell részesíteni, úgy hogy meg is
tanuljanak több nyelven beszélni,
mire érettségiznek. A diákokat
kézi számítógépes eszközökkel kell ellátni, hogy számukra
készségszintű legyen a világban
tájékozódni. Ez mind megoldható, és még a labdarúgást szerető
nézők is kellemesen szurkolhatnak csapatuknak.
Miután Magyarország a kicsi
államok közé sorolható , nyersanyagokban szegény kooperációra ítéltetett ország, a nemzetközi
munkamegosztás az egyetlen ami
számunkra kivitelezhető.

Csabai Béla

Demokratikus Koalíció (DK)

Tisztelt Fehérvári Választó!
Szeretnék Önöknek röviden bemutatkozni, annak ellenére, hogy
azért elég sokan ismernek.
1945-óta hét év kivételével székesfehérvári lakos vagyok. Édesapám DR. Csabai Béla szájsebész
főorvosként ment nyugdíjba.
Édesanyám háztartásbeliként nővéreimet és engem nevelt. Gyengeáramú technikusként végeztem
a Ságvári Enre Gép és Hiradásipari technikumban, majd a

Műszaki Egyetem villamosmérnöki karán végeztem 1970-ben.
A Bakony Művekben mint üzemi
technológus dolgoztam két évig,
utána a Videoton Gyárfejlesztési
főosztályán.1980-ban kineveztek
a Főosztály vezetőjévé. 1977ben elvégeztem a Marx Károly
Közgazdasági Egyetem ipar
szakát. 1984-ben megpályáztam a
veszprémi Bramac Kft ügyvezetői
beosztását, amit elnyerve 12 évi
vezettem .Ezután az Alba Régia
Építő Zrt vezérigazgatója lettem
majd 2000-ben a Hazai Építő
Zrt vezérigazgatójaként mentem
nyugdíjba 2005-ben.2011-óta
mint független pénzügyi tanácsadóként tevékenykedem.
Három Fiam, nyolc unokám van
négy fiú, négy leány.
Közép iskolás koromban kezdtem kosárlabdázni,és1964-ben
Magyar Ifjúsági Válogatott
csapatkapitánya lettem, majd
1978-ig mindvégig NBI_es
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Cser-Palkovics András

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség (FIDESZ)

Négy éve bizalmat kértem Öntől,
és megígértem, hogy legjobb
tudásom szerint, lelkiismeretesen
szolgálom városunkat. Ön hamarosan ítélhet, helyesen éltem-e a
kapott bizalommal.
Azt ígértem, jó gazdája leszek a
városnak. Mára az örökölt adósság eltűnt, tervezhető költségvetés, jelentős tartalék és fejlesztési
lehetőség lett helyette.
Azt szerettem volna, hogy
Székesfehérvár ismét történel-

mi főváros legyen polgárai és
az ország egésze szemében. A
Szent István Emlékév sikere, a
Nemzeti Emlékhely lehetőségei,
az Árpád-ház program támogatottsága ebbe az irányba hatnak.
A legbüszkébb arra vagyok, hogy
Székesfehérvár kezd ébredezni
sok évszázados álmából, kezdi
megismerni, megérteni és értékelni sokáig eltitkolt történelmi
nagyságát. A fehérváriak újra
igazi közösséggé formálódnak,
büszkék évezredes múltjukra,
és megfogalmazzák határozott
igényüket, hogy Székesfehérvár
korszerű városként a hétköznapokban is rangjához méltó
életminőséget kínáljon.
Négy éve azt kívántam, induljunk el a modern, mégis
szerethető nagyváros kialakítása
felé. Sok mindent elértünk már:
új közösségi terek jöttek létre,
ilyen a Koronás Park, a Bregyó
közi sportcentrum, a Halesz, a

megszépült belváros, a Széna
tér. Olyan régóta várt fejlesztések indultak el vagy fejeződtek
be, mint a Mártírok útja és a
vasútállomás felújítása vagy a
szennyvízhálózat teljes kiépülése.
Út- és intézmény-felújítási programot indítottunk, és folytattunk
olyan beruházásokat, amiket a
2010 előtti kormányok leállítottak, például az elkerülő út teljes
kiépítését.
Szerettem volna, ha polgáraink
mindezeket jó egészségben
tudják élvezni. Sorvadásra ítélt
kórházunk feléledt, megújult a
kosárlabda- és a jégcsarnok,
parkjainkban futópályák, edzőszerek várják a sportbarátokat
– köztük az idősebbeket is. A
gyerekek tartalmas szórakozását
pedig a Hetedhét Játékmúzeum,
a Koronás Park és az új játszóterek szolgálják.
Polgármesterként a következő években is ezt a törekvést

szeretném tovább szolgálni,
ezen az úton vezetném tovább
városunkat. A fehérváriak
igényeinek megfelelően folytatnám a közösségi terek kiépítését,
megújítását a Palotavárosban, az
Öreghegyen, az Alsóvárosban,
Börgöndön és másutt. Környezetünk megóvása érdekében
olyan új beruházásokra szeretnék
aktív kormányzati együttműködéssel megoldást találni, mint a
Sóstó megmentése. Folytatnám
a belváros megújítását, elsőként
a Várkörút teljes átépítésével.
Továbbra is prioritást kapna az
intézmények korszerűsítése, a
műszaki felsőoktatás támogatása,
de lakásépítési programot is indítanék. Történelmi múltunk további megismerését és megőrzését pedig az Árpád-ház program
kibontakozása és megvalósulása
szolgálná.
Bizalmát, támogatását a megkezdett munka folytatásához kérem!

Juhász László

Válasz Független Civilek Fehérvárért (VÁLASZ-FÜGGETLEN)

A VÁLASZ-FÜGGETLENEK
csapata harmadik alkalommal
indul a választásokon, 2002 óta
van jelen a város életében.
Az Önök bizalmából nyolcadik
éve képviselem a székesfehérváriak és a város érdekeit.
Mi a jövő VÁLASZ-a Székesfehérvárnak?
Mindenképpen változtatunk a
tömegközlekedésen. Tarthatatlan
állapot, hogy egyes városrészekből nem lehet közvetlenül elérni

az autóbusz állomást, a vasútállomást vagy éppen a kórházat.
A közbiztonság növelését úgy
fogjuk elérni, hogy több gyalogos
rendőr lesz az utcákon és még tovább bővítjük a kamerarendszert.
A VÁLASZ-FÜGGETLENEK
számára a közösségekben való
részvétel, a sport és az egészséges
életmódra nevelés kiemelten fontos. Ezért több forrást szeretnénk
biztosítani a kisebb sportegyesületeknek, a szabadidő- és
tömegsportnak is. Továbbá a
lakótelepeken és a városrészekben
sportolásra alkalmas, multifunkcionális területeket fogunk létrehozni, ahol a székesfehérváriak
mozoghatnak, szabadidejüket aktívan eltölthetik. Az előírásoknak
megfelelő méretű tornatermeket
fogunk építeni az iskolákhoz.
Elsősorban a régi betonpályák
helyén, illetve a parlagon fekvő
gondozatlan területeken.
Önálló kerékpárutakat fogunk

kiépíteni. Fel kell hagyni azzal a
gyakorlattal, hogy járdára felfestünk egy vonalat és azt nevezzük
ki kerékpárútnak! A VÁLASZ
azt fogja elérni, hogy az egész
várost érje körbe a kerékpárút
hálózat.
A városnak szüksége van egy
korszerű élményfürdőre is, melyet
létre fogunk hozni. A jelenlegi
strand és környezete már nem
alkalmas az itt élők igényeinek a
kielégítésére.
Az eladott murvás parkolót vissza
fogjuk szerezni és igazi európai
színvonalú közösségi teret fogunk
létrehozni, alatta parkolóházzal.
Az üresen álló önkormányzati
üzlethelyiségeket munkahelyteremtő támogatással, kedvezményesen odaadjuk a legalább öt
éve városunkban élő polgároknak,
akik önmaguk foglalkoztatását
ezzel meg tudják oldani hosszú
távon.
Kiemelt feladatunknak tekintjük,

hogy azok az idős emberek, akik
Székesfehérváron élték le életüket, nyugodt idős kort élhessenek,
és minden olyan támogatást, ami
jelenleg is biztosított a számukra,
megtartunk és tovább erősítünk.
Lendületet hozunk Székesfehérvárnak! Jelöltjeink átlagéletkora
jól mutatja, hogy tapasztalattal
rendelkező, de fiatalos csapat
vagyunk, tele erővel, tettvággyal
és munkabírással. Székesfehérvár
érdekeit hosszú távon tartjuk
szem előtt, nem pillanatnyi érdekek mentén fogunk döntéseket
hozni. Számunkra nincsen jobbés baloldali, csak székesfehérvári
emberek vannak.
Kérem Önöket, ismerjék meg
programunkat (www.valasz-egyesulet.hu), szavazzanak
rám és a VÁLASZ jelöltjeire
október 12-én – és bizonyosodjanak meg arról, hogy mi vagyunk
„a jövő VÁLASZ-a Székesfehérvárnak”!
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Mező Balázs Béla

Nyugodt Hétköznapokért Polgárőr Egyesület (NYUGODT HÉTKÖZNAP)

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

múltban történt feloszlatásáig.
2012 márciusa óta egyedül
képviselem Önöket keresztény,
konzervatív, nemzeti radikális
szemlélettel, Székesfehérvár
Közgyűlésében és a Gazdasági Szakbizottságban. A város
vagyongazdálkodási tanácsnoka címet is birtoklom. Római
katolikus, vallását gyakorló
vagyok, Isten egyházát világi
lelkipásztori kisegítőként is
szolgálom, emellett az Öreghegyért Egyesületben is ténykedek. Legfontosabb feladatomnak lokálpatriótaként az itt élők
életminőségének javítását tekintem, a közbiztonság megteremtésével, minőségi munkahelyek
létrehozásával, a tömegközlekedés fejlesztésével (az elavult
gépjárműpark lecserélésével,
környezetkímélő eszközök
beszerzésével), autósoknak
lehetőleg önkormányzati beruházással ingyenes új parkolók,

parkolóházak, míg a kerékpárosok számára összefüggő és egész
rendszert alkotó kerékpárutak
építésével, az Önkormányzat
emberközpontúvá és szolgáltató
szemléletűvé alakításával. Az
önkormányzatnak aktív szerepet
kell vállalni a lakásszövetkezet
felszámoltatásában, és a törvényes működés helyreállításában,
az önkormányzati beruházásoknak mutyiktól és korrupciótól
mentesnek kell lennie. Városunk
utcái kiszélesítésre és felújításra
szorulnak, melyek felújítását
a ciklus végére garantáljuk.
A közbiztonság érdekében
rendőrőrsöket nyitunk, és az
önkormányzati, rendőri erőkkel
folyamatos jelenlétet biztosítunk. Városunk fejlesztése során
törekszem az önfenntartásra, és
enyhíteni az energiafüggőségen,
a megújuló energiaforrások
kihasználásával, így a központi
fűtés és meleg víz árát to-

vább lehet jelentős mértékben
csökkenteni. Az önkormányzati földeken megtermeljük
intézményeink ellátottjainak
(óvodák, iskolák, szociális
intézmények) élelmezéséhez az
alapvető terményeket. Fontosnak tartom egy új Városi Piac
építését, városrészenként pedig
termelői piacok létrehozását, a
Nemzeti Emlékhely kialakítását „Magyarország történelmi
fővárosához” méltóan. Városunk
komoly erőforrás tartalékkal
rendelkezik a vallásturizmus és
kultúra terén, mely kiaknázásra
szorul. Ingyenes sportolási lehetőséget biztosítunk városunk
minden polgára számára, hiszen
a sport az egészségügyi prevenció egyik legfőbb eszköze!
Miért nincs Fehérváron vizes
élményközpont? Miért maradt
el a túlzsúfolt uszoda bővítése?
Szavazatával segítsen, és változtatunk ezen is!

Kompenzációs listák és jelölőszervezetek
Az alábbi szervezetek állítottak listát
Székesfehérváron, és vette őket nyilvántartásba a Nemzeti Választási Iroda.
Mellettük a szervezet által listára tett
tagok száma olvasható.
VÁLASZ-FÜGGETLEN
8
FIDESZ
18
CIVILEK
14
JOBBIK
14
NYUGODT HÉTKÖZNAP
10
MSZP-EGYÜTT
16
ROMA KOMPENZÁCIÓS LISTA
5
LMP
5
DK
10
Az alábbiakban a jelölőszervezetek
által leadott listákat közöljük, a
Nemzeti Választási Iroda által felállított
sorrendben.
VÁLASZ-FÜGGETLEN települési kompenzációs lista jelöltjei:

Juhász László; Szili Csaba
Gergely; Mezővári Balázs; Vid
Péter; Schreiner János; Tóth
Szilvia; Izsay Donát Endre;
Gutiné Fehér Edit Veronika

Sándor; Deres Zoltán; Golubeff
Róbert Zsolt; Kálmán Mihály;
Béla József; Márton Zoltán;
Szőcs-Józsa Gábor

FIDESZ települési kompenzációs lista
jelöltjei:

JOBBIK települési kompenzációs lista
jelöltjei:

Cser-Palkovics András; Égi
Tamás; Brájer Éva Mária; Róth
Péter; Horváth Miklós Béláné;
Mikola József János; Párkányi
Tamás; Csanády László; Horváth Miklós Csaba; Mészáros
Attila; Dienesné Fluck Györgyi
Mária; Ungváry Árpád József;
Viza Attila; Molnár Tamás;
Kovács Béla Sándor; Fekete
Ferenc; Gyóni András; Kovács
Zsolt

Horváth-Tancsa Ágnes Izabell;
Fazakas Attila Levente; Róth
József; Tián József; Horváth
Lénárd; Köböl András; Kaszonyi Sándor Csaba; Dömsödi Judit; Halász Róbert; Egyed Béla
Sámuel; Bognár Zsolt; Földesi
Zsolt; Vida Attila; Végh Alajos

ROMA települési kompenzációs lista
jelöltjei:

NYUGODT HÉTKÖZNAP települési kompenzációs lista jelöltjei:

LMP települési kompenzációs lista
jelöltjei:

Mező Balázs Béla; Beiner
József; Domján Csaba; Csonka
Gergő; Bitter József; Liszt Gábor; Major Sándor; Sági Balázs;
Szabó Judit; Tolnai Zoltán

Bialkó László Gergő; Németh
József István; Vudmaszka Katalin; Laborcné Gaál Johanna Terézia; Sowunmi Thomas Babatünde

CIVILEK települési kompenzációs lista
jelöltjei:

Fertő László; Mátay Balázs
András; Szokó Zsolt; Lukácsné Deák Edit; Major László; Hollósi Sarolta; Láncos
Róbert; Bajna Enikő; Nyári
Beatrix; Jakab Tamás; Csohány Jánosné; Pappné Tóth
Erika; Gali Krisztina; Gábor
Imre

MSZP-EGYÜTT települési kompenzációs
lista jelöltjei:

Márton Roland; But Sándor;
Szabó Gábor; Koszorus Béla;
Mihályi Mónika Vass Éva;
Vertig Csaba; Nehrer György;
Csizmadia László; Szalai Bálint

Kolompár Ernő; Hernádi
Miklós; Horváth László; Szabó
Renáta; Szabó Ferenc

DK települési kompenzációs lista
jelöltjei:

Csabai Béla; Jávor Sándor;
Ráczné Földi Judit; Fülöp Zsolt
Gyula; Suhaj Alex; Mészáros
Brigitta; Grman Péter; Borbély
Hajnalka; Szemes Tibor; Lada
Csaba László
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Nemzetiségi önkormányzati listás jelöltek
Ezen a héten szeptember 26-án,
pénteken 16 óráig lehet jelentkezni még a nemzetiségi választási
névjegyzékbe!
A nemzetiségi önkormányzati
képviselőkre az a választópolgár
szavazhat, aki az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal
rendelkezik, a nemzetiséghez
tartozását vállalja és szerepel az
adott nemzetiség névjegyzékén.
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 hozzáférés
nélkül is benyújtható, vagy
a Polgármesteri Hivatalban
(Székesfehérvár, Városház tér

2. földszint) munkaidőben
személyesen intézhető.
A választópolgárok a nemzetiségi
önkormányzati képviselőjelöltek
választását nemzetiségi szavazókörben, a Hermann László
Zeneművészeti Szakközépiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületében tehetik meg,
amely a Mátyás király körút 3.
szám felől közelíthető meg.
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
nemzetiség esetében az országos
listára és a települési nemzetiségi

önkormányzati képviselőkre
szavazhatnak, a bolgár, a görög,
a román, a ruszin, a szlovák, a
szlovén és az ukrán nemzetiség
esetében csak az országos listára
szavazhatnak.
Horvát nemzetiségi lista

A z S Z T LE j e l ö l t j e i :
B á l i n t K á r o l y, N a g y
István, Jakubek Tiborn é , D u l i c s - Pe r c s i M a r g i t
Gizella
Lengyel nemzetiségi lista

A B EM E G Y ES Ü LET j e l ö l t j e i : H a rk o M a re k R o m a n , S t r a s z e w s k i An d r z e j
B e r n a rd , S o l y m o s s y Z o l t á n L á s z l ón é, Tá n c z o s n é
Minda Marianna
Német nemzetiségi lista

A F EJ ÉR M E G Y EI
N ÉM E T Ö N KO R M Á N Y Z AT I S Z ÖV E TSÉG jelöltjei: Szikoláné

Fe c z k ó É v a , K i s s n é S k u l t é t y V i k t ó r i a , Pe r e s z t e g i - N a g y G yö r g y n é
Örmény nemzetiségi lista

A z A R M ÉN I A - K I LI KIA-ÖIE jelöltjei: Gevorkjan Szuzanna Levonovna, Gevorkjan Levon
Szandrojevics, Kazarjan
Knar Aszaturovna
Roma nemzetiségi listák

A LU N G O D RO M j e löltjei: Jónás Tímea, V idics János, Kováts Zsolt,
Sztojka-Bihari Barbara

A RO D O S Z j e l ö l t j e i : J ó n á s K á r o l y, S á r k ö z i M á r i a ,
La k atos Ed it, Kolompá r
Ernő, Kolompá r László
Szerb nemzetiségi lista

A N H K E LÓ R ÉV j e l ö l t j e i : M e r n ye i M i k l ó s
Fe r e n c n é , S á n d o r o v i t s
L á s z l ó, C s e p e l i A t t i l a
Gyula, Jakab Csilla

Kiemelt ajánlataink:
szeptember 23. 19:45 Paletta – kulturális magazin. Benne: Régészeti Pillanatképek. Vendég: Kondé
Zsófia és Szücsi Frigyes
szeptember 23-tól Választás 2014 – Bemutatkoznak a polgármesterjelöltek
K Ö Z É L E T - K U LT Ú R A - S P O R T - S Z Ó R A K O Z Á S

szeptember 28. 17:40 ARKSE – Budaörs-Tatabánya kézilabda mérkőzés közvetítése felvételről

A Fehérvár Televízió műsora 2014. szeptember 22-től szeptember 28-ig:
2014. 09. 22. HÉTFŐ

2014. 09. 23. KEDD

2014. 09. 24. SZERDA

2014. 09. 25. CSÜTÖRTÖK

2014. 09. 26. PÉNTEK

2014. 09. 27. SZOMBAT

2014. 09. 28. VASÁRNAP

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
07:55 Együtt – ismétlés
08:20 Képes hírek – benne
egész órakor A hét
hírei ismétlése
10:00 Trópusi hőség –
Halálos üzelmek I.
– am. sorozat (12)
10:55 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
17:35 Hitünk és életünk
– ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek
20:20 Fehérvár AV 19 Olimpija Ljubjana
jégkorong mérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:45 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Agrárinfó - ismétlés
08:20 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Honvéd7 – ismétlés
11:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:35 Agrárinfó - ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális
magazin
20:15 Hírek
20:20 Választás 2014 Polgármeste jelöltek
bemutatkozása:
Csabai Béla - DK
20:50 Választás 2014 Polgármesterjelöltek
bemutatkozása:
Horváth-Tancsa
Ágnes - JOBBIK
21:20 Linda és a főtörzs
– A főtörzs sorsa –
ol. sorozat (12)
22:50 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:35 Képes hírek

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Paletta – ismétlés
08:20 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:35 Paletta – ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa
- sportmagazin
20:15 Hírek
20:20 Választás 2014 Polgármesterjelöltek
bemutatkozása: Bialkó
László Gergő - LMP
20:50 Választás 2014 Polgármesterjelöltek
bemutatkozása: CserPalkovics András FIDESZ-KDNP
21:20 Ólomkatona –
am. film (12)
22:55 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:40 Képes hírek

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Bajnokok városa
– ismétlés
08:20 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:35 Bajnokok városa – ism.
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 Választás 2014 Polgármesterjelöltek
bemutatkozása:
Mező Balázs Béla Nyugodt Hétköznapokért
Polgárőr Egyesület
20:50 Választás 2014 Polgármesterjelöltek
bemutatkozása:
Márton Roland MSZP-Együtt PM
21:20 Linda és a főtörzs Bűntény az operában
– ol. sorozat (12)
22:50 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:35 Képes hírek

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Együtt – ismétlés
08:20 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
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 Választás 2014 Polgármester jelöltek
bemutatkozása:
Juhász László:
VÁLASZ
20:50 Legényanya –
magyar film (12)
22:10 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:35 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:10 Köztér – ismétlés
17:45 Honvéd7 – ismétlés
18:00 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Trópusi hőség –
Halálos üzelmek II.
– am. sorozat (12)
20:15 Jó estét, Fehérvár! –
ismétlés
20:35 Kaliforniai legenda
– am. film (12)
22:10 Jó estét, Fehérvár! –
ismétlés
22:30 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:05 Köztér – ismétlés
17:40 ARKSE - BudaörsTatabánya kézilabda
mérkőzés közvetítése
felvételről
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 A Fehérvár TV
archívumából
20:20 Érd - Fehérvár KC
közvetítése felvételről
21:40 A hét hírei – ismétlés
22:00 Képes hírek - benne
egész órakor A hét
hírei ismétlése

n
in d e
k m ó!
n
ó
l
at
la
efog l láth
össz áccsa
r
í
h
m
ti
ol
ű he r jelt
i cím órako
e
r
í
19
th
A h é a s á r na p
v

PROGRAMAJÁNLÓ
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A HETILAP

Programok a testi-lelki egészségért
Szerda:

Nádas György a Viktóriában
17 óra Viktória Rehabilitációs
Központ
Virtuális múzeumséták Európa
nagyvárosaiban
17.30 Gárdonyi Géza Művelődési
Ház
Barcelona – Picasso Múzeum, Tárlatvezető: Gärtner Petra

Csütörtök:

A teázás szokásától a félelmetes
sárkányokig
16.30 Szent István Király Múzeum
(Megyeház u. 17.)
Tárlatvezetés „A teázás szokásától a
félelmetes sárkányokig. Amit a keleti
porcelánról tudni illik.” c. kiállításon.
Megtekinthető: 2014. október 31-ig.
Sokszemközt
17.30 Szent István Művelődési Ház
Beszélgetés Hirtling István színművésszel.

Téma: Női szemmel a mindennapokban. Előadó: Juhász Borbála, a Magyar
Női Érdekérvényesítő Szövetség
elnöke. Film: Micsoda nők! (francia
vígjáték)

Péntek:

Középkori Kaszinó
17 óra Koronás Park
Különböző autentikus középkori
táblás játék, kártya- és kockajáték
szórakoztatja a résztvevőket fejvesztés
terhe nélkül.
Kutatók éjszakája
17.30 A Szabadművelődés Háza
A programok a csillagvizsgálóban
három helyszínen, egymással párhuzamosan zajlanak. Részletes program a
www.szekesfehervar.hu eseményajánlójában található.
A kiút
18 óra Művészetek Háza, színházterem
Csernus Imre előadása.

Disputa Kondor Katalinnal és
Döbrentei Kornéllal
18 óra Öreghegyi Közösségi Ház
Bobory Zoltán beszélget a szerzőkkel.

Türelemjáték
18 óra Szent István Király Múzeum
Varga Gábor Farkas képzőművész kiállítása. Megnyitja: Pinczehelyi Sándor
képzőművész. Megtekinthető: 2015.
január 25-ig.

Csajos est
18 óra Barátság Mozi

Könyvbemutató
18 óra Vörösmarty Mihály Könyvtár

Húszéves
a Vörösmarty Rádió

Szombat:

Nyílt családi egészségnap
9 óra Viktória Rehabilitációs Központ
Állapotfelmérés, tanácsadás, bemutatók várják az érdeklődőket.
Civil Nap 2014
10 óra Alba Plaza
Színpadi műsorok és az egyesületek
szakmai munkáját megismertető programok zajlanak a nap során.
Teremtő gondolat
9 óra Civil Központ
Egész napos előadássorozat. Részletek
a www.szekesfehervar.hu eseményajánlójában.
Családi foglalkozás a Népmese
Napja alkalmából
14 óra Szent István Király Múzeum
(Országzászló tér 3.)
Játékkal és kreatív alkotással várnak
kicsiket és nagyokat.
Ruhaosztás
15 óra Felsővárosi Közösségi Ház
A rászoruló családok az adományokat
15-17 óráig vehetik át.
Szent Mihály napi sokadalom
A Vörösmarty Általános Iskola Farkasvermi Úti Tagiskolájának udvarán
délutáni vigasságra várják nemcsak a
szárazrétieket.
XIII. Hadvezérek és Taktikák
18 óra Vállalkozói Központ
XIII. H.É.T. terepasztalos

Szeptember 24-én születésnapi
adással kedveskedik a Vörösmarty
Rádió hallgatóinak, hiszen húsz
éve ezen a napon volt először
hallható az éterben - hosszú kihagyás után - „az újkori” Vörösmarty Rádió a 66,14 MHz-en.

Sasvári Csilla, aki szerkesztő-műsorvezetőként már az
egykori rádió megalapításánál
is tevékenyen kivette a részét
a munkából, most közös
ünneplésre invitál mindenkit:
„Szeretném a hallgatókat arra
buzdítani, hogy ünnepeljenek
velünk! Kedden nyílt nappal
várjuk az érdeklődőket a
szerkesztőségbe, a Szent
Vendel utca 17/A szám
alatt. Bárki, aki kíváncsi arra,
hogy néz ki egy rádióstúdió,
hogyan dolgoznak a kollégák
a szerkesztőségben, bátran
jöjjön el hozzánk! Szerdán

Budai Úti Tagkönyvtára
Azurák Mihály „Boros Mindenség”
című könyvének bemutatója. Vendég: a
szerző, gitáron közreműködik Abonyi
Ferenc és Lovasi Ferenc.
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Az oldalt
szerkesztette:
schéda szilvia

stratégiai játékok találkozója és
versenye.
Szeretem a feleségem
18 óra Művészetek Háza, színházterem
Kétfelvonásos vígjáték. Szervező:
Szent Erzsébet Gyermekalapítvány.
Táncház
20 óra A Szabadművelődés Háza
Muzsikál: a Zagyva Banda.

Vasárnap:

Őszi éremgyűjtő találkozó
8 óra Művészetek Háza, színházterem
A rendezvényen lehetőség van
numizmatikai tárgyú anyagok –
érme, papírpénz, bélyeg, kitüntetés, jelvény, képeslap, militária
stb. – értékesítésére, vásárlására,
cseréjére.
Sárkányos nap
9 óra Koronás Park
Lovagi hétpróbával, családi kincskereső játékkal, interaktív sárkánymesével
várják a családokat.
Szívünk Napja 2014
10 óra Civil Központ
Ingyenes állapotfelméréssel,
tanácsadással és Csikós Csaba
kardiológus előadásával várják az
érdeklődőket.
Királyi játszóház
10 óra Koronás Park
A park tematikájára épülő, a középkori
szokásokat, játékokat felelevenítő
játszóház, melyben alkotó és mozgásos
játékok várják a gyerekeket.
Bábszínház
16 óra Koronás Park

Őszi kiállítások

azok az egykori kollégák
lesznek a stúdió vendégei,
akik 1994-1995-ben együtt
dolgoztak velünk annak
érdekében, hogy a rádió olyan
minőségben szólalhasson
meg, ahogyan azt a kedves
hallgatók már megszokhatták
az elmúlt két évtizedben. Kuriózumként archív felvételekből bejátszások is hallhatóak
lesznek a nap folyamán, ezen
kívül még számos meglepetéssel szeretnénk meghálálni
mindenkinek az eddigi
töretlen figyelmet.”

A Budapesti Rockmúzeum Időszaki Kiállítása
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!
Ékszerkiállítás
Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna
Téri Tagkönyvtár
Kiállítás Rózsavölgyi Ágnes ékszereiből, ékszertartóiból. Látogatható:
október 11-ig.

Analógiák
Öreghegyi Közösségi Ház
Pék Eszter művésztanár kiállítása.
Megtekinthető: október 12-ig.
Régi levelek
Feketehegy-Szárazréti Közösségi Ház
Kiállítás Szűts Angéla képzőművész
munkáiból. Megtekinthető: október 13-ig.
Egykor fehérvári polgárok voltak
Pelikán Galéria
Villányi András fotóművész kiállítása. Megtekinthető: október 10-ig.
Régészeti pillanatképek – ásatásaink legújabb kincsei 2011-2014
Csók István Képtár
A kiállításhoz kapcsolódóan rendszeres szakmai előadások, interaktív
és exkluzív vezetések, valamint iskolai csoportoknak múzeumpedagógiai
foglalkozások kerülnek megrendezésre. A kiállítás megtekinthető:
2015. február 28-ig.

Részletes programajánlónkat a www.szekesfehervar.hu eseménynaptárában olvashatja!
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Az oldalt
szerkesztette:
bácskai gergely

Ottó és Diesel után szabadon

Parkig tartó, de az új Mártírok
útján is figyeltek arra, hogy a
bicikliseknek ne az úttesten
kelljen közlekedni. A Várkörút felújításánál szintén fontos
szempont a biciklis és gyalogos

közlekedés védelme. Minden út
mellé persze nem lehet kerékpársávot építeni, ez lehetetlen
vállalkozás is lenne, éppen ezért
fontos, hogy a szabályok betartása mellett a biciklisek bátran

merjenek közlekedni az autók
között. Az úton az autósok
mellett ugyanúgy joguk van a
bicikliseknek is a kulturált közlekedésre. Vannak persze „viták”
az autósok és biciklisek között
az úton való közlekedésről,
azonban a KRESZ-ben leírtak
mindkét félre vonatkoznak, és
betartásuk ugyanúgy kötelező
a kerékpárosoknak is, mint az
autósoknak.
A Mobilitási Héten tartották a
Magyar CIVINET Fenntartható Mobilitási Hálózat második
találkozóját a városházán, ahol
Graz, Budapest illetve több
hazai nagyváros szakemberei
osztották meg tapasztalataikat a
gyalogos közlekedésről.

Fotó: Kiss László

A szervezők arra kívánták felhívni a városi lakosság figyelmét,
hogy a hétköznapokban nem
biztos, hogy az autó a legjobb és
leggyorsabb közlekedési eszköz.
Ezt nap mint nap tapasztalják
azok, akik biciklivel járják a
várost. Van jó néhány kerékpárút
Fehérváron, melyek közül az
egyik leghasználhatóbb a Palotai
úttól egészen a Sóstói Ipari

Fotó: Bácskai Gergely

Székesfehérvár idén is csatlakozott az
Európai Mobilitási Héthez, melynek
keretében keddtől egy héten keresztül programok szolgálták a környezettudatosabb gondolkodás formálását,
és annak tudatosítását, hogy a város
lakói maguk is hozzájárulhatnak a
komfortosabb élettér kialakításához.

Vasárnap délelőtt a fehérvári triálosok megmutatták, hogy a hétköznapi
közlekedés mellett mire is jó még a bicikli

Emeltszintű OKJ
10 hónap alatt
korhatár nélkül!

„Az ön régi autóüvegese új háttérrel!”

• Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!
Székesfehérvári telephely: Móri út 154.

Tel.: 22/310-615, 06-70/203-5943

• Mérlegképes könyvelő

www.pilkingtonagr.hu • emilia.gulyas@nsg.com

• Vám-jövedéki-termékdíj ügyintéző

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

• Vállalkozási-és bérügyi ügyintéző

SZERV IZ

Horoszkóp
szeptember 22. – szeptember 28.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Kos 03. 21. – 04. 20.

Ikrek 05. 21. – 06. 21.

Bika 04. 21. – 05. 20.

Rák 06. 22. – 07. 22.

Ezen a héten egy kicsit nehezére esik irányítani,
kontrollálni az eseményeket. Mintha ezekben a
napokban az Öntől megszokott határozottság,
magabiztosság alábbhagyna. Nincs értelme azon
törnie a fejét, hogy mi lehet a baj.
Amennyiben még egyedülálló, mostanában elég sok
ajánlatot kap, csupán az velük a gond, hogy egyikük
szándéka sem komoly. A karrierjében várható
pozitív változás egy új megbízás kapcsán.

Mostanában sokkal többet aggódik, ami le
is fárasztja. Ez azt váltja ki Önből, hogy
eltúlozhatja a felmerülő problémákat. Legyen
toleráns az egyik fárasztó szomszédjával vagy
a testvérével!
Próbáljon meg mindent időben elintézni, és ne
halogasson semmit holnapra! Jobb, ha semmit
sem bíz mostanában a véletlenre. Próbáljon jobban
figyelni az egészségére is! Tartózkodnia kell az éles
vélemény kinyilvánítástól.

E-000261/2014

ONLINE JELENTKEZÉS:

www.peter-rozsa.hu
Székesfehérvár, Várkörút 9.
Telefon: 22/348-103

ISO 9001

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,
AUTÓ DIAGNOSZTIKA,
GUMISZERELÉS

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.

Mostantól már otthonosabban érezheti magát a
saját életében. A munkahelyi körülmények is napról
napra javulnak. Kifejezetten kedvezően alakulnak a
kilátásai. Ami nem az Ön terhe, azt ideje letenni.

Szűz 08. 23. – 09. 22.

Az egyik közeli rokona mostanság végeláthatatlanul
panaszkodik Önnek, amikor csak teheti. Egy kicsit
most eltávolodhat az emberek nyűgös bajaitól, és
figyelmét saját magára és a közvetlen szeretteire
fókuszálja.

FEHÉRVÁR
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A nagy lehetőség: öt év a varázsmesékre
Csabai dorina

A bölcsőde, óvoda- és iskolakezdéssel járó feszültségek szorongásra adhatnak okot a gyerekeknél. Az egész napot anya és apa
nélkül tölteni, figyelni és jól teljesíteni a tanórákon, megküzdeni a
társakkal, bizony a kisgyereknek
is okoz stresszt. Szerencsére
van a birtokunkban egy teljesen
ingyenes lehetőség, amely rendszeresen és jól használva gyógyír
a kicsik lelki bajaira.
A tapasztalat azt mutatja, hogy
napjaink fiataljai összetévesztik
a mesét a rajzfilmmel. Pedig a
televízióban, képernyőn látott
mese hatása nagyban különbözik a
hallott mese által kifejtett hatástól.
Két alapvető szabály létezik a gyerek tévézésével kapcsolatban: kontrolláljuk a képernyő előtt töltött
idejét és legyünk közben mellette.
Az óvodáskor végéig napi húsz
percben, a kisiskoláskor végéig
napi fél órában kellene maximálni
a képernyő előtt töltött időt.

Fotó: Kiss László

Túljutva a tanévkezdés első feladatain, jöhet újra a mesemondás ideje!
Miközben a szülők óvodás és kisiskolás
gyermekeiknek mesélnek, maguk is
élvezhetik az ősi történetek lélekfrissítő hatásait.

Kétéves kor körül az énmesék kötik le leginkább a gyermeket. A három-négy évesek a láncmesét, csali mesét, állatmeséket kedvelik. A négy-kilenc évesek a leginkább nyitottak a varázsmesékre, tíz éves kortól pedig sokszor már maguk
olvassák az ifjúsági és kalandregényeket.

A mesehallgatás a születéstől
a halálig átsegít sok életakadályon, és ehhez minden életkornak és élethelyzetnek megvan
a maga meséje. A korai mesélés
megalapozza a varázsmesekorszakot. A gyermekek négy
és kilenc éves koruk között a
leginkább nyitottak a mesei
világ felé. Ekkor már stabilan
eligazodnak a környezetüket
jelentő valóságban, de még
mindent elképzelhetőnek tartanak, így a mesék történései is

természetesek számukra. Az öt
varázsmesés évet minden szülőnek érdemes kihasználnia. Az
ebben az időszakban a meséken
keresztül megszerzett erőforrások az egész életre kihatnak.
Meghatározzák a problémákhoz való hozzáállást, megoldási
stratégiákat adnak, biztatnak.
Jó, hogy napjainkban egyre több
mesekönyv kerül a házi könyvespolcokra, újra divat lett a mese.
Létezik azonban olyan mese,
amelytől óvakodni kell. Nem a

horrorisztikus elemeket tartalmazó népmesék elmesélésétől
kell tartózkodni, sokkal inkább a
megcsonkított – akár egypercesre
– rövidített vagy átírt történetek
a veszélyesek. Rosszat tehetünk
akkor is, ha nem az életkori
sajátosságoknak megfelelő mesét
választjuk.
A legjobb rendszeresen mesélni,
a gyermek mellett lenni, egymásra hangolódva együtt rezegni és
járni az életkornak és élethelyzetnek megfelelő mesében.

VÁLASZ-Függetlenek Fehérvárért
Ismerje meg fiatalos, sportos székesfehérvári csapatunkat, programunkat!

Több támogatást biztosítunk az ifjúság számára az
aktív sportoláshoz, illetve a kisebb sportegyesületeknek is. A lakótelepekre és az egyes városrészekbe
sportolásra alkalmas pályákat építünk.

Juhász László

polgármesterjelölt

Mérleg 09. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 01. 20.

Halak 02. 19. – 03. 20.

Partnerével vásárolni szeretnének a lakásuk otthonosabbá tételéhez egy pár dolgot. Az ötlet nagyon jónak
tűnik, hiszen közös programról lenne szó, és emellett
együtt alkothatnak, tervezhetnek, ami még inkább
közelebb hozza Önöket egymáshoz.
Amennyiben Ön még egyedülálló, és nyitott tartós párkapcsolatra, számíthat arra, hogy egy találkozásból nagy szerelem lesz,
ami akár házassági szándékot is ígérhet. Ha házas, ezekben a
napokban a szerelmi életük újabb virágzásnak indulhat.

Ezen a héten legyen óvatos, hogy kivel osztja
meg zseniális ötleteit, mert valaki a környezetéből
lebeszéli róla, míg titokban ő megcsinálja, és jót
profitál belőle! Ne foglalkozzon mások gyerekes
viselkedéseivel!
A változás folyamata még mindig folytatódik az
életében. Minden, ami körülveszi, események, új
emberek közeledése Önhöz, egyesek eltávolodása,
mind-mind segítik a kedvező változás menetét.

www.valasz-egyesulet.hu

A munkahelyén is felhalmozódnak a teendői, ami
mellett még a többi kollegái is Önhöz fordulnak
segítségért. A hét eleji terheltség a hét közepére
alábbhagy, és az utolsó napokra kifejezetten előnyös
fordulatokat hoz.
Boldog lenne, ha még újra láthatna valakit, de ezt
még magának sem vallaná be. Ezen a héten reflektorfénybe kerül. Pénzügyeiben a hét vége fele egy jól
megcélzott befektetés nagy szerencsét hoz Önnek.
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Az oldalt
szerkesztette:
nagy zoltán péter

Kereszt-kérdések
Szeptember 24-én kezdődik a Keresztkérdések címet viselő sorozat a Budai úti
református templomban.

Az este hét órakor kezdődő
koncertre elsősorban a ciszterci
templom hívei látogattak, hiszen
a koncert célja az volt, hogy a
hallgatóság adományaival segítse
a templom belső megújulását.
Sajnos mostanában több fehérvári
templom is rászorul a javításra. A
ciszterci templom szerencsésebbnek
nevezhető, hiszen homlokzatának
felújításában jelentős szerepet vállalt
a Magyar Kormány és a fehérvári önkormányzat is. Ám a belső
falakat, festményeket, freskókat is
renoválni kell. A székesfehérvári
művészek a ciszterci lelkiség jegyében jótékonysági koncertet tartottak.
A koncerten részt vettek az
Albakkord Együttes tagjai, a
Musicolore Énekegyüttes, a
Stringers Quartett, a Vox Alba
Együttes és a Hermann László
Zeneművészeti Szakközépiskola
tanárai és növendék diákjai.

A sorozatot tizenkét alkalommal,
szerdánként rendezik meg 18 órai
kezdéssel. A Kereszt-kérdések
szeretné oldott légkörben, közvetlen
módon bemutatni Jézus Krisztust
azoknak, akik először találkoznak
vele, vagy eltávolodtak a hittől.
Semmiféle előzetes tudást nem vár
el a sorozat résztvevőitől. A Keresztkérdések egy gyakorlati útikalauz a
keresztény hit alapjainak megismeréséhez!
Az esték felépítését úgy szervezik,
hogy minden alkalommal egy vacsorával kezdődik, ami jó lehetőség
arra, hogy megismerjék egymást a
résztvevők. 18:30-kor kezdődik az
előadás, majd 19:15-kor kis csoportokban beszélik meg az előadáson
hallottakat.
A sorozat első részének témája,
hogy ki volt Jézus, és miért jött.
Kezdés szeptember 24. 18 óra. Helye a Budai úti református templom.

Fotó: Simon Erika

Jótékonysági koncertet szerveztek szombaton a ciszterci templomban.

A koncertet Ardere et lucere! – Lángolj és világíts! címmel az Ars Sacra
Fesztivál keretein belül láthatták az érdeklődők

Tűzről pattant szentek

Az Isten tisztelete, a nemzet
szeretete égett be Illéssyné Naszádos
Ilona alkotásaiba

Középkori mondás: ha szenteket akartok látni, Magyarországra menjetek!

A hittel élő Illéssy Zoltánné
Naszádos Ilona művésznő egy
sorozatban örökítette meg a
magyar kötődésű szenteket
alkotásaiban. A kiállítás a Szent
Cecília-teremben tekinthető
meg az Ars Sacra Fesztivál ideje
alatt, szeptember 28-ig.

Fotó: nzp

Fotók: nzp

Tűzzománc kiállítás nyílt a Szent
István Művelődési Házban szombaton
délután.

A szentek nemzete

Bakos Batu a magyar szentekről
tartott előadást

A budapesti művésznő tűzzománcaira már a megnyitó napján sokan voltak kíváncsiak

Ezzel kezdte Szent István intelmei és a magyar szentek című
előadását Bakos Batu, a Szent
Korona Lovagrend nagymestere,
aki arra hívta fel a figyelmet,
hogy csak az Árpád-házi uralkodói ágon huszonöt szent vagy
boldog embert tudunk felmutatni. Bár az európai nyugati hatalmi rend érdekeinek megfelelően még a X. században is vad,
hitetlen nemzetként definiálták

a magyarokat, ez nem állta ki a
valóság próbáját. Írásos dokumentumok tanúskodnak arról,
hogy magyarországi szerzetesek
terjesztették Nyugat-Európában
a Boldogságos szűz tanait a XI.
században. Álmos édesanyjáról,
Emeséről a kor hívői azt mondták, hogy pogány. A szó akkori
értelmében – nem keresztény
és nem zsidó – ez igaz volt, de
Emese és népe egy istent imádott, a Nap mögé rejtőző Istent.
Tehát nem voltak bálványimádók és hitetlenek. Bakos Batu
szerint e mély, vallásos gyökerekből eredeztethető, hogy a
magyarok keresztényként tudtak
viselkedni az első pillanattól,
és nem véletlen, hogy az első
keresztény királyunk a Boldogságos Szűzanyának ajánlotta fel
országát.
A szombati előadás a nagy lecsófőzés és belvárosi vásár ideje
alatt volt, mégis többen mentek
a Szent István Művelődési Ház
által szervezett kiállításra.

TÖRTÉNELEM
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Az a csodálatos XV. század – az árva V. László
séllei erzsébet

1444-ben, a század közepe felé járunk.
Szegény lengyel Ulászló eltűnt a várnai
ütközetben, hiába várták vissza. Zsigmond
király megkoronázott gyermek unokája, az
árva V. László osztrák földön nevelkedik,
apai rokonára, III. Frigyes német király, német-római császár, de legfőképpen Ausztria
egyes részeinek uralkodójára bízva.

III. Frigyes szinte végigélte a századot.
Mint szomszédunkba, Zsigmondtól
Mátyásig végig belebotlunk. Vállalja
és tisztességgel teljesíti királyunk
nevelését, de megesik később, hogy a
magyarok elől menekülni kényszerül,
amikor Hunyadi Mátyás a fekete
sereggel Bécsig nyomul előre. Gyámként megadta a nála nevelkedő gyermek számára mindazt a műveltséget,
amely egy osztrák herceghez, magyar
és cseh királyhoz illik. Nyelvekre és a
könyvek szeretetére is megtanította.
Amikor pedig eljött az idő, hogy az
ifjú király magyar földön ténylegesen
elfoglalja a trónt, megtagadta a gyermek kiadását. Regénybe illő módon
próbálták megszöktetni Frigyes
udvarából. Végül már az osztrák és a
cseh, morva rendek siettek a magyar
főurak segítségére. Közös haderővel
bekerítették Frigyest amikor Bécsújhelyen tartózkodott, és ennek a közös
fellépésnek fenyegető hatására végül
átadta a 12 éves gyermeket anyai
rokonának, Cillei Ulrik gróf magyar
főúrnak.
Rosszallóan jegyezték fel a krónikások
Cillei Ulrik grófnál történő elkényeztetését. Reggel cukorba főtt dióval és
csemege borral kínálták, a mise után
szárnyas sültekkel és magyar borral
terített asztal várta. Ebédre 13 fogás
és erős osztrák borok élvezete várta.
Az ebéd alatt bohócok, énekesnők,
táncosnők szórakoztatták. Ebéd
utáni pihenését ismét erős bor és
gyümölcsbefőtt édesítette meg, majd
a tanácsosokkal tartott megbeszélés
után a városba lovagolt kecses hölgyek
meglátogatására. A késő éjjelig tartó
vacsorát borral és cukros gyümölccsel
zárta. Ezen élvezeteknek gyermekként kellett hódolnia. Cillei Ulrikról
feljegyezték a pletykák, hogy a haját
sütővassal göndörítette és a női nem
túlzottan lelkes rajongója volt. Ha
megnézzük a Lászlót ábrázoló képet,

dúsan aláomló göndör fürtjei láttán
hajlamosak vagyunk a hajsütővasra
gyanakodni. Úgy tűnik, Cillei Ulrik
gróf bevezette a női szalonok világába
is az erős borokkal színültig feltöltött
gyermeket. Az élvezetek mértéktelen
habzsolása nem szolgálta a királyi ifjú
nevelését. Akkor sem volt elnézhető,
ha mindeközben Hunyadi János
kormányzó kezében tartotta az ország
gyeplőjét.
Cillei Ulrik gyámként leszerepelt.
Most másodszor valósult meg néhai
Albert király végrendelete, mely
szerint reménybeli fiúörökösének
nevelését a cseh, magyar és osztrák
főurakból álló tanács felügyelje és
segítse. Mint láthattuk, először akkor
álltak a sarkukra, amikor közös
fegyveres fellépéssel kikényszerítették
Frigyestől a gyermek kiadását. Egy
év sem telt el, és a 13 éves magyar
király mellől a nevelését kifogásolható
módon ellátó Cillei Ulrik grófot –
Hunyadi János kezdeményezésére, a
tanács egyetértésével – kellett eltávolítani. A kiskamaszt Prágába viszik,
ahol Podjebrád György kormányzóra
bízzák. Az osztrák apai, magyar anyai
rokonok már nevelték, most a cseh
környezeten van a sor.
Cillei Ulrik gróf nem adja fel. Hunyadi Jánost ki akarja engesztelni, hogy
a hatalom közelében maradhasson.
Családi kapcsolatot ajánl, gyermekeik
összeházasításával. Hunyadi János
elfogadja az ajánlatot. Az alig 14
éves Hunyadi Mátyás elveszi Cillei
Erzsébetet, aki a Hunyadi birtokon,
Vajdahunyad várában hamarosan
meghal. Mátyás Cillei Ulrikkal Prágába utazik a vele hasonló korú király
mellé társaságnak.
A király kíséretével Prágából nem
sokkal ezután visszatér a magyar
földre. Biztosra veszem, hogy a prágai
együtt töltött hónapok alatt a hasonló
korú Hunyadi Mátyással ekkorra már
baráti kapcsolatot alakított ki.
Tizenhat éves a király, amikor Hunyadi János a világraszóló nándorfehérvári győzelem után megbetegszik
és meghal. A király Hunyadi utódját
ki másban jelölné ki, mint a hozzá
legközelebb álló, szeretett rokonában,
Cillei Ulrik gróf személyében, aki
még Prágába is követte, nem hagyta
magára. Annak idején a sivító csecsemő székesfehérvári koronázásakor

ő tartotta a pólya fölé Szent István
koronáját.
Itt most egy kis kitérőt kell tennem,
hogy az Arany balladából is ismert
drámai végkifejlet okát megvilágítsam.
Albert halála után a főurak két pártra
szakadtak: az özvegy Erzsébetet és
az országba behívott lengyel Ulászlót
támogatók pártjára. Erzsébet és megkoronázott csecsemőjének legfőbb
támogatója saját családja, édesanyja,
Cillei Borbála rokonsága.
Érthetetlen módon a kor másik
meghatározó személyisége, Hunyadi János, akit Zsigmond királyunk
lehetséges fiaként is jegyeznek, és akit
Zsigmond oly gonddal és szeretettel
neveltetett, saját családjával szemben
Jagelló Ulászló pártjára állt. Nem volt
hálás gesztus a részéről. Mindezen
túl ez a pártállás később fia, Hunyadi
László életébe is került.
Talán nem felesleges felemlegetni
a Zsigmond által alapított Sárkány
Lovagrendet, melynek szellemét
Zsigmond halála után a Hunyadiak
is ébren tartották. Zsigmond lányával
és unokájával szemben mégis az
idegen Ulászlót támogatták. Hunyadi
Jánosnak és családjának ezt nem
felejtette el sem V. László, sem Cillei
Ulrik. Ezen túlmenően Cillei Ulrik
még abból az időből orrolt rá, amikor
a gróf igényt tartott a megüresedett
bosnyák trónra, amelynek elnyerését
Hunyadi János megakadályozta. A
kőkemény Hunyadi János nem tartotta alkalmasnak a haját böndörítő,
hedonista Cillei Ulrikot a bosnyák
trón betöltésére. Így kezdődött, majd
mélyült el közöttük az ellentét. És
most eljött a revans ideje.
Cillei Ulrik, mint újonnan kijelölt
kormányzó, magához kíván ragadni
minden tisztséget, amit addig riválisa,
Hunyadi János birtokolt. Apja halála
után még a nándorfehérvári várban
maradt nagyobbik fia, László, aki magát apja örökösének tekintve tovább
szerette volna vinni a nándorfehérvári
királyi birtok igazgatását. Európa
egyházi és világi uralkodói a török
felett aratott győzelem után még
örömmámorban ünnepelnek, amikor
a hálátlan Cillei az elhunyt Hunyadi
Jánost a királyi jövedelmek hűtlen
kezelésével megvádolja. Nem mintha
fogalma lett volna egy török elleni
háború költségeiről. V. László király

és Cillei Ulrik négyezer fős fegyveres
kísérettel Nándorfehérvárra indult,
hogy a „hűtlenül kezelt” királyi birtokot visszavegyék. Hunyadi László
tudomásul veszi a döntést. Annyi a
kikötése, hogy őt ne vonják felelősségre, ha Hunyadi János gazdálkodásában hiányosság merülne fel. Hunyadi
László megalázkodik. Hűségesküt
tesz V. Lászlónak, Cilleit is támogatásáról biztosítja. A hős Hunyadi János
pedig forog a sírjában. Ezen a ponton
gondolkodjunk el a négyezer fős fegyveres kíséreten. Ha emlékszünk még,
Zsigmond király asztalánál Ozorai
Pipo a török ellen bevethető 1200 fős
fegyveres kíséret költségét kalkulálta
ki. Ehhez képest egy királyi birtok
békés átadás-átvételéhez miért kellett
négyezer fős fegyveres kíséret? Ez a
felvonulás önmagában is a fenyegetettség érzését kelthette a megbántott
Hunyadi Lászlóban, magában rejtette
a tragikus véget, amely be is következett. Hunyadi érezve a veszélyt, csak
a királyt és Cilleit engedte be a várba.
A pattanásig feszült helyzetben a
nyelvvel és karddal heveskedő Cillei
Ulrikot Hunyadi László a szóváltás
során megölte.
A budai vár Szent György terén megtörtént a leszámolás. Az aggodalmaskodókkal szemben úgy vélem, Mátyás
élete a király és közte kialakult prágai
barátság okán nem forgott veszélyben.
V. Lászlónak még szembe kellett néznie a Hunyadi fiúk anyjával, az amazon
természetű Szilágyi Erzsébettel,
mielőtt életének utolsó állomáshelyére,
Prágába menekült haragja és bos�szúja elől, Mátyást magával hurcolva
túszként. Két tizenéves fiú kereste a
kapaszkodókat. Az egyik királyként
cseh földön remélte, hogy démonai
elől elmenekülhet, a másik apját és
testvérbátyját gyászolta magányosan,
a túlélésben bízva. A nándorfehérvári
drámába mindhárom szereplő belehalt:
Cillei Ulrik merénylet során Hunyadi
kardja által. Hunyadi László vérpadon
a Cillei-merénylet okán. A még mindig
nem nagykorú, magára maradt Cilleibáb, V. László a Cillei Ulrikkal kieszelt,
balul elsült nándorfehérvári provokáció
következményei miatt bűnhődve.
A belső küzdelem vezéregyéniségei
ezzel örökre eltávoztak. Kezdődhetett
a XV. század második felének nyugalmasabb időszaka.

FEHÉRVÁR
Az oldalpárt
szerkesztette:
cSABAI dORINA

bácskai gergely

2014. szeptember 22.

L ecsófolyam a bel várostól
száz csapat vett részt. Munkahelyi és
baráti közösségek, családok, határon
túli vendégek jöttek, hogy ismét
együtt töltsék idejüket Székesfehérvár legnagyobb gasztrofesztiválján.

Fotó: Bácskai Gergely

Csak a helyszín változott, a hangulat,
az ízek és az ínycsiklandozó illatok
nem. A X. Lecsófőző Vigasságon hat-

GASZTRONÓMIA
A HETILAP

Fotó: Bácskai Gergely
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Sipos Gábor -- a fesztivált megalapító Sipos József fia -- és csapata is minden évben állandó résztvevője a főzőversenynek

Fotó: Kiss László

Fotó: Bácskai Gergely

Több mint harmincezer ember érezte jól magát a lecsófesztiválon

A szervezők az elmúlt tíz év fotóinak kiállításával is készültek a jubileumi
gasztroünnepre

Fotó: Bácskai Gergely

A megnyitón a Felsővárosi Óvoda mutatta be a városrész hagyományos
lakodalmát a sokadalomnak

Fotó: Kiss László

A Napsugár Óvoda dolgozói is kitettek magukért

Fotó: Bácskai Gergely

Fotó: Bácskai Gergely

A belvárostól a Szent Vendel utcáig lecsót főztek a résztvevők

Szív, sűrít, gyújt, kipufog...

A fesztiválon a város képviselői is fakanalat ragadtak

FEHÉRVÁR
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Fotó: Bácskai Gergely

A fesztivál szelfijei a távoli keletre is eljutottak

Fotó: Simon Erika

Fotó: Bácskai Gergely

Fotó: Bácskai Gergely

a Felsővárosig

Vannak dolgok, amit az ember soha nem feled...

Fotó: Bácskai Gergely

Fotó: Simon Erika

Csíkszeredából, Gyergyószentmiklósról és Opoléből is érkeztek főzőcsapatok

A Magyar Honvédség mesterszakácsai szinte már hazajöttek a fesztiválra,
hogy újra elkészítsék a város lecsóját a Dózsa György úton felállított, 400
literes óriáskondérban

Az idei évben a 382-es asztal, a Dreamburger csapata vehette át a lecsókirályi címet Brájer Éva alpolgármestertől. Veress Hajnalka, Balogh Szabina,
Nagy Zsuzsanna, Szabó Miklós és Bauernhuber Edina voltak a nyertes
csapat tagjai.

A VVSI kenusai is szép számmal képviseltették magukat

Fotó: Simon Erika

Fotó: Bácskai Gergely

További képeket
a lecsófesztiválról a QR-kód
beolvasásával
nézegethetnek
olvasóink!

A megszentelt kenyerek is eljutottak gazdáikhoz
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Képviselői
programok

A ciklus utolsó rendes Közgyűlése
Bácskai Gergely

Keleti városközpont
Kovács Zsolt
Szeptember 24-én, szerdán
17 órától képviselői fogadóórát tart a 4. számú választókörzet önkormányzati
képviselője. A fogadóóra
helyszíne az Erzsébet utca
12. szám alatti képviselői
iroda.

Múlt héten pénteken reggel tartotta
az elmúlt négy éves ciklus utolsó
rendes ülését Székesfehérvár Önkormányzata.

A költségvetési rendelet
módosításán túl közbeszerzési
eljárásokat indított a testület.
Több belvárosi ház homlokzatfelújításához nyújtottak támogatást, elfogadták az Integrált
Városfejlesztési Stratégiát és zárt
ülésen tárgyaltak a képviselők a
börgöndi repülőtérről. A testület
elfogadta a korábbi befektetővel
való peren kívüli megegyezést.
A repülőtér visszaszerzéséhez
kormányzati támogatást is kap
Székesfehérvár.
A város költségvetését azért
módosították, hogy a Sziget
Utcai és a Hétvezér Általános
Iskola tetőfelújítása a lehető leghamarabb, még ősszel
megtörténjen. Idén a város

Fotók: Simon Erika

Ráchegy–Búrtelep–
Köfém–Börgöndpuszta
Dienesné Fluck Györgyi
Szeptember 29-én, hétfőn
17 óra 30 perckor lakossági fórumot tart a Kodály
Zoltán Zeneiskolában (Béke
tér 3.). A fórum témája a
Mártírok útja felújítása
lesz. A fórum meghívott
vendége lesz Nagy Zsolt, a
Közlekedési Iroda vezetője,
Bozai István városgondnok
és Cser-Palkovics András
polgármester.

A négy évvel ezelőtti sokmilliárdos adósság eltűnt, helyette jelentős tartalék várja az októberben felálló új összetételű önkormányzatot – mondta el
lapunknak Égi Tamás gazdasági alpolgármester

önkormányzata egyébként 800
millió forintot költött a városi
intézmények felújítására. CserPalkovics András polgármester a
költségvetés módosítása kapcsán
elmondta, hogy a közgyűlés egy
stabilan álló, jelentős tartalékkal
rendelkező büdzsét ad majd át
az új összetételű testületnek. A
város polgármestere köszönetet
mondott az elmúlt négy éves

munkáért a képviselőknek. Mint
mondta, a döntések többsége
egyhangú szavazással született,
ami bizonyítja azt, hogy megfelelő politikai kultúrával lehet
egy város érdekében közösen is
dolgozni. 2010 október 14-től
mostanáig, a péntekit leszámítva 102 ülésen összesen 3129
határozatot és 224 rendeletet
fogadott el a közgyűlés.

Folyamatosan szépül az intézmény Ének a Don hőseiért
Szeptember 17-én kisebb iskolai ünnepség keretében avatták fel a Herman
Ottó-udvart a székesfehérvári Tóvárosi
Általános Iskolában. Az oktatási intézmény egyik belső udvarán különböző
fűszernövények is helyet kaptak. A Vörösmarty Szakközépiskola tanulói pedig
két szép fa állványt készítettek, melyek
a Sárrét élővilágát mutatják be.

vakler lajos

A Don-kápolna Alapítvány minden esztendőben tesz azért, hogy
a II. Magyar Hadsereg urivi hőseinek emlékét megőrizze. Nemzeti
sorstragédiánk a második nagy világégésben elhunyt, fogságba esett
és a visszavonuláskor hősi halált
halt honvédő katonák emlékezetéről gondoskodik negyed százada.
Bobory Zoltán, az alapítvány
elnökének javaslatára 1988-ban
született meg a gondolat, hogy a

pákozdi Mészeg-hegy tövében
egy kivételesen szép kápolna
őrizze a hősök emlékét.
Az idei megemlékezésen Róth
Péter alpolgármester tolmácsolta
Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkárának gondolatait.
Az államtitkár üzenetében úgy
fogalmazott, soha nem feledhetjük el
a II. Világháború történéseit, ugyanakkor nem feledhetjük el azokat sem,
akik a hátországban megszenvedték
katona fiaik elvesztését.

Fotó: Kiss László

Az avató ünnepségen egy időkapszulát is elhelyeztek, amit a tervek
szerint az iskola fennállásának öt-

venedik évfordulóján vesznek majd
ki a földből. Ebbe az idén elkészült
iskolai évkönyvet és néhány, az
intézményhez kapcsolódó relikviát
tettek. Mint azt az iskola igazgatónője, Szücsné Sajtos Katalin
elmondta, széles körű összefogással
kezdték el az udvar megvalósítását:
a munkában segítettek a szülők
és a vörösmartys diákok, de az
intézmény pedagógusai is kivették
a részüket a munkából. Az iskolai
ünnepségen a városrész önkormányzati képviselője, Mészáros
Attila is jelen volt.

Fotó: Kiss László

Szabó Miklós Bence

A Dunántúlra jellemző fafajták törzseit is tanulmányozhatják a fiatalok

Soha nem feledhetjük a II. világháború borzalmait!
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Átadták a Mondelēz International
csoporthoz tartozó Győri Keksz Kft.
tizenegymilliárd forintból bővített
fehérvári csokoládégyárát.

A mostani beruházással 350
új munkahelyet teremtettek a
térségben. „Sok tényező döntött
Székesfehérvár mellett, de leginkább a szakképzett munkaerő, a
földrajzi elhelyezkedés és a stabil
gazdasági környezet volt meggyőző.” – mondta az átadáson Philip
A. Hodges, a Mondelēz Europe
szenior alelnöke.

Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter elmondta, hogy a
Győri Keksz nagy értékű fejlesztése is bizonyítja, hogy milyen
sok gazdasági lehetőség van a
magyar iparban: „A beruházók
bíznak a kormány gazdaságpolitikájában, és értékelik a
magyar emberek hozzáértését.”
A miniszter szerint komoly
bizakodásra ad okot, hogy az
élelmiszeripar összes rendelésállománya az idei év minden
hónapjában jelentősen meghaladta az előző évi adatokat. Júniusban és júliusban például húsz
százalékkal, amin belül a belföldi

Nemcsak a reklámját készítették Fehérváron – a kontinens legnépszerűbb
csokoládéja is a városban készül

Fotók: Simon Erika

Sokmilliárdos fejlesztés a csokigyárban

Evgeny Zelensky, a Győri Keksz gyárigazgatója, Cser-Palkovics András polgármester, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Philip A.Hodges, a Mondelēz
Europe alelnöke közösen adta át a 11 milliárdból fejlesztett csokigyárat

és az export rendelésállomány is
emelkedett
A legfontosabb, hogy sok
száz fehérvári és Fejér megyei dolgozónak biztosítanak
megélhetést és teszik lehetővé,
hogy munkából szerzett jövedelemből tartsák el magukat és
családjaikat. – mondta CserPalkovics András polgármester.
„Amikor a döntést hozták, hogy
ezt a 11 milliárdos fejlesztést
Székesfehérváron valósítják meg,
értékítéletet is mondtak azokról

az itteni munkavállalókról is,
akik hosszú éveken át dolgoztak
azért, hogy a gyár fejlődni tudjon.
Ez visszaigazolás az embereknek,
hogy professzionális módon, a világon bárkivel felvéve a versenyt
végezték munkájukat.”
Mayer Gábor, a cég kereskedelmi igazgatója elmondta, hogy a
kapacitásbővítés után már nemcsak Nyugat-Európa, hanem
Magyarország és Kelet-Európa
piacait is ellátják új termékeikkel
Székesfehérvárról.

Együttműködés a Sapa és az Óbudai Egyetem között
stefkó krisztina

Székesfehérvár önkormányzatát Égi Tamás képviselte az
eseményen. Az alpolgármester
szerint Fehérvár fejlődésének
záloga, hogy a városban működő
vállalatok és a felsőoktatási intézmények közelebb kerüljenek
egymáshoz. Ezt a hosszú távú
stratégiát erősíti és alapozza meg
a Sapa és az Óbudai Egyetem
megállapodása.

Fotó: Simon Erika

Stratégiai együttműködésről állapodott meg a Sapa Profiles Kft. és az
Óbudai Egyetem. A gyártás mellett
az innovációs tevékenységet is egyre
inkább Székesfehérváron megvalósító
cég a most létrejött megállapodással
is a hosszú távú partnerséget szeretné
hangsúlyozni. Jelenleg is több, az
Óbudai Egyetemen végzett fiatal
szakember dolgozik az alumíniumipari vállalatnál, ezt a gyakorlatot is
megerősíti az ünnepélyes keretek
között aláírt stratégiai dokumentum.

A Sapa Profiles Kft. ma a legnagyobb alumíniumprofil-gyártó cég Európában. A cég több ezer embert foglalkoztat szerte a világban.

Az együttműködés mind a Sapa,
mind az egyetem számára nagy
sikerrel kecsegtet – hangsúlyozta Frank Iepema ügyvezető
igazgató. A Sapa vezetője szerint
cégük olyan diákokat kaphat így,

akik a legújabb, legmagasabb
szintű tudással rendelkeznek,
a vállalat pedig valós szakmai
tapasztalatokat tud átadni nekik,
hiszen az innováció a Sapa egyik
sikerének motorja.

A Sapa azt várja ettől az
együttműködéstől, hogy az
egyetem és a vállalat közösen
halad tovább a jövőbe vezető
úton – tette hozzá a vállalat másik vezetője. Hartwin
Hagen kiemelte: a Sapa egy
nagy nemzetközi cég, amelynek Európán kívül többek
között Ázsiában és az Egyesült Államokban is vannak
kapcsolatai. Hatalmas nemzetközi tudásbázist jelent ez
ebben az iparágban, amely jó a
diákok számára, a vállalatnak
pedig azért, mert a hallgatók
friss gondolatokat hozhatnak a
Sapa életébe.
Az aláírást megelőzően az
Óbudai Egyetem kancellárja,
Gáti József úgy fogalmazott: a
program gyakorlati megvalósítása biztosítja Székesfehérvár és
a régió vállalkozásainak sikeres
működését, és ezzel a munkahelyteremtést, a felkészült
szakember-utánpótlást.
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Legutolsó rejtvényünkben azt a kérdést tettük fel, hogy a középkor végén Székesfehérvárnak melyek voltak a településrészei. Aki
helyesen válaszolt, ezeket a megfejtéseket kapta eredményül: 1.
BUDAIKÜLVÁROS 2. SZIGETVÁROS 3. INGOVÁNY 4.
SZENTKIRÁLYFÖLDE 5. ÚJFALU 6. CASTRUMALBENSE
A legnagyobb kiterjedésű városrész a Budai külváros volt, amit
1601-ben Borgo Budának hívtak. Ez a városrész a mai Öreghegy
tetejéig húzódott, ami hatalmasnak és védhetetlennek bizonyult az
1543-as török ostromnál. Szigetváros Fehérvár nyugati felén helyezkedett el, a mai Palotaváros északi területére tehető. Ingovány falu a

nevében hordozza, hogy a város dél-nyugati mocsaras részén feküdt
el, Szigetvárostól délre. Szentkirályfölde a mai Palotaváros északi részét tette ki, ami a hódoltság alatt elnéptelenedett. Újfalu vagy Uzun
város egy keskeny földnyelven helyezkedett el a város déli részén.
Fitz Jenő szerint a törökök 1601-ben felgyújtották ezt a külvárost,
ekkor házai mellett temploma is leégett. És végül Castrum Albense,
azaz a Belváros. Már 1206-ban írnak e területről, ami a korai királyi
vár lehetett, hiszen akkor még nem álltak a várost védő falak.
Tűzvész nemcsak a török bevonulásakor volt, de távozása előtt két
esztendővel is. Mai rejtvényünk e tűzvésszel foglalkozik.

FEHÉRVÁR
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szerkesztette:
novák rita

Birtokba vették a megyei rendőrök azt a lőteret és intézkedéstaktikai házat, amit néhány
napja az országos főkapitány
jelenlétében avattak fel. A lőtérnek a főkapitányság épületében
lett helye, a taktikai házat pedig
a Kaszap István utcai orvosi
rendelő átalakításával hozták
létre. A tréningközpont kialakítása összesen kilenc és félmillió
forintba került, melynek nagy
részét a megyei főkapitányság és
az országos rendőrség finanszírozta, de a beruházást a város is
támogatta. A felújítási munkákat
többnyire a közmunkaprogram
résztvevői végezték.
Késsel támadt a rendőrökre
az az ittas férfi, aki eredetileg
a testvérével kapott hajba, de
miután a helyszínre érkeztek az
egyenruhások, nem elégedett
meg a családi vitával. A járőrök
néhány mozdulattal mindkettőjüket ártalmatlanná tették és
megbilincselték, így senki sem
sérült meg.

KépBel unb
filmk

Életveszélyre felkészülve
Rendőrségi tréningközpont Fehérváron

Fotók: Kiss László

Az oldalt

Az intézkedéstaktikai házban
ilyen és ehhez hasonló szituációkban kell helytállniuk a
rendőröknek azért, hogy éles
helyzetben semmi se érhesse
őket váratlanul. Vörös Ferenc
rendőr ezredes szerint amellett,
hogy a lőtér valamint a taktikai
ház erősíti a szakmai rátermettséget, gazdasági előnye is van,
hiszen a kiképzéseket utazás
nélkül, helyben is meg lehet
tartani.

Ismét vár mindenkit a
KépBen Filmklub a Kaptár
Ifjúsági és Prevenciós Iroda
szervezésében!
2014. szeptember 30-án,
16 órától a

A tréningközpontban éppen ezért
extrém helyzeteket igyekszünk
rutinos kollégák segítségével eljátszani, hogy ne az életben kelljen
először szembesülniük veszélyes
szituációkkal. Itt meg tudják
tapasztalni, milyen az, amikor a
pulzusszám az egekbe emelkedik,
és azokat a fogásokat is meg tudják
tanulni, amiket elvárunk tőlük.”
Az intézkedéstaktikai házat úgy
alakították ki, mint egy valódi
otthont, van benne előszoba,
háló, fürdő és konyha is, ráadásul
az épület egy kocsmának is
helyet ad. Ami miatt azonban
inkább egy valóságshow helyszínének tűnik, az a kamerarendszer, amit azért alakítottak ki,
hogy az intézkedéseket elemezni
tudják.

21 Jump Street

című filmet tekinthetik meg
az érdeklődők a
Fehérvári Civil Központ
Színháztermében, mely után
a rendőrségről és a büntetés
végrehajtásról beszélgethetnek a szakemberekkel.
Várnak minden érdeklődőt!

NONPROFIT
NE T WORK

KAPTÁR
IFJÚSÁG I ÉS
PRE VENCIÓS
IRODA

Elérhetőségeink:
8000 Székesfehérvár Rákóczi u. 25.
E-mail: kaptarifjiroda@gmail.com
Tel.: 06/30-492-6871
www.facebook.com/kaptarpont
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Vörös Ferenc rendőr ezredes, a
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti igazgatója:
„A rendészeti szakközépiskolákból
kikerülő rendőrök rendelkeznek
egyfajta készséggel, megvan a
fizikumuk, az intézkedéstaktikai
készségük már bizonyos szintet
elért, de valójában csak a szakma
gyakorlása során szerzik meg azt
a tapasztalatot, ami igazán biztonságossá teszi az intézkedéseiket.

Fehér Miklós rendőr alezredes
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság kiképzési csoportjának
megbízott vezetője: „Minden ilyen
gyakorlatnak az a lényege, hogy
stresszhelyzetbe hozzuk a rendőrö-

ket, hogy szolgálat közben is kezelni
tudják az adott szituációt. A taktikai házban egészen extrém helyzetek
is kialakulhatnak, volt olyan kolléga
például, akinek amikor használnia
kellett a fegyverét, akkora stresszt
élt át, hogy elveszítette a realitásérzékét, és azokban a pillanatokban
nem látott és nem is hallott.”
A rendőrök mindent megtesznek azért, hogy a pisztolyt ne
kelljen elsütniük, az egyenruhások azonban azt mondják,
a jó fegyverhasználati készség
magabiztosságot jelent számukra.

Viniczai István rendőr százados
szerint az új lőtér éppen ezért
nagyon fontos. Ráadásul sosem
lehet tudni, mikor lesz szükség
az itt megszerzett tudásra éles
helyzetben.
Viniczai István rendőr százados,
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Mélységi Ellenőrzési és
Közterület Támogató Alosztályának vezetője: „Az intézkedések
során minden esetben arra törekszünk, hogy határozott fellépést tudjunk mutatni, ami arra vezethető
vissza, hogy magabiztosan ismerjük
a szabályainkat, tudjuk használni
a felszerelésünket, így a rendőri
beavatkozások kimenetele pozitívan
befolyásolható. A legtöbb esetben
mindez elegendő a fegyverhasználat
elkerüléséhez. Egyszer egy kard
segítségével akartak ellenállni a
rendőri intézkedésnek. Pályafutásom során ez volt az egyetlen olyan
alkalom, amikor közel kerültem ahhoz, hogy használjam a fegyverem.
Amikor azonban a fegyver lövésre
kész állapotba került, a gyanúsítottak jobb belátásra tértek, letették a
kardot.”

FEHÉRVÁR

EGÉSZSÉG

Adomány a kórháznak
heiter dávid tamás

A Regnum Intertrans Kft. támogatást
nyújt a Fejér Megyei Szent György
Egyetemi Oktató Kórház Betegápolásért
Alapítványa számára. A mintegy háromszázezer forintos támogatásból ápolást
segítő eszközöket és felfekvést megelőző
matracokat szeretnének vásárolni. Az
ünnepélyes átadás múlt héten hétfőn volt
az intézményben.

Fotó: Simon Erika

Mintegy háromszázezer forintos támogatást adott a fehérvári
Regnum Intertrans Kft. a kórház
Betegápolásért Alapítványának.
A támogatásból többek között

A támogatást ápolást segítő
eszközökre és felfekvést megelőző
matracokra költi a kórház

A HETILAP

felfekvés elleni antidecubitus
matracot vásárolnak majd, mely az
idősebb betegek ellátásában jelent
segítséget. Varga Balázs, a Regnum
Intertrans Kft. ügyvezetője elsőként
a Polgármesteri Hivatalhoz fordult,
hogy segítsenek olyan társadalmi
szervezetet találni, melyet társadalmi felelősségvállalás keretében érdemes támogatni. Így ismerték meg a
Kórház Betegápolási Alapítványát.
Csernavölgyi István kórházigazgató a sajtótájékoztatón elmondta,
hogy jó helyre kerül az adomány, és
láthatóan a betegágynál hasznosul
majd a támogatás, ami az ellátottak
körülményeit javítja.
Cser-Palkovics András polgármester kiemelte, hogy fenntartótól
függetlenül a kórház kérdése városi
ügy, hiszen az itt élő ellátottak
érdekét szolgálja az, hogy megfelelő
színvonalú legyen a betegellátás. A
város maga is segíti az intézményt,
hamarosan tízmillió forint támogatást ad át a kórháznak a gyógyítást
és ápolást elősegítő eszközök
beszerzésére.

2014. szeptember 22.

Szívünk Napja szűrésekkel, tanácsadással
Látrányi Viktória

A Magyar Kardiológusok Társasága
és a Magyar Nemzeti Szívalapítvány minden évben szeptember
utolsó vasárnapján, a Szívünk
Napján hívja fel a figyelmet a szív
és érrendszeri megbetegedések
kiemelkedő gyakoriságára, a
megelőzés fontosságára. Székesfehérváron a Civil Központba várják
szeptember 28-án azokat, akik
képet szeretnének kapni testük
aktuális állapotáról.

„Fehérvár mindig csatlakozik
azokhoz az országos programokhoz, amelyek a megelőzést
szolgálják. Korábban is nagyon
sikeres volt a Szívünk Napja,
és remélhetőleg most is sokan
lesznek majd. Az egyik legfontosabb célunkká vált, hogy
csökkentsük a főbb halálozási
kockázatokat.” – mondta el
Östör Annamária egészség-

ügyi és sporttanácsnok. A
szív- és érrendszeri betegségek
rizikófaktorainak kontrollálása
– helyes táplálkozással, fizikai
aktivitással és a dohányzás
mellőzésével – megakadályozhatja a szívinfarktus és a
stroke kialakulását, segíthet
megőrizni a szív fiatalságát.
„A szív és érrendszeri betegségek
több áldozatot szednek Magyarországon, mint valamennyi más
betegség, baleset és más halálok
együttesen. A szív és érrendszeri betegségek jelentős része
megelőzhető, elsősorban egészségesebb életmóddal.” – mondta
dr. Tóth László kardiológiai
osztályvezető főorvos. Koleszterinszint-, vérnyomás- és
vércukormérés mellett kardiológiai rizikóbecslés és szakorvosi tanácsadás is lesz a Civil
Központban. A program 10
és 15 óra között látogatható,
ingyenesen.

Elszálltak a negatív gondolatok
LÁTRÁNYI VIKTÓRIA

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ?
CSALÁDI RENDEZVÉNYEK?
CÉGES VACSORA?
ESKÜVŐ?
Ha tökéletes helyszínt, jó megközelíthetőséget,
barátságos kiszolgálást, finom ételeket kerestek,
mindezt elérhető áron, válasszátok a Passage Éttermet!
A tradicionális kárpát-medencei és mediterrán konyha
ízvilágát vonultatjuk fel a Romkert szomszédságában,
profi vendéglátással, akár egyedi igények szerint is!

Székesfehérvár adott otthont az
Országos SM Napnak, melyre mintegy
kétszázan érkeztek az ország minden
részéről és a határon túlról. A Magyar
SM Társaság célja az volt a rendezvén�nyel, hogy első kézből kaphassanak
orvosi információkat a gyógyíthatatlan
neurológiai betegségről, a sclerosis
multiplexről az érintettek, és tovább
erősödhessenek civil kapcsolataik.

Elszálltak a negatív gondolatok,
elengedték problémáikat az
SM-betegek. Mindezt jelképezi

a színes léggömbök magasba
engedése, ami évek óta elindítja
az Országos SM Napot. Ezt követően a betegség kezelésében és
rehabilitációjában jártas szakemberek számoltak be a legújabb
eredményekről. A rendezvényt
Östör Annamária egészségügyi
tanácsnok nyitotta meg, aki
hangsúlyozta azt is, hogy a diagnózis felállítását követő „hogyan
tovább?” kérdésben nyújt fontos
információkat a betegeknek az
SM Nap, valamint segíti a betegeket abban, hogy megtapasztalják a közösség támogató erejét.

Kérjétek ajánlatunkat a 06/22/301-334-es telefonszámon,
vagy az info@passageetterem.hu email címen.

Passage - Kreatív konyha, ízzel-lélekkel…
8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁKÓCZI ÚT 1. · TEL.: +36 22/301-334
WWW.PASSAGEETTEREM.HU

Fotó: Simon Erika
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A hagyományokhoz hűen látványos demonstrációval, a színes léggömbök
magasba engedésével indult az Országos SM Nap
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Kalandos időutazás a régészeti kiállításon
Látrányi viktória

Fotó: Kiss László

Mi történik akkor, ha háromezer éves
kincseket ötvözünk a huszonegyedik
század technikájával? Nos, igazán
látványos eredményt kapunk, igazán
testközelivé válik a történelem. Ez
várja mindazokat, akik ellátogatnak
a Szent István Király Múzeum újszerű,
lendületes kiállítására, a Régészeti
pillanatképek című tárlatra. A minden
korosztályt megszólító interaktív tárlaton az elmúlt három év ásatásainak
legújabb kincsei mellett a régészek
munkáját ismerhetik meg az érdeklődök a Csók István Képtárban.

parkoló valamint a 62-es út
seregélyesi elkerülője, a 8-as
út székesfehérvári elkerülője
építése során feltárt leletek is
láthatók a kiállításon. A kiállítás
kurátora két fiatal régész, Kondé

Éremgyűjtők

Kultúrák és örökségek
NAGY ZOLTÁN PÉTER

Szombaton országszerte megtartották a Kulturális Örökség Napját, így
Székesfehérváron is.

Városunkban több intézmény is
nyitva állt az érdeklődő látogatók előtt. Már korán reggel

Zsófia és Szücsi Frigyes volt.
A szakemberek lapunknak azt
is elmondták, hogy a tárlat az
őskorból egy késő bronzkori
temetői szertartást, az Avar
Birodalom korából sírrablást,

Wathay Ferenc

kinyitott az Árpád Fürdő, a
nemzeti levéltár Fejér megyei részlege, a szerb ortodox
templom és persze a városháza.
Utóbbiban a kíváncsiskodók
leginkább a korona másolatát és
a polgármester irodáját szerették
volna látni, amire aztán meg is
kapták a lehetőséget.

Fotó: Simon Erika

Minden esztendőben találkoznak az éremgyűjtők
Székesfehérváron, így lesz
ez az idén is. Szeptember
28-án, vasárnap hozzák magukkal legújabb vagy éppen
legöregebb érméiket, plakettjeiket a gyűjtők. 2014
az építész, Ybl Miklós éve,
hiszen éppen két évszázada
született városunkban. Ebből az alkalomból
bizonyára megjelennek az
éremgyűjtők találkozóján
Yblhez rendelhető érmek,
plakettek.
A vasárnapi találkozó helyszíne a Művészetek Háza
lesz a III. Béla király téren.
A MÉE Fejér Megyei Alba
Regia Szervezete várja a
régi és új éremgyűjtőket
is. Aki asztalt szeretne
foglalni, megteheti Oblat
Zsoltnál a 20 980 8459es telefonszámon vagy az
antik_gold@freemail.hu
e-mail-címen.

Látványos életképek és installációk hozzák közel a múltat

Ha kultúra, akkor természetesen a szentélynek számító színház sem maradhat ki a végiglátogatott intézmények közül. A csoportos érdeklődőket Váradi
Eszter Sára és Keller János színművészek fogadták, ízelítőt adva a fehérvári
színtársulat munkájából.

Fotó: Simon Erika

A kiállított leleteket fotók,
videók, 3D-animációk, nagyméretű rekonstrukciók, interaktív
mobil applikációk egészítik ki.
Kulcsár Mihály, a Szent István
Király Múzeum igazgatóhelyettese elmondta, hogy a feltárási
helyszínek nagy beruházásokhoz
és építési munkákhoz kapcsolódtak. A Fő utca és a „murvás”

egy avar kori harcost teljes harci
díszben, valamint egy avar as�szonyt mutatnak be ékszerekkel,
használati tárgyakkal. A kiállítás
a látogató elé tárja az Árpád-kori Fejér megyét. A török kori Fehérvárból pedig megismerhetők
lesznek a város északi védművei,
illetve a városfalhoz közel eső
külváros mindennapjai is.
Brájer Éva alpolgármester a
kiállítás megnyitóján örömét
fejezte ki, hogy a tárlat a modern
kor eszközeivel, interaktív mobil
applikációk segítségével hozza
közelebb a történelmi múltat
a látogatókhoz. Székesfehérvár alpolgármestere kiemelte,
lehetőséget kell adni arra, hogy a
kiállítást a város valamennyi diákja láthassa. A kiírások mellett
a QR-kódoknak köszönhetően
további részletes információkhoz
juthatnak a látogatók az adott
leletről és történelmi korról.
A kiállítás 2015. február 28-ig
látogatható.

A 25 esztendős Wathay Ferenc
Bajtársi Egyesület emlékezett
meg a névadó vicekapitányról
a Prohászka ligetben pénteken.
Wathay Ferenc – ha ideiglenesen
is – visszaszerezte a töröktől
Székesfehérvárt, majd rabságban sínylődött, ahol költészete
kivirágzott.
A megemlékezésen Vargha
Tamás országgyűlési képviselő,
a Honvédelmi Minisztérium
parlamenti államtitkára mondott
ünnepi beszédet, majd Brájer Éva
alpolgármester a Cser-Palkovics
András polgármester által jegyzett ajándéktárgyat adta át az
egyesület vezetőjének.
nzp
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Sikeres az Erzsébet-program A munka világa
A HETILAP

Stefkó Krisztina

Négy évvel ezelőtt vezették be
hazánkban az Erzsébet-programot.
Az Európában egyedülálló rendszer
eredményeiről számoltak be a múlt a
héten Székesfehérváron.

Szabó Petra

A tavalyi sikerre és a nagy érdeklődésre való tekintettel ismét
megrendezték „A Munka Világa” elnevezésű kiállítást a Hiemer-házban.
Világcégek, rangos egyetemek, jól
működő munkaerő-kölcsönzők és
képzésszervezők ajánlatait mutatták
be a rendezvényen.

„A Munka Világa” kiállítás idén
is, immár második alkalommal a
székesfehérvári Lénia 2 Kft. és
a Hiemer Rendezvényközpont
közös szervezésében valósult meg.
Fő témakörei: állásbörze, felsőok-

tatás, felnőttképzés, diákmunka,
nyelvoktatás és tréningszervezés.
Közülük az állásbörze, a munkaerőpiac ajánlati oldala került előtérbe. Sok székesfehérvári és több
országos, sőt világviszonylatban
is jelentős cég vett részt, de szép
számmal jöttek az innovációt, a
továbbképzést és a minőségi felsőoktatást reprezentáló kiállítók
is. A rendezvény célja a munkahelyet keresők és a munkahelyet
kínálók összehozása volt, hiszen
ez a fejlődés egyik kulcsa. Az
eseményt dr. Horváth Miklósné, a
Közgyűlés Gazdasági Szakbizottságának elnöke nyitotta meg.

Fotó: Gáspár Péter

Fotó: Simon Erika

Az Erzsébet-program Alapítvány
elnöke, Gullner Zoltán adatokkal
támasztotta alá a sikert. Több
mint kétmillióan használják, és az
elfogadóhelyek száma 58 ezerre
nőtt. A programnak köszönhetően
eddig több százezer ember, köztük
180 ezer gyermek jutott üdülési és
táborozási lehetőséghez.

Székesfehérváron a sikert az
mutatja, mondta el Brájer Éva
alpolgármester, hogy mintegy
hatszáz munkáltató választotta
eddig ezt a béren kívüli juttatást
és adja harmincezer munkavállalójának. Székesfehérvárról tavaly
közel háromszáz gyermek, idén
pedig már ötszázan tölthették
a nyarat Erzsébet-táborokban.
Ezen túl évente kétszer a város
1264 nehéz élethelyzetben élő
gyermekének juttatnak rendkívüli
gyermeknevelési támogatást Erzsébet-utalvány formájában, 5800
forint értékben, amit élelmiszerre
és tanszerekre válthatnak be.

Vargha Tamás országgyűlési képviselő, Brájer Éva alpolgármester, Gullner
Zoltán, az Erzsébet-program Alapítvány elnöke és Molnár Krisztián megyei főjegyző számolt be az Erzsébet-program eredményeiről

Sokan érdeklődtek az állásbörzén kínált lehetőségek iránt

Újabb segítség

Tízezer négyzetméter

Az új jogszabályi változások miatt minden szerződést átnéznek
a bankok, ez rendbe fogja tenni
azt az évtizedes problémát, ami a
tisztességtelen piaci magatartást
tanúsító bankok és a hitelt felvevők közötti zavart eredményezte. – fogalmazott Róth Péter,
Székesfehérvár alpolgármestere.
Arra kötelezik a pénzintézeteket, hogy áttekintsék az összes
szerződést, és elszámoljanak az
elmúlt időszakkal az ügyfelek
felé. Ezt követően megnézik,
hogyan lehet a szerződéseket
az ügyfélnek megfelelő módon
működtetni.

Törteli Zoltán szerint csak idő
kérdése, hogy a bankok visszafizessék az ügyfelektől jogszerűtlenül
begyűjtött pénzt

Törteli Zoltán a Banki Hitelkárosultak Székesfehérvári
Irodájának vezetője kiemelte,
hogy szükség van türelemre és
toleranciára, mert látszik, hogy
a megoldás felé haladnak. A cél
az, hogy a bankok által jogszerűtlenül beszedett pénz vagy
jóváírásra vagy visszafizetésre
kerüljön az ügyfeleknek. Az
intézkedés a 2004 júniusa után
kötött szerződéseket és ezen
belül minden ügycsoportot érint.

Az m59 Üzleti Park első üteme még 2012ben készült el, múlt héten pedig átadták a
második ütemben elkészült 10 500 négyzetméternyi alapterülettel rendelkező
további négy csarnokot, melyhez jelentős,
mintegy 450 milliós uniós támogatást
kaptak az Új Széchenyi Terven keresztül.

Az Alba Ipari Zónában az elmúlt
két évben mintegy kétszázezer
négyzetméternyi új épület valósult
meg. „A fehérvári gazdaság töretlen
fejlődésének jelenleg egyetlen korlátja
van, amit minden nap lehet látni, a
munkaerőhiány. Székesfehérvárra

naponta mintegy harmincezer ember
jár dolgozni, a legtöbb vállalat 140
km-es körzetből látja el munkaerővel
a termelést.” – mondta Égi Tamás
alpolgármester a csarnoképületek
avatásakor. Felhívta a figyelmet
arra, hogy a duális képzést nagyon
komolyan kell venni a középfokú
oktatásban, mert a város iparának
fejlődéséhez elengedhetetlenül
szükséges 4-5 ezer szakember
letelepedése. A város hamarosan
egy ösztöndíjprogramot indít az
itt tanuló diákoknak, amivel az iskola után könnyebben találhatnak
megfelelő munkát, megélhetést és
biztos egzisztenciát Fehérváron.

Fotó: Kiss László

Új, a banki hitelkárosultakat megsegítő törvényt fogad el a Parlament
ezen a héten. Az új jogszabállyal kapcsolatban Róth Péter, Székesfehérvár
alpolgármestere és Törteli Zoltán, a
Banki Hitelkárosultak Székesfehérvári
Irodájának vezetője számolt be a
fejleményekről.

bácskai gergely

Fotó: Kiss László

Heiter Dávid Tamás

Az Alba Ipari Zónában az elmúlt két évben mintegy kétszázezer négyzetméternyi új épület valósult meg
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vakler lajos

Nemzeti ünnepünkön, augusztus
20-án a Lánczos Kornél-Szekfű Gyula
Alapítvány is hozzájárult ahhoz, hogy
László Zsolt Vörösmarty-díjas költő új
kötettel jelentkezhessen.

A Revák István illusztrációival
megjelenő kötet egyben összegzés is.
Mitől fontosak ezek a versek?
Furcsa világ az enyém. Az egy
kicsi történelem című versemben úgy fogalmaztam: „...proletár
voltam, mert annak neveztek akkor, amikor még mindenki elvtárs
volt; renitens kölyökként tenyereltem bele a szagos földbe, hogy
édesapám után jeltelenül lehessen
polgárként helyem a gesztenyefák
alatt...”. Előző könyveimtől ez
a kötet abban is eltér, hogy itt
nincsenek ciklusok. Ez tudatos
megközelítés. A cím is egyfajta
tudatos választás, azon túl, hogy
sokan úgy gondolják, ha elhangzik az a szó, hogy távlatok,
annak az értelme csak jelenbe
mutató tartalmat jelenthet.
Te másként gondolod?
Az én költői álláspontom szerint
múltbéli jelenségekről a jelenben
is ugyanúgy beszélhetünk, mint
távlatokról a jövő megjelenítése
nélkül. Ez a kötet azért ciklusok
nélküli, mert bár a múlt, a jelen
és a jövő keveredik benne, ez
egyfajta egyveleg álláspont.
Ezzel távlatokat nyújtasz az
olvasóidnak?
Igen, tetten érhető a szándék, és
remélem a megvalósítás is.
Miként él 2014-ben egy lírikus?

Tisztelt Választópolgárok!
Sajó Mária vagyok, független
képviselőjelölt az 5. sz. választókörzetben, az Alsóvárosban.
2014. október 6-án 18 órakor a Királykút Emlékházban
visszahívhatósági szerződést
kötök választókörzetem lakosaival. Vegyük kezünkbe életünket pártatlanul, itt az ideje!
Kérem, tiszteljenek meg jelenlétükkel!
Köszönettel: Sajó Mária

Nem tudom. Sejtem, és persze
ez csak egy megközelítés részemről, tehát abszolút szubjektív megállapítás és vélemény,
hogy egyre többen gondolkodnak a versírók közül arról,
hogy az irodalomnak nemcsak
látvány- és szórakoztató szerepe
van, hanem tényfeltáró is.
A ti dolgotok időnaplót írni is?
Az élő, modern költészetben ezt
még nem tehetjük meg. Nem
vagyunk népszerűek, de hiszek
abban, hogy nemcsak azok a
fontos dolgok, amelyek népszerűek.
Napról napra emberek között élsz
és jársz. Miként vélekednek ők
rólatok?
Nem ismernek bennünket.
Hiába tudjuk mi, hogy jól vagy
kevésbé jól írunk, egy zárt közegben élünk, ahova a hétköznapi ember bizony nem jut el. A
kapcsolatainkat hiába használjuk, bármilyen furcsán hangzik
az én számból, jószerivel alig
ismernek bennünket.
Olvasni teher?
Az emberek tapasztalataim
szerint a szükségszerűt választják, hiszen dolgozniuk kell, a
családjukat megfelelő módon
fenntartani. Pontosan ezért a
versekig vagy bármilyen líráig
nem jutnak el. A védelmi reflex,
legalábbis szerintem, odáig
megy, hogy a mostani könyvem címe a távlatokat mutatja,
ugyanakkor a gondolkodás
rendszere lehetetlenségekre
kényszerítené az olvasót.
Miért?

Fotó: Simon Erika

Rajzolt távlatok

László Zsolt Vörösmarty-díjas költő

A mai életbe nem illeszthető
bele egy ilyen verseskötet. Mivel
már régóta nem kapunk meg az
ölünkbe semmit, nagyon keményen kell megdolgoznunk mindenért. Lehet, hogy ez régen is
így volt, de számomra a szükségszerű és a valóság itt találkozik
az igazsággal. Tudom, hogy az
álláspontom nem lesz népszerű,
de biztos vagyok abban, hogy az
előfeltételek nem adottak ahhoz,
hogy az általam megfogalmazott, a könyv címében is szereplő
távlatok megvalósulhassanak. Az
én megállapításom, hogy a mai
átlagember nem igazán szereti
az erőfeszítéseket akár igazságokról, akár álságos dolgokról
hall. Ilyen szempontból tehát
nem meghatározó, hogy a tehertétel vállalása, ami azért valljuk
meg, fontos lenne, manapság
nem népszerű.
Szomorú dolgokról beszéltél.
Biztos vagy benne, hogy ez lenne
a távlat?
Nem. De ez is. Ez csak egy
szegmense az én gondolataimnak, melyeken keresztül ezeket a
nehézségeket és a valós tartalmakat ismerhetik meg olvasóim.
Kimondhatjuk, hogy ma sokkal
jobb a múltban révedezni, mint
átgondolt jövőt tervezni?
A karosszék nem segít. A jelenlegi átgondolt kultúrpolitika

sokat tesz azért, hogy megismerhessék a mi néha bizony
elvarázsolt gondolatainkat az
olvasók. Az a fajta pillanatfelvétel, amely folyamatosan
fertőzte a leendő lírikusokat, az
olvasók életmódját az elmúlt fél
évszázadban, mára tarthatatlanná vált. Ezek nem mások, mint
fényképtechnikák, melyekben
egy sötétszobában gyönyörködhetünk. Tovább kell lépnünk.
Mi a továbblépés alapkérdése?
Még nem vagyunk túl a küszöbön. Ne akarjunk kettest
kapni. Nem elég az elégséges.
Nem elég, hogy csak vizuálisan
rögzítsük mindennapi életünket.
Nem elég, ha nem értelmezzük azt. Valljuk be végre, hogy
nyelvkészletünk folyamatosan
silányul, egyre kevesebb ember
beszél tisztességesen magyarul,
elfelejtünk szavakat, miközben
ma is a magyar a világ legszebb
nyelve.
Ha nem változtatunk, elfogyunk?
A készlet máris zsugorodott. Aki
az utcákon jár, tapasztalhatja,
hogy az egykor oly bőséges „magyart” egyre kevesebben beszélik
tisztességesen. Előkerültek és
teret nyertek az angolszász és
német jövevényszavak, amiket
előszeretettel használnak a
fiatalok. Erre kell megoldást
találnunk!
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Bory, az iskola
nagy zoltán péter

Névadó ünnepséget tartottak a Tolnai
utcában. Az iskola szeptember 1-je
óta Bory Jenő nevét viseli.

Magony Imre íróval közösen.
Itt keltették először életre a
városban a művészettörténeti
oktatást és a rajz-vizuális nevelést – mondta Dienesné Fluck
Györgyi tanácsnok az iskolai
ünnepségen. A jeles napok pihenőhelyet jelölnek ki számunkra,
ahol végiggondolhatjuk a nagy
előd útmutatását – emlékeztetett a névadón Mihókné Pluhár
Teréz igazgatónő.

Íme a borysok első generációja, akik művészeti alapokat teremtenek

látrányi viktória

A székesfehérvári zsidó múlt, a holokauszt után megmaradt, újjáéledt
székesfehérvári zsidó élet művészi
interpretációját tűzte ki célul Villányi
András fotóművész. Ez a tematikája a
most megnyílt kiállításának, melynek
a Pelikán Galéria ad otthont. Az
Egykor fehérvári polgárok voltak című
kiállítás október 10-ig látogatható.

A tárlat anyagának egy kis
részét régi fotók adják, melyen
az egykori neológ zsinagóga,
néhai fehérvári zsidó polgárok
portréi, életképek elevenednek
meg. Villányi András képei a

a sárkányokkal!
Lovagi hétpróba

avagy ki menti meg a sárkányt?

SZÉPHŐ Zrt.

2014.

szeptember 28.
9–21 óráig

Interaktív
Sárkánymese

közös mesejáték a gyerekekkel

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

Szárnyas Sárkányok
óriásbábos, gólyalábas utcaszínház

Ügyfélszolgálat

Családi kincskereső játék
avagy az eltűnt sárkány nyomában

Rutkai Bori
koncert

Családi kartondobozsárkány építés
Papírsárkányreptetés

Sárkányszépségverseny

Belépő: 1200 Ft/fő
Családi jegy: 2200 Ft
Jegyvásárlás a helyszínen!

Táncház

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

Raktárak:
• Mura u. 2. szám alatti telephelyen
475 m 2-es új raktár, fűtött műhelyek,
fűtetlen raktárak, konténerek;
• József Attila kollégiumnál (Hosszúsétatér
felől) 68 m 2-es használaton kívüli
hőközpont
Parkolóhelyek:
• Zámoly u. 5. szám alatt zárt udvarban
2 db 10 m 2 parkolóhely
Továbbá vállaljuk rövid határidővel lakások,
telephelyek értékbecslését.
Érdeklődés: SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1. szám alatti
ügyfélszolgálatán
Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre
egyeztetett időpontban történhet.
Telefon:
e-mail:

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

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

Nézzen bele a kiállítás anyagába
kedden este 19 óra 45 perckor a
Fehérvár Televízióban!

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:

nap

A koronás parkban

holokauszt óta eltelt időszakot
ölelik fel. Felvillantja a fehérvári zsidó közösség életének
pillanatait, eseményeit, történetét. Fotói egykori fehérvári
polgárok portréit, a ravatalozót,
a márványtáblákat a megölt
egykori zsidó polgárok neveivel,
a temető emlékképeit, egy-egy
kripta szomorú elhagyatottságát
dokumentálják. Fájdalmas felkiáltójelként emlékezteti a szemlélődőket a tárlat a holokausztra.

Villányi András képeivel szeretné felhívni a figyelmet azokra a történésekre,
értékekre, melyek mellett nap mint nap elmennek az emberek

Sárkányos
Barátkozz

2014. szeptember 22.

Egykor fehérvári polgárok voltak

Fotó: Simon Erika

Az iskola új neve: Bory Jenő
Általános Iskola. Egykor Bory
Jenő egyik ükunokája is ebben
az iskolában koptatta a padot,
most, az avatóünnepségen
pedig ükapja szobrát avathatta

A HETILAP

Fotó: Kiss László
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22/541-307
info@szepho.hu;
Rumpler.Monika@szepho.hu
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Bérlet Fehérvárra, jegy a Real Madrid-meccsre
Hétfőn megkezdődik az Alba Fehérvár
szezonbérleteinek árusítása, ami
összekapcsolódik a Real Madrid október 8-i vendégjátékára szóló jegyek
értékesítésével.

Dávid Kornélnak van személyes
emléke a Real Madridról: az Alba
Fehévár elnöke játékosként még
spanyol bajnoki címért is pályára
lépett a királyi gárda ellen, csapata
egy utolsó másodperces triplával
szenvedett vereséget. Ha ezt az
Alba Fehérvár „megismételné”
október 8-án, az világra szóló bravúr lenne, a spanyol szupercsapat
sokkal erősebb bármelyik magyar
együttesnél. Ezzel együtt jogosan
mondta Dávid az esemény
kapcsán összehívott sajtótájékoztatón, hogy életre szóló élményre
készülhet az a magyar játékos,
aki pályára lép a Real ellen. Ezt
megerősítette Simon Balázs is,
aki a spanyol válogatott ellen már

játszott. „Az ilyen meccsek mindenkiből kihozhatják a legjobbat, nagy
csapat ellen mindig odateszi magát
az esélytelenebb is. Játszunk egy
jót, bátran, nyugodtan, a nézőknek
nagy élmény lesz!” – ígérte az Alba
csapatkapitánya.

Marcel Tenter vezetőedző
azért mosolyogva hozzátette:
amikor meghallotta, hogy jön
a Real, kért 5-6 plusz légióst a
vezetőktől… Persze erre nincs
lehetőség, de hát nem is fogja
senki számon kérni, ha nem

Fotó: Simon Erika archív

Somos zoltán

A Real ellen nem lesznek üres székek a nézőtéren

nyernek a fehérváriak a Real
ellen. Halm Rolland szakosztály-igazgató elmondta, kérték
a szervezőket, hogy a jegyvásárlásnál az Alba bérletesei
előnyt élvezzenek. Ennek megfelelően azok a szurkolók, akik
kedden 19 óráig megveszik a
bérletüket a bajnoki szezonra, szerdán 10 óra és 18 óra
között elővásárlással juthatnak
hozzá a Real-meccs jegyeihez
a Vodafone Sportcentrumban.
Bérletenként egy darab jegy
vásárolható. Akik a jelzett
időpontig nem vesznek bérletet, azok szerdán 14 órától a
Tourinform irodában vehetnek
jegyet a gálameccsre, fejenként
maximum kettőt.
A csapat pedig készül: hétvégén
Simon, majd a szintén megsérült
tartalék irányító, Tóth Péter nélkül három vereséget szenvedett
Szlovákiában. Van még munka
a Real meccsig, pláne a bajnoki
rajtig…

Robog a Volán, mumusok a vert mezőnyben
Klagenfurtban hosszú évekig nem
termett babér az Alba Volánnak, a
Ljubljana ellen pedig mindig hazai
pályán kellett fenékig üríteni a
keserű poharat. Ehhez képest a
két régi mumusnak tíz gólt ütött a
nagyszerű hetet záró Fehérvár.

Ilyenkor mindig előkerül, hogy
„ez a Klagenfurt/Ljubljana már
nem az a csapat, mint régen”
– no de hosszú évekig szinte
mindegy volt, éppen milyen
formában van a két vetélytárs,
nem termett babér ellenük.
Mármint Klagenfurtban a
KAC, és itthon az Olimpija
ellen. Ez szinte törvényszerűvé vált, ezért is ígérkezett
problémásnak az EBEL új
szezonjának második hete.
Előbb Klagenfurtba szólította
a sorsolás a fehérváriakat, ahol
(ezt azért tegyük hozzá) az
előző idényben már ütöttek pár

repedést a sokáig áthatolhatatlan falon. Most pedig egyenesen a magyar szívnek kedves
6-3-as eredmény született,
miután roppant magabiztosan
játszott Rob Pallin csapata. Kovács Csaba szinte új fénykorát
élve volt kétgólos vezéregyéniség, a légiósok pedig – el ne

kiabáljuk – kiváló választásnak
tűnnek idén. És ezt a vasárnapi,
Olimpija Ljubljana elleni hazai
meccsen is igazolták.
Három vereséggel a háta mögött érkezett a Ljubljana, pedig
szeptember elején a Grazot és a
Volánt is legyőzte az Ifj. Ocskay
Gábor-emléktornán. A világ

Fotó: Kiss László

Somos zoltán

Nagy volt a forgalom a Ljubljana kapuja előtt

nagyot fordult azóta, és nemcsak velük, hiszen az akkor még
elég erőtlennek tűnő Fehérvár
ezúttal az első harmadban
tizenkét kapura lövés mellett
a saját kapuja előtt egyet sem
engedett az Olimpijának! Ehhez képest csak 1-0-ra vezetett
Brandon Marino góljával. A
második harmad hektikusabb
volt, mert sok kiállítást ítéltek
a hazaiak ellen. Ebből sem volt
igazán veszélyes a Ljubljana,
sőt egy elcsípett koronggal
Marino gólig szólózott emberhátrányban! Ahogy telt az
idő, túlzott keménykedéssel
próbálta levezetni a feszültséget
a vendégcsapat, a kiállításokra
pedig ráfizetett: előbb Sarauer,
majd LoVecchio tette bele a
botját egy-egy belőtt korongba.
Így az eredményjelzőn is fölényes lett a játék képe alapján
még ennél is simább győzelem:
Fehérvár AV19 - Olimpija
Ljubljana 4-0.
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A Haladás is kapitulált
Németh zoltán

Pintér le –

Miközben Fehérváron százszámra
rotyogott a lecsó, a Videoton FC
Szombathelyen igyekezett tökéletesre főzni sorozatban nyolcadik
sikerének receptjét. A piros-kék séfek
jól adagolták a hozzávalókat, Joan
Carrillo konyhalegényei két gombócot
is lenyomtak a Haladás játékosainak
torkán.

Dárdai be

Nagy csatát vívott Szombathelyen a két csapat, nem csupán Vinícius nőtt
Rocchi fölé, a Vidi is legyőzte a Haladást

rolta le Nikolicsot. Andó-Szabó
játékvezető a kártya kiosztása
után konzultált asszisztensével, majd kiállította a Haladás
légiósát.
A 32. percben már 0-2 állt az
eredményjelzőn. Labdaszerzés
után Gyurcsó mehetett egyedül
a kapura, majd rendkívül önzetlenül középre passzolt, ahol
Nikolics egy védővel a nyakán
belőtte második gólját. A Haladás még a szünet előtt kilenc
főre fogyatkozott, a 45. percben
Halmosi egy brutális becsúszás
után mehetett idő előtt zuhanyozni.
A második játékrészben a várt
gólszüret elmaradt, a fehérváriak
kettős emberelőnyben már nem
tudták feltörni a hazai védelmet,
a vége így maradt 0-2. A fehérvári csapat nyolc forduló után 24

Fotók: vidi.hu

A korábbi szlovák VB-hős
Kamil Kopunek és a szombathelyi edző, Artner Tamás által
érezhetően nem kedvelt olasz
Lazio-ikon, Tommaso Rocchi
is helyet kapott a zöld-fehérek
kezdőcsapatában. A Vidinél
nem volt meglepetés, Joan
Carrillo a Calatayud - Szolnoki, Juhász, Vinícius, Stopira
- Simon, Sándor – Gyurcsó
(Kleinheisler 61.), Kovács,
Oliveira (Heffler 74.) – Nikolics
(Feczesin 61.) alapcsapatot
küldte pályára.
A meccsen az első félidő hozta
az izgalmakat. A Vidi a 24.
percben szerezte meg a vezetést, Sándor tört előre középen,
kitette a labdát a jobb szélre
Oliveirának, a portugál szélső
beadását pedig Nikolics nyakatekert testhelyzetben a hazai
kapuba továbbította néhány
lépésről. Hamarosan nem csupán gól-, de emberelőnyben is
játszhatott a Vidi, a 26. percben
Kopunek sárga lapot érően ta-

Kaiser Tamás

Niko, a megállíthatatlan: szezonbeli nyolcadik bajnokiján a tizedik gólját is
megszerezte

ponttal toronymagasan vezeti a
tabellát.
„Az első félidőben látottakkal
elégedett voltam, a másodikban
viszont sajnos folyamatosan középen próbálkoztunk a szélek helyett.
Ami fontos, hogy még a piros lapok
előtt sikerült megszereznünk a vezetést. A legfontosabb pedig, hogy
győztünk, és az az alapfilozófia
megvalósult, hogy ha valami miatt
nem is játszunk annyira jól – a mi
játékunknak sajnos nem kedvez a
Rohonci úti Stadion gyepe – akkor
is küzdjenek, hajtsanak a játékosok
az utolsó pillanatig!” – értékelt a
csapat hivatalos honlapján Joan
Carrillo vezetőedző.
„Tudtuk, hogy nagyon nehéz dolgunk
lesz, hagyományosan szoros meccseket
vívunk Szombathelyen. Próbáltunk
ugyanolyan lendülettel játszani
a Haladás otthonában is, ahogy
az elmúlt hetekben Sóstón. Most
már senki nem mondhatja, hogy
csak hazai pályán nyerünk, hiszen
Nyíregyháza után Vas megyéből is
elhoztuk a három pontot. Különösen
fontos, hogy ezúttal sem kaptunk
gólt. Minden csatár álma, hogy ilyen
csapatban szerepeljen, ahol en�nyire kiszolgálják!” – nyilatkozta a
bajnokságban már tíz gólnál tartó
Nikolics, szintén a vidi-hu-nak.
A Vidire a héten két mérkőzés
vár, a Magyar Kupában a 16
közé jutásért kedden 15 órakor
Szigetszentmiklóson lép pályára
a csapat, majd vasárnap 16:30kor jön egy nagy rangadó, a jelenleg harmadik DVTK érkezik
a Sóstói Stadionba.

A kapkodás magasiskolája, vagy
a hibás döntés még idejében(?)
történő beismerése? Vagy valami
egészen más? Biztosat nem lehet
tudni, de ettől még a tény tény
marad: Pintér Attila szövetségi kapitányt az első vesztes
tétmeccs után menesztette az
őt tavaly karácsony előtt nagy
csinnadrattával kinevező
MLSZ. A helyére érkező, és csak
három meccset – azokat legalább
ingyen – vállaló Dárdai Pálnak
sem lesz könnyű dolga. Mert az
még hagyján, hogy Romániában debütál a berlini Hertha
legendája, de Pinyő távozásával
nem került elő egy kezdő tizenegyre való klasszis labdarúgó. Dárdainak ugyanabból a
bizonyosból kell várat építenie.
Konkretizálva: a románok,
Feröer és Finnország ellen 6-7
pontot gyűjtenie a magyar labdarúgó válogatottal, hogy legyen
esély a 2016-os francia Eb-re
kijutni. Nem könnyű, de nem is
lehetetlen feladat! A nagyobb baj
csak az, hogy hívhatják bárhogy
a szövetségi kapitányt, beszélhet
tő- vagy bővített mondatokban
a sajtótájékoztatón, attól még
alapjaiban nem változik meg
a futballunk. Pedig 2020-ban
Európa-bajnoki házigazdák
leszünk, és milyen jó lenne, ha
a meccseket nem csak néznénk,
mint Rozi a moziban!

ahol a tetők életre kelnek
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Amíg így védekezik a csapat…
Kaiser tamás

A meccs egyik hőse Mayer Szabina volt

Sport a TV-ben
A héten három meccsel
várjuk kedves nézőinket a
Fehérvár Televízió képernyői előtt. Hétfőn este
megtekinthetik felvételről
az EBEL-ből a Fehérvár
AV 19–Olimpija Ljubljana mérkőzést, melyből
kiderül, sikerült-e végre
legyőzni a mumust! A
sportrajongóknak vasárnapig kell várniuk az
újabb mérkőzésekre – igaz,
szerdán 19:45-től jövünk
a Bajnokok Városa című
sportmagazinnal – 17:40től az NBI/B-ből nézhetik
meg az ARKSE – Budaörs-Tatabánya férfi kézilabda mérkőzést. Este
pedig – maradva a sportágnál – jönnek a fehérvári
lányok, és megtudhatjuk a
sérülésektől tizedelt FKC
milyen sikerrel vendégszerepel Érden.

Fotók: Kiss László

A csütörtökön megműtött gólvágó-átlövő Tilinger Tamara nélkül is sikerült
két vállra fektetnie a Fehérvár KC
csapatának a megyei rangadón a
Dunaújvárost. A 23-19-es győzelem
azonban újabb vezéráldozattal járt,
Herr Anitánk még az első játékrészben szakadt el az Achillese, az átlövőt
hétfőn operálják.

Sokan talán féltették a Fehérvár KC-t a Dunaújváros ellen,
hiszen az előjelek nem éppen
Bakó Botond együttesének
sikerét vetítették előre. Az FKC
támadójátéka még nem állt
össze, a gólfelelős Tilinger már
Vácott sem állt rendelkezésre
– az átlövő térdét csütörtökön
műtötték, és néhány hetet ki
kell hagynia – az előző idényben
mindkét egymás elleni meccset a
Kohász nyerte, sőt a felkészülés
zárásaként lejátszott találkozón
is Mátéfi Eszter együttese győzött. Igaz, a Fehérvár védekezésére nem lehetett panasz a megyei rangadót megelőző három
meccsen, így ebben bízhattak az
FKC drukkerei…
És akik ebben bíztak, azok jól
tették, mert bár az első félidőben még döcögött a szekér,
és volt olyan, hogy az Újváros
három góllal is ellépett, az FKC
hátsó alakzata összességében
remekelt, és 19 gólon tartotta a

Sportműsor

A fájdalmas pillanat, amikor elszakadt Herr Anita Achillese

tavalyi elődöntős ellenfelét. Igaz,
annak senki sem örült, hogy a
találkozót jól, két góllal kezdő
Herr Anita korán kiszállt, egy

lövési kísérlet előtt kapott oda a
lábához. Mint később kiderült,
elszakadt az Achillese, hétfőn
meg is operálják, így hosszú
kihagyás vár rá. De nézzük a jó
dolgokat, a már említett kiváló
védekezés mellett mindenképpen ki kell emelni a csereként
beszálló Natasa Savkot. A szerb
kapus mindösszesen hét gólt
kapott a közel negyven pályán
töltött perce alatt, ami önmagáért beszél. Főleg akkor, ha az
ellenfélnél olyanok rohamoznak,
mint Bulath, Ferling, Kamper,
Vincze és Azari. De mindenképpen meg kell említeni Bakó
Botond másik remek húzását
– a kapuscseréről már ejtettünk
szót – amikor már nem volt
elegendő átlövő a padon, bátran
nyúlt a kétbeállós játékhoz, és
tulajdonképpen ezzel nyerte
meg a meccset a Fehérvár.

Mayer Szabina hatszor volt
eredményes a vonalról, de
Horváth Bernadettel nagyszerűen bontották meg a szomszéd
védőfalát, ami többek között
Hajduch vagy Lackovic előtt
nyitotta meg a lehetőséget a
gólszerzésre. A Fehérvár 23-19re verte a Dunaújvárost, igazi
csapatmunkával, és ezt már nem
először hallhattuk idén edző,
játékos szájából. Négy mec�cset játszott eddig a Fehérvár
ebben a szezonban, de még
egyszer sem dobott 24-nél több
gólt. Bakó Botond vezetőedző
szerint amíg így védekezik a
csapat, ezzel nincs is baj. A jó
védekezésre pedig a folytatásban is szükség lesz: a Fehérvár
szombaton Érden vendégeskedik (ahonnan még pénteken
elküldték a korábbi fehérvári
átlövőt, Triscsuk Krisztinát) és
mivel Tilinger még nem lesz,
Herr sem, és Ishitatéra sem
számíthat a vezetőedző (a japán
irányító hazája válogatottjában
lép pályára az Ázsia Kupában)
így ismét hátul kell csodát tenni
a győzelemért!

