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VÁLASZTÁS 2014

Víziváros
Horváth Miklósné
Október 2-án, csütörtökön 17 óra 30 
perckor a Vízivárosi Általános Iskola előtti 
felújított tér avatására kerül sor. 18 órától 
pedig lakossági fórumot tart a 3. számú vá-
lasztókörzet önkormányzati képviselője. A 
fórum meghívott vendége Cser-Palkovics 
András polgármester, Kovács Zsolt rendőr 
alezredes, városi rendőrkapitány, Bozai 
István városgondnok, Steigerwald Tibor, a 
Depónia Kft. ügyvezető igazgatója, Eszéki 
Ágnes, a SZIK főigazgatója és Nagy Zsolt, 
a Közlekedési Iroda vezetője lesz. A fórum 
helyszíne a Vízivárosi Általános Iskola.

Déli Palotaváros
Farkas László
Október 1-jén, szerdán 17 óra 30 perckor 
lakossági fórumot tart a 7. számú választó-
körzet önkormányzati képviselője. A fórum 
meghívott vendége Cser-Palkovics András 
polgármester, Kovács Zsolt rendőr alez-
redes, városi rendőrkapitány, Bozai István 
városgondnok és Nagy Zsolt, a Közlekedési 
Iroda vezetője lesz. A fórum helyszíne a 
Bory Jenő Általános Iskola (Tolnai u. 41.).

Képviselői 
programok

Nincs már két hét, és 2014. október 12-én, 

vasárnap az önkormányzati választáson 

határozzuk meg Székesfehérvár elkövetke-

ző időszakát. A választással kapcsolatos 

információkat foglaljuk össze, hogy 

kétségek nélkül indulhassunk a szavazó-

urnákhoz.

Öt év
Az október 12-i választáson öt évre 
választjuk meg Székesfehérvár önkor-
mányzati képviselőit és polgármes-
terét.

Fehérvári választói jog
A Magyarország területén 
lakóhellyel rendelkező nagykorú 
magyar és európai uniós állam-
polgárt megilleti az a jog, hogy a 
helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásán választó 
legyen. Székesfehérvári jelöltet 
vagy polgármestert előbbiek közül 
csak az választhat, aki fehérvári 
lakcímmel rendelkezik.

Önkormányzati választás 2014 – Fehérvár
Nagy zoltáN péter Választókerület

Városunk tízezernél több lakosú, me-
gyei jogú város, ezért az itt élő 82.714, 
névjegyzékben szereplő választónak 14 
egyéni választókerületet alakítottak ki.

Szavazókör
A legkisebb választási területi egység, 
amely az ugyanazon szavazóhelyi-
ségben szavazó választópolgárok 
lakcímeinek területét öleli fel. A 
szavazóköröket úgy kell kialakítani, 
hogy egy szavazókörre mintegy 600, 
legfeljebb 1500 választópolgár jusson. 
Ennek megfelelően Székesfehérváron 
a 14 választókerületben összesen 92 
szavazókör működik a választás idején. 
Minden szavazókörhöz tartozik egy 
szavazóhelyiség, ahol a lakcím szerinti 
szavazókörbe tartozó választópolgárok 
leadhatják szavazataikat. Ennek címét 
egy már kiküldött értesítő tartalmazza.

Egyéni jelöltek szavazása
Székesfehérváron úgynevezett vegyes 
választási rendszerben – egyéni 
választókerületben és kompenzáci-
ós listán – jutnak mandátumhoz a 
képviselők. A szavazáskor minden 
fehérvári választópolgár csak egy 
egyéni választókerületi jelöltre szavaz-
hat. A kompenzációs listák a kapott 
töredékszavazatok arányában kapnak 
mandátumot. Fehérváron ezek alapján 
14 egyéni képviselőt választunk köz-
vetlenül, és 6 jelöltet listán juttatunk 
be az önkormányzati testületbe.

Polgármester-választás
A polgármestert Székesfehérvár 
választópolgárai közvetlenül választják. 
Érvényesen szavazni kizárólag egy 
jelöltre lehet. Fehérvár polgármestere 
az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes 
szavazatot kapja.

Szavazólapok száma
Székesfehérváron két szavazólapot 
kap minden választópolgár az október 
12-i szavazás alkalmával. Az egyiken a 
város önkormányzatának egyéni kép-
viselőit választhatja meg, a másikon a 
város polgármesterét.

Érvényes szavazat
Mindkét szavazólapon akkor szava-
zunk érvényesen, ha csak egy jelölt 
mellé tesszük az egymást metsző 
vonalakat (x vagy + jelet).

A szavazás időpontja
Szavazni Székesfehérváron is október 
12-én 6 órától 19 óráig lehet.

A szavazás feltételei
A szavazóhelyiségben az a választó-
polgár szavazhat, aki a kinyomtatott 
szavazóköri névjegyzékben szerepel. 
A választópolgárnak igazolnia kell 
személyazonosságát (érvényes sze-
mélyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel 
vagy vezetői engedéllyel), valamint a 
lakcímét vagy személyi azonosítóját. 
A választópolgár a fentiek után meg-
kapja a lebélyegzett szavazólapokat, az 
átvételt aláírással igazolja.
Szavazni csak személyesen lehet! A 
szavazás akkor is érvényes, ha a sza-
vazólapot úgy dobják az urnába, hogy 
nem teszik borítékba.

Fogyatékkal élők jogai
A fogyatékossággal élő választópolgár 
a következő segítséget igényelheti 
választójogának gyakorlása érdekében:
- Braille-írással készült értesítő 
megküldése,
- könnyített formában megírt tájékoz-
tató anyag megküldése,
- Braille-írással ellátott szavazósablon 
alkalmazása a szavazóhelyiségben és a 
mozgóurnás szavazás során,
- akadálymentes szavazóhelyiség 
alkalmazása.
A választás kitűzése után kérhet 
mozgóurnát. A szavazólap kitöltésé-
ben segítheti az általa választott segítő, 
vagy ha ilyen személy nincs jelen, 
akkor a szavazatszámláló bizottság 
két tagja.

Mozgóurna
Fehérváron mozgóurnát azok a 
szavazóköri névjegyzékben szereplő 
választópolgárok kérhetnek, akik:
- mozgásukban egészségi állapotuk 
(illetve fogyatékosságuk) miatt,
- vagy fogva tartásuk miatt akadályo-
zottak.
Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. 
kényelmi szempontok miatt) kéri, 
annak a kérését a helyi választási iroda, 
illetve a szavazatszámláló bizottság 
elutasítja. Mozgóurnát október 10-én 
16 óráig a helyi választási irodától, a 
szavazás napján (október 12-én 15 
óráig) pedig attól a szavazatszámláló 
bizottságtól lehet igényelni, ahol a vá-
lasztópolgár a névjegyzékben szerepel. 

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a 
szavazókörben „hagyományos módon” 
nem szavazhat, kizárólag mozgóur-
nával! Mozgóurnát személyesen (a 
polgármesteri hivatalban működő 
választási irodában), levélben és online 
lehet igényelni. A mozgóurnát csak 
olyan címre lehet kérni, amely ugyan-
azon szavazókörben található, ahol a 
választópolgár lakik.

Tartózkodás a szavazás napján
Az önkormányzati választáson 
mindenki csak a saját lakóhelye 
szerinti szavazókörben szavazhat. 
Aki azonban a lakóhelye mellett 
bejelentett tartózkodási hellyel 
(korábbi nevén ideiglenes lakcím) is 
rendelkezik, választhat, hogy melyik 
település önkormányzatának meg-
választásában szeretne részt venni. 
Ha úgy dönt, hogy a tartózkodási 
helyén akar szavazni, akkor kérheti 
átjelentkezését a lakcíme szerinti 
választási irodától. Átjelentkezni 
október 10-én 16 óráig kizárólag 
a választás kitűzését megelőzően 
legalább harminc nappal (vagyis 
június 23-ig) létesített tartózkodási 
helyre lehet azzal a feltétellel, hogy 
a tartózkodási hely érvényessége 
legalább a szavazás napjáig tart.
Külképviseleten nem lehet szavazni 
az önkormányzati választáson.

Nemzetiségi szavazókör
Székesfehérváron a nemzetiségi 
önkormányzatokra a Mátyás király 
körút 3. szám alatt (Hermann 
László Zeneiskola) adhatják le 
voksukat a nemzetiségi válasz-
tópolgárok, akik természetesen a 
lakhelyük szerinti szavazókörben a 
fentiekhez hasonlóan szavazhatnak 
az önkormányzati jelöltekre és 
polgármesterre is. A választópol-
gároknak szeptember 26-ig kellett 
felvetetni magukat a nemzetiségi 
névjegyzékbe. Aki ezt elmulasztot-
ta, az nem szavazhat a nemzetiségi 
képviselők választásán. A települési 
nemzetiségi önkormányzatokhoz 
hasonlóan már a megyei és az 
országos nemzetiségi önkormány-
zatokat is közvetlenül választják, 
vagyis megszűnik a korábbi elektori 
rendszer. Székesfehérváron a hor-
vát, lengyel, német, örmény, roma és 
szerb nemzetiség állított listát.
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Régészeti feltárásba kezdett a Szent 

István Király Múzeum Székesfehérvár 

önkormányzatának kezdeményezésé-

re. A Bazilika előtti téren a régészek 

Géza nagyfejedelem temetkezési 

helyének és egykori palotájának 

maradványai után kutatnak.

A területet Kralovánszky Alán 
1971-ben részben feltárta, és ak-
kor egy templom maradványait 
fedezte fel, amit a történeti-ré-
gészeti kutatás a Jan Długosz 
lengyel krónikás által lejegyzett 
középkori hagyomány alapján 
Géza nagyfejedelem temetkezési 
helyével azonosított.
„Az Árpád-ház program temati-
kájához kapcsolódva kezdődött meg 
az egykori négykaréjos templom 
maradványainak feltárása. Azért 
most, mert a bazilika felújítá-

Géza nagyfejedelem palotája és temet-
kezési helye után kutatnak

látráNyi viktória

A tervek szerint november közepéig zajló ásatásokon a biztonsági előírások 
betartása mellett az érdeklődők figyelemmel követhetik a régészek munkáját, 
ezzel is közelebb hozva a történelmet és a múzeum szakembereinek munkáját 

sa erre lehetőséget teremtett, a 
szükséges forrásokat pedig a város 
biztosítja. Bízom abban, hogy 
bemutatásra érdemes maradványo-
kat találnak itt a régészek, amit 
később mindenképpen a helyszínen 
kívánunk a nagyközönség elé tár-

ni.” – emelte ki Cser-Palkovics 
András polgármester.
„Az elkövetkező másfél hóna-
pon át tartó munka során az 
1971-ben részben feltárt és 
dokumentált építészeti maradvá-
nyokat hitelesítik a szakemberek, 

valamint megtörténik a teljességre 
törekvő feltárás, dokumentálás a 
mai modern eljárások és technikai 
eszközök segítségével.” – foglalata 
össze a múzeum igazgatóhe-
lyettese, Kulcsár Mihály. A 
feltárás vezetője azt is elmondta, 
hogy a középkori településeken 
általánosan megfigyelhető, hogy 
a legfontosabb egyházi épület 
a környéket uraló legmagasabb 
ponton épült fel. Székesfehér-
vár esetében azonban a királyi 
koronázó és temetkező bazilikát 
máshol építették fel. Ennek ma-
gyarázatául vethető fel, hogy a 
jelzett magaslatot a királyi palo-
ta, és a Géza fejedelem hamvait 
őrző templom foglalhatta el.

Még több részlet a feltárásról 
a Fehérvár Televízióban, csü-
törtök este 19.45-kor az Együtt 
magazinban!
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Kétnapos honvédfesztivállal emlékez-

tek meg a hétvégén arról a győztes 

pákozdi ütközetről, amelynek hatá-

sára a magyar forradalom honvédő 

háborúvá változott.

Vasárnap délelőtt hivatalos 
keretek között emlékeztek meg 
azokról a honvédekről, akik az 
1848–49-es forradalom és sza-

A szabadságért semmi sem sok és minden kevés
Nagy zoltáN péter

Gyuricza Béla közvetlensége, katonai fegyelme nemcsak tiszteletet, de szere-
tetet is ébresztett katonatársaiban, a közéletben

A társadalmi jólét és a műveltség csak a szabadság, a béke és a szolidaritás 
eszméjén alapuló nemzeti egységre épülhet, ezért legyen ez a nap számunkra 
a magyar kultúra és a magyar szabadság napja – mondta Vargha Tamás hon-
védelmi államtitkár vasárnap a sukorói református templom istentiszteletén, 
ahol a templom előtti téren felavatták Batthyány Lajos miniszterelnök és Móga 
János tábornok szobrát, amint az 1848-as a honvéd haditanácsban beszélnek

badságharc alatt életüket adták a 
szabad és független hazáért. Az 
1848. szeptember 29-i pákozdi 
ütközet során olyan honvédek 
ragadtak fegyvert, akik előtte so-
sem voltak ütközetben. A Móga 
János vezette honvédseregek vív-
ták meg a magyar szabadságharc 
első jelentős csatáját, ötórányi 
harc után megfutamították 
Jellasics horvát bán határőr csa-
patait. A csata emlékére e napot 

Fo
tó

: B
ác

sk
ai

 G
er

ge
ly

jelölték ki a magyar szárazföldi 
haderőnem napjának. A Katonai 
Emlékpark Pákozd – Nemzeti 
Emlékhelyen rendezték meg az 
V. Honvédfesztivált szombaton 
és vasárnap.

Több mint egy évtizedes szokás 
szerint megemlékeztek Gyuricza 
Béla vezérezredes táblájánál az 
államtitkárról, a képviselőről, aki 
a legnehezebb időben vállalta a 
katonaság és a társadalom egy-
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Mondják, nem lehet elég korán kezdeni, még ha 
színes kis zacskók röpülnek is ki abból a csúnya 
fegyverből Amíg a férfiak harcba mennek, az asszonynép 

tánccal várja haza őket

A zászló azon a napon mindennél fényesebben 
lobogott

A honvéd össztűz és a hazaszeretet futásra kény-
szerítette az ellenséget

A magyar honvéd mégis családjával érzi magát 
a legjobban!

Sok honvédő szinte elsőáldozóként indult a 
pákozdi dombok közé

A bemutatón az utat a szolnoki alakulat különle-
ges osztaga biztosította

„Szabadság, szerelem! / E kettő kell nekem. / Sze-
relmemért föláldozom / Az életet, / Szabadságért 
föláldozom / Szerelmemet.”

Lehet, hogy meglepő, de ez itt a csipet-csapat: 
éppen csipkedik a tésztát a rotyogó babgulyáshoz

másra találásának feladatát. Az, hogy néhány 
hét múlva a hazafiság iskolájának tízezredik 
kisdiákját köszönthetjük majd a Pákozdi 
Katonai Emlékparkban, többek között Gyu-
ricza Bélának is köszönhető, hiszen ő tette 
le ennek a parknak az alapjait – mondta 
megemlékezésében Cser-Palkovics András 
polgármester, a HTBK elnöke.
Az V. Honvédfesztivál már múlt hét kedden 
elkezdődött az ifjúsági honvédelmi verseny-
nyel. Ezt követően a héten konferenciát 
tartottak az ifjúság hazafias és honvédelmi 
neveléséről. Ügyességi versenyek keretében 
számháborúban mérték össze tudásukat és 
ügyességüket a fiatalok. Főiskolások, ifjú 

bakák honvédelmi túrán vettek részt, illetve 
az egykori csata helyszínén párbajtőrversenyt 
rendeztek.
Szombaton a szárazföldi haderőnem különle-
ges alakulatai tartottak látványos bemutatót, 
harckocsi- és fegyverbemutatót, miközben a 
lányok táncra szólították egymást s az ifjakat. 
A gasztronómiai program sem maradhatott el, 
mert a magyar baka szeret enni csata előtt és 
csata után egyaránt. Vasárnap a nagyközönség 
előtt játszották újra az 1848. szeptember 29-i 
csatát a huszár és katonai hagyományőrzők. 
Hangosbeszélőn tudatták a nézőkkel, miként 
folyt le a híres ütközet, amely végén Jellasics és 
serege Bécsig menekült.
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Székesfehérváron tett látogatást 

Jaap Spros, az Európai Tájépítészeti és 

Virágosítási Társaság holland bizottsági 

tagja, a szervezet elnökének tanácsadója. 

A szakember feleségével érkezett láto-

gatóba, és egy tartalmas napot töltöttek 

Székesfehérváron.

Nagy érdeklődéssel figyelték a 
fejlődést, amin városunk 1996 óta 
átment, amikor is Székesfehér-
vár képviselte Magyarországot a 
Virágos Városok és Falvak Európai 
Versenyében. A holland szakember 
először a Városgondnokságon járt, 

Székesfehérváron tartotta szakmai ren-

dezvényét a Német–Magyar Kereskedel-

mi és Ipari Kamara. 

A Német–Magyar Kereskedelmi 
és Ipari Kamara tavaly indította 
útjára azt a konferenciasorozatot, 
melynek keretében több magyar 
városban tartanak hasonló rendez-
vényeket. A fehérvári találkozón 
a logisztikai szolgáltatás volt a 
középpontban. Mint azt Balogh 
Ilona, a kamara ügyvezető igaz-
gatóhelyettese elmondta, adataik 
szerint mintegy 4-5 ezer német 
vállalat van jelen Magyarországon. 

A város kívülről Közel a német piac

Megszépült helyszínen, a Vörösmarty 

Mihály Általános Iskola szárazréti 

tagiskolájának új közösségi terén 

rendezték  idén a Szent Mihály-napi 

Sokadalmat.

A rendezvényt minden évben 
nagyon várják a környéken élők, 

Szent Mihálytól Lagzi Lajcsiig

A holland vendégek Spanyárné Halász Szilvia városi főkertész (képünkön 
balról) kíséretében fedezték fel Székesfehérvár megszépült köztereit A német és a magyar gazdaság között hagyományosan igen szoros a kapcsolat

A vendégeket Cser-Palkovics András polgármester és Szigli István önkor-
mányzati képviselő köszöntötte, majd utána Buch Tibor és Füredi Nikolett 
varázsolta el a népes közönséget

Este egy igazi nagyágyú lépett színpadra: Lagzi Lajcsi koncertezett, aki 
természetesen hozta a trombitáját, és megmutatta, hogy nemcsak mulatósban 
profi zenész 

Szabó petra Stefkó kriSztiNa

bácSkai gergely azonban idén külön öröm, hogy 
a „Szociális város-rehabilitáció 
Szárazréten” projekt keretében 
ebben a városrészben is kialakul 
egy olyan közösségi tér, amely 
a hétköznapokon parkolóként 
funkcionál, azonban alkalmas 
nagy rendezvények megtartá-
sára is. Bár a közösségi ház és 
az iskola felújítási munkálatai 

még tartanak, az idei Szent 
Mihály-napi Sokadalom volt az 
első alkalom, amikor Fekete-
hegy és Szárazrét lakói birtokba 
vehették a teret az intézmény 
udvarán. Délután a Palacsinta 

zenekar gyermekkoncertjével, a 
Farkasvermi úti tagiskola nép-
tánccsoportjával, Horváth Ele-
mér hegedűművész és Horváth 
Péter zongoraművész elbűvölő 
előadásával várták a közönséget.
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Ezért is fontos a felek közti folya-
matos párbeszéd.
Az eseményt Cser-Palkovics 
András polgármester nyitotta meg, 
aki elmondta: „Székesfehérvár, 
mint hazánk egyik legnagyobb 
ipari centruma, szorosan kötődik 
a német gazdasághoz, és nem 
mindegy, hogy ezek a kapcsolatok 
hogyan alakulnak. Ez nemcsak 
Németországnak, hanem Magyar-
országnak, és ezen belül Székes-
fehérvárnak is nagyon fontos. 
Fehérvár éppen ezért mindent 
megtesz annak érdekében, hogy az 
itt otthonra találó cégek jól érezzék 
magukat, és kiváló környezetet 
találjanak jó infrastruktúrával.”
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ahol megismerhette az elkészült és a 
folyamatban lévő fejlesztési munká-
latokat. Ezután végigjárta a megújult 
Fő utcát, megismerte a belváros 
nevezetességeit, valamint a készülő 
Petőfi parkot is megtekintette.
„Gyönyörűvé teszi a várost a sok 
parkosított terület. Lenyűgözőek a 
fejlesztések eredményei, hiszen rengeteg 
zöld felületet lehet most látni a város-
ban. A felújított épületek látványa is 
bámulatos.” - mondta el lapunknak 
a holland szakember. Jaap Spros 
szeretne visszatérni városunkba, 
hogy azokat a látványosságokat is 
megtekintse, amire a mostani látoga-
tása alatt nem volt ideje.
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Méltóság, szellemesség, kifinomult ízlés. 

Ezek a jelzők kísérik pályakezdése óta 

Hirtling István színművészt. Azzal, hogy 

a Vörösmarty Színházhoz szerződött, 

egy kicsit hazatért, hiszen Hirtling ősei, 

a dédapja és a dédanyja Székesfehér-

várról származnak. Minderről szó esett 

„sokszemközt”, legutóbb a Szent István 

Művelődési Ház beszélgetős estjén.

„Dédszüleim itt születtek és itt 
kötöttek házasságot. Nem a legfelsőbb 
társadalmi réteg tagjai voltak, hanem 
jómódú iparosok. A nagyapám innen 
került Pestre, illetve előbb Soroksárra. 
Ott ismerkedett meg a nagyanyám-
mal.” – idézte fel családja múltját 
a beszélgetős esten a Jászai Mari-
díjas érdemes művész. Hirtling 
István kétévesen, 1960-ban került 
Csepelre. 1953-ban családjától 
szinte mindent elvettek: soroksári 
emeletes sarokházukat, vendéglő-
jüket a kis kerthelyiséggel államo-
sították. A színész nagy családban 
nőtt fel Csepelen, ő volt az ötödik, 
a legkisebb gyerek. Családja a 

Idén negyedik alkalommal csatlako-

zott a Székesfehérvári Egyházmegye 

Kortárs Művészeti Gyűjteménye az 

Ars Sacra Fesztivál rendezvényéhez. 

A programok középpontjában Kárpáti 

Tamás festőművész, a Magyar Művészeti 

Akadémia tagja munkássága állt. Az idén 

65. születésnapját ünneplő érdemes és 

kiváló művész kiállítása a Szent Korona 

Galériában látogatható október 24-ig.

Kárpáti Tamás 1974-ben végzett a 
Magyar Képzőművészeti Főis-
kolán, Barcsay Jenő és Sarkantyú 
Simon tanítványaként. 1974 óta 
szerepel kiállításokon sejtelmes 
hangulatú, a középkor és a rene-
szánsz festészet klasszikusait idéző 
műveivel. Ladányi József a követ-
kezőképpen jellemzi művészetét: 
időtlenséget, általános emberi 
tartalmakat, erkölcsi értékeket 
fejeznek ki a képein megjelenő 
alakok, angyalok, mitológiai és bib-
liai szereplők, kiknek körvonalai, 
áttűnő vonásai szinte feloldódnak, 
lebegnek az őket körülvevő tértől 

A Sokszemközt legutóbbi állomásán Hirtling István mesélt múltjáról, pályá-
járól és Fehérvárhoz való kötődéséről

Kárpáti Tamás érdemes és kiváló művész kiállításának ad otthont a Szent Korona Galéria

Sokszemközt Hirtling Istvánnal

A lélek fényeivel világító képek

Programok 
Emléktábla-avató
A zene világnapja előestéjén, 
szeptember 30-án, kedden 17 
órakor avatják fel Somorjai Ferenc 
zenetanár, karnagy emléktábláját. 
Nagy Edit szobrászművész alkotását 
a Hermann László Zeneiskola 
falán helyezik el. A domborművet 
Cser-Palkovics András polgármester 
és Poklosi Péter, a Székesfehérvári 
Városszépítő és Védő Egyesület 
elnöke leplezi le.

Születésnapos zenekör
Október 4-én ünnepli fennállásának 
harmadik évfordulóját a székesfehér-
vári zenekör, a helyi hobbizenészek 
olvasztótégelye. „Minden szombaton 
hat órakor a Hiemer kávézóban zené-
lünk, és bárki csatlakozhat hozzánk.” 
- mondta el Juhász Szilvia ötletgazda. 
Ez a közösségi zenélés, a kulturált ki-
kapcsolódás egy régi-új formája, ahol 
együtt muzsikál barát és idegen, idős 
és fiatal, keverednek a műfajok, profik 
és amatőrök együtt játszanak.

az oldalpárt

SzerkeSztette:

látráNyi viktória

megváltozott körülmények között 
is folytatta polgári életét.
Hirtling István előadói képes-
ségei már a középiskola alatt 
megmutatkoztak, mégsem indult 
rögtön a művészet irányába. Előbb 
dolgozni kezdett, majd otthagyva 
a papírgyár raktárát, a Budapesti 
Gyermekszínház Színészkép-
ző Stúdiójában képezte magát. 

1984-ben pedig diplomát szerzett 
a Színház- és Filmművészeti Fő-
iskolán. Azok a karakterek állnak 
hozzá a legközelebb, melyek a 
nyitottságot, a felfedezés és a világ 
megértésének vágyát jelenítik meg. 

A témával foglalkozik kedden este 

a Fehérvár Televízióban a Paletta 

kulturális híradó.
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független, belső fényben. S valóban, 
Kárpáti Tamás munkáin az aranyló 
sárgák és a zöld mélységes árnyala-
tai mögül fel-felbukkanó kontúrok 
segítenek megtalálni a magunkban 
rejlő belső fényt, mely körülöleli 

a művész munkáit. A belső izzás 
pedig segíti a szemlélődőt abban is, 
hogy rátaláljon saját útjára.
A Szent Korona Galériában 
Spányi Antal üdvözlő szavai után 
köszöntötték a decemberen  65. 

születésnapját ünneplő festőmű-
vészt, majd Hirtling István színmű-
vész, a székesfehérvári Vörösmarty 
Színház tagja olvasta fel Pilinszky 
János: A „teremtő képzelet” sorsa 
korunkban című írását. 

Fo
tó

: S
im

on
 E

rik
a



7KULTÚRA FEHÉRVÁRközéleti hetilap
A  H E T I L A P

Varga Gábor Farkas türelemjátékai gondolkodásra és játékra ösztönzik a 
látogatót

Román Károly a rá jellemző szerénységgel szólt most megjelent kötetéről
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Varga Gábor Farkas lenyűgöz és 

játékra invitál minket. Ötletes és 

különleges munkái gondolkodásra 

ösztönzik a szemlélődőt, ugyanakkor 

felszabadítják a látogatót, és egy 

vizuális poénokkal fűszerezett világba 

csábítják. A fehérvári képzőművész 

Türelemjáték címet viselő tárlata a 

múzeum Országzászló téri épületé-

ben nyílt meg, s 2015. január 25-ig 

látogatható.

A kiállításon bemutatásra kerül-
nek a különböző grafikai eleme-
ket és papírmechanikákat ötvöző 
karusszel-, képváltó- és alagút-
könyvek, a tipográfiai elemeket 
középpontba állító papírplaszti-
kák és a türelemjátékok inspirálta 
művek, melyek a látogatótól aktív 
közreműködést igényelnek.
„A kiállítási anyag egy része vá-
logatás az utóbbi 3-4 év munká-
iból, de készült egy speciális rész, 

Telt ház előtt mutatták be múlt héten 

szerdán Román Károly Tallózás az iro-

dalomban című kötetét a Vörösmarty 

Társaság Kossuth utcai székházában. 

A szerzővel Péntek Imre költő beszél-

getett az irodalomtörténeti és kritikai 

gyűjteményről.

A közérthető irodalomközve-
títésben rejlik Román Károly 
kötetének ereje - fogalmazott 
Péntek Imre, aki felidézte, hogy 
Csanádi Imre születésnapi 
köszöntőjénél hallotta először 
beszélni az irodalomtörténészt 
a hetvenes években. Szavai 
szerint már akkor is felkeltet-
te figyelmét az autentikus és 
szakmailag hiteles megnyilat-
kozás. Román Károly közel fél 
évszázada meghatározó alakja 
Székesfehérvár és Fejér megye 
irodalmi életének. Barátai és 
ismerősei már évtizedek óta 
unszolják, hogy jelentesse meg 

Heiter dávid tamáS

Türelemjáték vizuális poénokkal fűszerezve

A „tudós tanárember” első kötete

értekezéseit, alkalmi beszédeit 
kötetbe rendezve. Azonban 
Román Károly a saját maga 
által felállított belső metrumnak 
engedve bocsátotta útjára első 
átfogó könyvét. Ennek köszön-
hetően hiteles képet kapha-
tunk a dunántúli régió elmúlt 
évtizedeinek irodalmi életéről 
és kiemelkedő alakjairól.

A Tallózás az irodalomban című 
kötetet Pomogáts Béla baráti 
sorai ajánlják az olvasó figyelmé-
be. Ahogy írja: a székesfehérvári 
tanár és irodalomkritikus össze-
válogatott irodalomtörténeti és 
kritikai gyűjteménye egy „tudós 
tanár” portréját vázolja fel. Nem 
olyan tanárról van szó, aki időn-
ként elkalandozik az irodalom-

történet-írás világába, hanem 
olyanról, aki irodalomtörténész-
ként is vállalja és hasznosítja a 
maga pedagógiai ethoszát.
Román Károly szerényen 
nyilatkozik a most megjelent 
könyvről. Úgy fogalmazott, hogy 
nem szépirodalomról van szó, 
hanem szépirodalomról szóló 
okoskodásról, és sose hitte volna, 
hogy amit elmond valahol „írók-
ról, költőkről vagy más efféle 
legényekről”, az hosszú távon 
érvényes lehet.
A könyvben olvashatunk Takács 
Imréről, Sobor Antalról,  Fodor 
Andrásról  és számos költőről, 
íróról. Olyanokról is, akik nem 
éppen régiónkhoz kötődnek, 
például az Egyesült Államokból 
hazatelepült Bitó László bib-
liaregényeiről is kaphatunk ér-
telmezést. Mint Román Károly 
mondja, az elmúlt évtizedekben 
rengeteg anyag gyűlt össze az 
asztalfiókjában. Várjuk hát az 
újabb gyűjteményt!
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egy helyszíni installáció is. Ez 
kartonpapírokból készült, külön-
böző hajtogatásokkal, ragasztási 
technikákkal. Nagyon sok a mű-
vészkönyv-témakörrel foglalkozó 
munka, de plakátok is készültek, és 
mozgatható képelemekkel kombinált 
tárgyak is láthatók.” – mesélte a 
tárlat kapcsán a Fehérvár maga-
zinnak Varga Gábor Farkas.
A fiatal képzőművész munkái 
a hétköznapokra, a társadalmi 
kérdésekre reflektálnak. Stílusát 
letisztult formavilág, vizuális po-
énok, szimbólumok és szövegek 
izgalmas ötvözete jellemzi. A 
papíralapú gyógyhatású készít-
ményektől nem szabadulhatunk, 
magukba szippantják az embert. 
A kiállításhoz készült egy kis 
kiadvány is Pirulák címmel, ami 
nem katalógus, hiszen optikai 
játékok vannak benne, s lapjaiba 
bárki bátran belevághat! 
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Move Week 
Fehérváron

az oldalpárt

SzerkeSztette:

látráNyi viktória

Az Egészséges Városok program 

keretében Székesfehérvár Megyei 

Jogú Város önkormányzata és a civil 

szervezetek a Humán Szolgáltató 

Intézet és a LISZI- (Lakossági Szolgál-

tató Iroda) hálózat keretein belül is 

szervez egészségügyi tanácsadásokat.

„Az egészségfejlesztési terv egyik 
első intézkedéseként került meg-
rendezésre a Nyílt Nőgyógyászati 
Szűrőnap. Az esemény azóta már 
ismertté és igen népszerű prog-
rammá vált, mutatja ezt az is, 
hogy október 4-én, szombaton 
immár nyolcadik alkalommal 
kerül megrendezésre.” – emelte 
ki Östör Annamária egészség-
ügyi és sporttanácsnok. „Nagyon 
fontosnak tartom, hogy a hölgyek 
vegyenek részt ezeken a szűréseken, 
hiszen általuk életet menthetünk. 
Persze az Egészségfejlesztési Terv 

Harmadik alkalommal rendezik meg szeptem-

ber 29. és október 5. között az Európa-szerte 

egyre népszerűbb, testmozgást támogató 

eseménysorozatot, a Move Week-et. Az Euró-

pai Unió által támogatott projekt célja, hogy 

2014-ben egymillió európai polgár mozogjon a 

figyelemfelhívó akció sportrendezvényein. 

Székesfehérváron 82 helyszínen bizto-
sítanak ingyenes sportolási lehetőséget 
– számolt be sajtótájékoztatón Östör 
Annamária egészségügyi és sportta-
nácsnok, Veress Réka, a  MOVE Week 
koordinátora és Magony Tamás, a Civil, 
Ifjúsági és Sportiroda munkatársa. A 
szervezők elmondták, hogy ennek a 
hétnek nem titkolt célja, hogy népszerű-
sítse a mozgásgazdag életmódot, a 
rendszeres sport és testmozgás pozitív 
hatásait. Számos mozgásszervező vesz 
részt az események koordinációjában, 
beleértve a már korábban létező és a 
MOVE Week keretében született új 
kezdeményezéseket. A helyszínek és 
időpontok részletes listája letölthető 
http://hungary.moveweek.eu/ oldalról.

Tegyünk egészségünkért!
részeként megvalósuló további 
prevenciós programok is az itt élők 
egészségét szolgálják. Ezeken a 
szűréseken komoly szakembergárdá-

A szűrővizsgálatokról folyama-

tosan tájékozódhatnak a www.

szekesfeharvar.hu oldalról is!

Október 4-én, szombaton 8 és 13 óra között a Család- és Nővédelmi Központ 

szakorvosai végzik a szűréseket. A helyszínen ingyenes vércukor-, koleszte-

rin- és vérnyomásmérés is igénybe vehető, valamint korlátozott számban hasi 

ultrahang-diagnosztikai szűrés és csontsűrűségmérés is lesz. Elsősorban a 25 

és 55 év közötti hölgyeket várják a szűrőnapra. A vizsgálatokra jelentkezést 

csak korlátozott számban fogadnak a szervezők. Szeptember 29. és október 2. 

között 8 és 16 óra között kérhető előjegyzés a 70 380 9512-es telefonszámon.

val dolgozunk, s az is fontos célunk, 
hogy az egyes városrészekbe helybe 
vigyük a szűrővizsgálatokat.” – 
összegezte Östör Annamária. 

Nyílt nőgyógyászati szűrőnap

Körültekintően járjunk szűrésekre!
Számos cég által szervezett, meghívás alapján történő, árubemutatókkal egybekötött álla-

potfelmérésre is lehetőség van már. Ezek azonban – a fogyasztóvédelmi szakemberek szerint 

– veszélyesek is lehetnek. Németh László, az Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédele-

mért elnökének tapasztalata szerint sok az átverés, becsapás az ilyen jellegű megkeresések 

kapcsán. „Szeretném felhívni elsősorban az idős emberek figyelmét arra, hogy – lehetőség 
szerint – tartózkodjanak a különböző telefonos meghívások elfogadásától, melyeket később 
összekötnek egy vásárlással! Az ilyen bemutatókon a termékeket általában a kereskedelmi 
forgalmi ár többszöröséért próbálják rásózni a gyanútlan vásárlókra. Különösen vonatkozik ez 
olyan esetekre, amikor gyógyászati eszközök vagy csodagyógyszerek vásárlására próbálják 
rábeszélni a potenciális ügyfeleket.” – mondta a szakember. 
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Orvostalálkozó 
Fehérváron

Nem elképzelhetetlen, hogy az orvostanhallgatók közül többen a Szent 
György Kórház orvosai lesznek pár év múlva. Az intézmény kapui 
nyitva állnak.

Immár tizedik alkalommal 
rendezték meg Székesfehérvá-
ron a Senior Orvostalálkozót, 
melynek keretében egykori 
gyógyítók, nyugdíjas orvosok 
látogattak el városunkba. A 
Magyar Orvosi Kamara és a 
Fejér Megyei Szent György 
Egyetemi Oktatókórház szer-
vezésében érkeztek a szakma 
kiválóságai városunkba. A 
jubileumi rendezvény keretein 
belül tizennégyen vehettek át 
Szent Márton-emlékérmet, pél-
damutató szakmai helytállásuk 
elismeréseképpen.          L. M.

Kétnapos, ingyenes nyílt napra várták 

az orvostanhallgatókat a Fejér Megyei 

Szent György Egyetemi Oktatókór-

házba. Az egészségügyi intézmény 

Székesfehérvár önkormányzatával 

közösen szervezte az országban eddig 

egyedülálló programot. 

Több mint száz orvostan-
hallgató érkezett a Szent 
György Kórház felhívására. A 
fiatalok megismerkedhettek 
a kórházban folyó munkával, 
testközelből tapasztalhatták 
meg a gyógyítás felelősségét 
osztályról osztályra járva. A 
debreceni, a pécsi, a szegedi és 
a Semmelweis orvostudományi 
egyetemről is érkeztek hallga-
tók a nyílt napra, volt közöttük 
olyan fiatal, aki Orosházáról 
utazott el csak azért, hogy 
bepillantást nyerjen a Dunán-
túl legnagyobb kórházának 
mindennapjaiba, és megtudja, 

Gyógyítás testközelből
leffelHolcz marietta

Család és nevetés: talán a legszükségesebb 
összetevők a mindennapokra. Legyen a 
színház is eme bensőséges alkotórészek 
otthona! A családi együttlét és a vidámság 
a Vörösmarty Színház két új bérletének 
főszereplője. A Família bérletet családok-
nak, a Vastaps bérletet a nevetni vágyóknak 
ajánljuk.

Família bérlet
Szombat, 19 óra
Két nagyszerű családi musicalt tartalmaz a 
Família bérletünk. 9-től 99 éves korig ajánljuk 
A padlás című mesemusicalt, amelyet 
Lendvai Zoltán rendez színházunkban. 

Bérletbe csomagolt vidám együttlét
Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig 
című regényének musical változatát a 
Veszprémi Petőfi Színház előadásában 
mutatjuk be. A Família bérlet – helytől 
függően – 4600, 4900 és 5300 forintba 
kerül.

Vastaps bérlet
Változó nap, 19 óra
Vastaps bérlet a 2013/2014-es évad nagy-
sikerű, vidám produkcióit tartalmazza. Ne-
vessünk újra jót a My Fair Lady, a Furcsa 
pár – női változat és az Indul a bakterház 
című előadásokon! Mivel ez egy „outlet” 
bérlet, az ára is igen kedvező: páholyba 

6500 forintért, a zsöllyébe 6000 és 5500 
forintért vásárolható meg a három előadást 
tartalmazó bérlet.

További információk a Vörösmarty Színház jegy-

irodájában (Fő utca 8.) illetve a www.vorosmar-

tyszinhaz.hu honlapon.

Fo
tó

: K
is

s 
Lá

sz
ló

milyen lehetőségeket tartogat 
az intézmény a pályakezdők 
számára. Az orvostanhallgatók 
a Velencei-tó partján voltak 
elszállásolva, bográcsoztak, és 
az Agárdi Pálinkafőzőbe is 

ellátogattak. A program vasár-
nap is folytatódott. A diákok 
Székesfehérvárra is elláto-
gattak, jártak a Megyeházán, 
majd Cser-Palkovics András 
polgármesterrel találkoztak. 
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ÉLETMÓD

az oldalpárt

SzerkeSztette:

cSabai doriNa

Az utóbbi időben szinte közhellyé 

vált a rémséges stresszt emle-

getni, okolni mindenért. Pedig 

a hasznos stressz a mindennapi 

életünk része, alkotó energiáink 

forrása, ami cselekvésre sarkall, 

segíti a küzdelmeinket. A kárté-

kony stressz akkor lép fel, ha a 

megküzdés során nincs lehetőség 

a meglévő képességek felhaszná-

lására vagy újak szerzésére, s ez 

hosszabb távon testi-lelki káro-

sodáshoz vezet. A negatív hatású 

stressz jelenlétét nem szabad 

elfogadni, de megijedni sem kell 

tőle. A stresszről és a feszült-

ségoldásról Nagy-Kalmár Szilvia 

pszichológussal beszélgettünk.

A stressz nem más, mint a 
különböző ingerek hatására az 
emberi szervezetben bekövet-
kező válaszreakció. Bármely 
élethelyzet alkalmazkodást 
követel meg tőlünk, legyen 
az kellemes vagy kellemetlen. 
Mai értelemben a szó jelen-
tése a folyamatos feszültség 
vagy tartós idegesség. Kiváltó 
oka lehet többek között a 
felgyorsult életvitel, a mun-
kahelyi gondok, költözés, 
válás, állás vagy egy családtag 

A kétarcú stressz

Nagy-Kalmár Szilvia pszichológus, autogén tréner

Minden változás stresszel jár. A pozitív változáshoz gyorsabban alkal-
mazkodunk, míg negatív változás esetén nehezebben találunk vissza az 
egyensúlyi helyzetünkhöz. 

Horoszkóp
szeptember 29. – október 5.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Kos 03. 21. – 04. 20.
Ezen a héten a dolgok egy kicsit irányíthatatlannak 
tűnhetnek. Kerülje azok társaságát, akik csalással 
vagy egyéb ármánykodással igyekeznek előnyökhöz 
jutni! Ügyeljen az egészségére! Lehetnek apróbb 
emésztési problémái, de hamar meggyógyul.

Ikrek 05. 21. – 06. 21.
Mostanság semmit sem vesz túl komolyan, és ez 
most a legjobb. Belátja idejében, hogy nem érdemes 
semmin sem görcsölni. Az csak lassítaná. Nagy 
döntés előtt áll, a karrierjével vagy a magánéletével 
kapcsolatosan, vagy mindkettő.

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.
Boldog lesz a héten, mert azokban, akik most Önt 
körülveszik, megbízhat, és azokban is, akikkel 
ezen a héten bármilyen nemű üzletet köt. Olyan új 
ismeretségek vannak kilátásban, melyekből a későb-
biekre nézve nagyon jó kapcsolat alakulhat ki.

Bika 04. 21. – 05. 20.
Kollegái könnyedén kiforgathatják a mondandóját, 
és a végén ott hagyhatják egyedül a pácban. Bármi is 
történik, óvakodjon az állásfoglalástól, pártoskodástól! 
Minden feladattal derekasan meg tud birkózni. Ne 
hagyja kihozni magát a sodrából!

Rák 06. 22. – 07. 22.
Mostanság felébredhet Önben a költekezési vágy. Egy 
pár új dolgot szeretne venni. Ezzel semmi gond nincs, 
csak egy kicsit fegyelmeznie kell magát a túlkölteke-
zési hajlamában.

Szűz 08. 23. – 09. 22.
Sokaknak tud segíteni a másképp gondolkodásban, 
a lényeg meglátásában. Munkahelyi körülményei 
kielégítőek. Az otthonában békesség honol. 
Amennyiben pénzügyeit érintő döntések előtt áll, 
a hét eleje megbízhatóbbnak bizonyul.

elvesztése, komoly betegség, 
párkapcsolati krízis, de akár 
az intimitás hiánya is.
Valójában kétféle stresszt kü-
lönböztetünk meg egymástól. 
A pozitív hatású eustressz 
esetén úgy érezzük, a helyzet 
urai vagyunk, kézben tartjuk 
az életünket. A negatív ha-
tású distressz tehetetlenség-
érzést, frusztrációt, erőteljes 
szorongást és félelemérzést 
okoz. A kontrollálhatatlan 
stressz felmorzsolja energi-
áinkat, tönkreteszi a kap-
csolatainkat, a karrierünket, 
aláássa az önbizalmunkat és 
súlyosan romboló hatással 
van az egészségünkre.

Többféle megküzdési straté-
gia létezik, a feszültség 
oldásának számos fatája 
közül is személyre szabottan 
választhatjuk ki azt, ame-
lyikre szükségünk van, és 
amit a mindennapjainkban 
alkalmazni tudunk.
A rendszeres,  jó beszélge-
tések a baráttal, barátnővel 
vagy a társunkkal sokat 
segítenek. Ilyenkor nem a 
tanács a fontos, hanem az, 
hogy meghallgatásra talál-
junk. Ha beszélünk a nehéz-
ségeinkről, máris felezzük 
a problémánkat, ha pedig 
napló vagy levél formájában 
leírjuk, akkor harmadoljuk. 
Párkapcsolatban, családon 
belül fontos a közös vacsora, 
a rendszeres együttlét, ami 
nem a feladatok felosztá-
sáról és az egymás melletti 
tevékenység végzéséről, 
hanem az egymásra figye-
lésről szól. A rendszeres 
és fokozatosan bevezetett 
testmozgás is stresszoldó 
hatású. A test megerősítése 
a lélek megerősödését is 
magával hozza. A nevetés 
és a humor szintén feszült-
ségoldó és derűfakasztó. 
Lazító hatással van a lélekre 
a természet közelsége, az 
oxigéndús levegő, a feszült-
ségoldó légzéstechnikák 
vagy akár egy masszázs.
Az autogén tréning, a me-
ditáció,
az imaginációs eljárások 
olyan relaxációs módsze-
rek, melyeket önsegítő és 
terápiás keretek között is 
alkalmaznak. Bármelyik utat 
is választjuk, a cél azoknak 
a személyes örömforrások-
nak a megtalálása, amelyek 
visszahozzák  az életked-
vünket, és hitet, önbizalmat 
adnak. 
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Mérleg 09. 23. – 10. 22.
Most vegye nagyon komolyan a munkáját, még 
akkor is, ha olyan területen tevékenykedik, ami 
nem szívügye. A változtatás ideje később érkezik. 
Ezekben a napokban a környezetében tapasztalhat 
hullámzó feszültségeket.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.
Most mutassa ki elszántságát a munkájában és az el-
képzelései mellett! A folyamatban levő ügyeit illetően 
ebben az időszakban legyen fokozottan megfontolt és 
figyelmes. Fókuszpontba kerül a családi élete.

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.
Valaki a környezetében egy kis gondot okozhat 
Önnek. Legyen elnéző vele! Amennyiben valaki 
kölcsönt kér Öntől, mindenképpen vegye figyelem-
be az ő pénzügyi kilátásait, mielőtt igent mondana, 
mert könnyedén megtörténhet, hogy rászedik.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.
A munkahelyén fokozott feszültség érezhető a hét 
első felében. Próbáljon nyugodtnak maradni! Valahol 
mélyen Ön is érzi, hogy a pillanatnyi káosz mögött 
valami jó történik. Hallgasson a belsője vezérlésére!

Bak 12. 21. – 01. 20.
A hét napjaiban, a környezetében fokozott feszültség 
érezhető. A közúti forgalomban is érezni fogja 
ennek hatását. Vezessen fokozott körültekintéssel, 
ugyanis feltűnően sok türelmetlen és óvatlan autóssal 
találkozhat az utakon!

Halak 02. 19. – 03. 20.
Ügyeljen arra, hogy kinek tárja fel lelke titkait, mert 
egy olyan alaptalan pletyka reppenhet fel belőle, 
aminek semmi köze sincs a valósághoz! Így megkí-
mélheti magát a későbbi bosszúságoktól.

Sokan úgy hiszik, hogy a jó minőségű 

magyar borok nehezen elérhetők az 

egyszerű ember számára. Pedig van rá 

lehetőségünk, csak kevesen ismerik a 

technikáját. Erről faggattuk Borsics Évát 

és Rácz Bélát, a Borháló Kereskedés 

tulajdonosait.

Rácz Béla: Magyarországnak kivá-
ló borai vannak, melyek nagyszerű 
tájegységeken születnek. E borokat 
jeles borászok gondozzák. De 
ezeket a borokat csak rettenetesen 
magas áron lehet elérni az ország-
ban megjelent üzletláncokban.
Miért éppen a magyar borok árai 
szöknek a csillagos égbe?
Rácz Béla: A fő gondot az okozza, 
hogy a termelők maguk próbálják 
„csomagolni” a bort, ettől aztán 
alaposan megugranak az árak. Ha 
a borokat egyszerűbb csomagolás-
ban, olcsóbb kivitelben szállítják, 
máris nagyon sokat spórolhatunk. 
Erre találták ki a petpalackokat is.
Ez nem ördögtől való vétek? Nekem 
erről a tablettás borok jutnak 
eszembe.
Rácz Béla: Szó nincs erről! Év-
százados tradíciókkal rendelkező 
borászdinasztiák állítják, hogy 
ezekben a palackokban hónapo-
kon át éppúgy megőrzik a borok 
tulajdonságaikat, mint a sokkal 
költségesebb üvegben. E mellé 
fejlesztették ki a három és ötliteres 
bag in boxokat, amik tovább csök-
kentik a hazai borok árát.
Mik ezek a bag in boxok? Hogyan 
működnek?
Borsics Éva: Olyan zacskósze-
rű burkolatban tárolják a bort, 

A bor, mint szép hölgy, kínálja magát
Nagy zoltáN péter

Magyarország történelmi borvidékeiről származó kiváló folyó
és palackos borainkkal várjuk Kedves Vásárlóinkat!

Több mint 60 fajta bor (Takler, Mészáros, Cézár, Polgár, Lisicza,
Frittmann, Szőke Mátyás,......), többféle kiszerelésben, mérsékelt áron!

Nyitás: 2014. október 6-án!
Mottónk: minőségi magyar borok elérhető áron!

Fehérvár Borháló
8000. Székesfehérvár, Várkörút 1. 

(Vasalóházzal szemben!)

Telefon: 06 20 538 9969

E-mail: fehervar@borhalo.com

aminek az alján csap található. A 
csapon keresztül lehet kiereszteni 
a bort. A zacskó a leeresztések 
közben zsugorodik, összeesik, úgy 
csökken a térfogata, ahogy a bor 
távozik belőle. Azaz a bort nem 
éri levegő, nem oxidálódik, ezáltal 
frissességét megőrzi. Mondhatjuk, 
tökéletes tároló és egyben értéke-
sítő eszköz. Sokan partiboroknak 

nagyszerű hazai borunkat tessék 
megízlelni ebből a csomagolás-
ból és az üvegpalackosból! Nem 
találja meg a legjobb szakember 
sem a különbséget, mert nincs is. 
Ráadásul aki esténként egy deci 
vörösborral alszik el – a legegész-
ségesebb dolog a világon – az az 
üvegpalackot úgy használja, hogy 
napokon át levegőzik, oxidálódik 

lutrit vásárolunk. Nálunk alapelv, 
hogy a bort kóstoljuk, mielőtt 
megvesszük.
Ismét lékeltethetjük a dinnyét, illetve 
a bort?
Rácz Béla: Igen. Évszázados 
hagyomány, hogy a bort kósto-
latlanul nem vesszük meg. Ebbe 
csak legújabb korunk piszkított 
bele.

nevezik az ilyen csomagolásban 
található nedűket, mert a nagyobb 
kiszerelés miatt rendezvényeken 
jelennek meg főleg.
Értem én, hogy mennyi nagyszerű 
dolog szól az új tároló eszközök mel-
lett, de gyanítom, hogy az emberek 
idegenkednek ezektől.
Rácz Béla: Valóban él még az 
ellenállás ezzel a csomagolási 
technológiával szemben, de én azt 
mondom, tessék kibontani, meg-
kóstolni, kipróbálni! Bármelyik 

a már régen beérett bor, amivel 
a minőség romlik. Ez a bag in 
boxokban elképzelhetetlen.
A hazai borok árait kordában lehet 
tartani a szerényebb, de néha prak-
tikusabb csomagolásban. A multina-
cionális üzletláncok felhozatalával 
mégis nehéz szembeszállni.
Borsics Éva: Nem mindig. A 
hazai boroknál nemcsak az okoz 
fájdalmas traumát, hogy az árak 
felét a borosüveg és a dugó okozza, 
hanem az, hogy az üzletláncokban 
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Korunk sok dologba belepiszkított. 
Ma már nyoma sincs annak, hogy a 
bort a helyén lássuk, a gasztronómia 
egyik csúcsaként.
Borsics Éva: Ebben lehet valami, de 
ha egy közvetlen, emberi kapcsola-
tokra épülő rendszerben gondol-
kozunk, akkor ott automatikus a 
segítség, ahol elmondják, milyen 
bort ajánlanak egy lazacos esthez, 
de akár egy tojásrántottás délután-
hoz – még akkor is, ha a bor olyan, 
mint egy szép hölgy, kínálja magát.



12 EGYHÁZFEHÉRVÁR 2014. szeptember 29.
A  H E T I L A P

Hetedik alkalommal rendezik meg a 

Székesfehérvári Református Napokat.

A Fehérvári Civil Központ ad 
otthont szeptember 4-én és 
5-én, szombaton és vasárnap a 
fehérvári reformátusok találko-
zójának.

Emlékkonferenciát rendeztek pénteken 

a Szent István Művelődési házban 

Pauer János tiszteletére.

A Székesfehérvári Egyházme-
gye tizenkettedik püspökének 
idén ünnepli az egyház 200. 
születésnapját, és emlékszik meg 
halálának 125. évfordulójára. Az 
1814-ben Ráckevén született 
Pauer János fiatalon árvaságra 
jutott, ezért a fehérvári nagy-
prépost pártfogásba vette. Bár 
édesapja polgárként, édesanyja 
reformátusként élte életét, de 
Simonyi Pál gyámsága mellett 
gyorsan elindult a katolikusok 
útján a legény Pauer. A pesti pi-
arista gimnázium elvégzése után 
Horváth János fehérvári püs-
pök jóvoltából az egyházmegye 
növendékeként Rómába került 
a Collegium Germanico–Hun-
garicum intézménybe, ahonnan 
egyházjogi doktorátussal tért 
vissza Székesfehérvárra. A pápa 
1878. december 25-én nevezte ki 
székesfehérvári megyés püspökké. 
Bizottsági elnökként részt vett a 
Vörösmarty-kör megalakulásában, 
és nevéhez fűződik a ma is látható 
Vörösmarty-szobor felállításának 
kezdeményezése.
Pauer János mélyen érdeklődött a 
magyarság történelme iránt, annak 
múltját szívesen kutatta. Ennek 
köszönhető, hogy támogatásával 
jöhetett létre a Fejér megyei és vá-
rosi történelmi és régészeti egylet, 
amely a Pauer által adományozott 
1210 darab értékes éremmel indít-
hatta éremgyűjteményét.
Pauer János nevéhez fűződik az 
egykori Szűz Mária Prépostság 

Református napok

Pauer János

Pauer János egykori fehérvári püs-
pök képét Valentuny János festette 
meg, aki a Nádasdy birtokon hagyta 
itt a földi létet, Nádasdladányban

az oldalt

SzerkeSztette:

Nagy zoltáN péter

www.valasz-egyesulet.hu
VÁLASZ-Függetlenek Fehérvárért
Ismerje meg fiatalos, sportos székesfehérvári csapatunkat, programunkat!

Palatinus Endre, Juhász László, Mezővári Balázs, Izsay Donát, Vid Péter, Dr. Márton Ibolya, Márkus Klára,
Fekete Csaba, Tóth Szilvia, Szili  Csaba, Soós Péter, Gutiné Fehér Veronika, Mikuska Barbara, Tornyai Péter

A szombaton 10 órakor kez-
dődő rendezvényen az Olajfa 
Református Óvoda óvodásai és 
a Talentum Református Iskola 
tanulói mellett a gyülekezet fia-
taljai és nyugdíjasai is műsorokat 
adnak.
A Pápán tanító teológus, korábbi 
fehérvári református lelkipásztor, 
Németh Tamás előadást tart 
Kálvin János biblikus öröksé-
geiről. A legnagyobb érdeklő-
désre adhat okot szombaton a 
magyarság helyzetét bemutató 

előadás Gudor Botond erdélyi 
református esperestől.
A református napok második 
napja, vasárnap 10 órától a 
gyulafehérvári testvérgyülekezet 
vendégszolgálatával kezdődik, 
ahol Gudor Botond gyulafehér-
vári esperes hirdet igét.

18 órakor kezdődik a Budai 
úti zenés esték című sorozat 
kórushangversenye, amit a 
Budai úti református templom 
istentiszteleteinek 20. évfordu-
lójára szentelnek. A zenés esten 
részt vesz az Ars Musica Vegyes 
Kar, a Capella Regia Kórus, a 
Vox Mirabilis Kamarakórus, 
Zemlényi Eszter énekkel és 
Szebik Attila orgonán.
A református napok minden 
rendezvénye díjmentesen láto-
gatható.

régészeti feltárásának elindítása. A 
Magyar Tudományos Akadémián, 
ahol az archaeológiai bizottság 
tagja volt, hathatós ténykedésé-

vel elindította a székesfehérvári 
ásatások megkezdését.
1888. augusztus 20-a kétszere-
sen nagy ünnep volt a püspök 
számára. Egyfelől Szent István 
emlékezete, másfelől ezen a 
napon tarthatta aranymiséjét. 
Kilenc hónap múlva, 1889. 
május 15-én adta vissza lelkét az 
Úrnak.
A pénteki megemlékezésen 
Spányi Antal megyés püspök 
mondott köszöntőt, majd Men-
tényi Klára tartott előadást Pa-
uerről és a fehérvári ásatásokról. 
Kerny Terézia az akadémikusról 
emlékezett. Tóvizi Ágnes Pauer 
János ősnyomtatványainak fes-
tett kódextöredékeiről, míg Tóth 
Csaba numizmatikai gyűjtemé-
nyeiről beszélt előadásában.
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(Benczúr Gyula Hunyadi László búcsúja című festménye 1866.):
Szilágyi Erzsébet tragikus sorsú fiára, Hunyadi Lászlóra – akit V. László 
igaztalanul ítélt halálra – a bakó háromszor csapott le, de az ifjú még 
mindig élt, s az akkori törvények szerint a királynak kegyelmet kellett volna 
adnia. V. László ezt nem tette meg, s a hóhér negyedszer „sikerrel” járt.

Hiú nem volt, az már biztos. Arcképe nem maradt 

ránk, pedig Ozorai Pipo óta modellt álltak a 

festők vászna előtt a tehetősebbek. Bár a róla 

készült hiteles képi megjelenítés úgy tűnik, 

hiányzik e korból, az özveggyé vált, nagyobbik 

fiát elvesztő és kisebbik gyermekéért remegve 

aggódó asszony, édesanya lelkének gyötrelmét 

Arany János megfestette „Mátyás anyja” című 

versének ziláló soraiban. Hála költőnknek, ennyi 

megmaradt belőle az emlékezet oltárán.

A vers által azonban kisdiák korától 
kezdve minden magyar ember fejében és 
szívében ott él. Ő az a Szilágyi Örzsébet, 
aki a „levelét megírta és szerelmes köny-
nyével azt is telesírta”. Aki kisóhajtott az 
ablakon, hogy „Istenem, Istenem, mért 
nem adál szárnyat, hogy utolérhetném az 
anyai vágyat”. És ő az a Szilágyi Erzsébet, 
akinek testét holtában a mi királyi váro-
sunk, Székesfehérvár fogadta be. Mátyás 
király rendelkezett így. Nándorfehérvár 
hőse és a tragikus sorsú Hunyadi László 
akkor már Gyulafehérváron pihentek 
Szent Mihály székesegyházában. Úgy 
tervezte, hogy egyszer majd áttelepíti őket 
is Székesfehérvárra, a közös kápolnába.
Nem véletlen, hogy 1430-ban a 23 éves 
Hunyadi János éppen őt választotta a fele-
ségjelöltek közül. Horogszegi gróf Szilágyi 
László családi fészkében Erzsébet együtt 
nevelkedett testvérével, a vitézségéről, bá-
torságáról híres Szilágyi Mihállyal. Fivéré-
hez hasonlóan őt is kemény fából faragták, 
a kor amazonjaként tartották számon. Öt 
férfi vette körül. A törökverő, országot 
kormányzó párja, a szilaj természetű fivér, 
a 12 év korkülönbséggel született két fia, a 
meggondolatlan, elszállt reményű László 
és a karakán Mátyás, valamint annak 
neveletlen gyermeke, Corvin János. Ilyen 
környezetben nem lehet túlságosan finom, 
lágy egy nő.
Amikor Erzsébet Hunyadi János hitvese 
lett, fivére a Hunyadi család mellé szegő-
dött, és sógorát feltétel nélkül támogatta. 
Nándorfehérvár ostrománál kapitányként 
védte a várat. Szilágyi Mihály, Hunyadi 
János, Kanizsai László és Rozgonyi 
Sebestyén közös, utolsó rohamának 
eredményeként dőlt el a csata sorsa, hetven 
évre távol tartva az országtól a törököt. 
Hunyadi János halálát követően pedig 
megözvegyült testvérének és fiainak erős 
támasza. Jelen volt tevékeny részesként, 
amikor Nándorfehérvár várában lejátszód-
tak a Hunyadi László halálához vezető 

Az a csodálatos XV. század – az amazon Szilágyi Erzsébet
Séllei erzSébet

ból származó acélmetszet, ezért is különös, 
hogy Szilágyi Erzsébetről nem. Pulszky 
Ferenc, a Nemzeti Múzeum igazgatója 
egy, a Szent Ozsvát angolszász királyról 
készült portrét tulajdonította sokáig 
Mátyás édesanyjának, azonban 1882-ben 
tévedését felismerve állítását visszavonta. 
Rejtélyes ez a Szent Ozsvát-kép. Asszonyi 
fűzőben és fekete fátyoldíszben jelenít 
meg egy férfit, királyi jogarral és a szente-
ket ábrázoló pálmaággal a kezében. Hogy 
hogyan került a képre a csőrében gyűrűt 
tartó holló, máig megfejthetetlen.
Hunyadi László tragédiájáig nem volt 
szükség arra, hogy Szilágyi Erzsébet a 
történelem porondjára fellépjen. A nán-
dorfehérvári események után, Temesváron 
az anya kétségbeesett lépésre szánta el 
magát. Vendégül látta V. László királyt, 

ekként „testvérek”. V. László rábólintott, 
hogy szabadon visszatérhessen Budára 
és magához hívhassa udvarába újdonsült 
„testvéreit.” Hunyadi János hajdan óva 
intette fiait attól, hogy egyszerre, együtt 
mutatkozzanak a budai udvarban. Nem 
bízott V. Lászlóban és támogatóiban. A 
két Hunyadi fiú feláldozása eszköze lehe-
tett volna a Hunyadi párt megsemmisíté-
sének. Elfelejtették a fiúk az apai intelmet. 
Bízva „testvérük” esküjébe, besétáltak a 
csapdába. Tudjuk, mi lett ennek a gyászos 
vége. A hóhér bárdja László fejét vette, 
Mátyás fogságba esett.
A leszámolás után Szilágyi Erzsébet és 
Szilágyi Mihály a király ellen fordult 
nemzetet maguk mellé állították. A király 
rettegett az anya bosszújától. Egyezkedni 
akart, de nem volt miről. Nem is maradt 

Budán, Prágáig meg sem állt. Szilágyi 
Erzsébet ezután már csak egyetlen fiának 
nemzeti királlyá koronázásával törődött. 
Ha valaki úgy ítélné meg, hogy a jelen 
kori választásokra fordított pénz példátlan 
kiadás, téved. Szilágyi Erzsébet a dús-
gazdag Hunyadi vagyont számolatlanul 
szórta gyermeke megválasztása érdekében. 
Bonfini feljegyzést is készített Szilágyi 
Erzsébet és a gyermektelenné vált Szilágyi 
Mihály elképesztő választási kampányáról. 
Fegyverrel is felléptek, ha kellett.
Prágában három nap leforgása alatt 
meghalt a még nagykorúvá sem vált király. 
Rebesgetik, hogy Podjebrád György tette 
el láb alól a francia király leányával éppen 
frigyre készülődő, francia szövetségessel 
megerősödni vágyó királyt. Ez a frigy 
veszélyt jelentett a kormányzó királyi 
ambíciójára. Mivel pedig Mátyás nem az ő 
túsza volt, hanem a néhai V. Lászlóé, Pod-
jebrád György nem marasztalta tovább 
az udvarban. Leányát, Katalint még nőül 
adta hozzá, aztán mehettek Isten hírével. 
Szilágyi Erzsébet a fiatalok elé siet az 
ország határára. A boldog anyát a pápa is 
lelkesen üdvözölte.
Mátyás békés uralkodásához még sok 
göröngyöt kellett eltisztogatni. Az eddig 
Hunyadi szekeret toló Szilágyi Mihály 
most, a finisben kegyetlen ellenféllé vált. 
Elképesztő módon a derék nagybácsi, 
a magyar trónt felajánlotta a szomszéd 
III. Frigyesnek. Úgy gondolta, ha már V. 
László hajdani gyámjaként hozzá került a 
magyar korona, kapja meg mellé a magyar 
trónt is. Eladta Magyarországot. Nem 
tudom, Szilágyi Erzsébet mit szólt ehhez, 
de Mátyás nem tolerálta a meghasonlott, 
zsarnok öregúr gátlástalan ötletét. Világos 
várába záratta, amíg jobb belátásra nem 
tért, majd egy messzi végvárba küldte, ahol 
nem árthatott. De ez a konfliktus is képes 
volt elsimulni.
A koronázás után többnyire Óbudán élt 
Szilágyi Erzsébet, fia közelében, szeretettel 
nevelgetve unokáját, Corvin Jánost, és 
befejezte a lélegzetelállító építményt, 
Vajdahunyad várát. A ferencesek 
számára kolostort épített, és a pápával 
levelezett Kapisztrán János szentté avatása 
érdekében. Hetvenhárom éves korában 
Tatára vonult, hogy a ferences kolostor 
ispotályában kérjen végső ápolást. Ez az 
épület ma is áll, a Kapucinusok temploma 
Tatán, az Országgyűlés téren. Itt fejezte be 
életét – ahogy Mátyás becézte – „Magyar-
ország királynéja”, akit Székesfehérváron 
temettek el.

események. Bosszúra szomjasan erejét 
fitogtatta V. László király felé, a besztercei 
és szebeni szászokra támadva városokat 
égetett fel. Jelentős szerepe volt Mátyás 
királlyá választásában, sőt a Duna jegén 
lezajlott királyválasztó országgyűlés őt 
kérte fel öt évre az ország kormányzója 
tisztségére, amíg a tizenöt éves Mátyás 
megérik az országlásra.
Szilágyi Mihályról fennmaradt egy 1430-

és megeskette arra, hogy fiainak nem lesz 
bántódása Cillei Ulrik meggyilkolása 
miatt. Hogy ezt az esküt megerősítse, 
kérte a királyt, hogy fogadja testvérévé a 
Hunyadi fiúkat. Ha belegondolunk, ezzel 
egyszersmind kinyilvánította férje szár-
mazását, azaz azt a tényt, hogy Hunyadi 
János a néhai Zsigmond király fia, ezért 
fiai Zsigmond unokái, ugyanúgy, ahogy 
V. László is Zsigmond unokája. Ők pedig 
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SzerkeSztette:

látráNyi viktória éS 

Nagy zoltáN péter

Már csak néhány nap, és Fehérvárra 

érkezik a Seuso-kincs. A kiállítás 

október harmadikán nyílik meg. Az 

1970-es évek közepén Székesfehér-

vár térségében előkerült, kalan-

dos sorsú kincslelet hazatért hat 

darabja lesz látható a Szent István 

Király Múzeumban, ahol többmilliós 

biztonságtechnikai, műtárgyvé-

delmi és felújítási munkálatokkal 

készültek el. 

Az 1980-as évek óta izgatja a 
közvéleményt, a politikát és a 
tudósokat a Seuso-kincs sorsa. 
Valószínűleg egy fiatalember, 
Sümegh József találta meg a 
kincset Polgárdi környékén, 
majd megpróbálta illegális 
csatornákon keresztül értékesí-
teni, ami végül a vesztét okozta. 
Sok-sok tárgyalás, hosszú 

Megkezdődött a visszaszámlálás: október 3-án nyílik a Seuso-kiállítás Székesfehérváron, melynek részleteiről tartott tájékoztatót Demeter Zsófia múzeum-
igazgató, Nádorfi Gabriella régész és Cser-Palkovics András polgármester

A „Seuso-kincs Székesfehérváron” kiállítást 2014. október 3-án, pén-

teken 10 órakor Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter 

és Cser-Palkovics András polgármester nyitja meg a Szent István Király 

Múzeum Fő utcai épületének Dísztermében.

Indul a visszaszámlálás: péntektől Fehérváron a Seuso-kincs! 

küzdelem után került Magyar-
országra márciusban a kincs hét 
darabja. Október harmadikától 
pedig a kincsek hazatérnek, és 
a Szent István Király Múzeum 
dísztermében lesznek láthatóak.
„Ez nagyon nagy lehetőséget je-
lent Fehérvárnak, hiszen gyakor-
latilag azt eredményezi, hogy aki 
a Seuso-kincseket – ezt a sokmil-
liárd forintos, művészeti értékét 
tekintve is páratlan kincsegyüttest 
– meg szeretné tekinteni, az vagy 
most eljön Székesfehérvárra, és ez 
alatt a kicsivel több mint három 
hónap alatt megnézi, vagy adott 
esetben utána hosszú időn keresz-
tül nem láthatja. Azt követően 
csak Budapesten fog ez a kiállítás 
megrendezésre kerülni, de én azt 
hiszem, ott sem lesz olyan, mint 
itt, egyszerűen azért, hiszen itt 

van otthon.” – emelte ki a Fe-
hérvár magazinnak Cser-Pal-
kovics András polgármester.
Mintegy 60-80 millió forintos 
biztonságtechnikai, műtárgyvé-
delmi és felújítási munkálatok-
kal készültek el: meghatározott 
páratartalom, hőmérséklet lesz 
a kiállító teremben, a vitrinek 
körbejárhatók lesznek, felsze-
relték a riasztóberendezéseket, 
kamerákat, mozgásérzékelőket, 
és őrzés is lesz.
„A vitrinek még készülnek, 
speciális lövedékálló üveg lesz a 
tárolókban, és belülről világítják 
majd meg a tárgyakat, melyek 
hétfőn illetve kedden érkeznek 
meg. Jelenleg Magyarországon 
mi rendelkezünk egyedül olyan 
vitrinállománnyal, amely min-
den kitételnek megfelel. Vagyis 
a kincsek biztonsága mellett 
garantálják az állapotvédelmet 
is.” – mondta el a múzeum tu-
dományos osztályának vezetője, 
Nádorfi Gabriella a Fehérvár 

magazinnak. „A kiállítótérben 
egyszerre harminc főnél többen 
nem tartózkodhatnak, mivel a 
tárgyaknak állandó hőmérsékletet 
és negyven százalékos páratar-
talmat kell biztosítani, és a levegő 
szennyezettségét is figyelembe 
kell venni. A terem mindenben 
megfelel a speciális biztonsági 
előírásoknak.” – tette hozzá a 
régész.
A múzeumban kialakított 
körülmények alkalmassá teszik 
majd az intézményt arra is, 
hogy további nagy volumenű 
tárlatoknak adjon otthont. 
„A múzeumi felújítás nem volt 
olcsó, viszont a beruházott 
értékek a város kulturális életét 
gyarapítják. Innentől kezdve a 
Szent István Király Múzeum 
minden olyan biztonságtechnikai 
eszközzel rendelkezik, amivel 
évről-évre hasonló nagyságrendű 
kiállításokat lehet majd fogadni 
Székesfehérváron.” – tette hozzá 
Cser-Palkovics András.
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Indul a visszaszámlálás: péntektől Fehérváron a Seuso-kincs! 

Hat műtárgy lesz látható Rendhagyó nyitva tartás lesz

Egy jeggyel több kiállítás

Fejér megye és a Seuso-kincs

A Seuso-kincs ma ismert 
készlete tizennégy, étkezéshez 
és tisztálkodáshoz használt 
ezüstedényből áll. A magyar 
állam hét darabot szerzett visz-
sza a Seuso-kincsből: a vadász 
(Seuso) és a geometrikus tálat, 
a két geometrikus kancsót, a 
kézmosó tálat, az illatszeres 
dobozt és a Dionysos-kancsót, 
továbbá a kincs ezerötszáz 
évvel ezelőtti elrejtéséhez hasz-
nált, rézből készült üstöt.

A múzeum rendhagyó, hosszabbított nyitva tartással, a hét minden 

napján 10 és 20 óra között várja a Seuso-kincs látogatóit a kiállítás ideje 

alatt. Demeter Zsófia múzeumigazgató arról is tájékoztatta az érdeklődő-

ket, hogy szakvezetésre, múzeumpedagógiai vezetésre és foglalkozásra, 

valamint csoportos látogatásra a bejelentkezéseket a 70 6699 903 telefon-

számon várják, illetve a hét második felétől lehetőség lesz interneten is 

időpontkérésre a szekesfeherevar.hu/seuso oldalon. További információ a 

múzeum és a város internetes honlapján található. 

A Seuso-kincs Székesfehérvá-
ron című tárlat a múzeum Fő 
utcai épületében nyílik meg. 
A teljes árú belépőjegy 1500 
forintba kerül, míg a kedvez-
ményes belépőért 750 forintot 
kell fizetni. Családi jegy is 
váltható 3000 forintos áron. 
Hatéves korig és hetvenéves 
kor felett a kiállítás ingyenesen 
tekinthető meg.
A Seuso-kiállítás belépőjegyé-
vel a Csók István Képtárban 
bemutatott Aba-Novák-pannó, 
a Magyar-francia történel-
mi kapcsolatok, valamint a 
Régészeti pillanatképek című 
kiállítás is látogatható lesz ked-

A Szent István Király Múze-
um szakemberei bizonyított-
nak látják a Seuso-kincs több 
Fejér megyei kapcsolatát. A 
Seuso-kincsek tulajdonosa 
igen magas rangú személy 
lehetett, ez a leletegyüttesből 
is kiderül, amely nászajándék 
volt. A kincsek másodlagos 
előkerülési helye a palotától 
mintegy három kilométerre 
található, a tárgyakat megta-
lálásuk után helyezték a Pol-

Fo
tó

: S
zé

pm
űv

és
ze

ti 
M

úz
eu

m
 

vezményes áron. A Fekete Sas 
Patikamúzeum, a Középkori 
Romkert–Nemzeti Emlékhely, 
a múzeum Országzászló téri 
épülete (Tárgyalkotó hagyo-
mány – Fejezetek Fejér megye 
néprajzából; Marosi Arnold 
múzeumi könyv és régiség lát-
ványtár; „Türelemjáték” – Varga 
Gábor Farkas képzőművész ki-
állítása), valamint a Megyeház 
utcai kiállítóhely (Új Magyar 
Képtár; „A teázás szokásától a 
félelmetes sárkányokig – Amit 
tudni illik a keleti porcelá-
nokról”) tárlatai pedig szintén 
jelképes áron váltott jeggyel 
tekinthetők meg.
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gárdi közelében lévő Borbély-
pincébe. A Balaton a palotától 
csak 14 kilométer, és tudható, 
hogy a Balaton közelében 
lévőnek ábrázolták a híres 
Pelso tálon az épületet, amely 
feltehetően Seusoé lehetett. 
A kapcsolatot valószínűsíti 
az is, hogy a Sárvíz moszatját 
megtalálták az egyik edényen. 
A Sárvíz pedig az egykori 
fényűző római palota mellett 
folyik el ma is. 

Az 1970-es évek közepén 
Székesfehérvár térségében 
előkerült, kalandos sorsú 
lelet hazatért hat darabja 
lesz látható a Szent István 
Király Múzeumban. Az 
egyik geometrikus kancsó 
és a tárgyakat rejtő rézüst 
olyan állapotban van, hogy 
a szállítás veszélyeztetné 
a műtárgyak állapotát. Így 
azok nem kerülnek bemu-
tatásra.
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Borbély István, Polgárdi korábbi 
polgármestere szerint most már 
könnyen bizonyítható, hogy a 
quadripus és a Seuso-kincs össze-
tartozik

A polgárdi quadripus
Az eredetileg négylábú áll-
ványt 1878-ban Polgárdiban 
találta meg egy gazda egy 
szilvafa gyökerei között. A 
Magyar Nemzeti Múzeumban 
őrzött ezüst quadripust sokan 
kulcsfontosságú bizonyíték-
nak tartják arra vonatkozólag, 
hogy a Seuso-kincsek Ma-
gyarországról származnak. 
Ezt a negyedik századból 
származó, eredetileg négylábú 
állványt ugyanott találták, ahol 
rábukkantak a készlet többi 
darabjára. A tárgy nem ép, 
csak két lába van meg. Vala-
mikor a zűrzavaros időkben 
elválasztották a készlet többi 
tagjától. Ugyanazon a telken 
találták, ahol Sümegh Józsefet 

megölték, és ahol a pincében 
egykor elásták a kincs darabja-
it. A Fehérvár magazin erről is 
kérdezte Borbély Istvánt. Az ő 
családjának tulajdonában volt 
a sokszor emlegetett pince, 
és az ő szépapja találta meg a 
quadripust.
„Nagyapám nagyapja, azaz az 
én szépapám 1878-ban a pincéje 
mellett, egy szilvafa kiásásakor 
találta meg a quadripust. Az áll-
ványt ezt követően a településen 
élő református lelkésszel közösen 

elvitték a Nemzeti Múzeumba, 
ahol a mai napig megtalálható 
az állvány. Eredetileg egyébként 
háromlábú állványnak, azaz 
tripusnak hitték, és csak jóval 
később jöttek rá, hogy négylábú, 
összecsukható állványról van 
szó.” – mondta el Borbély 
István. A Seuso-kincs rejtélyes 
történetéhez hozzátartozik az 
is, hogy a Borbély-pincében 
ölték meg Sümegh Józsefet, a 
katonát, aki minden bizonnyal 
megtalálta a Seuso-kincset.

Még többet tudhat meg a témáról péntek este 19.25-től a Fehérvár Televízió Köztér című műsorából, ahol Borbély István mesél a Seuso-kinccsel kapcsola-

tos további érdekességekről. 

„A quadripus és a kincs összetartozik”
A quadripus a Seuso-kincs összértékének mintegy 35 százalékát teszi 
ki. A díszítőmotívumok jó része megegyezik a készlet egyes darabjainak 
díszítésével, különösen a lábakon végigfutó ornamentika. A hasonlóság 
oly mértékű, hogy ki lehet jelenteni: ugyanabban a műhelyben, nagy 
valószínűséggel ugyanaz a kéz készítette a quadripust, mint a Seuso-
kincs bizonyos darabjait. Borbély István kérdésünkre azt is elmondta, 
hogy a szilvafát és később a pincében a kincset néhány méter választhatta 
csak el. „A Borbély-pince két részből állt, az egyik felében lakni is lehetett. 
A húszméteres borospince első részében találtak egy gödröt, ennek a mérete 
akkora volt, mint amilyen a római rézüst, amelyben valószínűleg a kincsek 
voltak. Érdekesség, hogy ettől a helytől nem messze állt a szilvafa is, ahonnan 
az állvány előkerült.” – összegezte Borbély István. 
„Bizonyítható az is, ha valami egy öntésből származik.” – hívta fel a figyel-
met Borbély István. „Eredetileg vegyészmérnök a végzettségem, így tudom 
azt is, hogy egy öntés egyedi, megismételhetetlen. Ez az állítás igaz a nagy 
tisztaságú nemesfémek esetében is. Így, hogy a kincs jó néhány darabja és az 
állvány is a birtokunkban van, könnyen bizonyítható az is, hogy az állvány 
és a kincs azonos öntés eredménye.”

Köze lehet a Seuso-ügyhöz 
a katonai elhárításnak?
Az, hogy a quadripus és a kincsek 
összetartoznak, sokak szerint biztosan 
megállapítható. Azonban ez nem 
elég, a szakemberek ezért is keresik 
azt a helyet, ahol Sümegh József 
megtalálhatta a kincseket. Az üggyel 
kapcsolatosan többen azt állították: a 
14 darabnál jóval több kincset láttak. 
Polgárdi polgármestereként Borbély 
István sok mindet hallott, ám szerinte 
még ma is félnek az emberek.
„Tulajdonképpen akkor tudtam meg 
többet a Seuso-kincsről és magáról a 
pincénkben történt eseményekről, amikor 
polgármester lettem. Ekkor mesélte el 
édesapám, hogy mi történ a hetvenes 
években. Amikor a média elkezdett 
foglalkozni a kalandos sorsú kincsekkel 
és a rejtélyes történettel, gyakran az én 
irodámban rendezték be a stábszobát. 
Így szinte minderről én is értesül-
tem. Érdekes volt, hogy az egyik stáb 
egykori földrajztanárunkkal, Födelmesi 

Istvánnal készített beszélgetést, aki 
a tragikus sorsú Sümegh Józsefnek is 
tanára volt. Ő azt mesélte, legalább 
negyven kincset látott, sőt le is rajzolta 
azokat. Hogy a rajzzal mi történt, 
nem tudom, eltűnt, de azon különféle 
tárgyak voltak láthatók. Akadt olyan is, 
aki kétszáz körülire becsülte a tárgyak 
számát.” – mondta el a Fehérvár 
magazinnak Borbély István. „Azt is el 
kell, hogy mondjam, hogy Sümegh 
József édesapja meg volt győződve 
arról, hogy fia gyilkosság áldozata lett. 
Sőt állítása szerint ismerte is azt a két 
tisztet, akik felkísérték a pincéhez a 
fiát, és ott megölték. Meggyőződése 
volt az apának, hogy Czinege Lajos 
környezetében a legmagasabb katonai 
körök tagja volt a két gyilkos. Így 
nem csodálkozhatunk azon sem, 
hogy a katonai elhárítással hozzák 
összefüggésbe az ügyet.” – tette hozzá 
Borbély István.

Csak egy teória
Már a készítéskor „kísérteties” jelek mutatkoztak a Seuso-kincs legnagyobb darabján: „Maradjanak meg neked sok évszázadon át ezek az edények, Seuso...”. Talán az óhaj teljesült is, de évszázadokkal 
később megbolygatták e páratlan alkotásokból álló együttest, aztán született egy keszekusza, kinyomozhatatlannak látszó ügy. Ügy, ami már akkor elkezdődött, amikor a Krisztus-monogram alá bevésték 
a Pelso, azaz Balaton nevet. A botrányos New York-i perben ott ácsingózott Libanon és Horvátország, miközben a Napnál világosabbnak tűnik, hogy ebből a földből, Magyarországról került el Seuso 
hagyatéka. De hogy is? Egy szerencsétlen ifjú műkedvelő érmegyűjtő, bizonyos Sümegh József talált rá a Seuso-kincs darabjaira. Aztán leszerelése előtt pár nappal meggyilkolták. Sümeghet felakasztva 
találták meg, de az akkori katonai ügyészség mindent átvett, és gyorsan öngyilkosságot állapított meg. Két társa közül az egyik ételmérgezésbe halt bele, a másik felkötötte magát. Az ezüstök eltűntek, 
csak a szóbeszéd járta. Aztán már a szóbeszéd sem, mert az emberek jobban féltek, semmint megszólaljanak. Polgárdi környékén nagy lett a hallgatás. Tíz évvel később újraindult a nyomozás, ami 
ma is tart, immár harmincnégy évvel Sümegh halála után. De ma már nem szólnak a nyomozók sem – érthető, a nyomozás függhet tőle. Nem szólnak a régészek – érthető, az ő szakmájuk ilyen, amíg 
bizonytalanok, addig óvatosak is. Nem szólnak a közeli bányában – érthető, nem akarnak besározódni. Egy egykori titkosszolgálatos „szakember” úgy súgott valamit, hogy kérte neve elhallgatását. Az ő 
elmélete, hogy a Sümegh-féle kincsről a Polgárdiban állomásozó szovjet tisztek tudomást szereztek. Erre beindult a szovjet titkosszolgálat gépezete. Ezt a magyar „testvérek” kiszagolták, és sebtiben kellett 
intézkedniük, hogy a kincset elrejtsék a szovjetek elől, de Sümegh útban volt... Sümeghet eltették láb alól, a kincset pedig kamionnal vitték ki az országból. Igen ám, de nyugaton kavics került a gépezetbe, 
és a kincsnek nyoma veszett. Ma pedig a magyar titkosszolgálat szerezte vissza ezt a pár darabot a sok közül. De ez csak egy teória, csak egy elmélet.                                                                                  nzp
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A díszítéséről elnevezett vadász-tál központi, kör alakú mezőbe foglalt jeleneteit latin nyelvű verses felirat keretezi: 
HAEC SEUSO TIBI DURENT PER SAECULA MULTA / POSTERIS UT PROSINT VASCULA DIGNA 
TUIS. „Maradjanak meg neked sok évszázadon át ezek az edények, Seuso, és utódaidnak is méltón a hasznára 
váljanak.” A felirat kezdete és vége közé koszorúval keretezett Krisztus-monogramot véstek. A tálon egy lakomázó 
csoport van, valószínűleg összetartozó emberek. A piknik vízparton zajlik, ahogyan ezt a jelenetet alulról lezáró, 
halakkal teli víz ábrázolása jelzi. A parton egy hosszúkás mezőben vésett latin felirat utal a lakoma helyszínére: 
PELSO – a Balaton latin neve. A tálat egyetlen vastag, öntött ezüstlapból készítették. A jeleneteket a felületébe 
vésték, nielló-berakással és aranyozással díszítették. Az előoldal feliratait a többi díszítéssel együtt vésték ki – a tálat 
tehát Seusonak készítették, valószínűleg egy jeles alkalomra.

Az egyik geometrikus kancsó magas-
sága 55 cm, tömege 2,8 kg, űrtartalma 
4 liter. Teste nagy részét és a talpát kör 
alakú mezőkben különféle geometrikus 
és növényi motívumok borítják, a test 
felső sávját pedig a kézmosó táléhoz 
hasonló hullámvonalakkal díszítették. 
A kancsó száját a fülnél áttört indamo-
tívumok teszik még díszesebbé. Több 
helyütt megmaradt az aranyozás nyo-
ma. A lakoma során ezekből önthették 
a vizet a kézmosáshoz.

A Seuso-kincs öt kancsója közül a legkisebb 
(magassága 43,5 cm, tömege 3 kg, űrtar-
talma 4 liter), díszítése miatt azonban a 
leginkább lenyűgöző a Dionysos-kancsó. A 
nyolcszögletű talpon álló és a bordákkal nyolc 
részre tagolt edény testét körben minden 
mezőben egy-egy domborított alak díszíti. A 
díszítése alapján a kancsó valószínűleg bor 
töltésére szolgált.

A henger alakú, fedeles illatszeres dobozt a női szférához tartozó, 
domborított figurális jelenetek díszítik: az előoldalán a szolgálók 

egy széken ülő nőnek szépítkezéshez szükséges eszközöket, 
tárgyakat visznek, a hátoldalán pedig fürdőjelenet látható. 

A belsejébe rögzített perforált ezüstlemez arra utal, hogy 
a viszonylag nagyméretű dobozt (magassága 32 cm, 
átmérője 68,5 cm, tömege kb. 2 kg) illatszeres tégelyek 

tárolására használták.

Tisztálkodáshoz használhatták a 
46 cm átmérőjű, 2 kg tömegű, 6 liter 
űrtartalmú, domborított hullámvo-
nalakkal díszített mély mosdótálat. 
Az egyetlen lemezből készült tál 
közepét hatszögekbe rendezett növényi 
motívumok díszítik. A tál közepébe 
pontosan illeszkedik a két geometrikus 
kancsó talpa. Ennek alapján a három edény 
valószínűleg egyetlen, mosakodáshoz használt 
szettet alkotott.

A kincs, amit Fehérváron állítanak ki
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KÉKLÁMPÁSOK

az oldalt

SzerkeSztette:

Novák rita

Nem kellett begipszelni annak a 

férfinak a karját, aki egy Guinness-re-

kordra készülvén három baseballütőt 

tört össze puszta kézzel. Hegedűs 

Ferenc a keleti harcművészetek tö-

réstechnikai részével foglalatoskodik. 

Azt mondja, csonttörés miatt eddig 

nem volt gipszre szüksége, de ez csak 

az edzettségének köszönhető. Ezen 

mozdulatsorokat laikusok semmikép-

pen ne csinálják utána!

A sportolónak korábban a 
csákánynyelekkel gyűlt meg 
rendszeresen a baja, ezek fölött 
azonban mostanra eljárt az idő, 
ráadásul a rekordok könyvében 
is baseballütők szerepelnek. Az 
eddig rögzített legjobb teljesít-
mény három darab baseballütő, 
amiket egyetlen suhintással 
törtek ketté. A fehérvári férfi 
ugyanezt szerette volna tel-
jesíteni az elmúlt héten, de a 
törés csak a hatodik csapás után 
következett be. Hegedűs Ferenc 
célja a rekord megdöntése 
decemberben, a sikerben termé-
szetesen lapunk szerkesztősége 
is bízik, ugyanúgy, mint abban, 
hogy orvosra az év végén sem 
lesz szükség.
Laikus szemmel úgy tűnik, egy-
egy ilyen ütés után garantálható 
a csonttörés, Pápai Imre régiós 
vezető mentőtiszt azonban 

Amin a mentő sem tud segíteni

Pápai Imre régiós vezető mentőtiszt több mint negyven éve dolgozik mentő-
ként, de időnként őt is érik meglepetések

Fáradt olajjal ne kezeljünk égési sérülést, és szotyolát se tüdőzzünk le - taná-
csolják a mentősök

Hegedűs Ferenc a baseballütőkön kívül semmit nem tört össze, Guinness-re-
kord kísérletre készül
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egyáltalán nem támasztja alá ezt 
az állítást. A szakember szerint 
ugyanis a sportolók többsége 
tisztában van edzettségi szint-
jével és a képességeivel is, ezért 

ilyenkor nincs baj. Pápai Imre 
egy érdekes csonttöréses esetre, 
ami azóta városi legendává nőtte 
ki magát, szívesen emlékszik 
vissza.
„Húsz-harminc éve is van már 
ennek a történetnek. A megye déli 
részén építkezett egy baráti tár-
saság, a ház alapját készítették 
egy hétvégi napon. A családnak 
nem volt betonkeverője, ezért 
kölcsönkértek egyet, a tulajdo-
nos szívesen adta a szerkezetet, 
de azt javasolta, ne öntsenek 
rá vizet, mert akkor rázhat a 
gép. Dél felé járt az idő, amikor 
a sörivó társaság tagjai egy 
társukra lettek f igyelmesek, aki a 
betonkeverőnél rázta a lábát. Az 

építkezésen attól tartottak, hogy 
a barátjukat megrázta az áram. 
Tanakodtak, hogyan segítsenek 
rajta, végül mivel tudták, nem 
szabad hozzáérni egy áramütött 

emberhez, ezért ők ütöttek, még-
pedig egy lapáttal, és jó nagyot. 
A bökkenő azonban az volt, 
hogy a férf it egyáltalán nem 
rázta meg az áram, csak a sódert 

szórta ki a cipőjéből. De mi sem 
mentünk hiába, alkarcsonttörést 
láttunk el...”
Régiónk vezető mentőtisztje több 
mint negyven éve állt először 
szolgálatba a fehérvári állomáson, 
azóta sokezer beteg és sérült em-
bernek segített már. Mint Pápai 
Imre mondta, vannak olyan ese-
tek, amelyek soha nem mennek ki 
a fejéből, sokszor azért, mert nem 
sikerült az életmentés, vagy ép-
pen azért, mert sikerült, de olyan 
is előfordult már, hogy valami 
egész másért lesz felejthetetlen 
egy-egy vonulás, amikor valami 
nagyon nem stimmel.
„Egyszer egy égett sérülthöz riasz-
tottak minket, egy mezőgazdasági 

üzemben forrázta le magát egy 
férfi. Ez önmagában sajnos nem 
egyedülálló eset, de mire a helyszín-
re értünk, a helyzet súlyosbodott, 
a bajba jutott kollégái ugyanis a 
gépekből leeresztett fáradt olajjal 
kenték be a megégett bőrt.”
Nincs két egyforma eset és két 
egyforma ember sem, a mentők 
sosem tudhatják előre, mi várja 
őket egy-egy riasztás után a hely-
színen. Pápai Imre két történetet 
osztott még meg velünk:
„Egyszer egy nagypapa gombócevő 
versenyt rendezett az unokáinak, a 
vetélkedésnek azonban tragédia lett 
a vége. Az ötletgazda addig falta 
mohón az ételt, míg végül meg-
fulladt. Mire kiértünk, már nem 
tudtunk segíteni a bácsin.
Kétszer is volt dolgom olyan 
férfiakkal, akik úgymond le-

gények voltak azon a bizonyos 
gáton. Egyikükkel egy kocsmában, 
másikukkal egy labdarúgó-mérkő-
zésen hozott össze a sors. Néhány 
korsó sör után mindketten azzal 
akarták férfiasságukat bizonyítani, 
hogy képesek az általuk felpöckölt 
szotyolát szájjal elkapni. A hősies 
tett sikerült, amit természetesen 
üdvrivalgás kísért, és a mutat-
ványt ez a hangoskodás tette iga-
zán veszélyessé, hiszen a pirított 
napraforgó ennek hatására okozott 
bonyodalmat a hörgőkben és a 
tüdőben. A fulladásveszélyt elhárí-
tottuk, a fiatalok pedig felhagytak a 
szotyizással.”
Valószínűleg áttértek a tökmag-
ra...
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„A fehérvári civilek az elmúlt években az élet különböző területeiről folya-
matosan segítséget nyújtanak a városnak és az itt élő közösségeknek.” – hívta 
fel a figyelmet Cser-Palkovics András polgármester

A civil nap célja a közösségépítés és a civil tevékenységek széleskörű megis-
mertetése

Nagy zoltáN péter

Az időjárás megbízhatatlansága miatt 

az Alba Pláza oltalma alatt rendezték 

meg a Székesfehérvári Civil Napot 

szombaton.

A Székesfehérvári Civil Napra 
harmincegy civilszervezet fo-
gadta el a meghívást a legkü-
lönfélébb területekről. Bemutat-
koztak állat- és természetvédők, 

Közösségek a városért és az itt élőkért

AHOL MEGBECSÜLNEK

Raiffeisen üdvözlet lekötött betét
4% akciós kamattal

Éves kamat és EBKM: 4,00%
2 hónapra, új megtakarítások esetén

Az akciós ajánlat a 2014. szeptember 22-től újonnan megadott eseti 2 hónapos betétlekötési megbízásokra visszavonásig érvényes. 
Az akcióban ügyfelenként minimum 200 000 Ft, maximum 10 millió Ft köthető le. Azon új ügyfél jogosult a betét lekötésére, aki 
2014. augusztus 31-ét követően nyit DíjNullázó Plusz, DíjNullázó 2.0, Aktivitás 2.0, Premium Gold számlacsomagban vagy Kiemelt 
Plusz Dolgozói Csomagban bankszámlát a felsorolt Raiffeisen bankfiókok valamelyikében.
A tájékoztatás nem teljes körű, a részletes feltételek megtalálhatóak a Bank aktuális Lakossági Kondíciós Listájában. A betétlekötés 
szerződéses feltételeit a Bank Lakossági Üzletszabályzata és a betétlekötésre vonatkozó egyedi lekötési megbízás tartalmazza.

az akcióban résztvevő bankfiókok címe:

2400 Dunaújváros, vasmű út 39. 8000 székesfehérvár, Palotai út 1. 8060 mór, Deák ferenc utca 2.

2840 oroszlány, rákóczi út 26. 8000 székesfehérvár, távírda utca 1. 8100 várpalota, szabadság tér 5.

nyugdíjasok, gyermekvédők, 
színjátszók, kézművesek és 
sportszervezetek. Az országban 
talán egyedülálló módon a város 
önkormányzata összesen egy-
millió forintos keretet biztosít 
a szervezeteknek egy ilyen nap 
megszervezéséhez, biztosításá-
hoz.
„Ez a nap rólunk, emberekről szól. 
Azokról az értékekről, amelyeket 
együtt képviselünk, teremtünk. 

Köszönöm, és büszke vagyok arra, 
hogy itt vannak!” – köszöntötte a 
civilszervezeteket Vámos Zsolt, 
az Alba Pláza üzemeltetési igaz-
gatója. „Nyolc évvel ezelőtt indítot-
tuk útjára a civil napot, amely évről 
évre egyre erősebb, egyre nagyobb 
rendezvény. Az alapgondolat az 
volt, hogy a városban működő ci-
vilek egy helyen, egy rendezvényen 
mutathassák be, mivel is foglalkoz-
nak.” – mondta Juhász László, az 
önkormányzat civil tanácsnoka.

A civilek napja évfordulós 
ünneppel kezdődött, hiszen 
idén ünnepli 40. születésnapját 
a Siketek és Nagyothallók Or-
szágos Szövetsége (SINOSZ). 
Az ünnepelt megyei és vá-
rosi szervezetét Búsi Sándor 
elnökségi tag képviselte, akinek 
emlékoklevelet adott át Cser-
Palkovics András polgármester. 
A fehérvári programon a szín-
padi eseményeket folyamatosan 
jelelték a SINOSZ jeltolmácsai.
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Számít a lakosság véleménye

További információk a Depónia 
Nonprofit Kft.-ről a http://deponia.
hu/ weboldalon olvashatók.

A környezetbarát szelektív hulladékgyűj-

tés mára már jól ismert jelenség. A családi 

házas övezetekben a házhoz menő, a 

társasházaknál egyelőre a szelektív hulla-

dékgyűjtő szigetes megoldást alkalmazza 

a Depónia Nonprofit Kft. A szolgáltatások 

lakossági igényekhez igazítását az elége-

dettségi kérdőív kitöltése nagyban segíti.

Az elkülönített hulladékgyűjtés 
(szelektív hulladékgyűjtés) azt jelenti, 
hogy a keletkező csomagolási hulla-

övezeteiben már mindenütt beveze-
tésre került a házhoz menő hulladék-
gyűjtés, a társasházaknál viszont még 
gyűjtőszigeteken tehetik le a lakosok a 
csomagolási hulladékot.
A négyféle anyag a szennyeződésektől 
megtisztítva, három konténerbe gyűjt-
hető. A papír és az üveg külön-külön 
gyűjtőtartályba, a fém- és a műanyag 
hulladék közös edénybe kerül, ahogyan 
ezt a színes konténerek felirata is jelzi.
A www.deponia.hu honlapról 
letölthető lakossági elégedettségi kér-
dőív felméri a szolgáltatási területhez 
tartozó lakosok igényeit, feldolgozza 
a tapasztalatokat, hogy a szolgáltatást 
rugalmasan az elváráshoz igazíthassa. 
A névvel vagy név nélkül beküld-
hető, nyolc pontból álló kérdéssor a 

A DEPÓNIA Nonprofit Kft. a szolgáltatási területének mintegy 17 
településen összesen 80 szelektív hulladékgyűjtő szigetet üzemeltet.
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dékokat - papír, fém, műanyag és üveg 
- különválogatva gyűjtjük a szelektív 
hulladékgyűjtő szigetek edényeiben.
Székesfehérváron a kilencvenes évek 
közepétől beszélhetünk szelektív 
hulladékgyűjtésről. A lakótelepeken és 
a családi házas övezetekben 1996-ban 
kezdődött meg a szigetes gyűjtés. A 
korábbi 56 darab szigetből jelenleg 
csak 38 van használatban, de megkez-
dődött a gyűjtőszigetes rendszer teljes 
felszámolása. A város családi házas 

szolgáltatás minőségére kérdez rá, 
továbbá várja a lakosok javaslatait és 
észrevételeit. A beküldés folyamatos, 
nincs határidőhöz kötve. Konkrét 
kérdések esetén a megadott lakcímre 
egyedi választ is kaphat a kérdező. 
Probléma jelzésekor a település nevét 
mindenképpen fel kell tüntetni.
Képalá: A legjobb hulladék a „nem 
keletkező hulladék”, de ha már van, 
akkor csak a környezetbarát szelektív 
gyűjtés lehet a megoldás. A hulladék-
hegyek csökkentése mindannyiunk 
feladata és felelőssége, amit csak közös 
erőfeszítéssel tudunk elérni.

 Bedobható hulladékok: Ne dobjon bele:

	 •	kartonpapír,	 •	élelmiszerrel	szennyezett	papírt,
PAPÍR	 •	újságpapír,	 •	műanyag	borítót,
feliratú konténer	 •	boríték,	levélpapír,	 •	indigót,	indigós	papírt,
	 •	irodai	papír	 •	italos	dobozt	(Tetra	Pack)

	 •	PET	(pille)	üdítős	palack	(összenyomva),	 •	élelmiszerrel	szennyezett	műanyagot,
	 •	nylonzacskó,	fólia,	 •	vegyszeres,	olajos	műanyagdobozokat,
MŰANYAG ÉS FÉM	 •	italosdoboz	(Tetra	Pack),	 •	gumi	hulladékot,
feliratú konténer	 •	kimosott	háztartási,	kozmetikai	flakon	 •	fém	tartalmú,	de	más	anyagot	is
	 •	fém	konzervdobozok	 		tartalmazó	anyagot
	 •	alumínium	italos	doboz	

	 •	italos	üvegpalack,	 •	ablaküveget,	autóüveget,
ÜVEG	 •	befőttes	üveg	 •	zárókupakokat,
feliratú konténer	 •	sörösüveg	 •	fénycsövet,	izzólámpát,
	 	 •	porcelánt,	kerámiát,	poharat

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

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Depónia Nonprofit Kft. partnerintézményei 
(Székesfehérvári bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák) köré-
ben szelektív hulladékgyűjtési akciót (nem kampányszerű) szervez a fo-
lyamatos (járatszerű) szelektív hulladékbegyűjtés keretében.
Az akció lényege, hogy cégünk 2014. október 1-től kezdődően az iskolai 
félévekhez kapcsolódóan folyamatosan/félévente díjazza az első három 
helyezettet. A begyűjtött hulladék mennyiségét az iskola tanulóinak ará-
nyában (egy főre jutó hulladék mennyiség) vesszük figyelembe.

 Az akció időtartama: 2014. október 1-től folyamatosan/félévente

Az első eredményhirdetés február 15-én várható.

Az akció végén az első három helyezett értékes nyereményben részesül.

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

Az akcióban való részvételhez külön jelentkezés nem szükséges, min-
den partnerintézményünk, mellyel szerződéses viszonyban állunk, auto-
matikusan részt vesz a folyamatos versenyen. Amennyiben olyan intéz-
mény is részt kíván venni a versenyen, amely még nem a Depónia Kft. 
partnere, úgy szerződéskötést követően csatlakozhat a versenyhez.
Önöknek nincs más dolguk, mint a gyerekek és szüleik körében meghir-
detni a versenyt, hogy minél nagyobb esélyük legyen az értékes nyeremé-
nyekre!
Az összegyűjtött hulladékokat a megszokott ürítési napokon szállítjuk el.

Tisztelt Intézményvezetők!
Tisztelt Kapcsolattartók!

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

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

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Raktárak:

• Mura u. 2. szám alatti telephelyen 

475 m2-es új raktár, fűtött műhelyek, 

fűtetlen raktárak, konténerek;

• József Atti la kollégiumnál (Hosszúsétatér 

felől) 68 m2-es használaton kívüli 

hőközpont

Parkolóhelyek:

• Zámoly u. 5. szám alatt zárt udvarban 

2 db 10 m2 parkolóhely

Továbbá vállaljuk rövid határidővel lakások, 

telephelyek értékbecslését.

Érdeklődés: SZÉPHŐ Zrt . , 8000 Székesfehérvár,

  Honvéd u. 1 . szám alatti   

 ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 

egyeztetett időpontban történhet.

Telefon: 22/541-307

e-mail : info@szepho.hu;

  Rumpler.Monika@szepho.hu
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www.sopronbank.huf

Gondoskodó 
Forint betét

A tájékoztatás nem teljes körû, a hirdetés nem minõsül nyilvános ajánlattételnek. A betéti szerzõdés to-
vábbi szerzõdési feltételeit a Hirdetmény, a Sopron Bank Betéti Ügyletekre Vonatkozó Üzletszabályzata 
és a Sopron Bank Általános Üzletszabályzata tartalmazza. A Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja.
Az akció visszavonásig érvényes. Tovább részletekrõl érdeklõdjön bankfiókjainkban! További részletekrôl 
érdeklôdjön honlapunkon (www.sopronbank.hu) és bankfiókjainkban.

4,00%
EBKM 4,00%

1,00%   2,00%  3,50%  5,00%
A teljes futamidôre: EBKM 2,83%

2 hónapos
futamidejû
betétrész kamatlába

2 éves betétrész kamatlába  
a kétéves maximális futamidô egyes féléveiben

A nem akciós betéti kamat jelenleg 2 hónapos futamidôre 0,40%, EBKM: 0,40%

SZÉKESFEHÉRVÁRI FIÓK
Budai út 9-11.
Tel.: +36 22 510 100

További információ:
http://www.szepho.hu

Aki már az otthonában is érzi 
az őszi hajnalok hűvösségét, 
bármikor kérheti a fűtés elindí-
tását, ugyanis a fűtési időszak 
szeptember 15-én elkezdődött. 
Ha a felhasználói oldal arra 
alkalmas állapotban van, külön 
kérésre a szolgáltató elindítja a 
szolgáltatást.

A fűtési idény októ-
ber 15-én indul, ebben 
az időpontban minden 
távfűtéssel rendelkező 
lakásban melegek lesznek 
a radiátorok. Azokban az 
épületekben, ahol ezt nem 
szeretnék, írásban kérhető 
a fűtés leállítása.
A szeptember 15. és októ-
ber 15. közötti időszakban 
a fűtés elindítását az arra 
jogosult személy kérheti. A 
társasházi közös képviselő-
nek, a lakásszövetkezetnek 
vagy a fűtési megbízott-
nak írásbeli kérvényt kell 
benyújtania, és a bejelen-

Már elérhető az otthon melege
Nem érdemes a fűtésindu-
lással megvárni, míg telje-
sen kihűl a ház, mert jelen-
tősebb energiabevitelre lesz 
szükség az újbóli felfűtés-
hez. Mivel a hőközpontok 
szabályozottak, ezért ha 
napközben felmelegszik az 
idő, a szelepek automatiku-
san lezárnak, nem törté-
nik túlfűtés, ezáltal plusz 
költsége sem keletkezik a 
felhasználónak.
A korszerű időjárás-elő-
rejelzések már napokkal 
előre viszonylag pontosan 
jelzik a várható hőmér-
sékletet. A Széphő Zrt. 
arra kéri a lakosságot, 
hogy éljen a tervezési 
lehetőséggel, és időben 
jelezze a kérését a szol-
gáltatónak.

téstől számított legfeljebb 
48 órán belül elindul a 
szolgáltatás.
A fűtési idény zökkenőmen-
tes megkezdésének fontos 
feltétele, hogy az épületek 
fűtési rendszerei „fogadóké-
pesek” legyenek. Ajánlott 
a távfűtési időszak indulása 

előtt befejezni és szeptem-
ber közepe után már nem 
elkezdeni az épületek fűtési 
rendszeréhez kapcsolódó 
felújításokat, átalakításo-
kat, radiátorcseréket. A 
légtelenítés elvégzéséhez a 
szelepeket teljesen nyitott 
állapotba kell állítani.

Szeptember 15. óta már kérhető a távfűtés
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SZÓRAKOZÁS

Keresztrejtvény

Múlt heti rejtvényünkben azt a kérdést tettük fel, hogy mi volt 
az 1686-os tűzvész következménye. Azok töltötték ki helyesen 
a rejtvény válaszait, akik ezt kapták: A KÜLVÁROST ELKE-
RÜLTE A TŰZ DE A BELVÁROS NAGY RÉSZE LE-
ÉGETT ALIG VOLT LAKHATÓ ÉPÜLET.
Ugyanakkor megjegyzem, hogy ez a válasz nem fedi pontosan 
a valóságot, hiszen az 1686-os fehérvári tűzvész csak Ingovány-
falut kerülte el, de a külső városrészek többsége megsemmisült, 

ugyanis a házak javarészt fából épültek. Ez érvényes a belvárosra 
is, ahol a kutatók több épületnek a nevét ismerik, de ezek helyét 
beazonosítani egyre nehezebb, ugyanis azok nagy része is a tűz 
enyészetévé lett.
Mielőtt a törökök megkezdték minaretjeik, dzsámijaik, fürdő-
ik építését Székesfehérváron, Mátyás király rendelt el komoly 
építéseket a városban. Milyen építkezéseket kezdett meg Mátyás 
1473-ban? Eheti kérdésünk, megfejtésünk erről szól.
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Péntektől láthatók a Seuso-kincsek!
az oldalt

SzerkeSztette:

ScHéda Szilvia

Részletes programajánlónkat a www.szekesfehervar.hu eseménynaptárában olvashatja!

KépBen
  f ilmklub

Elérhetőségeink:
8000 Székesfehérvár Rákóczi u. 25.

E-mail: kaptarifjiroda@gmail.com 
Tel.: 06/30-492-6871

www.facebook.com/kaptarpont

IFJÚSÁGI ÉS
PREVENCIÓS 

IRODA

KAPTÁR
NONPROFIT

NETWORK

Ismét vár mindenkit a 
KépBen Filmklub a Kaptár 

Ifjúsági és Prevenciós Iroda 
szervezésében!

2014. szeptember 30-án,
16 órától a

21 Jump Street
című filmet tekinthetik meg 

az érdeklődők a
Fehérvári Civil Központ

Színháztermében, mely után 
a rendőrségről és a büntetés 
végrehajtásról beszélgethet-

nek a szakemberekkel.
Várnak minden érdeklődőt!

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

Egykor fehérvári polgárok 
voltak
Pelikán Galéria
Villányi András fotóművész 
kiállítása. Megtekinthető október 
10-ig.

Ékszerkiállítás
Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Széna Téri Tagkönyvtár
Kiállítás Rózsavölgyi Ágnes 
ékszereiből, ékszertartóiból. 
Látogatható: október 11-ig.

Analógiák
Öreghegyi Közösségi Ház
Pék Eszter művésztanár kiál-
lítása. Megtekinthető október 
12-ig.

Hétfő:
Move Week
Szeptember 29. és október 5. között
Harmadik alkalommal rendezik meg 
az Európa-szerte egyre népszerűbb, 
testmozgást támogató eseménysoro-
zatot. Székesfehérváron 82 helyszínen 
biztosítanak ingyenes sportolási 
lehetőséget.
Részletek a www.szekesfehervar.hu 
eseményajánlójában.

Esélynap
10 óra A Szabadművelődés Háza
Éld át és ismerd meg, hogy milyen 
másnak lenni! Fogadd el hátrányos 
helyzetű társaidat, és tanuld meg, 
hogyan segítheted őket!

Mihály-napi vásár
14 óra Széna Téri Általános Iskola

Kedd:
Benedek Elek Nap
Igéző (Basa u. 1.)
A nagy mesemondó születésnapja al-
kalmából egész napos mesemondással 
várják az érdeklődőket.

Fémbe öntött üzenet
16.30 Szent István Király Múzeum
Ismerkedés a székesfehérvári Szo-
borpark alkotásaival. Beszélgetéssel 
egybekötött szoborparki séta és 
előadás. Előadó: Nagy Annamária 
művészettörténész.

A játékkereskedelem története Ma-
gyarországon
16.30 Hetedhét Játékmúzeum
Török Róbert történész tart előadást.

A keresztény Európa végnapjai vagy 
esély a megújulásra?
17.30 Szent István Művelődési Ház
Egyház a változó társadalomban 
címmel tart előadást Kránitz Mihály 
tanszékvezető egyetemi tanár.

Szerda:
Kelet fehér aranya - Alkossunk 
papírporcelánból!
15 óra Szent István Király Múzeum
Családi műhelyfoglalkozás. Vezeti: 
Revák Katalin keramikus, képzőmű-
vész.

Rajzóra
17 óra Igéző (Basa u. 1.)

Testvér lészen minden ember
18 óra Vodafone Sportcentrum
A zene világnapja alkalmából fellép-
nek a város gyermek-, ifjúsági és fel-
nőtt kórusai. Az ünnepi koncert előtt 
adják át Székesfehérvár zenei díjait.

Nagy zeneszerzők: Beethoven 
nyomában
18 óra Barátság Mozi
Filmvetítés a zene világnapja alkal-
mából.

Csütörtök:
Alulnézet - Erdély 2013
18 óra A Szabadművelődés Háza
Dénes János fotókiállítása
A kiállítást megnyitja: Varga Csaba 
fotográfus. Megtekinthető október 
16-ig.

Péntek:
Seuso-kiállítás
10 óra Szent István Király Múzeum 
(Fő utcai épület)
A történelmi jelentőségű kiállítás 
megnyitója. A Római Birodalom 
egyik, ha nem a legjelentősebb 
kincsleletének bemutatásához számos 
rendezvény, előadások, szakvezetések 
kapcsolódnak. Megtekinthető: 2014. 
október 3-tól 2015. január 15-ig.

Momo
Szeptember 3., 6. és 7. 15 óra Pelikán 
Kamaraszínház
Zenés mesejáték.

II. Egyházmegyei Ki mit tud? 
Gálaestje
18 óra Szent István Művelődési Ház 
(Szent István terem)
Fővédnök: Spányi Antal megyéspüs-
pök.

Szombat:
Fehérvári kutyapiknik
A Selyem utcánál található füves 
terület
Részletek a www.szekesfehervar.hu 
eseményajánlójában.

Nyílt Nőgyógyászati Szűrőnap
8 óra Család- és Nővédelmi Központ 
(Várkörút 8.)
A szűrésre a 25-55 év közötti hölgyek 
jelentkezését várják, elsősorban azokét, 
akik nem vettek még részt szűrővizs-
gálaton, vagy részvételük óta 2-3 év 
telt el.

VII. Maroshegyi Böndörödő
9 óra Gárdonyi Géza Művelődési Ház
Kézműves foglalkozások, színpadi mű-
sorok, vetélkedők, népművészeti vásár, 
fotószínház, játszoda, szüreti kiállítás, 
virtuális épületfestés, Garagulya gólya-
lábas műsor és Rúzsa Magdi-koncert 
várja a látogatókat.

Napsugaras Ősz Regionális Kulturá-
lis Fesztivál
10 óra VOKE
Az idősek világnapja alkalmából szer-
vezett fesztivál. Az ország különböző 
pontjairól érkező nyugdíjas csopor-
tok műsorral emlékeznek meg az I. 
világháború százéves évfordulójáról, és 
koszorút helyeznek el a Fekvő katona 
emlékműnél.

3:1 a szerelem javára
Szeptember 4., 5. és 6. 19 óra Vörös-
marty Színház
Zenés vígjáték.

Vasárnap:
Furfang Feszt
10 óra Vasalóház mögötti park
Több száz amatőr barkácsolót, ügyes 
kezű kézimunkázót várnak a szerve-
zők. Műhelyfoglalkozások, bemutatók, 
kreatív bloggerek előadásai szerepel-
nek a programban.

Hétfő:
A határon túli magyar irodalom 
napjai
15.45 Vörösmarty terem, Hősök tere
A találkozó megnyitóját követően 
16 órától előadásokkal várják az 
érdeklődőket, majd 19 órakor az aradi 
vértanúkra emlékeznek a Hősök terén.

Kedd:
A határon túli magyar irodalom 
napjai
9.30 Vörösmarty terem, Vörösmarty 
Színház
Előadásokkal, majd 14.30-tól Vén 
Zoltán grafikusművész Irodalom a 
karikatúrákon című kiállításának meg-
nyitójával várják az érdeklődőket. 16 
órakor a Vörösmarty Színházban a 80 
esztendős Kalász Márton köszönté-
sére kerül sor, majd 17.30-kor Faragó 
Laura könyvét mutatják be.

Régi levelek
Feketehegy–Szárazréti Közösségi Ház
Kiállítás Szűts Angéla képzőmű-
vész munkáiból. Megtekinthető 
október 13-ig.

Az üveg varázsa
Vörösmarty Színház – Forrás 
Galéria
Keller Ági és Németh Mariann ki-
állítása. Megtekinthető október 15-ig.

Türelemjáték
Szent István Király Múzeum
Varga Gábor Farkas képzőművész 
kiállítása. Megtekinthető 2015. 
január 25-ig.

Régészeti pillanatképek – ásatá-
saink legújabb kincsei 2011-2014
Csók István Képtár
A kiállításhoz kapcsolódóan 
rendszeres szakmai előadások, 
interaktív és exkluzív vezetések, 
valamint iskolai csoportoknak 
múzeumpedagógiai foglalko-
zások kerülnek megrendezésre. 
A kiállítás megtekinthető 2015. 
február 28-ig.
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A beruházások javítják a statisztikát

A fejlesztéseknek és a beruházókedv 

növekedésének köszönhetően 

Székesfehérváron tovább javult a 

munkaerőpiaci helyzet. Elemzők 

jóslatai alapján jövőre a bűvös három 

százalék alá kerülhet a munkahelyke-

resők aránya.

Ha csak az elmúlt két hónap 
fehérvári híradásaira tekin-
tünk, máris jól látható, hogy a 
Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) augusztusi adatai felett 
már eljárt az idő.
A Mondelēz Hungária bővítette 
fehérvári gyárának kapacitását, 
ötszáz fő számára biztosítva új 
munkahelyet. Az m59 Üzleti 
Park első fejlesztését 2012-
ben kezdte meg, de az elmúlt 
hetekben adták át újabb, tízezer 
négyzetméteres csarnokukat. A 
Jüllich Glas technológiai fej-
lesztésbe vágott uniós források 
segítségével, stabilizálva korábbi 

Nagy zoltáN péter

A nyilvántartott munkanélküliek számának csökkenése már trendnek nevez-
hető, ezért is merik jósolni a szakemberek a 2015-ös 3%-os határ átlépését

az oldalpárt

SzerkeSztette:

cSabai doriNa

Az Emerson Process Management Magyarország Kft.
egy amerikai központú vállalatcsoport tagjaként ipari folyamatszabályozó 

és mérő berendezések gyártásával foglalkozik Székesfehérváron. 
Fisher üzletágunkba keressük leendő munkatársunkat az alábbi munkakörökbe:

AJÁNLATKÉSZÍTŐ MÉRNÖK
Az ajánlatkészítő mérnök elsődleges feladata az európai

értékesítő irodák támogatása Fisher Divison termék 
konstrukciók tervezésével és a megrendelések során 

technikai segítség nyújtásával. 

Főbb feladatok:
•  A projekt specifikációk áttekintése, kiértékelése, teljeskörű Fisher

ajánlat elkészítése és értékesítési stratégia kidolgozása az
értékesítővel együttműködve.

•  Kommunikáció az ügyfelekkel az ajánlattal kapcsolatban 
és technikai egyeztetés szükség esetén.

•  Az ajánlatkészítés során teljeskörű Fisher szolgáltatást kell nyújtani
az ügyfélnek mely magába foglalja a specifikációk áttekintését, 
a mérnöki megoldásokat, az egyes termékek és szolgáltatások
árait, valamint a kereskedelmi és a technikai részleteket.

•  Az ügyfél technikai kérdéseire teljeskörű segítségnyújtás.

Elvárások:
•  Mérnöki diploma (gépészmérnök, ipari mérnök, vegyészmérnök

vagy hasonló).
•  Tárgyalóképes angolnyelv-tudás, francianyelv-tudás előny.
•  Szabályozó szelepek gyártásában, értékesítésében, méretezésében

való korábbi tapasztalat előny.
•  Ügyfélorientált, elkötelezett, írásban és szóban is kommunikatív

személyiség.

PROJEKT MEGRENDELÉSKEZELŐ MÉRNÖK
A munkakör célja, hogy a gyárak számára alkatrészlistát 

hozzon létre a megrendelések alapján. 

Főbb feladatok:
•  TIER 2-es, TIER 3-as megrendelések műszaki felülvizsgálata 

és tisztázása.
•  Részvétel a projekttel kapcsolatos megbeszéléseken.
•  Kommunikáció a vevőkkel, gyárakkal, termékmérnökökkel, projekt

csapatokkal, értékesítő irodákkal és más hasonló osztályokkal.
•  Alkatrészlista létrehozása és műszaki ellenőrzése a felettes által 

kijelölt határidőkön belül.

Elvárások:
•  Végzettség: min. főiskolai műszaki jellegű diploma, gépészmérnök

előnyt jelent.
•  Tapasztalat: folyamatszabályzásban szerzett tapasztalat 

előnyt jelent.
•  Nyelvtudás: angol (műszaki).

CNC / HAGYOMÁNYOS ESZTERGÁLYOS

•  Gépi forgácsoló szakképesítéssel és minimum 1-2 éves
szakmai gyakorlattal rendelkező jelentkezőket várunk.

•  CNC esztergályosnál előnyt jelent a hagyományos esztergán 
szerzett gyakorlati tapasztalat.

A fényképes önéletrajzokat a jobemerson@allas.ma e-mail címre várjuk.  • www.gotoemerson.com

Process Management
EMERSON. CONSIDER IT SOLVED
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A nyilvántartott álláskeresők arányának alakulása a megyében

munkahelyeit és teremtve 
újakat. A tizenöt esztendőn ke-
resztül bérleményekben működő 
családi vállalkozás, a Letsch–
Szerszám Kft. a hetekben avatta 
új Raktár utcai csarnokát. A 
SAPA Profiles Kft. technológia-
fejlesztésre és a foglalkoztatás 
bővítésére kapott támogatást 
az Új Széchenyi Terv keretein 

belül.
Ezek az elmúlt napok híreinek 
aktualitásai, de nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül az olyan nagy 
horderejű eseményeket sem, 
mint a Denso beruházásai vagy 
a Videoton Holding éves 113,5 
milliárd forintos árbevétele, ami 
50%-kal magasabb a 2010-es 
állapothoz képest, így nyolcszáz 

fővel növelhette gyártó cégeiben 
a foglalkoztatottak számát. Ha 
csak a hirtelen felsorolt adatokra 
tekintünk, máris megfogalma-
zódhat bennünk, hogy komoly 
fejlődésen megy keresztül 
Székesfehérvár ipara és vele a 
munkaerőpiaca is.
Nézzük át a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi 
Központja és a KSH legfrissebb, 
augusztusi adatait, melyek a 
fentiek miatt már nem is annyira 
aktuálisak. Az adatokat megyén-
ként, azokon belül járásonként 
kezelik, ezért kimondottan Szé-
kesfehérvárra vonatkozó informá-
cióink csak korlátozottan vannak, 
de az arányok így is kimutathatók. 
Fejér megyében a gazdaságilag 
aktív népesség – a 15 és 74 év 
közötti személyek – száma kissé 
emelkedik, ami jelenleg 193 ezer 
fő. Az előző negyedévhez képest 
ez 2,7%-os növekedést jelent, ami 
jelentősen jobb, mint a 0,7%-os 
országos növekedés.
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A beruházások javítják a statisztikát

Székesfehérváron elsősorban a szakmunkában és a speciális kvalifikációt 
igénylő szakmákban kimondottan munkaerőhiányról beszélhetünk, ami 
a városi képzés átalakítását is igényli – ezzel kapcsolatban folyamatosan 
egyeztetnek a város és az ipar vezetői

Győri Keksz Kft. tapasztalattal rendelkező
munkatársat keres az alábbi pozíciókba:

GÉPKEZELŐ
Feladatok:
• termelési gépek kezelése,
• előírt ellenőrzések, adminisztrációs feladatok elvégzése,
• minőségi paraméterek folyamatos ellenőrzése,
• a gépeken kisebb javítások elvégzése,
• munkahely és gépek folyamatos tisztántartása.

Elvárások:
• középfokú műszaki végzettség,
• minimum 1-2 éves gépkezelői tapasztalat a termelés területén,
• önállóság, proaktivitás, csapatszellem,
• 4 műszakos munkarend vállalása.

KARBANTARTÓ
Feladatok:
• optimálisan beállítja a gyártósoron levő gépeket/berendezéseket,
• elvégzi a karbantartást és a megelőző karbantartást,
• gyorsan és hatékonyan elhárítja a műszaki hibákat,
• elősegíti a gyártósor indulását és a takarításra való előkészítését,
• betartja a termékekre vonatkozó minőségbiztosítási előírásokat.

Elvárások:
• szakirányú középfokú végzettség, 
• számítógépes felhasználói ismeretek (MS Office),
• pneumatikus vezérlés ismeretek,
• minimum 2 éves szakmai tapasztalat a termelés területén, 

multinacionális vállalati környezetben (élelmiszer-iparban 
és csomagolásban szerzett tapasztalat előny).

Munkavégzés helye: Székesfehérvár.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, 
úgy küldje el fényképes önéletrajzát az alábbi e-mail címre: 

allasfehervar@mdlz.com

Székesfehérvár, Palotai út 174.
Tel.: 22/379-604, 06-20/9838-022

www.treningstudio.hu

Induló tanfolyamaink:
- Munkavédelmi technikus - Targoncavezető
- Emelőgépkezelő - Földmunkagép kezelő
-Tűzvédelmi előadó - AWI, CO2 hegesztő
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FELNŐTTKÉPZÉS
MESTERFOKON

Ősszel induló
tanfolyamaink:
• GYÓGY- ÉS 

SPORTMASSZŐR

• KUTYAKOZMETIKUS

• VIRÁGKÖTŐ, 
VIRÁGBOLTI ELADÓ

Nysz.: 07-0082-05

www.prismatanoda.hu
Telefon: 22/506-962

30/914-2710, 30/235-7537

A KSH által mért munkanél-
küliségi ráta Fejér megyében az 
előző negyedévhez viszonyítva 
1,2%-ponttal 6,6%-ra fogyott. 
2014. II. negyedévében a régió 
munkanélküliségi rátája is 
csökkent, 0,6%-ponttal 5,6%-
ra mérséklődött. Az országos 
ráta az előző negyedévinél 
szintén alacsonyabb, 8,0%-ot 
tett ki. Komárom-Esztergom 
megyében a munkanélküliségi 
ráta 3,8%, Veszprém megyében 
5,8% volt. Összességében tehát 
Fejér megye mutatói kedve-
zőbben alakultak az országos 
mutatóknál, de gyengébbek a 
dunántúli térség egyes megyé-
inél. De a megyénken belüli 
arányok is jelentősen eltérnek 
egymástól a járásoknál. Fejér 
megyét nyolc járásra osztották 
(székesfehérvári, dunaújvárosi, 
móri, bicskei, gárdonyi, sárbo-
gárdi, martonvásári és enyingi), 
ahol jelentékeny a járások 
közötti eltérés. Míg az előző 

évhez képest Sárbogárdnál 
8,1%-kal, Enyingnél 14%-
kal csökkent a munkakeresők 
száma, addig Székesfehérváron 
26,6%-kal. De ez a székes-
fehérvári adat is a járásunkra 
vonatkozik, ahol két város, Aba 
és Székesfehérvár, valamint 
húsz község van. A jelenlegi, 
augusztusi állapot szerint a 

székesfehérvári járásban 4425 
álláskeresőt tartanak nyilván, 
akik közül 2298 székesfehér-

vári, tehát a fehérvári kistér-
ségben a munkanélküliek közel 
fele nem fehérvári, hanem a 
környék kis településeiről való. 
A munkaképes lakosok száma 
Fehérváron 71 ezer főt tesz ki, 
akik közül 2298 fő a regisztrált 
munkanélküli. Ez 3,2%-os 
munkanélküliséget eredményez, 
amely messze az országos átlag 
alatt van. Akkor is az országos 
átlag alá esünk, ha a munka-
nélkülieket a teljes munkaidős 
alkalmazásban állók számával 
vetjük össze, akik több mint 44 
ezren vannak, ugyanis az arány 
így is csak 5,2%.
A számok halmazából valóban 
prognosztizálhatják a szak-
emberek, hogy hasonló ütemű 
székesfehérvári ipari fejlődés 
esetén 2015-re a munkanélkü-
liek aránya lecsökkenhet 3% alá 
városunkban.
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Keller Ági Tiffany-technikával készült üveg-

tárgyaival és Németh Mariann színes üveg-

festményeivel indult az évad a Vörösmarty 

Színház galériájában. Az Üveg varázsa című 

tárlat október 15-ig látogatható. 

Színes és üde világ tárul a szemlélő-
dők elé a teátrum emeleti galériájá-
ban. Különböző témájú, változatos 
technikával készült üvegcsodák 
tekinthetők meg a falakon. A szín-
ház rendezőasszisztense, Németh 
Mariann, azaz Mary új oldaláról is 

A Kutatók Éjszakája az ország egyik 

legjelentősebb tudományos ismeret-

terjesztő eseménye. Ezen az éjszakán a 

felsőoktatási intézmények és kutató-

intézetek nyitották ki kapuikat, hogy 

közelebb hozzák az érdeklődőkhöz az 

egyes tudományterületek érdekességeit, 

aktualitásait.

Az Óbudai Egyetem Alba Regia 
Műszaki Karának Mérnöki Inté-
zete és az Alba Regia Műszaki Kar 
Geoinformatikai Intézete a robotok 

Az üveg varázsa Kutatók Éjszakája

A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete 

Fejér Megyei Alba Regia Szervezete 

vasárnap másodszor rendezte meg az 

Őszi Éremgyűjtő Találkozót. Az ese-

ményre ellátogatóknak lehetőségük 

volt numizmatikai tárgyú anyagok, 

érme, papírpénz, bélyeg, kitüntetés, 

jelvény, képeslap, militária értékesí-

tésére, vásárlására és cseréjére is. A 

Művészetek Házában megszervezett 

programon több százan vettek részt.

Az eseményen összesen száz 
asztalnál tekinthették meg az 
emberek a különböző érdekes-
ségeket.
Igari Antal, a Magyar Érem-
gyűjtők Egyesülete Fejér Me-
gyei Alba Regia Szervezetének 
elnöke szerint Székesfehérvár 
központi szerepet játszik az 
éremgyűjtésben. Ennek egyik 
oka szerinte a város Budapest-
től való távolsága és centrális 
elhelyezkedése.

Éremgyűjtés felsőfokon

Németh Mariann és Keller Ági üvegmunkáit ismerhetik meg a színház 
galériájában

A laboratóriumot Kaleta Zoltán okleveles vegyészmérnök mutatta be. Példa-
ként emelte ki, hogy az élelmiszerekben lévő számos adalékanyag meghatá-
rozható a műszerekkel, még a pálinkák egyes aromaanyagai is.

A programra számos nagyvárosból, Budapestről, Sopronból, Szegedről, Kassáról és Nyitráról is jöttek kiállítók

látráNyi viktória bácSkai gergely

Samu miklóS

világába kalauzolt, és megmutatták, 
hogyan készül a térkép mérőszalag 
nélkül, lézeres technikával. Volt 
látványos fénygraffiti, és a legkiseb-
beknek játszóház.
A Progressio Mérnöki Iroda Kémi-
ai, Környezetvédelmi, Technológiai 
Kutatólaboratóriumának ünne-
pélyes avatásával kötötte össze a 
Kutatók Éjszakájának programját. 
Az ország egyik legkorszerűbben 
felszerelt laboratóriumában a szer-
ves kémiai analitika modern gépeit, 
berendezéseit nézhették meg az 
érdeklődők munka közben. 
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A vasárnapi programra körülbe-
lül 300-400 látogató ment el a 
Művészetek Házába. Az érdek-
lődőket a kitűzőktől kezdve a 

kortárs emlék- és forgalmi soro-
kon át a vert és öntött érmékig 
bezárólag rengeteg érdekesség 
várta. A programon résztvevők a 

numizmatikai szakirodalommal 
és a több évtizedes képeslap-
gyűjteményekkel is megismer-
kedhettek.
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bemutatkozik a nagyközönségnek, 
hiszen a kiállított tárgyak egy része 
az ő keze munkáját dicsérik. Mary 
üvegfestményeket készít, Keller Ági 
pedig Tiffany-technikával dolgozik. 
Szívesen váltogatja a kristályüve-
gek textúráját, amikből végül igen 
érdekes dolgok kelnek életre. A 
két alkotót a jóga hozta össze, ahol 
aztán kiderült, hogy mindketten 
kézműveskednek. Stílusuk különbö-
ző, ugyanakkor jól megfér egymás 
mellett. Minderről olvasóink is 
meggyőződhetnek, ha ellátogatnak 
a Vörösmarty Színház galériájába.
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vakler lajoS

Rácz Lajos, a Kis Nagy Ember

A legendák köztünk élnek. Székes-

fehérvár nem véletlenül a bajnokok 

városa. Napról napra tapasztalhat-

juk, hogy olyan kiváló sportolókkal 

találkozhatunk, akik hírét vitték 

Magyarországnak és városunknak 

egyaránt. Közéjük tartozik Rácz Lajos, 

a magyar kötöttfogású birkózás egy-

kori 52 kg-os legendája, aki olimpiai 

ezüstérmével, világbajnoki és Európa-

bajnoki aranyérmeivel mutatta meg, 

mire lehet képes egy ember, ha hisz 

magában, és felelősségteljesen teszi 

a dolgát a hétköznapok során is.

Ahhoz a korosztályhoz tartozom, 
akik katonaként minden egyes 
Szondi kézilabda-mérkőzésen 
és birkózóversenyen ott voltunk. 
Csodálattal figyeltünk benneteket. 
Ennek immáron harmincöt éve, 
és azóta sem kérdeztem meg tőled, 
hogy egy csepeli kissrác miként 
tud a XXI. kerületben sportágat 
választani.
Nagyon egyszerű. Vékony, kicsi 
fiú voltam, azóta sem nőttem 
nagyra. Édesapám megkér-
dezte tőlem, hogy futballista 
vagy birkózó szeretnék lenni. 
Az iskolaorvos azt ajánlotta 
a szüleimnek, tekintve, hogy 
mozgékony gyerek voltam, hogy 
olyan sportágat válasszanak, 
amelyben a későbbiekben is meg 
tudok maradni. Édesapámnak és 
nevelőedzőmnek köszönhetem, 
hogy egy olyan kiváló közösség-
be kerültem, amely megalapozta 
a teljes pályafutásomat. A ter-
metemből adódóan sok bántás 
ért, ezért mint minden izgága 
kisgyerek, sokat verekedtem. De 
a birkózóteremben megtanultuk 
a fegyelmet.
Mikor derült ki, hogy tehetséges 
vagy?
Első versenyemen, amelyen elin-
dultam, rögtön második lettem, 
majd sorozatban első a korosztá-
lyomban. Az esetleges vereségek 
is arra késztettek, hogy még 
többet, sokkal többet készüljek.
Melyik volt az az első pillanat, 
amikor az edzőid és te magad is 
tudtad már, hogy világklasszis 
leszel?

Rácz Lajos példakép ma is

Mikor az ember először odake-
rül a felnőtt válogatotthoz, ter-
mészetesen megilletődött. Hiába 
bontogatta a szárnyait ifiként és 
juniorként, tudomásul kell venni, 
hogy a felnőtt mezőny más 
világ, hiába egységes a birkózó-
szőnyeg. Ugyanakkor nem volt 
rajtam felelősség, hiszen fiatal 
voltam. Az első Európa-bajnok-
ságomon rögtön hatodik lettem, 
de éreztem, hogy ennél sokkal 
többre vagyok képes. Tovább 
dolgoztunk mestereimmel, 
hajtott a bizonyítási vágy, hogy 
elérjem valamennyi világverse-
nyen a dobogót.
Ez 1977-ben sikerült először, 
Európa-bajnok lettél.
Ez volt az első verseny, ahol egy-
szerre tudtam legyőzni Európa 
akkori legjobbjait.
Mire sarkallt ez az első nagy 
siker?
Azokban a pillanatokban, amikor 
az ember a dobogó tetején 
hallgatja a magyar Himnuszt, azt 
érzi, hogy nem volt hiábavaló a 
munka, a gyötrelem, a fogyasztás, 
az eszméletvesztésig hajtó edzé-
sek. Egyet gondol: megérte.

Kit tartasz mesterednek?
Tombor Istvánt. Tőle tanultam 
meg, hogy soha ne a külső kö-
rülményekben keressem a hibát, 
hanem mindig önmagamban. 
Mit rontottam el, mit nem csi-
náltam jól, és a hibákat miként 
tudom kijavítani. Sohasem 
bántam meg, hogy hallgattam rá.
A sikereidet mindenképpen annak 
tükrében kell vizsgálnunk, hogy az 
akkori nagy Szovjetunió mintegy 
10-12 hasonló kaliberű birkózót 
tudott felvonultatni. Mindig 
te győztél, kivéve 1980-ban a 
moszkvai olimpián, ahol Blagidzét 
nem sikerült legyőznöd, így „csak” 
ezüstérmes lettél. Ma is fáj?
Örök fájdalom. Előtte egy évvel 
világbajnok voltam, és esélyes-
ként utaztam Moszkvába is. 
A felkészülésem tökéletesen 
sikerült. Jellemzően tíz súlycso-
portból mindenki esélyesnek 
számított. Két héttel az olimpia 
előtt eltört a kezem. Azt hittem, 
itt a világ vége. Begipszelték, 
és amikor Hegedűs Csaba, az 
akkori szövetségi kapitány meg-
kérdezte, hogy mi legyen, azt 
válaszoltam, levágjuk a gipszet, 

folytatom a felkészülést. Hat 
mérkőzésem volt az olimpián, 
öt győzelem mellett egyetlen 
vereséggel. Máig fáj.
A sikeres sportolói pályafutásod 
mellett boldog a családi életed is.
Nagyon sok férfi érzi úgy, hogy 
ő választ magának társat, pedig 
ez nem így van. Mindig a höl-
gyek választanak. Ők döntik el, 
hogy mi történik, mint nálunk 
negyven évig. A négy évtizedes 
együttlét máig örömet okoz 
nekem, jó volt látni a két gyer-
mekemet, ahogy felnőttek, és 
most pedig látni, cseperedni a 
három fiú unokámat. Egyelőre 
csak egyikük birkózik, de talán 
majd a legkisebb tud nagy 
eredményeket elérni. Hiszek 
a család erejében, hiszen 
amikor a versenyző a küzdelem 
hevében már nem tud kihez 
fordulni, és próbálja kicsikarni 
a győzelmet, csak a családhoz 
fohászkodhat.
Az első Európa-bajnoki címem 
megszerzésekor az akkor 
kétéves kislányomhoz szóltam: 
„Édes kislányom, most segíts!” 
Segített. Boldog ember vagyok.
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A mozdulatok már olyan kidolgozottak, mint a nagyoknál. Fehérváron is 
rengeteg tehetséges vívó nevelkedik.

Tóth Zsófia (elöl) ötödik helye-
zésével a legjobb fehérvárinak 
bizonyult a Pákozdi Csata Emlék-
versenyen

NémetH zoltáN

A legjobbak között az SZVSE párbajtőrözője

Hetedik alkalommal rendezte 

meg a Pákozdi Csata Emlékver-

seny utánpótlás párbajtőr kupát a 

Székesfehérvári Vívó és Szabadidő 

Sport Egyesület. A hazai rendezésű 

sorozaton a korosztály teljes hazai 

élmezőnye pástra lépett, a roppant 

erős mezőnyben Tóth Zsófia, az 

SZVSE kiválósága az ötödik helyen 

végzett.

VII. Székesfehérvári Református Napok

Hetedik alkalommal rendezik meg a Székesfehérvári 
Református Napok programsorozatot. (A megyeszék-
helyen élő református egyházközség osztja meg lelki-
szellemi értékeit az érdeklődőkkel, akik közé szívesen 
hívnak és várnak nem reformátusokat is. )
A családi élet 21. századi kérdései, a határon túli magyar-
ság léte és hitélete, illetve a 450 éve elhunyt reformátor, 
Kálvin János máig ható szellemi öröksége lesz a progra-
mok középpontjában. 

2014. október 4. szombat,
 Fehérvári Civil Központ
10 óra – Isten kezében a család
14 óra – Magyarság és Kálvin

2014. október 5. vasárnap,
 Széchenyi úti református templom
10 óra – A gyulafehérvári testvérgyülekezet vendég-

szolgálata

2014. október 5. vasárnap,
 Budai úti református templom
18 óra – Budai Úti Zenés Esték- Kórushangverseny 

A programok a TÁMOP-5.5.4-13/2-2013-0039 számú, Alba Pont- 
Lakóközösségi Információs Szolgáltató Iroda létrehozása Fehérváron 
című projekt keretében valósulnak meg, és térítésmentesek.

ALBA PONT
Lakóközösségi
Információs
Szolgáltató Iroda

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Cím: Szent Vendel u. 17/a Telefon: 06/22/513-480

 

 

 

Központi hibabejelentés: 
(22) 500-984
hiba@varosgondnoksag.hu 
 
Állattetemek begyűjtése közterületről 
(0-24 óráig hívható zöldszám): 
06/80/205-093

Városüzemeltetés – Szent Vendel u. 17/a.
Elérhetőség: 22/513-480
Ügyfélfogadás:

Hétfő :  13.00-15.00
Szerda:  8.00-12.00 és 13.00-18.00
Péntek:  8.00-12.00

 
Parkolási csoport – Szent Vendel u. 17/a.
Elérhetőség: 22/513-481
Ügyfélfogadás:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.30
Szerda : 8.00-12.00 és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00

 
Temetőüzemeltetés: Béla út 1/b.
Elérhetőség: 22/301-449
Ügyfélfogadás:

Kedd: 8.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00

Temetőellenőrzés telefonszám: 22/301-339 
Mobil: +36/70/6699-165

.

A hetedik Pákozdi Csata Emlék-
versenyen a lányok mezőnyében 34 
ifjú tehetség mérte össze tudását, 
a mezőnyben hatan képviselték a 
házigazda fehérvári klubot. A leg-
jobb teljesítménnyel Tóth Zsófia 
rukkolt ki, az SZVSE tehetsége 
bejutott a nyolcas döntőbe, ahol 
végül az ötödik helyen zárt.
„Mindent megvalósítottam, amit 
elterveztem, sikerült veretlenül 
megnyernem a csoportomat és így 
továbbjutni az egyenes kieséses 

szakaszba. Később néhány tus nem 
úgy sikerült, ahogy szerettem volna, 
de összességében elégedett vagyok a 
teljesítményemmel. A jó verseny-
zők közül szinte mindenki itt volt 
Fehérváron, ők mindannyian be is 
jutottak a legjobb nyolc közé, ezért is 
elégedett lehetek az ötödik helyemmel” 
– tudtuk meg a fiatal fehérvári 
párbajtőröző hölgytől.
Ami az SZVSE többi lány vívóját 
illeti, Krencz Viktória a 21., 
Demény Réka a 24., Kollár Kincső 
a 27., Büki Lili a 29., Kiss Emma 
pedig a 32. helyen zárt.
A fiúknál sajnos nem sikerült a 
döntőbe jutás a hazai verseny-
zőknek, a legjobb fehérváriként a 
17. helyezett Háder Roland zárt. 
Kisari Péter a 18., Magyar Bálint 
a 22., Joszkin Péter a 25., Balássy 
Olivér a 26., Pákozdi Benedek a 
27., Lakatos Levente a 28., Tábi 
Sebestyén pedig a 29. lett a 32 fős 
mezőnyben.
„Ebben a korosztályban ez a szezon 
első versenye, így szerencsére egyre 

több és több vívó jön el hozzánk, 
ráadásul egyre jobb a mezőny erős-
sége is. Elismert lett országosan is a 
Pákozdi Csata Emlékverseny. A mi 
tanítványainknak is jót tesz, hogy 
ilyen erős mezőnyben versenyezhet-
nek, hasznunkra válnak a kiélezett, 
nagy csaták.” – értékelt az SZVSE 
vezetőedzője, Szabados Zsolt.
A 2014-es versenyt a fiúknál a 
FLESS vívója, Kolczonay Balázs, 
míg a lányoknál a békéscsabai 
Dékány Kinga nyerte.
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Eddig Kovács Ádám és Csorvási Milán is jó vételnek tűnik

Csóka hajrábeli gólja is kellett ahhoz, hogy az ARKSE megőrizze előnyét. A fehér-
váriak a Budaörs-Tatabánya U23 ellen szerezték meg szezonbeli első sikerüket.

Sportműsor
Akiknek tetszett a Vidi-
Diósgyőr meccsen a vendé-
gek pengés középpályása, a 
„kis” Bognár, azok egyrészt 
megnézhetik őt is hétfőn a 
Fehérvár TV-ben, szomba-
ton pedig a papa, a hajdan 
szintén technikás Bognár 
György csapatát. Az idő-
sebb „Bogyesz” a Csákvár 
mestere. Időről időre az 
NB II-ben vitézkedő csapat 
meccse is képernyőre kerül, 
most éppen a nagy múltú 
ZTE ellen. A prioritás per-
sze a fehérvári csapatoké, a 
héten kedden és szomba-
ton láthatják a hokisokat 
a kedves nézők. A Fradi 
ellen rangadót játszó női 
kézilabdázók megérdemlik 
a figyelmet – szombaton a 
csarnokban, majd vasárnap 
a tévében is! És Vidi nélkül 
sem lenne igazi a hét, a 
pécsi találkozó a vasárnapi 
főműsort képezi a Fehérvár 
Televízióban.

SomoS zoltáN

Tornagyőzelemmel hangolt az Alba Fehérvár

Két hét múlva bajnoki rajt, előtte 

jön a Real Madrid, van tehát mire 

készülniük a fehérvári kosarasoknak. 

A Nyíregyházán rendezett négycsa-

patos tornát három győzelemmel 

megnyerték, de majd később dől el, 

valójában milyen erős az új Alba.

A felkészülési meccseken nem 
az eredmény a legfontosabb, 
ám miután egy héttel korábban 
Szlovákiában háromszor is ki-
kapott Marcel Tenter csapata, 
kellett már némi sikerélmény. 
Simon Balázs ezúttal sem 
tarthatott a csapattal, a csa-
patkapitány lábsérülése miatt 
Tóth Péter volt az első számú 
irányító a nyíregyházi tornán. 
Jól megoldotta feladatát, sőt, 
extrákat is tett a kötelezőhöz, 
főleg a szombati mérkőzésen, 
amelyen a házigazdát verte 
az Alba. Tóth a Nyíregyháza 
elleni 91-72-es sikerből 16 

NémetH zoltáN

Zsebben az ARKSE első sikere

A nyáron alaposan átalakult az Alba 

Regia KSE férfi kézilabda csapata. A 

majdnem teljes kezdősort igazoló 

fehérváriak az NBI/B-s bajnokság 

harmadik fordulójában gyűjtötték be 

első sikerüket. A gárda számára most 

jönnek az igazi erőpróbák, de a sok új 

igazolás mostanra érett csapattá Mol-

nár Csaba és Madár Imre keze alatt.

Az ARKSE az első két forduló-
ban két sima vereséget szenvedett 
el: a Szentendrétől hazai pályán, 
a Tatától idegenben kapott ki 
a gárda. A Budaörs-Tatabánya 
U23 ellen aztán megszületett az 
első siker, a 3. forduló keretében 
megrendezett hazai bajnokit az 
első félidő közepén döntötték 
el a fehérváriak, akik 4-5 gólos 
előnyt szorgoskodtak össze. A 
Nahaj kapus védéseire valamint 
az egyaránt négyszer eredmé-
nyes Bősze, Gyimesi, Szvitek és 
Szabó góljaira építkező Alba a 

ponttal és 13 lepattanóval 
vette ki a részét, kulcsszerepe 
volt abban, hogy rossz kezdés 
után fordított a csapat. Rajta 
kívül is volt jó teljesítmény 
ezen a meccsen: Csorvási 
Milán majdnem klasszikus 
tripla-duplát ért el (10 pont, 9 

lepattanó, 8 gólpassz), és egyre 
inkább úgy tűnik, képes lesz 
megoldani a feladatot, ami-
ért szerződtették. Akárcsak a 
másik magyar igazolás, Kovács 
Ádám, aki mindhárom hétvégi 
meccsen, tehát a szlovák Svit, a 
Jászberény és a NYKK ellen is 

a legjobb dobók közé tartozott. 
Magyar játékos régen tudott 
meghatározó lenni hármas 
poszton, talán neki sikerül. A 
szlovák ellenfelet 97-70-re, 
a Jászberényt 81-69-re verte 
az Alba, támadásban tehát 
ezúttal nem volt gond. Ami 
a légiósokat illeti, Kromah és 
Melvin, a két amerikai most 
meggyőző volt, a húzóembe-
rektől várt pontmennyiséggel. 
Igaz, kár lenne tagadni, hogy 
nem most találkozott a legerő-
sebb ellenfelekkel a Fehérvár. 
Djapa centerjátéka elmaradt 
Csorvásiétól, a szerb jó játékos, 
de mintha már nem szívesen 
vállalná a palánk alatti gyűrő-
dést. Ezzel együtt ő is hasz-
nára lehet az Albának, mert a 
fejében és a kezében is sok van 
a kosárlabdából. Az összkép 
alakulóban van, Tenternél a 
védekezés lesz hangsúlyos, 
de remélhetjük, van potenciál 
támadásban is.
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térfélcsere után is tartani tudta 
vezetését, és végül 26-24-re nyert 
a Videoton Oktatási Központban.
„A mostani csapatunk egyértelműen 
erősebb, mint a tavalyi, viszont a 
meccseken eddig nem tudtuk azt 
megismételni, amit az edzéseken 
sikerül kihozni magunkból. Nem 
mennek még úgy a passzok, nem 
alakul úgy a játékunk, ahogy a keret 
képességei alapján kellene. Nem ér-
zem azt az egoizmust a játékosokon, 

melyre alapvetően szükség lenne, 
vagyis a „megyek, bevállalom, ez az 
én helyzetem, belövöm” mentalitást. 
Önbizalom kell, az ilyen győzelmek, 
mint a mostani, meghozhatják azt, 
és akkor szép sorozatba is kezd-
hetünk!” – értékelt a meccs után 
Molnár Csaba vezetőedző.
Az ARKSE-t legközelebb ok-
tóber 11-én láthatják a fehérvári 
nézők a VOK-ban, 18 órától a 
Csurgó KK II-t fogadja a csapat.
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A magyar Kupában is tart a 

Videoton menetelése, bár 

Szigetszentmiklóson kedden 

elmaradt a gólzápor. Sőt 

hátrányból kellett fordítania az 

NB I listavezetőjének NB II-es 

ellenfelével szemben. Végül ott 

is 2-1 lett az eredmény a fehér-

váriak javára, Feczesin és Fejes 

góljával. Így már a legjobb 16 

között várhatja a folytatást Joan 

Carillo csapata.

Bognár és Oliveira párharca

Mint a szép időkben –  
góllövő Nikolics, Alves

Ragyogó idő, két élcsapat, és persze 

a Vidi eddigi menetelése – ezek 

kellettek hozzá, hogy a korábban 

megszokottnál több néző látogasson 

ki a Sóstói Stadionba a Diósgyőr 

elleni meccsre. 2-1-re nyertek a 

piros-kékek, és kilenc forduló után is 

hibátlanok.

Jó hangulatban léphetett pályára 
a Diósgyőr ellen a fehérvári 
alapcsapat: Calatayud – Szol-
noki, Juhász, Vinícius, Stopira 
– Sándor, Simon – Oliveira 
(Alvarez), Kovács, Gyurcsó 
(Trebotic) – Nikolics (Feczesin). 
Mint a régi szép időkben, lassan 
fejből tudja sorolni a névsort, 
aki szurkol a Vidinek. A meccs 
elején Bognár szabadrúgását 
ütötte ki Calatayud. A 24. 
percben Nikolics fordulásból, 18 
méterről tüzelt, Rados kiszedte 
a labdát a bal felső elől, majd a 
szöglet után is ő nyerte kettejük 
csatáját, ezúttal a másik kapu-
fánál védett nagyot. Szervezett 
volt, és a játék tördelését is fel-
vállalta a Diósgyőr, Okuka még 
cipőt is a pályán akart cserélni. 
Az első félidő hosszabbításában 
maradt ki a legnagyobb helyzet: 
Gyurcsó szögletét Juhász 
csúsztatta tovább, centikkel a 
bal kapufa – és a berobbanó 
Nikolics cipője – mellé.
Nem cserélt a szünetben 
Joan Carillo, és a játék képe 
sem nagyon változott. Az 54. 
percben azonban parádés góllal 
vezetést szerzett a Vidi: Oliveira 
nyeste középre a labdát jobbról, 
Nikolics pedig estében, fordulás-
ból, egy védő mellől lőtt jobbal 
a jobb alsó sarokba. A fehérvári 
gólvágó a szezonban kilenc 
meccsen tizenegyedszer talált 
be. Ez a 9/11 azonban csak az 
ellenfeleknek rossz emlékű...
Érezhető volt, hogy több van a 
DVTK-ban, mint amit eddig 
mutatott, és Grumics szólójá-
nál, amit végül fölé lőtt, ennek 
bizonyítékát is adta a vendég-

Központi téma

Miután a sport stratégiai 
ágazat ma Magyaror-
szágon, nem csoda, hogy 
a kampányban is lép-
ten-nyomon előkerül. Ha 
gazdaságról, munkahelyek-
ről, egészségügyről beszél 
egy-egy politikus, senki 
nem lepődik meg. A sport 
immár egyenrangú téma 
ezekkel, szerencsés esetben 
nemcsak azért, mert „ott 
fent” így szeretnék. Fehér-
váron tényleg jó a helyzet, 
jobb- és baloldali jelölt 
között leg feljebb a hangsú-
lyokban van különbség, ha 
szóba kerül a sport. Talán 
egyik polgármesterjelölt 
kevesebbet szánna bizonyos 
célokra, mint a másik, de 
azt senki nem vitat(hat)
ja, hogy a város, ahol 
tömegek tudnak sportolni, 
meccsre járni, szurkolni, 
jelentős közösség formáló 
tényezővel számolhat. A 
sport rosszul nem jöhet ki a 
választásokból, más kérdés, 
hogy vissza sem élhet ezzel 
a központi szereppel. Itt 
már persze az élsportról 
van szó, amely a Bajnokok 
Városában sokmilliós költ-
ségvetési tétel. Az admi-
nisztráció vagy a légiósok 
bérére legtöbb csapatunk 
az önkormányzattól érkező 
támogatásból kerekít el nem 
kis tételeket – miközben 
érthetően nehezen visel-
né, ha valaki beleszólna 
a város részéről, kit és 
hogyan igazol. Arról nem 
is beszélve, hogy minden 
létesítmény önkormányzati 
tulajdonban van. Jó gazda 
a város a klubok számára, 
mert pénzt és szabad kezet 
is biztosít a sportértékek 
megőrzése érdekében. 
Fontos, hogy a címzettek ne 
magától értetődőnek, ha-
nem megszolgálandó támo-
gatásnak tekintsék a sportra 
szánt adóforintokat!

SomoS zoltáN

SomoS zoltáN

csapat. A cserecsatár következő 
villanása pedig már egyenlítést 
ért: Bognár szögletét a 81. perc-
ben megcsúsztatták, Grumics 
pedig estében az ötösről a jobb 
sarokba lőtt.
Ismét fel kellett pörögnie a 
Vidinek, és meg is tette a küz-
dőképességből is jelesre vizsgázó 
csapat: a 84. percben Stopira 
beadása még elsuhant Nikolics 
előtt, de két perccel később két 
csereember egy vendégművész 
közreműködésével összehozta 
a győztes gólt. Alvarez talppal 
hátrafelé indította Treboticsot, 
a horvát középpályás erősen 
középre lőtt jobbról, a diósgyőri 
középhátvéd, William Alves 
pedig futtából saját kapuja bal 
oldalába lőtt. Alves-gólnak évek-

kel ezelőtt örültek így Sóstón, 
amikor egy másik brazil, André 
Alves keserítette az ellenfeleket. 
Csak ő mindig a „jó” kapuba 
talált be…
„Az első félidőben nem birtokoltuk 
annyit a labdát, mint máskor, 
inkább szögletekből veszélyeztet-
tünk” – értékelt a győzelem után 
a jól játszó jobbhátvéd, Szolnoki 
Roland. „A Diósgyőrnek nem 
voltak lehetőségei, és amikor sike-
rült megszereznünk a vezetést, be 
kellett volna vinni a kegyelemdö-
fést. Ehelyett egyenlítettek, a végén 
pedig kellett Fortuna segítsége is. 
De most olyan szériában vagyunk, 
amikor önbizalommal, küzdeni 
tudással kiharcoljuk a győzelmet. 
Ha befejeztünk volna még egy 
kontrát, lehetett volna simább.”
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Tanja Bogosavljevic gólja pontot ért az Érd ellen

Ezúttal a Bikák keményebbek voltak az Ördögöknél

kaiSer tamáS

kaiSer tamáS

Győzelemmel felérő döntetlen Érden

Pontmentes Volán-víkend

Rengeteg hiányzóval, hatalmas 

csapatmunkával és nem utolsó sorban 

ismét remek védekezéssel szerzett 

értékes pontot a Fehérvár KC az Érd 

vendégeként a női kézilabda-bajnok-

ságban.

Emberovics Míra, Tilinger 
Tamara, Herr Anita, Ishitate 
Mayuko. Nem rossz névsor, a 
legtöbb együttes szívesen venné, 
ha ez a négy játékos a keretéhez 
tartozhatna – egészségesen. Nos, 
Bakó Botond vezetőedzőnek 
kit hosszabb, kit rövidebb ideig 
kell nélkülöznie a fenti kvartett-
ből, Érden pedig egyikük sem 
léphetett pályára. Ráadásul a 
mérkőzés előtt jött a hír, hogy 
a Dunaújváros ellen nagyszerű 
védőmunkát bemutató Tanabe 
Yuki sem tudja vállalni a játékot, 
és ha még ez sem lett volna 
elég, akkor jött Dora Lacković 
sérülése az első félidőben. Nem 

Ragyogóan kezdte az idei EBEL-

szezont a Fehérvár AV 19. A Volán első 

négy meccsén háromszor is győzött, 

nyert a rekordbajnok Klagenfurt ott-

honában, és végre-valahára megverte 

itthon a mumust, a Ljubljanát. Ezek 

után joggal bizakodhattak a hétvége 

előtt a csapat drukkerei, hogy újabb 

pontok kerülnek az eddig begyűjtött 

hat mellé. 

Hát nem kerültek. És utólag 
megállapítható, nem is nagyon 
volt erre esélye a Volánnak. Még 
pénteken egyharmadnyi előnyt 
adott a házigazda Graznak, és 
innen már nem tudott visz-
szajönni Rob Pallin együttese. 
4-1-es vereség lett a túra vége. 
A nyáron kinevezett vezetőedző 
amúgy a grazi meccs után azt 
nyilatkozta, az első húsz percet 
leszámítva nem játszott rosszul a 
gárda, így újfent bizakodhattak 
a szurkolók, lehet sansz a nagy 

csoda tehát, hogy nagyon tudtak 
örülni a Fehérvár KC játéko-
sai a 21-21-es végeredményt 
hozó meccs lefújásának. Csak 
a rend kedvéért, az FKC akár 
nyerhetett is volna, a találko-
zó végén kétgólos előnyben is 

támadhatott, az érdiek azonban 
kivédekeztek mindent, sőt meg 
is fordították a meccset. Hu-
szonnégy másodperccel a vége 
előtt azonban jött Bogosavljevic, 
és belőtte az egy pontot érő, 21. 
fehérvári találatot.

Mégsem ő, hanem Becséri Kitti 
volt a találkozó igazi meglepe-
tésembere, akit Bakó Botond is 
dicsért a meccs után. De a veze-
tőedző nem győzte hangsúlyoz-
ni, a szombati siker kulcsa ezút-
tal is a védekezés és a csapatjáték 
volt. Becséri négy gólt szerzett, 
kiválóan és keményen védeke-
zett, nem véletlenül volt elége-
dett: „Nagyon örülök, hogy tudtam 
bizonyítani, és bár ma már szélsőt 
játszom, nem volt idegen tőlem, 
hogy az Érd ellen belül számított 
rám Bakó Botond. Korábban, főleg 
juniorként szerepeltem ezeken a 
posztokon. Boldog vagyok, hogy 
szereztünk egy pontot, igaz, akár 
nyerhettünk is volna, ha a végén 
jobban összpontosítunk. De talán 
addigra már egy kicsit elfáradtunk, 
nagyon kevesen voltunk.”
A Fehérvár KC legközelebb 
szombaton a Fradit fogadja. Jó 
hír, hogy az Ázsia Kupán sze-
replő Ishitate már bevethető lesz 
Szikora Melindáék ellen.
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rivális Red Bull Salzburg ellen.
Hát nem volt. A Bikák bántóan 
simán nyertek Székesfehérváron. 
A vasárnap esti találkozó elején 
volt lehetősége mindkét együt-
tesnek, hogy betaláljon, húsz 
perc alatt azonban ez senkinek 

sem sikerült. A folytatást pedig 
alighanem mindenki elfelejtené, 
aki kilátogatott az Ifjabb Ocskay 
Gábor Jégcsarnokba: a Salzburg 
a második harmad derekán ke-
vesebb, mint hét perc alatt ütött 
öt gólt, ezzel gyorsan pontot 

téve minden függőben lévő kér-
dés végére. A záró harmadban 
még kettőt kapott a Volán, ezzel 
7-0-ra nyert Székesfehérváron a 
Red Bull.
A hétvége mérlege így igencsak 
csúfos: két meccs, nulla pont, 
egy lőtt és tizenegy kapott 
gól. Ha csak a puszta tényeket 
nézzük, kijelenthető, elöl és 
hátul is van min dolgoznia Rob 
Pallinnek és szakmai stábjának. 
De az is igaz, nagyon hosszú 
még a szezon, 38 mérkőzés 
hátravan az alapszakaszból, a 
jégkorongban pedig akár fordu-
lóról fordulóra is változhatnak 
az erőviszonyok, főleg az igen 
kiegyenlített EBEL-ben. Így 
tehát újfent joggal bizakodhat-
nak a Volán-hívek, hogy talán 
egy szebb hétvége vár rájuk 
október elején. A Fehérvár AV 
19 pénteken a Vienna Capitalst 
fogadja, míg vasárnap Ljubljaná-
ba utazik. Bízzunk a négy pont 
megszerzésében!
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2014. 09. 29. HÉTFŐ 
 
00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

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

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

10:00	 Trópusi	hőség	–	
Halálos üzelmek II. 
– am. sorozat (12)

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

17:25 Hitünk és életünk – ism.
17:50 Választás 2014 

–		Képviselőjelöltek	
bemutatkozása: 1. 
sz. választókerület

18:00 Hírek
18:05 Választás 2014 

–		Képviselőjelöltek	
bemutatkozása: 2. 
sz. választókerület

18:15 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

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

labdarúgó	mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 09. 30. KEDD

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! 
– ismétlés

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

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:25 Agrárinfó – ismétlés
17:50 Választás 2014 – 

Képviselőjelöltek	
bemutatkozása: 3. 
sz. választókerület

18:00 Hírek
18:05 Választás 2014 – 

Képviselőjelöltek	
bemutatkozása: 4. 
sz. választókerület

18:15 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

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

magazin
20:15 Hírek
20:20 Fehérvár AV19 – 

Red Bull Salzburg 
jégkorong	mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 10. 01. SZERDA

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

egész órakor a 
Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:25 Paletta – ismétlés
17:50 Választás 2014 – 

Képviselőjelöltek	
bemutatkozása: 5. 
sz. választókerület

18:00 Hírek
18:05 Választás 2014 – 

Képviselőjelöltek	
bemutatkozása: 6. 
sz. választókerület

18:15 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

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

- sportmagazin   
20:15 Hírek
20:20	 Linda	és	a	főtörzs	

–	A	tyúktolvaj	–	ol.	
sorozat (12) 

21:50 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:35 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 10. 02. CSÜTÖRTÖK

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45	 Bajnokok	városa	
– ismétlés

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

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

17:25	 Bajnokok	városa-ismétlés
17:50 Választás 2014 – 

Képviselőjelöltek	
bemutatkozása: 7. 
sz. választókerület

18:00 Hírek
18:05 Választás 2014 – 

Képviselőjelöltek	
bemutatkozása: 8. 
sz. választókerület

18:15 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi magazin 
20:15 Hírek
20:20 120-as tempó – 

magyar	film	(12)
21:40 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:25 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 10. 03. PÉNTEK
 
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

17:25 Együtt – ismétlés
17:50 Választás 2014 – 

Képviselőjelöltek	
bemutatkozása: 9. 
sz. választókerület

18:00 Hírek
18:05 Választás 2014 – 

Képviselőjelöltek	
bemutatkozása: 10. 
sz. választókerület

18:15 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25	 Köztér	–	közéleti	

magazin
20:00 Honvéd7 – honvédelmi 

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

– Csapda Lindának 
– ol. sorozat (12)

21:50 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:15  Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 10. 04. SZOMBAT
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:10 Aqvital FC Csákvár 
– Zalaegerszeg 
labdarúgó	mérkőzés	
közvetítése	felvételről

17:50 Választás 2014 – 
Képviselőjelöltek	
bemutatkozása: 11. 
sz. választókerület

18:00	 Repülőnap	2014
18:05 Választás 2014 – 

Képviselőjelöltek	
bemutatkozása: 12. 
sz. választókerület

18:15	 Köztér	–	ismétlés
18:50 Régészeti 

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

hazugság, altató – 
am. sorozat (12) 

20:15 Jó estét, Fehérvár! - 
ismétlés 

20:35 Fehérvár AV19 – 
Vienna Capitals 
jégkorong	mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:15 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:35 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 10. 05. VASÁRNAP
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:20 Fehérvár KC – FTC 
kézilabda	mérkőzés	
közvetítése	felvételről

17:50 Választás 2014 – 
Képviselőjelöltek	
bemutatkozása: 13. 
sz. választókerület

18:00	 Repülőnap	2014
18:05 Választás 2014 – 

Képviselőjelöltek	
bemutatkozása: 14. 
sz. választókerület

18:15 X. Fehérvári 
Lecsófőző	Vígasság

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

archívumából
20:20 Pécsi MFC – Videoton 

labdarúgó	mérkőzés	
közvetítése	felvételről

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

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

A hét hírei című heti hírösszefoglalónk minden 

vasárnap 19 órakor jeltolmáccsal látható!

A Fehérvár Televízió műsora 2014. szeptember 29-től október 5-ig:

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

Kiemelt ajánlataink:
szeptember 29-től naponta 17:50 és 18:05 órakor Választás 2014: Bemutatkoznak a képviselőjelöltek

szeptember 30. 19:45 Paletta kulturális magazin. Benne: A Seuso-kincs Székesfehérváron

október 3. 19:25 Köztér – közéleti magazin. Benne: A Seuso-ügy. Riportok, beszámolók

október 4. 20:35 Fehérvár AV19–Vienna Capitals jégkorong mérkőzés közvetítése felvételről


