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Történelmi jelentőségű tárlat: hazatér

A Polgárdi és Szabadbat�tyán között, a mai Kőszárhegy
környékén talált római eredetű
ötvösremekmű-együttes hét
darabját márciusban hozták haza
Magyarországra hosszas titkos
tárgyalások eredményeként.
Tekintettel egykori előkerülésük helyszínére, Cser-Palkovics
András polgármester és L.
Simon László, a Miniszterelnökség államtitkára tárgyalásokat kezdeményezett arról,
hogy Fehérváron is bemutassák
a lenyűgöző kincseket. Az
egyeztetések eredményeként
október harmadikától egészen
2015 január közepéig tartó
kiállítás keretében a Szent István
Király Múzeum Dísztermében
tekinthető meg a néhai római
tulajdonosának gazdagságáról
tanúskodó ezüstkincs.
Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a kiállítás
kapcsán hangsúlyozta, hogy a
kormány számára megtiszteltetést jelent a fehérvári polgárok
törekvéseinek támogatása, hogy
több évtized után a származási helyükhöz közel mutassák
be a Seuso-kincseket. Azt is
kiemelte, hogy támogatja azt a
tervet is, hogy Székesfehérvár
történelmi jogán bekapcsolódjon az ország kormányzásába
azzal, hogy minisztériumnak ad
otthont.
Székesfehérváron kerül első alkalommal múzeumi körülmények
közt bemutatásra a Seuso-kincs hat

Lázár János szerint a Seuso-kincsek
is bizonyítják, hogy Magyarországnak van helye Európában
darabja. Miért fontos ez, mi ennek
az üzenete?
A magyar kormány hosszú küzdelem után tudta visszaszerezni
a műtárgyegyüttest. Célunk a
hiányzó néhány darab megszerzése. Székesfehérvárra két okból
kerültek a műtárgyak: egyrészt
azért, mert Fejér megyéből származnak a Seuso-kincsek. Másrészt
pedig szerettünk volna tisztelegni
a székesfehérvári polgárok városépítő, közösségszervező munkája
előtt. Amit ma Seuso-kincsnek
ismerünk, az két részből áll. Az
egyik része látható a mostani
fehérvári kiállításon. Van azonban
egy másik rész is, tudomásunk
szerint egy műgyűjtő tulajdonában az Egyesült Királyságban.
Azt sem zárhatjuk ki, hogy újabb
műtárgyak kerülnek elő, többször
elhangzott már, hogy a szakemberek szerint sokkal több darabból
állhat a páratlan kincsegyüttes. Ki
kell emelni azt is, hogy a fehérvári
kiállítást követően a tudományos kutatáson lesz a hangsúly.
A szakemberek alapos vizsgálat
alá vetik a műtárgyakat annak
érdekében, hogy megpróbálják
rekonstruálni a tárgyak történetét. A világ legjelentősebb római
kori ezüstleletének számít ma a
Krisztus utáni negyedik századból származó Seuso-kincs, amire
büszke lehet Magyarország, hiszen
a lelet jól bizonyítja, hogy itt több
ezer éven keresztül milyen magas
fokú civilizáció és kultúra létezett.

Az európaiságra is jó bizonyíték
lehet ez a mostani tárlat?
Igen. Azt hiszem, hogy Magyarország nem becsüli meg
kellően azokat a tárgyi, építészeti
vagy kulturális hagyományokat,
tradíciókat, leleteket, melyek jól
bizonyítják, hogy itt a Kárpátmedencében, akár a Krisztus
utáni negyedik században, akár
az elmúlt kétezer esztendőben
páratlan és fantasztikus kulturális élet alakult ki. Ennek tárgyi
bizonyítéka itt áll előttünk. Ez
igazolja, hogy nem kell kompenzálnunk. Nincs miért szégyenkeznünk, büszkék lehetünk arra,
hogy itt vagyunk a Kárpát-medencében, hiszen Európa része
vagyunk.
A Seuso-kincs másik része is hazatérhet?
Ezen dolgozunk, úgy látom,
hogy jók az esélyeink. Tudni
kell, hogy a nemzetközi műtárgy-kereskedelemben ma ezek
a tárgyak forgalomképtelenek,
hiszen a származásuk bizonytalan. Természetesen mindez
részben pénz kérdése is, de a
jelenlegi birtokosok csak velünk
számolhatnak reálisan, hogy
megpróbáljuk visszaszerezni a
kincseket.
Lehet folytatás? Hasonló műtárgyak
hazakerülhetnek még?
Ez a másik dolog, amire jó példa
ez a műtárgyegyüttes. A huszadik

század szétszórta azokat a műtárgyakat, amelyeket évszázadokon
keresztül összehordtak az elődeink és megpróbálták méltóképpen
elhelyezni vagy kiállítani azokat.
Az országot több alkalommal
kifosztották, kirabolták, de a
műtárgyvédelem, a kutatások sem
voltak megfelelő minőségűek.
Ez tette lehetővé, hogy például
ez a műtárgyegyüttes is elhagyja az országot. Nem védték a
kulturális örökséget. A kormány
nagyon jelentős lépéseket tett
az elmúlt hónapokban és tesz a
következő hónapokban is, hogy
újabb, a magyar kultúrtörténet,
nemzettörténet szempontjából
fontos műtárgyak, tárgyi emlékek
visszakerüljenek az országba.
Így tér vissza minden a normális
kerékvágásba.
Cser-Palkovics András polgármester a megnyitón úgy
fogalmazott, hogy a tárlaton
a világ kulturális örökségének
kiemelkedő alkotásai láthatók. A
Seuso-kincs hazatéréséért köszönetet mondott L. Simon László
államtitkárnak, akinek kezdeményezésére fordultak a kormányhoz, javasolva a kincsek fehérvári
bemutatását. A kiállítás megnyitóján Cser-Palkovics András
szimbolikus eseménynek nevezte
a kincs hazatérését, hasonlóan a
2013 augusztusi kihelyezett kor-

Fotó: Kiss László

Székesfehérváron láthatóak a Seusokincsek. A páratlan műtárgyegyüttes
hat darabja most került első
alkalommal múzeumi körülmények
között bemutatásra. A kincs ezer
szállal kötődik Fejér megyéhez. Így
a Seuso-kincsek hazatértek, hiszen
az 1970-es évek közepén Fehérvár
térségében került elő a kalandos
sorsú kincslelet, melynek hat darabja
2015 január 15-ig látható városunkban. A kiállításmegnyitón Lázár János
azt mondta, a kormány kötelessége a
Seuso-kincs hiányzó részét visszaszerezni.

Fotó: Simon Erika

Látrányi Viktória, NAgy zoltán Péter

A kincs nevét a több mint másfél ezer évvel ezelőtt élt tulajdonosáról,
Seuso-ról, egy magas rangú római tisztségviselőről kapta, aki a Lacus
Pelso – mai nevén Balaton – közelében élt, feltehetőleg a Szabadbattyán
mellett részben már feltárt, tizenháromezer négyzetméteres, fényűző, késő
római kori palotában
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tek a Seuso-kincsek

Történelmi jelentőségű a kiállítás,
mi az üzenete a tárlatnak?
A Seuso-kincsek hazatértek Fejér
megyébe, hiszen tudjuk, hogy
a megyéhez kötődnek. Ezért
nagy megtiszteltetés az, hogy
múzeumi körülmények között
először Székesfehérváron kerül
ez a gyűjtemény bemutatásra.
Ez egy igazi kulturális misszió,
hiszen a következő három és
fél hónapban rengetegen fogják
a kiállítást és a többi Fehérvári kiállítóhelyet is megnézni.
Szeretettel invitálok mindenkit
Székesfehérvárra! A kiállítás a

mai naptól egészen január közepéig lesz látogatható. Arra is
kaptunk egyfajta ígéretet, hogy
ami még most nincs itthon, de
hazatér, az egy újabb kiállítás
keretében szintén bemutatásra
kerülhet Székesfehérváron. Azt
gondolom, hogy ez illeszkedik
azon támogatások sorába, amivel
a kormányzat segíti városunkat:
hogy a kulturális életünk is fejlődni tudjon, és a város történelmi múltját is fel tudjuk mutatni.
Nem öncélúan, hanem éppen a
jelenre és a jövőre vonatkozóan,
a város fejlesztése érdekében.
A Szent István Király Múzeum
szakemberei bizonyítottnak
látják a Seuso-kincs több Fejér
megyei kapcsolatát. Tulajdonosuk igen magas rangú személy

volt, ez a leletegyüttesből is kiderül, ami nászajándék lehetett.
A kincsek másodlagos előkerülési helye a palotától mintegy
három kilométerre van. A
tárgyakat megtalálásuk után
helyezték a Polgárdi közelében
lévő Borbély-pincébe. A Balaton a palotától csak tizennégy
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.
A kiállításon a hat műtárgy
mellett a Szabadbattyánban
feltárt palota rekonstrukciós

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

mányüléshez, mely ráirányította
az ország figyelmét Fehérvárra
a Szent István Emlékévben.
Emlékeztetett, hogy a fehérvári
kormányülés döntött az Árpádház programról, mely nemzeti
üggyé emelte Fehérvár történelmi örökségének bemutatását.

A megnyitót követően a vendégek szakmai vezetéssel tekintették meg a
Díszteremben kiállított műtárgyakat, melyeket 2015 január 15-ig láthat a
közönség

képe és a polgárdi quadripus
fotója is látható. Erről kérdeztük Nádorfi Gabriella régészt, a
múzeum tudományos osztályának vezetőjét:
„Fejér megyéhez nagyon sok
szállal kötődik a leletegyüttes,
hiszen tudjuk, hogy a hetvenes
évek közepén valamikor itt került
elő, Székesfehérvár térségében. A
hetvenes évek vége felé pedig illegális úton került ki az országból.
Tudjuk, hogy mind a nyomozati
szálak, mind a kinccsel kapcsolatos
kutatások egy része Fejér megyéhez
kapcsolódik. Ugyanakkor tudjuk
azt is, hogy Polgárdiban 1878-ban
előkerült egy quadripus. Ennek a
fotója látható is a kiállító térben.
A quadripus motívumkincse,
alapanyagának tisztasága nagyon
hasonló a Seuso-kincsekéhez.
Tudjuk azt is, hogy ez a quadripus
egy étkészlet tartozéka, egy összecsukható asztal, amit kinyitnak, és
arra teszik rá a tálaló tálat. Ennek
nem voltak darabjai Pannóniában,
amíg fel nem tűnt a Seuso-kincs.
A quadripus lelőhelyétől nem
messze, Szabadbattyán határában
egy olyan monumentális méretű,
reprezentatív kivitelű épület került
elő, aminek a nagysága, a kivitele
is arra utal, hogy ott nem lakhatott
annak idején akárki. Csak egy nagyon gazdag személy lehetett. A két
lelet – a szabadbattyáni és a Seusokincs – eredeti tulajdonosa hasonló
rangú és gazdagságú személy volt,
aki itt élt a területen.”

A Polgárdi és Szabadbattyán
között, a mai Kőszárhegy
környékén talált római eredetű
ötvösremekmű-együttes hét
darabját márciusban hozták
haza Magyarországra hosszas
titkos tárgyalások eredményeként. A magyar államot
a tárgyalásokon Lázár János,
akkor a Miniszterelnökséget
vezető államtitkár és Baán
László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója képviselte.
A visszaszerzés költsége 15
millió euró volt, ami az 1990-

es kikiáltási ár mai értékének
egyharmadát teszi ki. A kincs
a Terrorelhárítási Központ
logisztikai segítségével került
haza.
Magyarország a teljes kincs
tulajdonjogát továbbra is
magának követeli. Az itthon
lévő négylábú állvány anyagvizsgálati összehasonlítása, a
hazakerült darabokon fellelhető mikroszkopikus talajmaradványok további bizonyítékot
szolgáltathatnak a tárgyak
megtalálási helyéről.

Fotó: Kiss László

A hazatérés története

Szigorú biztonsági és műtárgyvédelmi előírások mellett tekinthetők meg a
kincsek
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Pintér Ildikó idegenvezető
Gratulálok a városnak, hogy végre elértük,
hogy itt van! Nekünk, idegenvezetőknek
majd tartanak külön bemutatót, aztán
várunk mindenkit, hogy jöjjenek és nézzék
meg, mert ilyen még egyszer nem lesz Fehérváron! Ez Magyarország egyik legnagyszerűbb lelete. Én teljesen el vagyok varázsolva,
hogy végre itt van a Seuso-kincs.

Somogyi Ilona, az Árpád fürdő
értékesítési munkatársa
Csoportokat szervezek, hogy az ország különböző részeiből Fehérvárra jöjjenek megnézni a
Seuso-kincset. Főleg nyugdíjas csoportok jelezték
szándékukat, hogy meglátogatnák a kiállítást,
ami a legjobb helyen van Fehérváron.

Simon István szabadbattyáni
egyéni vállalkozó

A kincs látványa rabul ejti a szemlélődőt
Mint művészi érték is nagyon
érdekel, de azért is, mert szabadbattyáni kötődése is van ezeknek a
tárgyaknak. Picit mi is elkezdtünk
dolgozni azon, hogy lehetne a Szabadbattyán–Kőszárhegy–Úrhida
együttest idegenforgalmi központtá
alakítani, éppen e csodás történettel
rendelkező kincs kapcsán.

Fotók: Kiss László

Aprólékos kidolgozás, tökéletes munka

Egyszerre harmincan lehetnek a kiállító teremben, így a csoportok számára
előzetes regisztráció szükséges

A fényfestés is a tárlatra invitálja az érdeklődőket. Látogatóban pedig nincs
hiány, már az első nap is sok százan érkeztek a páratlan műtárgyakat
bemutató kiállításra.
Borján Péter, Kőszárhegy polgármestere
A kőszárhegyiek figyelemmel kísérték már a kezdet kezdetén a kincsek
útját. Büszkén állítom, hogy nálunk
és a környéken sok olyan ember van,
akinek nagy örömöt okoz, hogy
lakóhelyüktől pár kilométerre, Székesfehérváron köszönthetik ismét a
Seuso-kincseket. Mi Kőszárhegyről
két busszal mentünk a Parlamentbe,
hogy Seuso emlékeit megnézhessük.

L. Simon László államtitkár
Én láttam a Parlamentben
is, de mégis büszke vagyok,
hogy elhozhattuk Fehérvárra
a Seuso-kincseket! Az lesz az
igazi, ha egyszer együtt láthatjuk

a leletegyüttest. Lázár miniszter
úr is bejelentette, hogyha a további
darabokat vissza tudjuk szerezni,
akkor Fehérvár joggal jelentheti be
igényét egy újabb kiállításra. Ezt
én konkrét kormányzati ígéretnek
vettem, már csak azért is, mert Székesfehérváron néznek ki legjobban a
Seuso-kincsek.
Egyes vélekedések szerint már a
hetvenes években orgazdáknál,
sőt vezető politikusoknál landolt
egy-kettő a műtárgyak közül.
Meglátjuk, hogy igazak-e a hírek,
s ha igazak, akkor vissza tudjuk-e
szerezni az államnak.

Fülöp Gyula régész
1974-ben, egyetemista koromban Polgár-

di térségében volt a szakmai gyakorlatom,
amikor előkerült az ólomüst, ami ma
is az állandó kiállítás egyik fődarabja.
Ott került elő Szabadbattyánnál, ahol
Seusónak valószínűleg a palotája lehetett.
1974-ben és 1975-ben folytattunk ásatásokat, de aztán leállították pénzhiányra
hivatkozva. Erről 1976-ban írtam egy
cikket az Archeológiai értesítőbe, ami még
mindig megállja a helyét.

Sarkadi Károlyné
Véletlenül jártunk erre, és meglepetéssel
láttuk, hogy itt van a kincs. Ismerjük a
hírt, hogy hazajöttek a kincsek, de most
legalább meg is tudjuk nézni. Számunkra fontos a régi emlékek megőrzése.
Ne hagyjuk, hogy mindent elvigyenek
innen!
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Képviselői
programok
Almássy-, Fáy-telep, vezér
és író utcák
Deák Lajosné
Október 6-án, hétfőn 17 és
19 óra között új helyszínen,
a Zsolt utca 28. szám alatti
közösségi házban fogadóórát
tart a 11. számú választókörzet önkormányzati képviselője. A fórumra a környező
utcák lakóit, a Széna téren,
az Almássy- és Fáy-lakótelepen, valamint az író és vezér
utcákban élőket, a körzet
teljes lakosságát várják. A
fogadóóra meghívott szakmai
vendége Botos József főtörzsőrmester, körzeti megbízott
lesz. A hétfői fórumon jelenti
be a terület képviselője, Deák
Lajosné, hogy a diákok,
sportolók és a környéken
élők birtokba vehetik az
Aszalvölgyi árok területén
kedden 15 órakor átadásra
kerülő fittnessparkot.

Önkormányzati választás 2014
nagy zoltán péter

Ezen a héten, október 12-én
választjuk meg az önkormányzat
képviselőit és a város polgármesterét a következő öt esztendőre.
Érdemes odafigyelni arra, hogy
szabályosan élhessünk szavazati
jogunkkal, és szavazatunk ne
vesszen el!

Székesfehérváron a képviselők vegyes választási rendszerben – egyéni választókerületekben és kompenzációs
listán – jutnak mandátumhoz. A választópolgár csak
egy egyéni választókerületi
jelöltre szavazhat. A kompenzációs listák a kapott
töredékszavazatok arányában
kapnak hat mandátumot.
Polgármestert közvetlenül
választunk. Érvényesen szavazni kizárólag egy polgármesterjelöltre lehet. Polgármester az a jelölt lesz, aki a

legtöbb érvényes szavazatot
kapja.
A szavazáskor kettő szavazólapot kapunk. Az egyiken
érvényesen csak egy egyéni
jelöltet, a másikon pedig
csak egy polgármesterjelöltet
jelölhetünk meg.
Szavazni a szavazás napján,
október 12-én 6 órától 19
óráig lehet.
A szavazóhelyiségben az a
választópolgár szavazhat, aki
a kinyomtatott szavazóköri
névjegyzékben szerepel. A
választópolgárnak igazolnia
kell személyazonosságát
(érvényes személyazonosító
igazolvánnyal, útlevéllel vagy
vezetői engedéllyel), valamint
a lakcímét vagy személyi
azonosítóját. A választópolgár a fentiek után megkapja a
lebélyegzett szavazólapokat,
az átvételt aláírással igazolja.
„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 megválasztásában
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.” – tájékoztatott
Laczi Zoltán, a helyi választási iroda helyettes vezetője.

A Fehérvár Tv és a Vörösmarty
Rádió választási műsora
A választás napján,
október 12-én a Fehérvár
Televízió és a Vörösmarty
Rádió munkatársai járják
a várost, hogy a választóktól, jelöltektől, jelölőszervezetektől információkat
gyűjtsenek. A Vörösmarty
Rádió 16 órától kezdi meg
a választással kapcsolatos
adását, míg a Fehérvár Televízió 18 óra 30 perckor.
A választás lebonyolításával kapcsolatban folyamatos tájékoztatást nyújtanak
a városházi választási
irodából, élő kapcsolattal.
Az urnák zárása, azaz 19
óra után a rádióban és a
tévében is külső helyszínekről, a jelölőszervezetek
központjaiból jelentkeznek be a Fehérvár Médiacentrum munkatársai. A
stúdiókban szakértőket
kérnek fel a választás
elemzésére, valamint meg-

hívják a jelölő szervezetek,
pártok képviselőit. A televízió egész este jelnyelvi
tolmács segítségével adja
választási műsorát, hogy
ezzel is megkönnyítse a
siketek és nagyothallók
televíziózását.
A Fehérvár Médiacentrum képpel, hanggal
első kézből szolgálja ki
a székesfehérváriakat a
választás estéjén, ezért aki
teheti, nézze a Fehérvár
Televízió műsorát! Akik
úton lesznek, a Vörösmarty Rádióból tájékozódhatnak. A távol élő fehérváriak bátran kattintsanak
az eredményekért a www.
szekesfehervar.hu oldalra!
A FehérVár magazin október 13-i, hétfőn megjelenő számában pedig
részletesen bemutatja és
elemzi a választás eredményeit.

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
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Tiszta Amerika – egy garázsban kezdték
nagy zoltán péter

„Erősen korlátozta a tevékenységemet az, hogy egy garázsban kellett
kialakítanom a műhelyt, mert
három és fél méternél nagyobb
profilok nem fértek el. Ezért főleg
Trabantokhoz gyártottam kiegészítőket.” – emlékezett vissza a
nagyszabású házi ünnepségen
Jüllich Ádám, aki megálmodta
és megvalósította vállalkozását.
A születésnapi megemlékezésen
megjelentek a város jelentős
vállalkozásainak képviselői,
önkormányzati képviselők és
vezető politikusok.
Cser-Palkovics András pol-

Fotó: Simon Erika

Harminc esztendővel ezelőtt,
1984-ben egy garázsban indította el
vállalkozását Jüllich Ádám vállalkozó. Szombaton a három évtizedes
vállalkozás születésnapját ünnepelte
a Jüllich család, a holding dolgozói és
a meghívott vendégek, köztük Orbán
Viktor miniszterelnök.

A Jüllich Glas Holding harminc esztendős születésnapját új irodaház
avatásával ünnepelte, melynek kivitelezéséhez százmillió forintos állami
támogatást kaptak

gármester arról beszélt, hogy
miközben a felbecsülhetetlen
értékű Seuso-kincs hazajött
Fehérvárra, addig egy újabb
közösségi teret is átadtak a
Palotavárosban, egy gyógyszer-

gyár alapkövét is letették, és
egy jelentős fehérvári vállalkozás harmincadik évfordulóját
is megünneplik. Köszönöm
minden fehérvári vállalkozásnak,
köztük Jüllich Ádámnak, hogy

nemcsak munkahelyekkel, helyi
adójukkal támogatják a várost,
hanem társadalmi szerepvállalással is! – mondta Fehérvár
polgármestere. Cser-Palkovics
András kitért arra, hogy Székesfehérváron már a munkaerő
hiánya jelenti a problémát, amit
a város oktatási rendszerének
reformálásával kell kezelni.
Ezt a tényt Orbán Viktor
miniszterelnök is megerősítette,
amikor a 3,3%-os székesfehérvári munkanélküliségről beszélt.
Európa minden nemzete igyekszik
a saját nemzeti tőkéjét növelni,
ami ránk, magyarokra különösen
érvényes, hiszen bármikor jöhetnek
olyan viharok, mint 2008-ban,
amit csak erős saját tőkével tudunk
kivédeni – hívta fel a figyelmet
a miniszterelnök. Már nemcsak
Amerikában indulnak hatalmas
vállalkozások egy garázsból,
hanem Magyarországon is, amire
kiváló példa a fehérvári Jüllich
család! – mondta Orbán Viktor.

Tovább csökken a távhő ára
bácskai gergely

„Fontos hangsúlyozni, hogy az
egységárak csökkennek, azaz
ha valaki elővesz egy korábbi
számlát, és összehasonlítja az
októberivel, akkor az azon szereplő
egységárat nézve állapíthatja majd
meg a különbséget. A társasházakon belül a hődíj elosztása azonban
változó, és a fogyasztás mért
mennyisége is hónapról-hónapra
változhat. Valószínűleg lesz, aki
a 3,3 százaléknál többet, és lesz,
aki kevesebbet fog tapasztalni a
fizetendő összegben.” – mondta
Szauter Ákos vezérigazgató.

Fotó: Simon Erika

Október elsejétől 3,3 százalékkal
csökkent a lakossági távhőszolgáltatás alap- és hődíja. Az alapdíj
esetében már az októberi számlák
is csökkentettek lesznek, a hődíjban
pedig az októberi fogyasztást tükröző,
novemberben kibocsátott számlán
látják majd az egységár-csökkentést
az ügyfelek.

A díjcsökkentésről a Bakony utcai fűtőerőműben tartott sajtótájékoztatón
számolt be Cser-Palkovics András polgármester és Szauter Ákos megbízott
vezérigazgató, majd a tömbházas övezetek önkormányzati képviselőivel
közösen nézték meg a Bakony utcai fűtőerőműben működő gázmotorokat és
egyéb berendezéseket

„Különösen a téli hónapokban a
távhődíj kiemelkedő költséget jelent

minden családnak. Ezért nagyon
fontos, hogy az elmúlt években

Székesfehérváron az önkormányzat megállította az áremelést,
majd a rezsicsökkentés keretében
két év alatt immár harmadszor
kerül sor az egységárak mérséklésére.” – hansúlyozta Cser-Palkovics András, Székesfehérvár
polgármestere.
A Bakony utcai fűtőerőmű és
a több mint húszezer fehérvári
társasházat ellátó teljes rendszer
újra önkormányzati tulajdonban van. Az elmúlt években
elmaradt karbantartásokat már
elkezdte a szolgáltató. Egyegy gázmotor 2x10 hengeres,
melyeket harmincezer üzemóra
után szinte teljesen szét kell
szedni, és hasonló nagygenerált kell elvégezni rajtuk, mint
a korosabb autók motorjain.
A karbantartás nem érinti a
fogyasztókat, október 15-től
mindenhol elindul a távfűtés a
városban. A társasházak azonban már jelenleg is kérhetik a
fűtés bekapcsolását.
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Már majdnem a célegyenesben

Civil Információs
Centrum

Leffelholcz marietta

Alig egy év alatt felépült a Fejér
Megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház új diagnosztikai tömbje. A
hatezer négyzetméteres, háromszintes létesítményt Gáva Attila tervezte.
A kivitelezést a Strabag illetve a
Kipszer közös konzorciumban nyerte
el tavaly augusztusban. Első ütemben
felépült az új műtéti tömb.

A rideg függőfolyosó ma már
szinte alig észrevehető, mondhatni beolvadt az új épületbe, így
a betegek nem lesznek kitéve az
időjárás viszontagságainak. A jól
átgondolt tervezésnek és megvalósításnak köszönhetően hamarosan hatékonyabb, gyorsabb
lesz a betegkiszolgálás, igényes,
minden elvárásnak megfelelő
körülmények között végezhetik
majd munkájukat az intézmény
dolgozói. Hátravan még a
műszerek, informatikai eszközök
illetve berendezések beszerzése.

Fejér Megyei

Fotó: Simon Erika

a PARTNERSÉG fejlesztéséért

A kórház a teljes körű fejlesztésre nyolcmilliárd forint támogatást nyert,
ebből fedezték az új diagnosztikai tömb kivitelezésének költségeit is, ami 3,4
milliárd forintba került

Tíz műtő, a központi sterilizáló,
egy harmincágyas szeptikus osztály valamint a központi intenzív
egy része működik majd ebben
a blokkban az év végétől. Több
gazdaságtalanul működő és használaton kívüli épületet lebontottak, és új parkolókat is építettek,
mindenki örömére. A szakemberek és a városvezetés egyöntetű
véleménye szerint mind humán,

mind pedig infrastrukturális
értelemben a régió és az ország
egyik legjobban felszerelt kórháza működik Székesfehérváron.
És ezzel még nincs vége. A Szent
György Egyetemi Oktatókórház
fejlesztései folytatódnak: a tervek
szerint egy másik épület is helyet
kap majd a diagnosztikai tömb
közelében, és közben zajlik a
pszichiátria felújítása is.

A Fejér Megyei Civil
Információs Centrum
október 16-án
16 órától ismét
megrendezi a

Fejér Megyei
Kézművesek
és Őstermelők
Vásárát
a Fehérvári Civil
Központ előtti téren.
Rossz idő esetén a
Fehérvári Civil Központ
épületében.
(Rákóczi utca 25.)
Várnak minden érdeklődőt!
8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
Tel.: 22/504-201
www.fejercic.hu

Újabb beruházás, újabb munkahelyek
GÁSPÁR PÉTER

Hatvan új munkahelyet teremt a következő
év közepéig a GEALAN Hungary Plast Kft.
Székesfehérváron. A németországi székhelyű
műanyagipari fröccsöntő vállalkozás autóipari és háztartási termékeket állít majd elő
a fehérvári telephelyen, jelentették be múlt
hét csütörtökön.

Fotó: Simon Erika

A GEALAN Holding Gmbh 1985ben alakult, jelenleg három gyára
illetve telephelye van Németországban, egy Csehországban, egy pedig
újonnan alakult 2014-ben Magyaror-

szágon. Az alkalmazottak összlétszáma
650 fő. A magyarországi gyár hatvan
további alkalmazottal számol 2015
közepére.
A város növekedési potenciálja és
munkaerő-ellátottsága is megerősített
minket, hogy székesfehérvári telephely
mellett tegyük le a voksot – mondta
Dömsödi Gábor ügyvezető igazgató.
Székesfehérvár nagyon is exportorientált iparral rendelkezik, ezért nem
mindegy, hogy milyen exportpiacokon,
milyen termékekkel és mennyire széles
spektrumon tud megjelenni – mondta
Cser-Palkovics András polgármester,

Hatvan új munkahely jön létre a GEALAN beruházásának köszönhetően
Képalá
A HETILAP

aki megköszönte a cég képviselőinek,
hogy Székesfehérvárt választották. A
kis- és közepes vállalkozások számára
a továbblépés lehetőségét jelenti a
2014–2020 közötti európai uniós
források lehívása, hiszen az úgynevezett GINOP-os források teszik ki az
összes Magyarországra jutó finanszí-

rozás hatvan százalékát – hangsúlyozta
Cser-Palkovics András.
Az önkormányzatok központi szerepet
töltenek be a vállalkozásfejlesztés
elősegítésében a következő hat évben. A
város a munkavállalók képzését és Fehérvárra települését segíti – tette hozzá
Égi Tamás gazdasági alpolgármester.

Fókuszban
az energia!
Konferencia kis- és középvállalatok döntéshozóinak
október 9., Székesfehérvár

Â Energiaköltségek optimalizálása
Â Új EU-pályázatok
Â Könnyen elérhető technológiák
Főtámogató:

Szakmai partner:

Program és regisztráció: www.piacesprofit.hu
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Közszolgálati bérlakás pályázat
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII.14.) számú önkormányzati rendelet 1. melléklet 4.2. pontjában biztosított, átruházott hatáskörében eljárva az
alábbi, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő lakások bérbeadására a város területén közfeladatot ellátó személyek részére nyílt pályázatot ír ki:
Cím

Alapterület Szobaszám Komfortfokozat Bérleti díj
(Ft/hó)

Havranek J. utca 10. 1/1.

77 m2

2

komfortos

51.975,-

Sziget u. 23. 6/2.

49 m2

2

összkomfortos

33.075,-

Repülőtér u. 5. fsz. 7.

68 m2

2

komfortos

37.400,-

Repülőtér u. 10. fsz. 4.

42 m

1

komfortos

23.100,-

2

A pályázati eljárásról telefonon Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal munkatársai, Somogyi Zsuzsanna, illetőleg Darócziné dr. Nagy Éva
adnak felvilágosítást munkaidőben, az alábbi telefonszámokon: 22/537-611, 537-149.
A pályázatok benyújtásának helye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.), ügyfélfogadási időben.
A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati adatlapon lehet benyújtani, személyesen, zárt borítékban, „Közszolgálati bérlakás
pályázat” felirat feltüntetésével.
Pályázati adatlap Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vehető át, vagy letölthető az Önkormányzat
honlapjáról: www.szekesfehervar.hu.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. október 27. (hétfő) 12:00 óra
A további pályázati feltételeket és a szükséges dokumentumokat a város honlapján
(www.szekesfehervar.hu/önkormányzat/pályázatok) megjelent részletes pályázati felhívás
tartalmazza.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

Hitelkárosultak - bérlakás pályázat
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII.14.) számú önkormányzati rendelet 1. melléklet 4.2. pontjában biztosított, átruházott hatáskörében eljárva az alábbi, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő lakások bérbeadására a város területén élő, banki kölcsöntartozás miatt otthonukat elvesztett személyek részére nyílt pályázatot ír ki:
Alapterület Szobaszám Komfortfokozat Bérleti díj
(Ft/hó)

Cím
Gánts P. u. 5. 3/22.

44 m2

2

összkomfortos

24.200,-

Gánts P. u. 5. 1/10.

44 m2

2

összkomfortos

24.200,-

Repülőtér 10. fsz./8.

42 m

2

komfortos

23.100,-

2

A pályázati eljárásról telefonon Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal munkatársai, Somogyi Zsuzsanna, illetőleg Darócziné
dr. Nagy Éva adnak felvilágosítást munkaidőben, az alábbi telefonszámokon: 22/537-611, 537-149.
A pályázatok benyújtásának helye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.), ügyfélfogadási időben.
A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati adatlapon lehet benyújtani, személyesen, zárt borítékban, „Hitelkárosultak - bérlakás pályázat” felirat feltüntetésével.
Pályázati adatlap Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vehető át, vagy letölthető az
Önkormányzat honlapjáról: www.szekesfehervar.hu.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2014. október 27. (hétfő) 12:00 óra
A további pályázati feltételeket és a szükséges dokumentumokat a város
honlapján (www.szekesfehervar.hu/önkormányzat/pályázatok) megjelent részletes
pályázati felhívás tartalmazza.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati rendelet alapján, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének 619/2014. (IX. 19.), 620/2014. (IX. 19.) számú határozatai értelmében, nyilvános pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában álló, székesfehérvári
lakóház, lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítésére:
Cím
(Székesfehérvár)

Hrsz.

Funkció,
komfortfokozat

Alapterület

Forgalmi
érték
(Minimális
eladási ár - Ft)

Bercsényi utca
34.

7130

Lakóház, udvar, gazdasági
épület

88 m2

10.000.000,-

Szent István
tér 11.
fsz./2.

327/A/2 Lakás - komfortos

48 m2

7.800.000,-

Szent István
tér 11.
fsz./3.

327/A/3 Lakás - komfortos

45 m2

7.200.000,-

Zichy liget 6.
fsz. 2.

30/B/2 Lakás – komfort nélküli

37 m2

4.600.000,-

Zichy liget 6.
fsz. 4.

– komfortos
30/B/3 Lakás
2

27 m2

4.800.000,-

Zichy liget 6.
fsz.

30/B/4 Tároló

17 m2

690.000,-

Zichy liget 6.
fsz.

30/B/5 Tároló

23 m2

920.000,-

Zichy liget 6.
I/1.*

30/B/6 Lakás – komfortos

75 m2

16.000.000,-

Zichy liget 6.
I/2.*

30/B/7 Lakás – komfort nélküli

36 m2

4.900.000,-

Zichy liget 6.
I/4.*

30/B/9 Lakás – komfort nélküli

34 m2

4.000.000,-

Zichy liget 6.
I/6.*

30/B/11 Lakás – komfort nélküli
(szükséglakás)

34 m2

3.600.000,-

Zichy liget 6.
I/7. *

30/B/12 Lakás – komfort nélküli

44 m2

4.700.000,-

(77 m alapterületű albetét 27/77-ed
része, műszakilag megosztott, önálló
27 m2-es lakás, amelyre az azonos
helyrajzi számon lévő másik lakás tulajdonosa elővásárlási joggal rendelkezik)

*A tulajdonos a Zichy liget 6. szám alatti épületben található ingatlanok esetében
a műemléki épület eredeti térszerkezetének esetleges jövőbeni visszaállításának lehetőségét magában foglaló értékesítést előnyben részesíti.
***
A pályázatokat egy példányban, zárt borítékban, „Pályázat a Székesfehérvár,
…………….. szám alatti ingatlan megvásárlására” jeligével ellátva, az ingatlanokat kezelő Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft-hez (8000
Székesfehérvár, Piac tér 4. I. emelet) kell postai úton, vagy személyesen benyújtani.

A pályázatok beadási határideje: 2014. november 7. 9:00 óra
A pályázati felhívással kapcsolatban a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú
Nonprofit Kft. (dr. Takács Dénes Bálint) ad információt, munkaidőben, személyesen (8000 Székesfehérvár, Piac tér 4. I. emelet), telefonon (22/511-323, 70/66-99337), vagy e-mailben (takacs.denes@proalbaregia.hu). Az ingatlanok megtekintése előzetes időpont egyeztetés mellett lehetséges. Az ingatlanokat a lakások
kezelője, a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. képviselője mutatja meg.
A további pályázati feltételeket és a szükséges dokumentumok listáját a város
honlapján (www.szekesfehervar.hu/önkormányzat/pályázatok) megjelent részletes
pályázati felhívás tartalmazza.

Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Önkormányzata
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Adorján Viktor, az irodalomtörténet doktora
vakler lajos

Viktor, nemrégiben azt mondtad
nekem: „Mindig álmodunk valamit, hol egyikünk, hol másikunk...”
– aztán hozzátetted: „Megesik még
manapság is, hogy többen közösen
álmodják tovább a dolgot, hogy
tán valóra válna, tán lenne belőle
valami...” Ezt ma is így gondolod?
Igazából az irodalomtudomány
a szakterületem. Nem vagyok a
szép szavak mestere, csak figyelek rájuk. Amit kérdeztél, ma
is vallom, hiszen biztos vagyok
benne, hogy ezek a gondolatok
örök érvényűek.
Miként épít fel az emberfia egy
irodalomtörténeti laboratóriumot, főként úgy, hogy az alapok
Wrocławhoz kötnek?
Lengyelország és főként
Wrocław régi szerelmem.
Negyven éve kezdődött. Amikor
először jártam látogatóban a sziléziai nagyvárosban, megnéztem
egy színházi előadást, és az meghatározta a jelenkori életemet is.
Nemcsak a színházról alkotott
véleményemet, de a gondolkodásmódomat, nézeteimet is. Ez
vezet a mai napig, és remélem a
jövőben is. Olyan élményekkel
gazdagodtam, amelyeket máig
nem felejtek.
Különleges ember vagy, kevesen
tudják, hogy népszerű meseregé-

Fotó: Simon Erika

A Lánczos Kornél-Szekfű Gyula
alapítvány idei ösztöndíjasai között
szerepel és kiemelt figyelmet érdemel
dr. Adorján Viktor Laboratórium című
tanulmánykötete is.

Adorján Viktor népművelő és irodalomtörténész

nyek fűződnek a nevedhez, amelyek
színházi adaptációit te magad
rendezted.
Ha van titkos szerelem, akkor
nekem mindenképpen a színház
és a rendezés. Azok a Pelikán
udvarban lejátszott előadások
máig elkísérnek. Soha nem fogom elfeledni a gyermekek arcát,
amikor önfeledten nevetgéltek,
viháncoltak. Terveim között
mindenképpen szerepel, hogy
újra gyermekdarabot írhassak,
rendezhessek. Ez nem azt jelenti,
hogy megfeledkeztem a felnőttekről, hiszen a tanulmánykötetem azt a színházi világot mutatja meg, amelyben hiszek. Nem
vitatom, az a világ másmilyen
volt, ugyanakkor hiszek abban is,
hogy a nézőket továbbra is meghódítaná az a szemlélet, amelyet
akkoriban jószerivel valamennyi
színházi ember elfogadott.
Én háromfajta Adorján Viktort
ismertem meg benned. Az első a
Bikfi-bukfenc Bukferenc, a második

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottságának
968/2014. (IX. 18.) számú határozata értelmében az Önkormányzat a tulajdonában
lévő alábbi lakásokat piaci alapon kívánja bérbe adni:

Cím
Alapterület Szobaszám Komfortfokozat Bérleti díj
Székesfehérvár
(Ft/hó)
Bástya utca 1. I/3.
2,5
77.000,88 m2
komfortos
50 m2
Jókai utca 5. I/6.
1,5
37.500,komfortos
40 m2
Jókai utca 5. I/8.
1
30.000,komfortos
75 m2
Lakatos u. 12. fsz. 1.
3
56.250,komfortos
70 m2
Szent István tér 11.
2
52.500,komfortos
tetőtér/2.
50 m2
Várkapu utca 3. II/4.
1
43.750,összkomfortos
A további pályázati feltételek és a pályázati nyomtatvány elérhető a http://lakaslicit.
szekesfehervar.hu weboldalon, illetve Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.).

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

A nap árnyéka és az Ágacska írója,
a harmadik pedig a nagyon is
átfogó irodalomtörténész.
Jelenleg a Gárdonyi Géza
Művelődési Ház igazgatása
a legfontosabb számomra.
Gyűjtögető fázisban vagyok,
természetesen foglalkozom egy
újabb meseregény gondolatával
is. Érlelődik bennem mindenféle gondolat arról, hogy milyen
jó lenne folyatni a Világváltó
Nevenincs kötetet is. Egy-két
éves távlatokban gondolkodom.
Egyelőre a rendezést elfelejthetem, tekintve, hogy nem kaptam
felkérést. Ha mégis megérkezik,
állok elébe, mivel a leghálásabb
feladat a gyermekeknek színpadra állítani kedves történeteket.
A Manóbosszantó volt talán a
legsikeresebb rendezésed. A saját
könyved színpadi adaptációja máig
példa a szakemberek között is.
Ez csak részben igaz. Akkor szériában mentek a gyermekelőadások, így aztán a Manóbosszantót
is nagyon sokan láthatták és
megkedvelhették. Ma viszont
csak elvétve láthatunk gyermekdarabokat. Ez nem azt jelenti,
hogy feladtam, hiszen Sepsiszentgyörgyön is rendeztem, az
előadás színpadi szövegkönyvét
is én írtam, így ha felkérést
kapok, természetesen vállalom.
Mert mint minden gyermeket
szerető felnőtt, azt vallom, hogy
ennél nemesebb és hálásabb
feladat kevesebb létezik.
Ez köszönhető annak is, hogy itt
Maroshegyen jószerivel egy új művelődési házat kell igazgatnod?

Igen. Az Ikarus megszűntével
változtak a körülmények is.
Az a kohéziós erő, ami csaknem háromezer dolgozó és
család otthonául szolgált, és
amelynek fontos része volt a
művelődési ház, eltűnt. Újra
kellett építenünk a kapcsolatot
a maroshegyiekkel is. Az elmúlt
évek bizonyítják, hogy bár még
nem értünk az út végére, de már
részsikereket a magunkénak
mondhatunk. Azt vallom, hogy a
szinten tartás nem elég, ennek az
irányultsága, a gondolati háttér
megteremtése a legnehezebb.
Minden mozzanatot figyelembe
kell vennünk.
Mire mehet ma egy népművelő?
Régen is csak a csapatmunkában
hittem, itt a Maroshegy végén
is csak a kollégáim segítségével tudjuk visszacsábítani az
embereket a kultúrához. Színes,
változatos programokat kell
kitalálnunk. Szerencsére olyan
munkatársaim vannak, akik
ebben maximálisan partnerek.
Ez azt jelenti, hogy a járt utakat
nem hagyjuk el.
Ez is egyfajta laboratórium?
Igen, mindenképpen. Ugyanakkor a tanulmánykötetemhez
szervesen kapcsolódik a fenti
gondolatmenet is. 1959-ben
kezdem az új könyvben a
vizsgálódást. Három különböző
korszakra bontható a történet. Az ötvenes évek vége akár
egy vaskos kötetet is megérne.
A hetvenes esztendőktől a
rendszerváltoztatásig egy újabb
rész, míg 1989-től napjainkig a
közfigyelmet is felkelti, hiszen a
többség ebben a korban nőtt fel.
A hétköznapi emberek számára
vázoltam fel azzal a feltétellel,
hogy megfeleljek a tudományos
tanulmánykötetek elvárásainak
is. A színházelmélet és színháztörténet elmúlt évtizedei
mindenki számára tanulságosak lehetnek, de a gyakorlati
válaszokat csak a szakma adhatja
meg. Remélem, hogy ez a furcsa
színházi laboratórium segít mindenkinek abban, hogy megértse,
mi minden történt velünk fél
évszázad alatt.
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Az oldalpárt
szerkesztette:
Látrányi viktória
Nagy zoltán péter

A buszpályaudvar és a Palotaváros
között húzódó terület végre civilizált,
közösségi térré változott. Múlt hét
pénteken szerény bejárással mutatták
be a megújult ligetet.

Városgondnokság szakemberei a
területre. A kialakított sétányok
és Petőfi szobra mellett egy új
szökőkutat helyeztek el Kocsis
Balázs szobrászművész álmai
szerint. A kútra, a furulyázó
Kukorica Jancsira, a birkanyájra és a zöld ligetre szükségük
van a palotavárosiaknak – véli
a városrész két önkormányzati
képviselője, Farkas László és
Viza Attila. A parkot százmillió
forintos költséggel valósították
meg, melyben egy öntözőrendszer gondoskodik a növényekről.

Kukorica Jancsi és mestere, Kocsis Balázs szobrász

Fotó: nzp

Olyan területté alakult át a Petőfi liget, amiben nemcsak megpihenni, gyermekeknek játszani
jó, de a közelben élő palotavárosiaknak ránézni is kellemes.
Hatvan fát, négyezer cserjét és
tizenegyezer virágot ültettek a

A lakótelep lelki oázisa

Fotó: Bácskai Gergely
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A kút szomszédságában felállított
lugas pihenést nyújt

A szökőkutat körülvevő zöld alaposan megváltoztatta a környezet hangulatát
Horoszkóp
október 6. – október 12.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Fotó: nzp

Fotó: Bácskai Gergely

Lehet, hogy Iluska is megjött?

Fotó: nzp

Fotó: nzp

A lakótelep és a már hozzá tartozó nyáj

A terület legújabb gazdái – csak az édesanyák félnek a bronzjuhoktól

Kos 03. 21. – 04. 20.

Ikrek 05. 21. – 06. 21.

Bika 04. 21. – 05. 20.

Rák 06. 22. – 07. 22.

Ezen a héten szélsőségek mutatkozhatnak az életében.
Bármit is tesz, minden láthatóan kint zajlik a világ előtt.
A jó dolgaival is halad, láthatóan szövetségesek is szegődnek Ön mellé, de azok a dolgok is felszínre jönnek,
melyeket szíve szerint titokban szeretne tartani.
Keresse az Önnel hasonló hullámhosszon levő emberek
társaságát! Az üzleti életének, a pénzügyeinek kedvez ez
a hét. Szentelje figyelmét a munkájának! Nagyon jók a
meglátásai, ötletei kifejezetten konstruktívak.

Ha egy bizonyos ügy iránt elkötelezettséget érez,
álljon ki mellette! Ne sajnálja rá se az időt, se az
energiát! Ezen a héten többször is kerülhet stresszhelyzetbe a munkája kapcsán. Konstruktív ötletei
vannak, dolgozzon rajtuk!
Ez a hét igazán kedvez arra, hogy jól érezze magát. A
mindennapi teendőivel is jobban ki lesz békülve, mint
máskor. Talán most jött el a kellő alkalom, hogy olyan
minőségi szeretetben legyen része, ami ritkán adódik.

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.

Amennyiben ingatlant, vagy egyéb nagy értékű vásárlást
vagy eladást tervezett az utóbbi időben, kedvezően
alakulhat az adás-vétel menete. Ez a hét nagyon jól illeszkedik az Ön világához anyagiakban, szerelmi téren.

Szűz 08. 23. – 09. 22.

Boldoggá teheti kedvesét azzal, ha valami kedves
meglepetést szerez neki. Munkájában jól halad.
Kollegáival segítőkész. Azonban mostanság
fokozottan vigyázni kell az egészségére. Hajlamos
halogatni az orvosának felkeresését, ha baj van.
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Kegyes időjárás, több száz ember
Nagy zoltán péter

Brájer Éva, Maroshegy önkormányzati képviselője hét évvel ezelőtt találta ki, hogy a
maroshegyieknek is szükségük van egy közösségi
eseményre, ahol együtt szórakozhatnak. Így
született meg a Böndörödő, a város déli lakóinak
főzőfesztiválja, melynek híre már a határokon is
túlment: a dunaszerdahelyiek éppen a Böndörödő
miatt utaztak most Fehérvárra. Szombaton még az
időjárás is főzni indult Maroshegyre, magával hívva
több száz, szórakozni vágyó embert.

Fotók: nzp

Idén sem maradtak el a díszes fogatok, melyek
már korán reggel körbekopogták Maroshegy
utcáit, csalogatva a lakókat

A kikapcsolódás napjának vitathatatlanul Rúzsa
Magdi volt a főszereplője, akit Brájer Éva alpolgármester invitált Fehérvárra. A koncert létrejöttében a maroshegyi Prémium Center segédkezett.
Volt, aki nem spórolt a lánggal, talán az éh
hajtotta...

Maroshegy már megszokta, ezért igényli is, hogy
évente legalább egyszer lakói együtt szórakozhassanak – mondta köszöntőjében Brájer Éva
önkormányzati képviselő

Szerencsére a maroshegyi tűzoltóegylet is csatlakozott a nagy főzőversenyhez, így biztonságban
volt minden tűzgyújtó

Adorján Viktor névadó bemutatta a tavaly hatévesen megszületett Böndör Ödönt, a rendezvény
egyéves kabaláját

Mérleg 09. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 01. 20.

A napokban olyan dolgokat kap, melyek boldoggá
teszik. Nem kell magas számlákra számítania.
Vásároljon, szórakozzon, kiránduljon egyedül vagy
szeretteivel! Most olyan dolgokat tegyen elsősorban,
amihez van kedve.
Ha párkapcsolatban él, legyen türelmes és megértő
társával, ugyanis könnyen kialakulhat egy feszültség
Önök között a napokban, aminek hatására olyat is
mondhat, ami sebeket ejthet a lélekben!

Tartós dolgok, hosszú távú tervek elindításának kedvez ez a hét. Jól vizsgáljon át minden iratot, papírt,
mielőtt bármit is aláírna, mert hibák csúszhatnak be
az esetleges üzleti szerződésekbe! Pénzügyei határozottan kedvező változás irányába tartanak.
Szánjon a pihenésre is, a szórakozásra is egy kis időt, főképp, ha párkapcsolatban él, mindkettőjüknek jót tenne
egy kis lazítás közösen! A hétre tervezett feladataival
hamar végez. Így könnyen tervezhet előre több héttel is.

Sokan voltak a szombati egész napos programon,
de Rúzsa Magdi koncertjére zsúfolásig telt a
művelődési ház előtti tér

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.

Ezekben a napokban az egészsége megkülönböztetett
figyelmet igényel. Most egy kicsit le kellene lassítania,
több időt fordítani a pihenésre. Társasági életre most
kevesebb időt fordítson! Regenerálódnia kell.

Halak 02. 19. – 03. 20.

Fokozott figyelmet kell most fordítania az egészségi
állapotára. Ebben az időszakban érdemes jobban
figyelni az Ön körül zajló eseményekre, egy kicsit
objektívebben szemlélni a dolgokat, mert visszájára
is fordulhatnak azok.
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szerkesztette:
nagy zoltán péter

2014. október 6.

Zenés irodalmi est

A HETILAP

Múlt héten szerdán felújítva, sárgaréz bevonattal ismét helyére került a felsővárosi Szent
Sebestyén templom két toronykeresztje. A több mint kétszáz éves templom állapota az
utóbbi időkben rohamosan romlott, ezért a felsővárosiak adományokat gyűjtöttek, hogy
Isten házát felújíthassák. A tornyok és a főbejárati homlokzat idén megújult, aminek
koronája a múlt hétre felújított két kereszt lett. Az épület további külső homlokzata és
belseje is igényli a restaurálást, ezért folytatják a felsővárosiak az adományok gyűjtését.
Székesfehérvár Közgyűlése is elfogadta, hogy segíti a templom megújítását.

A reformátusok fehérvári gyülekezeti
központjában rendezik meg a jövő
héten Schrenk Éva verseskötetének
bemutatóját.

Október 18-án, szombaton 17
órakor kezdődik az a zenés irodalmi est, melyen Schrenk Éva
Azért, aki vagy című új verses
kötetét, valamint válogatott és
legújabb verseit mutatják be
a Széchenyi úti gyülekezeti
központban. Az estet Steinbach

József református püspök
nyitja meg. A verseket Szabóné Miklós Eszter és Brolly
Tamás versmondók mondják
el a Harmónia kamarazenekar
kíséretével.
...Milyen jó: van otthon, s gáz is.
Meleg lesz belépvén máris.
És akik ott kint maradnak?
Martalékai a fagynak...
Ki gondol rájuk, Istenem?
Mi lesz, ha meghalnak... velem?...

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat
tulajdonát képező alábbi helyiségeket:
Helyiség címe

Terület

Megnevezés

Bérbeadás

Bérleti díj

időtartama Ft/m2/hó+ÁFA

(m2)
GARÁZSOK

Havranek József utca 9. 5. j.

22

garázs

5 év

360,-

Fotók: nzp

ÜZLETEK/IRODÁK

Ismét daruskocsira és alpinistára volt szükség, hogy az aranyszínű keresztek
messziről csilloghassanak tornyaik tetején

Fő utca 3.

38

üzlet/iroda

5 év

1.500,-

Jancsár utca 37. 3. jelű

54

üzlet/iroda

5 év

1.000,-

Kossuth utca 13.

72

üzlet/iroda

5 év

1.500,-

Sarló utca 16. 3. jelű

42

üzlet/iroda

5 év

1.000,-

Sütő utca 38. 1. jelű

49

üzlet/iroda

5 év

1.000,-

Tolnai utca 18. 2. jelű

21

üzlet/iroda

5 év

1.000,-

Tolnai utca 18. 3. jelű

21

üzlet/iroda

5 év

1.000,-

1. A helyiség használatára vonatkozó egyéb kikötések:
• A belső átalakítási munkák kizárólag a tulajdonos engedélyével
történhetnek.
• A bérleti jog megszűnése után kártalanítás nem igényelhető.
2. A pályázat beadásának határideje: 2014. október 27.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzat honlapján, a www.szekesfehervar.hu oldalon
és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán hétfőtől-csütörtökig 8-16
óra, pénteken 8-12 óra között.

A felújított keresztek megérkeztek a Szent Sebestyén templom elé

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági Szakbizottsága

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

www.valasz-egyesulet.hu

VÁLASZ-Függetlenek Fehérvárért

Ismerje meg fiatalos, sportos székesfehérvári csapatunkat, programunkat!

TÖRTÉNELEM
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Az a csodálatos XV. század – egy temetés szertartása
Séllei erzsébet

Mátyás királyunk alakját rendhagyó módon
most nem az igazságosztó, álruhás történetekkel, a fekete sereggel, a híres könyvtárral, a
fénykorát élő reneszánsz pompával, az itáliai
asszony élettel teli kíséretével és udvarával
idézném fel. Hanem azzal, hogy 1464. március
29-én, egy csütörtöki napon, városunkban
történt a koronázása, mely alkalommal Európa
uralkodói vagy azok követei és országunk
egész nemessége, egyházi méltóságai nálunk
vendégeskedtek.

Örömünnep volt ez a nap, a nemzet
egységgé kovácsolódásának ünnepe.
A díszviseletek felvonulása, a pompás
lovak parádéja, a harangzúgások és
boroshordók napja. Amikor pedig a
király a fényes menet élén, lelkes ováció
közepette kivonult bazilikánk kapuján,
arany- és ezüstpénzt szórt a nép közé,
beteljesült Hunyadi János titkos vágya,
melyet Szilágyi Örzsébet anyai szíve és
vasakarata segített valóra váltani. Ezzel
a nappal egy hosszú, dicsőséges időszak
kezdődött el az ország történetében,
melyre ma is hálás szívvel gondolhatunk.
És mint mindennek, ami elkezdődik,
egyszer vége is szakad. 1490. április
6-án, a virágvasárnapi istentiszteletek
után Bécsben kihunyt nemzeti királyunk
élete. Halálát minden más gyanúval
szemben agyszélhűdés okozta. Bonfini
elbeszéli, hogy Mátyás halálos ágya előtt
érzékeny jelenetek zajlottak le, melyek
után a királyné földúlt hajzattal, fájdalmában körmeivel összekarcolt arccal,
kimerülve vonult vissza szobáiba. Még
ugyanazon a napon Mátyás fiával, Corvin János herceggel együtt megjelent a
sebtében összehívott országnagyok kormánytanácsában, amely a király halálát
követően első intézkedésként lezáratta
a várat és a város kapuit zendüléstől és
idegen betöréstől félve. Az elhunyt király
pecsétjeit – nehogy azokkal visszaélés
történhessék – a királyné és Corvin
János jelenlétében a tanács összetöretni
rendelte, azok helyére egyelőre Beatrix
és a királyi fiú pecsétjei léptek. Báthory
István országbírót és erdélyi vajdát,
mint „különösen vallásos, nőtlen és
gyermektelen, családi érdekektől mentes
derék férfiút” javasolták a rendkívüli
helyzetben megválasztandó kormányzónak. Az udvar a Szent István vértanú
főtemplomában tartott gyászmise után a
drága halottal együtt elhagyta Bécset.

Özvegye, Beatrix a kísérettel számos
hajóval elindult a Dunán. Pozsonyban
a királyné és a királyi herceg két napot
időzött. A város vezetői gyászruhában
jöttek eléjük. A húsvét utáni pénteken továbbhajóztak. Komáromból
bocsátotta ki Beatrix az országnagyoktól
ellenjegyzett rendeletet, amelyben a
királyválasztó országgyűlést összehívta.
A menet Budára érkezett. Buda várának
Mátyás által kijelölt parancsnoka, Ráskai
Balázs megnyitotta a kapukat az özvegy
királyné és János herceg előtt, és a rábízott várat átadta. Beatrix Budáig kísérte
el a koporsót, de itt már magára zárta

A király testét bíborbársonnyal födött
ravatalra helyezték a bazilikában, a
halottat pajzs, kard, jogar, korona, arany
sarkantyú és királyi alma ékesítvén. A
ravatal körül igen sok nemes, főurak és
főpapok állottak. Mikor az istentisztelet
megkezdődött, a koporsót végigvitték a
templom körül az utcákon és tizenkét
páncélos, bíborba öltözött lovag nyitotta
meg a menetet, hordozván a királyi
hatalomnak oly sok diadalt ért jelvényeit,
egy pedig a királyi kardot vitte elől.
Ezután jött a király fia gyászruhában,
jobb oldalán pedig a pápai követ, bal
oldalán Hippolit, az esztergomi érsek

Hans Bruckmayr 1515-ben készített fametszetén a halott, a szakállas,
aggastyán király nem hiteles, de az urak már valóban a királyság elosztásán
tanakodtak

lakosztályának ajtaját, és rejtélyes némaságba vonult. A királyt székesfehérvári
végső nyughelyére csak fia, a lágyszívű,
szép arcú, humanista műveltségű Corvin
János kísérte tovább a gyászoló külföldi
követeknek és magyar főuraknak társaságában. A krónikás Bonfini is részt
vett a temetésen. Feljegyzéseit városunk
történetének lelkes írója, Lauschmann
Gyula adta közre. Tolla nyomán tárul fel
királyi koronázó- és temetkezőhelyünk
egyik titka. Ne porosodjon ez az értékes
történet az asztal fiókjában.
„A szomszéd városokból és falvakból
sokan jöttek a királyi temetésre, amely
Szent Márk napján volt, és nagy
sokaság vett részt a gyászszertartáson.

haladt. Ezek után jöttek az egyházi és a
világi méltóságok, közöttük Orbán, egri
püspök, Báthory István, János váradi,
Usuald zágrábi, Miklós váci, Tamás győri, György csanádi püspök és a főurak,
továbbá nemeseknek nagy sokasága.
Midőn a boldogságos Szűz templomába
értek, a holttestet a közepén helyezték el,
a lovagok pedig, akik a királyi jelvények
vivői valának, siránkozva földre dobták
azokat, mintegy jelezvén, hogy a király
halálával a győzelem és annak jelvényei
szintén elpusztultak. Ezen jelenetnél
mindenki sírva fakadt. Domokosnak,
a bazilika prépostjának ezután Corvin
herceg igen értékes ajándékokat adott át,
amelyek között tiszta aranyból készült,

drágakövekkel ékesített kereszt volt,
amelyet 45 ezer aranyra becsültek. Voltak továbbá drágaköves edények, arany
medence, gyertyatartó, kehely, szentségtartó, amelyek tiszta aranyból készültek
és drágakövektől ragyogtak. Volt azután
számos ezüst szobor, tizenkét miseruha,
és ezeket gyöngyök ékesítették. Az
összes ajándék 75 ezer aranyba került.
Az oltárra mise közben a főurak hétszáz
aranyat tettek.”
A távollévő özvegy Beatrix királynét
és családját a nápolyi király követe
képviselte. Ő tartotta a gyászszertartást
követően az emlékbeszédet. Ezután
bezárult a sírbolt.
A nagy halottról megemlékeztek
messze földön is. A Mátyással oly
sokat vitatkozó pápa saját jelenlétében
gyászmisét olvastatott fel lelki üdvéért.
Gyászünnepély volt Ragusában,
Nápolyban, ahol a királyi udvarnál
napokon át dolgoztak a szabók a
sok gyászruha elkészítésén. A San
Domenico templomban, mely a nápolyi
királyok temetkezőhelyéül szolgált,
fényes ravatalt állítottak fel, királyi
jelvényekkel díszítve, és az após király
– az ország főméltóságai és az összes
olasz államok követeinek jelenlétében –
ünnepélyes gyászistentisztelet tartott az
emlékére, amelynél több mint háromszáz fő fekete gyászban jelent meg, és
Ferrante király dicsőítő beszédet íratott
az elhunyt vő érdemeiről.
Megkezdődött a trónkövetelők versengése. Corvin János a székesfehérvári
gyászszertartásról visszatért Budára, egy
fedél alá a rivális királynéval, és valóságos udvar képződött körülötte.
Amikor pedig meggyőződött arról,
hogy Mátyás örököseként igényét a
trónra nem képes érvényesíteni, párthíveivel együtt elmenekült Székesfehérvár
földjein keresztül, mely útnak emlékét a
János-futás néven ismert szántóföldek
őrzik. Corvin János tudott veszíteni. A
következő király, II. Ulászló székesfehérvári koronázásán már ő tartotta
a király előtt Szent István koronáját.
És Ulászló hálából a megbékélésért,
továbbá Mátyás iránti tiszteletéből, a
szép, művelt, sánta herceget kinevezte
Horvát- és Szlavónország bánjává.
Az özvegy Beatrixot pedig felhasználta királyi ambíciójához, és asszonyi
létében durván megalázta, tíz évig tartó
látszatházassággal. Erről már korábban
hosszasan szóltunk.
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Az oldalpárt
szerkesztette:
László Takács Krisztina

A háztartások energiafelhasználásának több mint hetven százalékát a
fűtés teszi ki, így nem csoda, hogy
akinek lehetősége van felújításra,
egyre nagyobb hangsúlyt fektet a hőszigetelésre. Ahhoz, hogy a szigetelés
valóban a várt eredményt hozza, oda
kell figyelni a legapróbb részletekre
is. Pőtz Gabriella építészmérnököt
arról kérdeztük, hol, mivel és hogyan
érdemes szigetelni.

A legnagyobb energiamegtakarítást akkor érhetjük el, ha a falakat, a födémet, a padlásteret és a
nyílászárókat is szigeteljük. Tény
azonban, hogy ezek közül a
legkiterjedtebb felület a fal, tehát
itt a legnagyobb a hőveszteség.
A falra helyezhető szigetelőanyagok közül a legnépszerűbb
a nikecell, vagy más néven
a dryvit. Emellett létezik az
úgynevezett grafitos szigetelés –
melynek során vékonyabb anyag
kerül fel a falra, csökkentve ezzel
a szállítási költségeket – vagy a

Falra fel! – Szigetelés hatékonyan
gyapotos megoldás, mely rendkívül jó tűzálló és hangszigetelő
tulajdonságokkal rendelkezik,
ezért inkább speciális esetekben
használják.
Nikecell esetén mennyit számít a
szigetelés vastagsága?
A számítások és a tapasztalatok is
azt mutatják, hogy egy négy centiméteres hőszigetelés negyvenegy
százalékos energiamegtakarítást
jelent. Ugyanakkor tíz centimétertől felfele már nem egyenes
arányban alakul mindez. Például
egy tíz és egy húsz centiméteres
nikecell esetében csupán tizenöt
százalékos energiamegtakarítás
a különbség, pedig dupla annyi
anyagot vásároltunk.
Egy épület falának újraszigetelése
mennyi idő alatt térül meg?
Felújított ház esetében tíztizenöt évről beszélhetünk,
de fontos kérdés az is, hogy
eredetileg mennyire voltak
szigetelve a falak. Emellett nagyon fontos az is, hogy milyen

A legnagyobb energiamegtakarítás a falak szigetelésével érhető el

Fotók: Kiss László
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A jól szigetelt nyílászáró esetében gyakran kell szellőztetni, hogy megelőzzük
a penészesedést

segédanyagokkal ragasztják fel
a szigetelőtáblákat. De nem
elég a ragasztás, a dübelezés is
elengedhetetlen, mert szélsőséges időjárás esetén leszakíthatja
a szél a szigetelést.
Gyakori probléma lehet a szigetelés
után a penészesedés. Mi az oka
ennek, és hogyan lehet ellene
védekezni?
A különböző hőátbocsátási
tényezőjű szerkezeteket jobban
kell szigetelni. Alacsony felületi
hőmérsékleten lecsapódik a pára,

és penészesedést okoz.. Emellett
a jobb szigeteléssel – például a
nyílászárócserénél – megszűnik a
lakás szellőzése, ezért sűrűbben
kell ablakot nyitni.
Szigetelés után festés. Van-e ma
színtrend a házak esetében?
Néhány éve a narancsos színek
mentek leginkább, most inkább
a homokszínek kerültek előtérbe. Ennek egyik oka, hogy a
narancsos színek hamarabb kifakulnak a napsugárzás hatására,
míg a homokszínek tartósabbak.

GONDOLJON A TÉLRE!
VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS SZAKÁRUHÁZ, FÜRDŐSZOBASZALON,
CSEMPE-ÉS ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS

HONEYWELL H450EN
SZÉNMONOXID ÉRZÉKELŐ,
RIASZTÓ
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Székesfehérvár, Gyimesi u. 2.
(Balatoni út-Gyimesi u. sarok)
Telefon: 22/347-423
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Az akció 2014. október 6-tól visszavonásig tart.
Részletek az üzletekben. A kép illusztráció.

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

www.hollander .hu

DRYVIT RENDSZER AKCIÓ A FORRÁSNÁL
8 CM-ES KOMPLETT RENDSZER VAKOLATTAL

2095 Ft/m2

TELJESKÖRŰ ÉPÍTŐANYAGFORGALMAZÁS

MEGÉRI! ALAPTÓL A TETŐIG!
Fürdőszoba berendezések, csempék, burkolatok a meditrrán kerámia hazájából.

Szfvár, Budai út 408 • Tel.: 22/300-034
www.epitokforrasa.hu
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Raktározzunk okosan, gondoljunk a tavaszra!
A csapadékos nyár nem kedvezett a
szőlőnek, s bár almából és körtéből
rekordtermés volt az idén, a sok eső
miatt korán rothadásnak indultak.
Ami azonban megmaradt, azt érdemes gondosan felhasználni, és már
most gondolni a tavaszra!

Bortárolási technikák

Fotók: Kiss László

Fister Judit növényvédelmi
tanácsadó a rozsdamentes acélból
készült tartályokat ajánlja, melyek könnyen tisztán tarthatók,
könnyen mozgathatók, biztonságosak. Mivel a rozsdamentes acél
semleges anyagú, a bor nem veszi

Borkészítésre és tárolásra legalkalmasabb az acéltartály

át a nemkívánatos ízt, megőrizve
a gyümölcs frissességét – mondja
a szakértő. Ezekben a tartályokban nemcsak tárolni, de forralni
is lehet a megfelelő kiegészítők
beszerzése után. Műanyag
hordóban, kannában csak rövid
ideig tároljunk, az üveg- és
rozsdamentesacél tartályok

jobban megfelelnek a minőségi
tárolás követelményeinek – véli
Fister Judit.

Hogyan készítsünk
pálinkacefrét?
A meggy és az áfonya kivételével borkősavval történjen
a savazás, és mindenképpen

mérjük indikátorral a pH-értéket – javasolja Fister Judit.
A növényvédelmi tanácsadó
szerint a pálinka minőségét
nagyban befolyásolja az is, hogy
az egészséges gyümölcsök minél
gyorsabban vannak-e letisztítva,
feldolgozva. A cefre elfolyósítására adagoljunk a gyümölcshöz
pektinbontó enzimet, ettől jobb
lesz az erjedése, több lesz az aroma- és alkoholtartalma. A gyors
erjedést, a több alkoholt és az
aromagazdag pálinkát szolgálja
az is, ha a gyümölcsöt azonnal
beoltjuk fajélesztővel. Baracknál

Örökzöld növények, díszfák, díszcserjék.
Gyümölcs, szőlő, bogyós és rózsaoltványok.
Gyere el nézz körül Nálunk, biztosan találsz
kedvedre valót!!
Sárkeresztes, 81-es fő út 8-as km kőnél
(Agip benzinkút mellett)
Tel.: +36 30 630 6443

•
•
•
•
•
•

Konyhabútorok • Étkező garnitúrák
Gardróbszekrények
Ülőgarnitúrák, kanapék, ágyak
Lakberendezés
Dísz- és ajándéktárgyak
Irodabútorok • Szalagfüggönyök

A kertészek szerint az őszi ültetés a legideálisabb
gyakori probléma a kihabzás, erre
Fister Judit habzásgátlót javasol
a pálinkakészítőknek. Annak érdekében, hogy minél aromásabb
legyen a végeredmény, használjunk aromafelszabadító enzimet.
Az erjedés és a főzés közötti
négy hétben pihen a cefre, de a
lefőzés előtt három héttel bele
lehet rakni, mert plusz aromákat
szabadít fel.

Facsemeték ültetése
A szabadgyökerű gyümölcsfacsemetét a lombhullatástól a fagy
beálltáig lehet elültetni – mondja
Tropa Melinda faiskola-tulajdo-

nos. Nem számít a csemete mérete, csak az, hogy megfelelő legyen
a gyökérzet. Sajnos sokszor
probléma, hogy a nagyáruházakban aránytalanul kicsi földlabdával árulják a csemetéket, emiatt
ezeknek kevés esélyük van rá,
hogy megeredjenek. A szakértő
azt tanácsolja, hogy a csemetéket
minél rövidebb idő alatt ültessük
el, és lehetőleg minél nagyobb
gödörbe, megfelelő tápanyagú
földbe kerüljön. Ha ez megvalósul, akkor hátradőlve várhatjuk
a tavaszt. Ekkor majd a metszés
mellett védekezni kell a gombák
ellen, hogy ne járjunk úgy, mint
az idei csapadékos nyáron.

Ne csak tároljon, forraljon is
a saválló bortartályokban!
– könnyű tisztítani, tárolni
– több méretben kapható (30 l-től 1000 l-ig)
– ajándék paraffinolaj
– létezik mézes és pálinkatároló kivitelben is

100 literes most csak 38.950 Ft

Forraláshoz gumiheveder, kotyogó kapható!
Cefre és must tárolására műanyag edények, demizsonok,
borászati anyagok, üvegáruk széles választékban.
Az ajánlat 2014. október 6-tól visszavonásig érvényes, részletek az üzletben.

FISTER

GAZDABOLT
KISKERTEK – NAGY BOLTJA

Székesfehérvár, Móri út 58. Telefon: 22/316-814 • Nyitva: h-p.: 8-17, szo.: 8-12

Dulux színes falfesték 5 l 6990 Ft (1398 Ft/l)
Dulux színes falfesték 2,5 l 3990 Ft (1596 Ft/l)
Tilatex beltéri falfesték 16 l 4990 Ft (311,9 Ft/l)
Sadolin Extra vastaglazúr 2,5 l 8410 Ft (3364 Ft/l)
Az árak 2014. október 6-tól visszavonásig érvényesek. Részletek az üzletekben.

Székesfehérvár, Rákóczi út 3. (Skála mellett)
Telefon/fax: 22/505-807, 505-808
www.partnerbutorhaz.hu • www.karrierirodabutor.hu

Festék áruház Székesfehérvár, Móri út 50. Tel.: 22/506-132, Fax: 22/506-133
Festékcentrum Székesfehérvár, Deák F. u. 21. Tel.: 22/340-816
Festékbolt Polgárdi, Deák F. u. 7. Tel/fax: 22/576-118
www.albafess.hu, albafess@t-online.hu • Nyitva: h-p: 7.30-17.00, szo.: 7.30-12.00
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Recept a gazdaságos térkövezéshez
hiszen az alépítmény készítése
során még nincs szükség a térkőre,
sőt ha olyanok a helyviszonyok,
akkor még útban is van. Ugyanakkor ha már letették az alapokat, ott
kell lennie a gondosan kiszámolt
mennyiségű anyagnak – mondja
Pál László.
Az ideális az, ha a kivitelező a
tulajdonossal közösen számolja
ki, hogy az adott területre milyen
mennyiségű térkövet vásárol.
A minőségre is figyelni kell! A
térkőkereskedő szerint a nagy
gyártók termékei a megbízhatóbbak, mert ezek a cégek minőséget
adnak, olyan áron, amivel a kis
gyártók nemigen tudnak versenyezni. A nagy gyártók között sok
magyar cég is van, de többségében
a külföldi vállalatok vannak jelen,
magyarországi gyárakkal.
A térkődivat is változik. Pál
László úgy látja, már lecsengett
az antikolt kövek időszaka, most
inkább a minimál stílusú, gránitszürke, nagy felületű térköveket
vásárolják szívesen az emberek.

László Takács Krisztina

A térkövezés szezonja az ősz –
mondja Pál László, aki több mint
két évtizede foglalkozik térkőkereskedelemmel. Ennek egyik
oka, hogy a nyári szabadságok
miatt halogatják az emberek az
ilyen munkákat, másrészt ilyenkor
előtérbe kerül a sármentesítés
problémája. Ha szép kertet, udvart
szeretne valaki, a növények mellett
mindenképpen térkőben gondolkodik. A nyolcvanas évek óta
nem nagyon látni betonozást az
udvarokon. Az esztétika mellett a
térkő mellett szól a gazdaságosság,
mert ugyan némi anyagi befektetést igényel ez a burkolási eljárás,
de ha cserélni kell, akkor nem

Fotók: Kiss László

Legyen szögletes, kerek, apró vagy
széles – szeretjük a térkövet. Praktikus,
időtálló, természetes anyagú, és nem
utolsó sorban szép. A választék is széles,
éppen ezért elengedhetetlen a szakértői
segítség.

A gránitszürke térkő könnyen variálható más színekkel

kell felszedni az egészet, hanem
csak azt a területet, amivel gond
adódik. A gyártók szinte mindegyike három év garanciát vállal,
ennyi idő alatt pedig kiderül, hogy
valóban olyan-e a kopásállósága és
a fagyállósága a kőnek, mint amire
számítottunk – magyarázza Pál
László.
A szakember szerint olyan helyen
érdemes térkövet vásárolni, ahol
nemcsak az áruválasztékban, de a
szállításban, a tervezésben, sőt a

kivitelezésben is segítséget kapunk.
Hiszen ha egy cég az összes gyártó
termékét „egy kézben” tartja, akkor
nem kell felkeresni a gyártókat
külön-külön. Ha valaki így keres,
időt, ezzel pénzt spórolhat, ráadásul beépítve láthatja, hogy egy-egy
kombináció lerakva milyen hatást
nyújt. Ha egy kézben van minden,
az biztosítja a határidő tartását.
Akkor nincs egymásra mutogatás,
hogy „miért nincs ott az anyag,
amikor a kivitelező már építené”.
A logisztika rendkívül fontos,
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Kengyelek legyártása, méretre vágás, házhoz méretre
szállítás.
vágás, házhoz
szállítás.
„Bocsi”
- az igazi szaki üzlete
Vasanyagok, bádogos termékek, fonatok
Székesfehérvár,
Jancsár köz 2., Vadex telep
Va
sanyagok,
bádogos
termék
ek,
fonatok
széles választékával várjuk kedves Vásárlóinkat!

széles választékával várjuk kedves vásárlóinkat!

Kengyelek legyártása,

Az akció 2014.október 6-tól 31-ig tart,
részletek az üzletben.
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Ünnepe volt a zenének
Testvér lészen minden ember címmel
rendezték meg a zene világnapját a
Vodafone Sportcentrumban. A rendezvényen a város gyermek-, ifjúsági
és felnőtt kórusai léptek fel. Átadták
a Fricsay Richárd-díjat is Bíró Zoltán
karmesternek, a Székesfehérvári
Ifjúsági Fúvószenekar alapítójának,
aki maradandót alkotott a város zenei
életében. Az Éneklő Ifjúság hangversenyein aranyérmet érdemlő kórusok
közül a szakmai zsűri több együttest
kiemelt országos minősítésre javasolt.
Ennek eredményét is hagyományosan a zene ünnepén, október 1-jén
hirdetik ki.

Az ünnepi koncert a Szent
László Himnusszal kezdődött,
amely először fanfáron, majd
kórusműként szólalt meg. „Ízigvérig muzikális nép a miénk.

Fotók: Simon Erika

Látrányi Viktória, Gáspár Péter

Rengetegen ünnepelték együtt a zenét Székesfehérváron is október elsején

Ezt az állítást mi sem támasztja
alá jobban, mint Székesfehérvár
példája.” – fogalmazott ünnepi

Bíró Zoltán kapta a Fricsay-díjat

A zene
világnapjáról
Október elseje a zene világnapja, ebből az alkalomból országszerte több koncertet, hangversenyt és más zenei programot
is rendeznek. A világnap célja,
hogy a társadalom széles
rétegei számára népszerűsítse a
zeneművészetet, és – az UNESCO
elveinek megfelelően – szorgalmazza a népek közti barátságot
és megbékélést. A zene világnapját 1975 óta Yehudi Menuhin
hegedűművész és az UNESCO
zenei tanácsának a felhívására
ünneplik október 1-jén.

beszédében Brájer Éva. Az
alpolgármester azt is hozzátette, hogy Székesfehérvár a

hétköznapokon sem burkolózik
a képzeletbeli hangosnaptár
szerint némaságba, hála az ének,
a zene és a tánc művészetével
foglalkozó intézményeknek,
egyesületeknek, kórusoknak, az
ének és a zene művelőinek.
Brájer Éva beszéde zárásaként
felidézte Somorjai Ferenc
zenetanár munkásságát, és
köszönetet mondott azoknak
a ma a városban tevékenykedő
zenepedagógusoknak, akik lelkiismeretesen, soha nem csüggedő,
szenvedélyes munkastílussal
méltó követői a tanár úrnak.

A zenei világnap alkalmából adták át a 2002-ben alapított Fricsay
Richárd Zenei Díjat is. A díjat azok
az együttesek, előadóművészek,
karnagyok, zenetanárok kaphatják, akik maradandót alkottak
Székesfehérvár zenei életében.
Az idei évben Bíró Zoltán karnagy

vehette át a díjat, aki az elmúlt
évtizedekben beírta magát a
város zenei életének krónikájába.
Személyisége szép példája annak,
hogyan tud a zene hidat építeni
az együtt muzsikálók között, hogyan tudja lelkünket megszépíteni, és mindennapjainkat valamint
ünnepeinket igazi közösségi
élménnyé emelni.
1989 meghatározó esztendő volt
a város zenei életében, amikor
három együttes is alakult – köztük a Bíró Zoltán által létrehozott
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar. Útjukat tapsban és megszerzett minősítésekben mérhető
siker övezte mindig. Bíró Zoltán
a sok fúvós és ütős hangszeren
játszó gyermekből nagyszerű
közösséget kovácsolt, akik immár
huszonöt éve színesítik a város
zenei életét fellépéseikkel,
öregbítik Székesfehérvár hírnevét
vendégszerepléseikkel.

A zenei világnap előestéjén a
Hermann László Zeneiskola falán
avatták fel Somorjai Ferenc zenetanár, karnagy emléktábláját. Nagy
Edit szobrászművész domborművét
Cser-Palkovics András polgármester,
Poklosi Péter, a Városszépítő- és Védő
Egyesület elnöke és Csutiné Schleer
Erzsébet építész leplezte le.

Október 12: a jó VÁLASZ-tás!

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

www.valasz-egyesulet.hu

Szili Csaba
9. választókerület

Juhász László Mezővári Balázs

3. vk., polgármesterjelölt

6. választókerülett
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Baloldali összefogás?
Nagy zoltán péter

Múlt héten kedden sajtótájékoztató
keretében jelentették be az MSZP és a
Demokratikus Koalíció fehérvári vezetői,
hogy egy polgármesterjelöltet indítanak.

jelölt indul a választásokon, a saját
személyében. Fő célkitűzései között
a fiatalok elvándorlásának megállítása szerepel.
Jávor Sándor, a Demokratikus
Koalíció fehérvári elnöke elmondta,
hogy pártjuk Csabai Béla vis�szaléptetéséért nem kapott cserébe
semmilyen gesztust az MSZP-től,
de ma fontosabbnak tarja a baloldali
összefogást, egyetértést.
A Fidesz fehérvári elnöke, Róth
Péter közleményt adott ki, amiben
jelezte, hogy jó lenne, ha a fehérvári
baloldal nem a Budapestről kisugárzó összeomlással és pozícióharccal
foglalkozna, hanem Fehérvárral.

A székesfehérvári Polgármesteri
Hivatal tájékoztatja az érintetteket,
hogy a kommunális hulladékszállítási közszolgáltatásba be nem vont
ingatlanokon az avar és növényi
hulladék nyílttéri égetése október 1.
napjától október 15. napjáig, naponta
8-tól 10 óráig, illetve 16-tól 19 óráig
megengedett, az avar és növényi
hulladék nyílttéri égetéséről szóló
önkormányzati rendelet alapján.

Az avar és kerti hulladék égetése
18. életévét betöltött, cselekvőképes személy által vagy felügyelete
mellett, a tűzvédelmi előírások
betartásával végezhető úgy, hogy

az égetéssel, az égetés hősugárzásával környezeti, vagyoni kár nem
okozható, és az égetés az emberi
egészséget nem veszélyeztetheti, a
tüzelőanyag az emberi egészségre
ártalmas égésterméket kibocsátó
anyagot nem tartalmazhat. Az
égetendő avar és növényi hulladék
nem tartalmazhat semmilyen más
kommunális, ipari eredetű illetve
veszélyes hulladékot. Az égetésre – a füstképződés csökkentése
és a környező lakosok kímélete
érdekében – száraz anyaggal,
a meteorológiai viszonyokra
figyelemmel, szélcsendes időben
kerülhet sor.

Kép: Megyeri Zoltán

Csabai Béla, a Demokratikus
Koalíció polgármesterjelöltje e
sajtótájékoztatón jelentette be,
hogy visszalép Márton Roland,
az MSZP és az Együtt-PM
polgármesterjelöltje javára, ezzel
biztosítva a baloldali összefogást
Székesfehérváron. Márton Roland
elmondta, hogy a visszalépéssel
egyetlen baloldali polgármester-

2014. október 6.

Avarégetés
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Fotó: nzp

A DK és az MSZP–Együtt-PM egyéni jelöltjei csak Csabai Béla (balra)
és Márton Roland (középen) egyéni jelölti választókörzetében léptek vissza
a másik baloldali párt javára, a többi kerületben egymás ellen indítják jelöltjeiket ( Jávor Sándor, a DK városi elnöke jobbra)

A hulladék sem felesleges

Az elkülönített gyűjtés azt jelenti, hogy a háztartásokban feleslegessé vált, de még hasznosítható
anyagokat külön csoportosítva
helyezzük a gyűjtőedényekbe. A
kommunális hulladék körülbelül
felét a csomagolási hulladék teszi
ki, ami újrahasznosítható lenne.
A végső cél a környezet védelme,
a már nem hasznosítható hulladék mennyiségének csökkentése,
a másodnyersanyagok kinyerése
és hasznosítása.
A jogszabály szerint 2015. január
elsejétől a szelektív szigetes
gyűjtést mindenütt felváltja majd

Fotó: Kiss László

Lassan hozzászokunk a szelektív hulladékgyűjtéshez. A háztartásokban
azonban csak előválogatunk, hiszen
további gondos csoportosításon
kell végigmennie az összegyűjtött
hulladéknak, mielőtt újra felhasználhatóvá válik. Erről a folyamatról
Czentár Ottó, a Depónia Nonprofit
Kft. szolgáltatási osztályvezetője
beszélt lapunknak.

A műanyag szatyornak kétszáz-ezer év, a műanyag doboznak egymillió
év, a horgászzsinórnak hatszáz év, a cigarettacsikknek tíz-tizenkét év a
lebomlási ideje. Az alumínium konzervdoboz kétszáz-ötszáz éves, az üveg
egy-kétmillió éves lebomlási idejével ellentétben újrahasznosítással pár
héten belül új termék készülhet belőlük. Az eldobható pelenka ötszázötven év
alatt bomlik le, de jelenleg az újrahasznosítása még nem megoldott.
a gazdaságosabb és környezetbarát házhoz menő gyűjtés. A
háztartásokban történő szelektálás módját tekintve azonban
nem lesz változás. Továbbra
is külön gyűjtjük a papírt, az
üveget, és egybe a műanyagot és
fémet. Ez utóbbi esetében közös

zsákba tehető a szennyeződésektől megtisztított PET-palack,
öblítős, mosó- és tisztítószeres
flakon, a sörös- és konzervdoboz,
a társított csomagolás, azaz a
tejes- és üdítőitalos doboz is. A
szelektíven gyűjtött hulladékot a
rendszeres gyűjtőjáratok a Csalai

Pénzverővölgyi Hulladékkezelő
telep válogató csarnokába viszik,
ott kerül további feldolgozásra. A válogatószalagra kerülő
hasznosítható anyagok közül
egy mágnesszalag kiveszi a fém
dobozokat. A kézi újraválogatás
során kiszűrik a nem odavaló
hulladékokat, és további alcsoportokra osztják a gyűjtés anyagát. A
PET-palackokat és -flakonokat
még szín szerint is csoportosítják. Ezután kerül sor az anyag
bálázására, majd az értékesítésre,
végül pedig az újrahasznosításra.
Az elkészült, hasznosításra váró
anyagokból álló bálák megnyugtatóan mutatják, hogy nem
felesleges a lakosságnak külön
gyűjtenie a hulladékot, még akkor
sem, ha a házhoz menő gyűjtés
esetén együtt kerül begyűjtésre
többféle anyag.
További információk a Depónia
Nonprofit Kft.-ről a http://deponia.
hu/ weboldalon olvashatók.
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Középpontban a gyermekvédelem Honvéd nyugállományúak ünnepeltek
A HETILAP

Leffelhocz Marietta

Stefkó krisztina

Kedden délután ünnepséget tartott a
Fejér Megyei Honvéd Nyugállományúak Székesfehérvári Klubja. A Helyőrségi Klub színháztermében az idősek
világnapját ünnepelték a résztvevők,
akiket ez alkalomból Mészáros Attila
tanácsnok köszöntött.

A Fejér Megyei Honvéd Nyugállományúak Székesfehérvári
Klubjának tagjai ma is igen aktívak. Sokan és sokat tesznek azért,
hogy kapcsolatokat építsenek
kortársaikkal, unokáik nemze-

dékével. A nyugállományú honvédek a katonai hagyományokat
is ápolják, és rendszeres, aktív
közreműködői a városi megemlékezéseknek. A történelmi tudatot
is erősítő, közösségépítő munkáért Székesfehérvár önkormányzatának és polgármesterének,
Cser-Palkovics Andrásnak a köszönetét is tolmácsolta Mészáros
Attila tanácsnok. Mint mondta,
a több mint ezeréves történelmi,
katonai múlttal rendelkező város
is igyekszik minél többet tenni
azért, hogy az itt élő időseket
segítse.

A konferencia résztvevői a bűnmegelőzésről is tájékozódhattak Dér Tibor
rendőr százados előadásából

Fotó: Kiss László

Fotó: Simon Erika

„Együttgondolkodás” címmel
rendezett konferenciát a Fehérvári
Civil Központban a Székesfehérvári
Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ Gyermekjóléti Központja és
az Echo Innovációs Műhely. A tanácskozás célja az volt, hogy értékeljék
az elmúlt időszak tapasztalatait,
valamint javaslatot tegyenek a gyermekvédelmi munka hatékonyságának
további növelésére.

A gyermekjóléti központok
munkatársai számos súlyos
problémával találkoznak a
hétköznapok során, többek
között egészségügyi, lakhatási
gondokkal szembesülnek. A
Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Gyermekjóléti Központja az
Echo-val közösen azért rendezett
konferenciát, hogy a gyermekjóléti szakemberek megismerjék
egymás kompetenciáit és ezáltal
segíthessék egymás munkáját.

Műsorral köszöntötték egymást a honvéd nyugállományúak

Séta a mellrák ellen
látrányi viktória

Az önkormányzat, a kormányhivatal
és civil szervezetek a szűrővizsgálatok
fontosságára illetve a mellrák elleni
küzdelemre hívják fel a figyelmet
azzal a sétával, amelyet évek óta
szerveznek Székesfehérváron. A séta
a mellrák ellen ebben az esztendőben
október 11-én lesz.

A „Séta a mellrák ellen” elnevezésű közösségi esemény
sajtótájékoztatóján Székesfehérvár egészségügyi tanácsnoka,
Östör Annamária örömét fejezte
ki, hogy széleskörű összefogás
jött létre, és mára rengetegen
álltak a kezdeményezés mellé,
olyan népszerű fehérvári személyiségek is, mint Závodszky
Noémi színművész. A széleskörű összefogást jól bizonyítja,
hogy a programokhoz a helyi
sportegyesületek is csatlakoztak.
A Videoton a csapattagok által
aláírt mezt és labdát bocsát jótékonysági árverésre, a Debrecen

elleni hazai mérkőzésen pedig
rózsaszín mezben vonulnak
ki a gyepre a játékosok. Az
őket kísérő gyerekek rózsaszín
lufival sorakoznak fel. Az Alba
Fehérvár kosárlabdázói a bajnoki
meccseken rózsaszín szalaggal
játszanak. A Fehérvár KC csapata szintén rózsaszín szalagot
visel majd a Ferencváros elleni
bajnokin. A SAPA Fehérvár
AV 19 hazai meccsein rózsaszín
virágokat adnak a mérkőzésre
látogató hölgyeknek október 11én és október 12-én.

Tudta-e?

Az időben felfedezett emlőrák gyógyítható. Fejér megyében fontos
eredményeket értek el a megelőzés terén, a nők ötven-hatvan
százaléka jelenik meg a szűrővizsgálatokon. Ezt az arányt szeretnék
tovább növelni a szakemberek.
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Megérkeztek az új cserediákok
Schéda szilvia

Székesfehérváron az AFS Klub
önkéntesei már huszonkét éve
segítik a városi fiatalokat abban,
hogy életre szóló tapasztalatokat
gyűjthessenek külföldi országokban. Emellett minden tanévben
külföldi diákoknak is lehetőséget
biztosítanak egy tanév eltöltésére Székesfehérváron, a város
középiskoláiban.
Sebastiaan Kuipers a Kodolányi
Középiskola 11. osztályába jár
szeptember óta. Mint mondja,
nagyon tetszik neki a város és
az iskola, már barátai is vannak,
azonban a nyelv elsajátítása okoz
számára nehézségeket. „Amikor
az országok között választani
lehetett, azért gondoltam Magyarországra, mert szeretek nyelveket
tanulni, és a magyar teljesen
más, mint a többi. Ezért komoly
kihívásnak és nagy feladatnak
tartom, hogy év végére megtanuljak beszélni. Szeretnék belelátni az
ország kultúrájába, megismerni az
itteni embereket, és megkóstolni a
híres magyar ételeket. Szerencsére
egy nagyszerű családhoz kerültem, akik már sok helyre elvittek.
Egyedül a nyelvi akadályok

Kép: Zsiday Ádám

Tizenöt külföldi cserediák érkezett
Székesfehérvárra, akik a következő tanévet városunkban töltik. A
fiatalok az AFS nemzetközi cserediák
programnak köszönhetően középiskolákban, nappali tagozaton folytatják
tanulmányaikat, miközben fogadó
családoknál vendégeskednek egy
teljes éven át.

Néhány hét alatt baráti viszony alakult ki Sebastiaan Kuipers, Aylis Pedali
és Rosta Károly között

okoznak még néha gondokat, de
szorgalmasan tanulok.” – mondja
a tizennyolc éves lengyel fiú.
Aylis Pedali már a tavalyi évet is
nálunk töltötte, a diáklány akkor
a Lánczos Kornél Gimnáziumban tanult. Az itt töltött idő
alatt olyan szinten sajátította
el a nyelvet, hogy már tanítani
is tudja társait. Mint mondja,
annyira megtetszett neki városunk, hogy visszatért, és a jövőjét
is hazánkban tervezi. „Most a
Comenius Gimnázium tizenharmadik évfolyamába járok. Itt fogok
leérettségizni, és azt követően
az orvosi egyetemen szeretném
folytatni tanulmányaimat. Eddig
csak jó tapasztalataim vannak
Magyarországgal és Fehérvárral
kapcsolatban. Nagyon kedves
családokhoz kerültem, és az iskolában is sikerült eddig helytállnom.
Remélem, a terveimet sikerül itt
megvalósítanom!” – mondta a
török lány.
Rosta Károly, a székesfehérvári
AFS körzetelnöke elégedett a

klub önkénteseinek munkájával.
Mint mondja, a nyáron sem
tétlenkedtek, ennek eredményeként most a város szinte összes
középiskolájába érkeztek diákok
a világ minden pontjáról.
„Rekord számú, tizenkilenc
középiskolásunk tanul ma már
nyolc különféle országban LatinAmerikától Európán keresztül
Ázsiáig. Most pedig megérkeztek
a külföldi – többek között thai,
lengyel és chilei – cserediákjaink

is, akiknek a tanév folyamán
mindenben segítséget próbálunk
nyújtani. A következő feladatunk
most az, hogy a jövő nyáron induló
programunkhoz toborozzunk ismét
fehérvári diákokat. Keresünk
olyan, a világra nyitott, 14-18
éves korú fiatalokat, akik szeretnének a világ harminckét országának
valamelyikében nyelvet tanulni
és idegen kultúrákkal ismerkedni.
Novemberig várjuk a jelentkezéseket. Az elbírálásokat követően
jövő februárban akár Japánba is
lehetőség lesz kijutni.” – tudtuk
meg Rosta Károlytól.
A jelentkezés feltételeivel
kapcsolatban a klub vezetője
elmondta, hogy szinte minden
középiskolában megtalálhatók a szervezet önkéntesei,
bizalommal fordulhatnak
hozzájuk segítségért a kiutazni
vágyók. Bővebb információkat
az érdeklődők a Cserepes köz
2. szám alatt vagy az AFS Székesfehérvár facebook-oldalán
kaphatnak.

Mi is az az AFS?
Az AFS egy nemzetközi, önkéntes alapon működő, kormányoktól és
vallásoktól független non-profit szervezet, mely interkulturális tanuláshoz
nyújt lehetőséget, ezzel is segítve az embereket, hogy elsajátítsák azt
a tudást, képességet és megértést, mely egy igazságosabb és békésebb
világ megteremtéséhez szükséges.
Olyan programokat kínálnak diákok számára, melyek külföldön háromtól
tizenegy hónapig terjedő tanulást és tartózkodást tesznek lehetővé. A
programok idejére a fiatalok fogadó családoknál kerülnek elhelyezésre, és
életkoruknak megfelelő iskolába járnak. Hazánkban több mint nyolcvan
ország közül választhatnak a jelentkezők, hiszen az AFS nemzetközi szervezetében a világ minden kontinensén vannak partnereik.
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Cserhalmi György a Nemzet Színésze
Látrányi Viktória

A nemzet színésze címet viselő tíz művész
döntött arról, hogy a szeptember 12-én
elhunyt Sztankay István és a szeptember
13-án elhunyt Avar István helyére kik kerüljenek a testületbe. Máthé Erzsi, Törőcsik
Mari, Molnár Piroska, Tordy Géza, Bodrogi
Gyula, Haumann Péter és Király Levente
délután foglalták el helyüket a tanácskozás
helyszínén, a Nemzeti Színházban. Psota
Irén, Berek Kati és Gera Zoltán telefonon
adták le voksaikat. Csaknem egy óra múlva
született meg a döntés, melynek értelmében
Bitskey Tibor és Cserhalmi György lett
a Nemzet Színésze cím birtokosa. A cím
halálig szól. Egyszerre legfeljebb tizenketten
viselhetik.

Fotó: Simon Erika

Szeptember 29-én meghozták döntésüket a Nemzet
Színészei: Avar István és Sztankay István helyére
Bitskey Tibort és Cserhalmi Györgyöt, a Vörösmarty
Színház társulatának tagját választották meg. A Nemzet Színésze címet a nemzeti színjátszás élő művészei
közül azok kaphatják meg, akik a magyar nyelv
ápolásában, a nemzeti színjátszás fejlesztésében,
népszerűsítésében kimagasló érdemeket szereztek.

Cserhalmi Györgyöt, a Vörösmarty Színház
társulatának tagját a Nemzet Színészévé választották

Korom és mészpor
Kiss lászló

Azt mondod Rodinal, azt mondom Orwo.
A filmes fotográfia örök klasszikusai.
Éppen ilyen sokat idézett és még többet
fotografált témát dolgoz fel Dénes János
kiállítása. Szénégetők és mészégetők
valahol Sepsiszentgyörgy környékén.
Filmen nevelkedett képkészítők már
fűznék is be a képzeletbeli filmet, már
érzik is a fixír és a fekete-fehér hívó illatát, hogy egy jó füstös, karcos anyagot
termeljenek.

Határon túli irodalom

színeket és a téma szikárságát
romboló színkiemeléseket. Nyilván
nehéz döntés egy-két kedves
szerzeményünktől megválni, jelen
esetben ez szükséges lett volna.
Lényegesen kevesebb, de nagyobb
méretű kép bemutatása a sallangok
lefaragását és a téma középpontba
hozatalát eredményezte volna.
Kellemes, visszafogott, amolyan
turistás rácsodálkozással sétálunk
el a két történet előtt. Nem kell
azonosulnunk, nem kell sajnálkoznunk vagy irigykednünk: a
szénégetők világa a legnagyobb
rendben van. A mészégetők háza
táján sincs túl sok aggódni való.
A kiállításnak a Szabadművelődés
Háza ad otthont.

Fotó: Kiss László

Szerzőnk másképp érezte. Egészen
vegyes színvilágú és természetesen
digitális fotográfiákat készített.
Jót tett volna a kiállításnak, ha
többször engedi el a felesleges

Szociofotó, vagy valami más

Cserhalmi György 1948. február 17-én született.
Cserhalmi Gyula és Varga Magda operaénekesnő
gyermekeként már fiatal korában megismerkedhetett a művészetekkel. 1971-ben diplomázott
a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, majd hat
évet töltött két vidéki színházban, a debreceni
Csokonaiban és a veszprémi Petőfiben. 1977-ben
tért vissza Budapestre, először a Nemzeti Színház,
majd az újjáalakult Katona József Színház társulatában tevékenykedett. A kilencvenes években
művészeti vezetőként is kipróbálhatta magát a
Latabár Teátrumban, majd négy-négy évadon
keresztül erősítette az Új Színházat és a Radnóti
Színházat. Cserhalmi György a 2013/2014-es évad
óta a Vörösmarty Színház társulatának tagja.
Színházi pályája mellett komoly filmes karrierjéről is ismert, melynek során több mint száz filmet
forgatott, Makk Károlytól Szabó Istvánig a legnagyobb rendezőkkel dolgozott együtt. A Balázs
Béla-díjat 1982-ben, a Kossuth-díjat 1990-ben
érdemelte ki. 2003-ban pedig Törőcsik Mari után
második magyarként vehette át az Európai Unió
Filméletmű díját. Tavaly neki ítélték a makói önkormányzat Páger Antal Színészdíját, idén pedig
megkapta a Gábor Miklós-díjat a székesfehérvári
Vörösmarty Színház Lear király című előadásának
címszerepében nyújtott alakításáért.

Nagy zoltán péter

Idén tartják tizennegyedik alkalommal a
Határon Túli Magyar Irodalom Napjait a fehérvári Vörösmarty Társaság szervezésében.

A rendezvénysorozat október 6-án,
hétfőn kezdődik, és október 8-ig
tart. Az idei esztendő mottóját Wass
Albert gondolata adja: „és nincs ború,
örökkévaló...”. Tavaly a Szent István
Emlékév miatt elsősorban királyunk
intelmeivel, máig ható üzeneteivel
foglalkoztak a határon túli magyar
irodalom személyiségei.
Az idei sorozat első előadását október
6-án 16 órakor kezdi meg Molnár
Vilmos szerkesztő, aki a Székelyföld
című kulturális folyóirat kétévtizedes
történetéről beszél. 2014-ben ünnepli
a folyóirat a kétszázadik lapszám
megjelenését. A hétfői napon
Szakolczay Lajos irodalomtörténész,
kritikus tart előadást Alagutak a
hóban – hó az alagutakban címmel
a magyarság emlékhelyeiről a Bánságban. Az október 6-i programok
zárását Tari István tartja Turulos

találkozások címmel, melyben megemlékezik az aradi vértanúkról.
A Vörösmarty Társaság épületébe
szervezett keddi, október 7-i programok 9 óra 30 perckor kezdődnek H.
Szabó Gyulával, a Helikon Kemény
János Alapítvány és Kemény Endrével, a Marosvécsi Helikon Alapítvány
képviseletében, akik alapítványaik
szerepét mutatják be az erdélyi
irodalmi hagyományok ébrentartásában. Ezt követően L. Simon László
államtitkár tart előadást az irodalom
aktuális közéleti feladatairól. Kedden
a harmadik előadó Marcsók Vilma
lesz, aki irodalmunkról, mint nemzeti
örökítőanyagról beszél. Az utolsó
keddi előadás várhatóan fél egykor
kezdődik, és Vári Fábián László Az
anyanyelv három ajtaja című esszéjével foglalkozik.
Október 8-án, szerdán 10 órától
Ködöböcz Gábor az Agriáról és a határon túli kapcsolataikról, majd Cseke
J. Szabolcs a Győri Antológia határon
túli kapcsolatairól beszél. Tizenegy
órakor pedig a résztvevők meglátogatják a Seuso-kincseket.
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Múlt heti rejtvényünk azzal foglalkozott, hogy a harmincesztendős
Mátyás király milyen építkezésekbe kezdett Székesfehérváron. Az
1473-ban elindult fejlesztésekre adott helyes válasz a következő: A
BUDAI KAPUT BIZTOSÍTÓ RONDELLA A PALOTAI KAPU
BARBAKÁNJA ÉS A RONDELLÁVAL ZARULÓ DÉLI VÉDMŰ
Siklósi Gyula régészprofesszor A török kori Székesfehérvár című könyvében említést tesz arról, hogy az építkezéseken Veszprém és Somogy
megyék jobbágyai dolgoztak. 1485-ben ismét Mátyás dolgoztatott a
városfalakon: annak szövetét megbontva, sírkápolnáját a fal szerves

részeként építtette meg. A XV. század végén, a XVI. század elején
készülhettek el a külvárosok árkai, sáncai, földből készült rondellái.
Nekünk, fehérváriaknak tudnunk kell, hogy Mátyás halála után Miksa
seregei, majd II. Ulászló király, Báthory István és Kinizsi Pál ostromolta
a kiéheztetett Székesfehérvárt. Városunk elindult a történelem leejtőjén
Mátyás király halála után.
Jelenlegi rejtvényünkben arra várjuk a válaszokat, hogy az 1544-es
defterek, azaz török lajstromok szerint Fehérvár belvárosában milyen
épületek voltak.
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Az oldalt

Múlt és jövő a középpontban
Hétfő:

A határon túli magyar irodalom napjai
Október 6-8. Vörösmarty terem, Hősök
tere, Vörösmarty Színház
Előadásokkal, kiállítással, könyvbemutatóval
várják az érdeklődőket. Részletek a www.
szekesfehervar.hu eseményajánlójában.
Momo
Szeptember 6. és 7. 15 óra Pelikán Kamaraszínház
Zenés mesejáték.
3:1 a szerelem javára
19 óra Vörösmarty Színház
Zenés vígjáték.

Kedd:

Előadás a párkapcsolatokról
18 óra Köfém Művelődési Ház
Ruff Nikoletta mediátor előadása
gyakorlatban alkalmazható ötletekkel a
mindennapokra.

Szerda:

Nemzetközi Babahordozó Hét
Október 8-11. A Szabadművelődés Háza
Négy nap a család körül! Részletes program a www.szekesfehervar.hu eseményajánlójában található!
Népi építészeti örökségünk
16.30 Szent István Király Múzeum (Országzászló tér 3.)

Juhász Antal néprajzkutató előadása. A
belépés ingyenes.

Csütörtök:

Idősek világnapja
16 óra Vodafone Sportcentrum
Az idősek világnapja alkalmából
szervezett városi ünnepségen CserPalkovics András polgármester
köszönti a résztvevőket. Sztárvendég:
Koós János.
Simon M. Veronika kiállítása
17 óra Művészetek Háza, Kiállító
terem
A Cserhát-Krúdy díjas, Munkácsyemlékérmes festőművész kiállítása.
Megtekinthető: november 2-ig.
Fehérvár Szalon 2014
17 óra Sberbank Galéria
Képző-, ipar- és fotóművészeti
kiállítás.
A házastársi kommunikáció
17.30 Szent István Művelődési Ház
Somogyiné Petik Krisztina (a Sapientia Hittudományi Főiskola pszichológiai tanszékvezető tanára) előadása.
Daru én vagyok
19 óra A Szabadművelődés Háza
Horváth Gergely önálló estje Grecsó
Krisztián tárcái alapján. Szerkesztőrendező: Czinki Ferenc.

NŐI KLUB

AZ ALBA PONT LISZI-BEN

ALBA PONT

Lakóközösségi
Információs
Szolgáltató Iroda

ALAPÍTVÁNY
A SZÉKESFEHÉRVÁRI
FOGYASZTÓVÉDELEMÉRT

Minden érdeklődőt szeretettel vár
Pap Csilla lélekgyógyász
az Alba Pont Lakóközösségi Információs
Szolgáltató Iroda Női Klubjában.
Minden héten pénteken 17 órától
jógázhatnak a hölgyek
a Fehérvári Civil Központban.
Miért is jó a női jóga? Pap csilla válasza a következő:
„Lélekgyógyászként nap, mint nap tapasztalom, hogy
nem csak a lelket, de a testet is pallérozni, edzeni kell. A
résztvevők megtanulják a hasi légzést, és az altest energetikai rendszerét helyreállítani. A hölgyeknek különösen
nagy szükségük van a női jógára, amely megvédi a női
szerveket az elöregedéstől, segít a vérkeringés, vérnyomás szabályozásában, valamint a menopauza könnyebb
megélésében is. Ezeken kívül, nagy hatással van a hát tartóizmaira és az izomtónusra is. A test-szellem-lélek hármas
egységéhez, harmóniájához elengedhetetlen a mozgás, a
sport. Mivel nem mindenki képes dinamikus sportoknak
hódolni, ezért is tartom kiválónak a női jógát.”

Szent Vendel főpásztor, barmok patrónusa
15 óra Fekete Sas Patikamúzeum
Megtekinthető: november 30-ig.
Várkonyi Gábor festménykiállítása
17 óra Köfém Művelődési Ház
Megnyitja: Oláh László, a Magyar Kultúra Lovagja. Közreműködik: Potyondi
Tímea – ének, Gede László – szintetizátor.
Aktuális bronzkor? A Kárpát-medencei
bronzkori ember világa
18 óra Csók István Képtár
Előadó: Szabó Gábor egyetemi adjunktus.
Az előadás után rendhagyó tárlatvezetésen
vehetnek részt az érdeklődők.
Diák Deák Galéria
18 óra Városi Képtár – Deák Gyűjtemény
Új galéria nyílik, ahol tehetséges székesfehérvári diákok alkotásait mutatják
be. A tárlatot megnyitja: Pinke Miklós
képzőművész.

Szombat:

Séta a mellrák ellen
10 óra Országalma
A rendezvény háziasszonya Závodszky
Noémi, a Vörösmarty Színház színművésze.
Múlt nélkül nincs jövő
10 óra, Kézművesek Háza (Rácz u. 27.)
Szakmai nap előadásokkal, mesterekkel. A
gyakorlatban is kipróbálható a gyékény, a
csuhé és a vessző fonása.

Európai Szociális
Alap

szerkesztette:
schéda szilvia

Táncház a Tilinkó zenekarral
17 óra Táncház (Malom u. 6.)
Várják azokat a táncos és nem táncos
fiatalokat, felnőtteket és családokat, akik
szeretnék felidézni, megtanulni a táncházi
mulatságokban közkedvelt táncrendeket és
népdalokat.
Jegyesek Bálja
17 óra Hiemer Rendezvényközpont,
Bálterem
A vendégek megismerhetik a „Nagy Nap”
gördülékeny lebonyolításának menetét.
Részletek a www.szekesfehervar.hu eseményajánlójában.
Retro disco B. Tóth Lacival
20 óra A Szabadművelődés Háza

Vasárnap:

Zenepatika – A gyógyító muzsika
15 óra Fekete Sas Patikamúzeum
Előadó: Ferge Béla zenepedagógus,
terapeuta.

Hétfő:

Címerek és családok
10 óra Károlyi Kastély, Fehérvárcsurgó
Emlékkonferencia Vajay Szabolcs tiszteletére. Részletek a www.szekesfehervar.hu
eseményajánlójában.

Kedd:

Hogyan lettünk finnugorok?
17 óra Szent István Király Múzeum (Országzászló tér 3.)
Előadás a nyelv- és néprokonságról a rokon
népek napja alkalmából. Előadó: Kozmács
István nyelvész.

Őszi kiállítások
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 kiállítása.
Megtekinthető: október 12-ig.
Régi levelek
Feketehegy–Szárazréti Közösségi
Ház
Kiállítás Szűts Angéla képzőművész munkáiból. Megtekinthető:
október 13-ig.

Ne feledje! Női Klub minden héten
pénteken a Fehérvári Civil
Központban!
A rendezvény ingyenes.
A program az Alapítvány a Székesfehérvári
Fogyasztóvédelemért TÁMOP-5.5.4-13/2-20130039 számú, Alba Pont-Lakóközösségi Információs Szolgáltató Iroda létrehozása Fehérváron
című projekt részeként valósul meg.

Péntek:

23

Az üveg varázsa
Vörösmarty Színház – Forrás
Galéria
Keller Ági és Németh Mariann

kiállítása. Megtekinthető: október
15-ig.
Alulnézet – Erdély 2013
A Szabadművelődés Háza
Dénes János fotókiállítása. Megtekinthető: október 16-ig.
Seuso-kiállítás
Szent István Király Múzeum (Fő
utcai épület)
Történelmi jelentőségű kiállítás. A
Római Birodalom egyik, ha talán
nem a legjelentősebb kincsleletének bemutatásához számos
rendezvény, előadások, szakvezetések kapcsolódnak. Megtekinthető:
2015. január 15-ig.
Türelemjáték
18 óra Szent István Király Múzeum
Varga Gábor Farkas képzőművész
kiállítása. Megtekinthető: 2015.
január 25-ig.
Régészeti pillanatképek – ásatásaink legújabb kincsei 2011-2014
Csók István Képtár
A kiállítás megtekinthető: 2015.
február 28-ig.

Részletes programajánlónkat a www.szekesfehervar.hu eseménynaptárában olvashatja!
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Állatbarát rendőrség

Fotó: FMRFK

Fotó: FMRFK

Elismerő oklevelet kapott a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság a HEROSZ-tól.
Az egyenruhások az állatokhoz való emberséges hozzáállásuk miatt érdemelték
ki a kitüntetést.

Fotó: Bácskai Gergely

Tigi, a négy éves holland juhász kábítószer-kereső kutya kapta idén a Szolgálatban négy lábon kitüntetést a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságon. A
rendőrség azonban nemcsak Rudniczai Rudolf főtörzszászlós kutyáját valamint az ő négylábú társait tartja nagy becsben, minden bajba jutott állatra kiemelt figyelmet fordítanak. Pedig a rendőröknek nem feladata az állatmentés.

A rendőrök emberséges hozzáállását a HEROSZ oklevéllel ismerte el. A
kitüntetést a szervezet elnöke, dr. Berey Attila adta át a főkapitányság gazdasági igazgatójának, dr. Nagy Gábor rendőr alezredesnek.

Attila hozzátette, országos szinten
meglehetősen heterogén a különböző
hatóságok hozzáállása, de városunkban
kifogástalan a közös munka.
A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
gazdasági igazgatója kollégái nevében

Fotó: Kiss László

Mint a Herman Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület
elnöke elmondta, a hatékony állatvédelmi munkához egyedül a szervezet
tevékenysége kevés, rendkívül fontos
a hatóságok együttműködése is. Berey

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságon tizenegy kutya teljesít szolgálatot. Az egyik
legfiatalabb páros Norris és Szinyéri Béla rendőr őrmester. Nemcsak a kutyás rendőrök figyelnek az állatokra, egyik járőr sem megy el egyetlen bajba jutott mellett sem.

A megyei rendőrök az elmúlt hetekben egy elhagyott macskának kerestek új gazdát, de segítettek már madárfiókán, kutyán és egy kismalacon is

köszönetét fejezte ki az elismerésért,
majd elmondta: a főkapitányság kiemelten kezeli az állatokkal kapcsolatos
bejelentéseket és a velük szemben
elkövetett bűncselekmények felderítését.
Az elmúlt két évben nem változott
az ilyen jellegű esetek száma, több

tucatnyi eljárást indítottak a megyében.
Az alezredes azonban nemcsak erre
büszke. Mint Nagy Gábor fogalmazott,
a nyomozás rendőri feladat, de kollégái
az elmúlt időszakban nemcsak szakmai
hozzáértésükről tettek tanúbizonyságot,
hanem emberségből is jelesre vizsgáztak.

FEHÉRVÁR

HIRDETÉS

közéleti hetilap
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Kiemelt ajánlataink:
október 7. 19:45 Paletta – kulturális magazin. Benne: A Seuso-kincs Székesfehérváron
október 12. 15:30 ARKSE–Csurgó kézilabda-mérkőzés közvetítése felvételről
K Ö Z É L E T - K U LT Ú R A - S P O R T - S Z Ó R A K O Z Á S

október 12. 18:30 Választás 2014 – a Fehérvár Televízió élő adása exit poll-adatokkal, elemzésekkel,
szakértő vendégekkel. Az adást jelnyelvi tolmács közreműködésével láthatják.

A Fehérvár Televízió műsora 2014. október 6-tól október 12-ig:
2014. 10. 06. HÉTFŐ

2014. 10. 07. KEDD

2014. 10. 08. SZERDA

2014. 10. 09. CSÜTÖRTÖK

2014. 10. 10. PÉNTEK

2014. 10. 11. SZOMBAT

2014. 10. 12. VASÁRNAP

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
07:55 Együtt – ismétlés
08:20 Képes hírek – benne
egész órakor A hét
hírei ismétlése
10:00 Trópusi hőség – Szex,
hazugság, altató –
am. sorozat (12)
10:55 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
17:35 Hitünk és életünk
– ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek
20:20 Marco Polo – am.
sorozat 1. rész (12)
21:20 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:05 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:45 Agrárinfó – ismétlés
08:20 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Honvéd7 – ismétlés
11:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:35 Agrárinfó – ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális
magazin
20:15 Hírek
20:20 Választás 2014 Polgármesterjelöltek
bemutatkozása:
Csabai Béla: DK
20:50 Választás 2014Polgármester
jelöltek bemutatkozása:
Horváth-Tancsa
Ágnes Izabell:
JOBBIK
21:20 Marco Polo – am.
sorozat 2. rész (12)
22:40 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
23:25 Képes hírek

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:45 Paletta – ismétlés
08:20 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:35 Paletta – ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa
- sportmagazin
20:15 Hírek
20:20 Választás 2014 Polgármesterjelöltek
bemutatkozása: Bialkó
László Gergő: LMP
20:50 Választás 2014 Polgármesterjelöltek
bemutatkozása: CserPalkovics András:
FIDESZ-KDNP
21:20 Videoton FC - ÚTE
labdarúgó mérkőzés
közvetítése felvételről
23:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:45 Képes hírek

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:45 Bajnokok városa
- ismétlés
08:20 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:35 Bajnokok városa-ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi magazin
20:15 Hírek
20:20 Választás 2014 Polgármesterjelöltek
bemutatkozása: Mező
Balázs Béla: Nyugodt
Hétköznapokért
Polgárőr Egyesület
20:50 Választás 2014 Polgármesterjelöltek
bemutatkozása: Márton
Roland: MSZP-Együtt
21:20 Real Madrid – Alba
Fehérvár kosárlabda
mérkőzés közvetítése
felvételről
22:30 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:15 Képes hírek

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:45 Együtt – ismétlés
08:20 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:35 Együtt - ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – közéleti
magazin
20:00 Honvéd7 – honvédelmi
magazin
20:15 Hírek
20:20 Választás 2014 Polgármesterjelöltek
bemutatkozása: Juhász
László: VÁLASZ
20:50 Marco Polo – am.
sorozat 3. rész (12)
22:10 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:35 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:10 Köztér – ismétlés
17:45 Honvéd7 – ismétlés
18:00 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Trópusi hőség –
Elhagyatva – am.
sorozat (12)
20:15 Jó estét, Fehérvár! –
ismétlés
20:35 Marco Polo – am.
sorozat 4. rész (12)
21:45 Jó estét, Fehérvár! –
ismétlés
22:05 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
15:30 ARKSE – Csurgó –
kézilabda mérkőzés
közvetítése felvételről
16:50 Fehérvár AV 19 –
Dornbirn jégkorong
mérkőzés közvetítése
felvételről
18:30 VÁLASZTÁS 2014
19:00 A hét hírei
19:20 VÁLASZTÁS 2014
23:30 Képes hírek
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3:1 a szerelem javára
Ének, zene, tánc, szerelem és humor.
Ezzel indul az idei évad a Vörösmarty
Színházban. A 3:1 a szerelem javára
című darab premierjét tartották a
hétvégén a teátrumban. Az 1936-ban
született mű szerzőit, Ábrahám Pált,
Szilágyi Lászlót, Kellér Dezsőt és
Harmath Imrét feltehetően a berlini
olimpián sikeresen szereplő magyar
sportolók, köztük az olimpiai aranyérmet nyert pólósok ihlették meg a
zenés vígjáték megírására. A darabot
Bagó Bertalan rendezte.

Bagó Bertalan elővette és
alaposan leporolta a történetet, így egy igencsak mozgalmas előadás született. A
cselekmény szerint a magyar
vízilabdacsapat az angolok
felett aratott 3:1-es győzelme
után hazafelé készül, amikor
a szobába beront a zaklatott
menyasszony, Gingi (Földes
Eszter), aki kényszerházassá-

Fotó: Simon Erika

Látrányi Viktória

Fordulatokban gazdag, kalandos történet elevenedik meg a színpadon

ga elől menekül. A lovagias
magyar pólósok védelmükbe
veszik a lányt, és a csapatkapitány tiltakozása ellenére

magukkal viszik Badacsonyba,
Szirmay báró (Sághy Tamás)
villájába, ahol a visszavágóra kellene készülniük. Az

Szereplők

edzőtábor nyugalmát azonban
nemcsak a szöktetett menyas�szony, hanem egy leányiskola
és a Londonból érkező skót
apuka (Kricsár Kamill) is
megzavarja. Egy biztos, akik
könnyed kikapcsolódásra
számítanak, nem csalódnak,
hiszen ehhez minden adott
két félidőben: számtalan poén,
vidámság, ének, tánc, szerelem és sok-sok félreértés. A
darabon érezhető a befektető
munka, a játéktér folyamatosan megtelik élettel, Földes
Eszter, Sághy Tamás játéka az
előadás minden pillanatában
szerethető. Látványosak Sántha Borcsa díszletmegoldásai,
jelmezei is.
Díszlet- és jelmeztervező:
Sántha Borcsa
Dramaturg: Tucsni András
Koreográfus: Blaskó Borbála
Zenei vezető: Dobri Dániel
Rendező: Bagó Bertalan

Földes Eszter, Váradi Eszter Sára, Varga Gabriella, Radnay Csilla,
Kricsár Kamill, Sághy Tamás, Makranczi Zalán, Kádas József, Lábodi
Ádám, Krisztik Csaba, Andrássy Máté, Rovó Tamás, Gál Gergely,
Juhász Illés, Szirmai Irén, Vida Emőke, Kertész Júlia, Horváth Bernadett, Ostorházi Bernadett.

Nagy csapatok találkozása
Látrányi Viktória

Egy a legendás

A kultúra és a sport összetalálkozott
hétvégén a fehérvári teátrumban. Adott
egy történet, mely egy legendás győzelemhez kötődik. Mindezt gazdagítsuk
olyan csapatokkal, személyekkel, akik a
Bajnokok Városává tették Fehérvárt. S ha
véget ér az előadás, fűszerezzük tovább
a történetet, ültessük egy asztal köré a
művészeket és a sportolókat, és nézzük
meg, mi születik a nagy találkozásból!

A 3:1 a szerelem javára című zenés
vígjáték bemutatóját egy sportos
fogadás követte. A darab témájának
apropóján az október negyediki
premierre meghívták Székesfehérvár
bajnok sportolóit: jelen volt az Alba
Fehérvár kosárlabdacsapata valamint

Fotó: Simon Erika

sikerek közül

Zsonglőrködés a labdával. Makranczi Zalán színművész próbált trükköket
mutatni az Alba Fehérvár kosarasának, Supola Zoltánnak.

a Fehérvár AV 19 jégkorongcsapata is. Az előadás szünetében
a pódiumszínpadon felavatták a
Vörösmarty tortát, a premier után

pedig az emeleti művésztársalgóban
látták vendégül a sportolókat, ahol
találkozhattak a vígjáték szereplőivel
és alkotóival.

„Amikor 1936-ban megnyertük
az olimpiát, akkor már világ- és
Európa-bajnok volt a magyar
válogatott. Azóta is töretlenül
halad felfelé a vízilabda sportág, és tartja a magas színvonalat. Büszkék lehetünk arra,
hogy Magyarországon régebben
is voltak, és most is vannak
nagyon nagy győzelmeink.”
– néhány hónappal ezelőtt az
évadtervekkel foglalkozó tájékoztatón ezeket a gondolatokat
fogalmazta meg Bagó Bertalan
rendező a darab kapcsán.
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Fél napra jönnek, közelről csodálhatók
Somos Zoltán

A Real Madrid kosarasai 70-57-re lelépték a Gran Canaria csapatát a spanyol
bajnokság első mérkőzésén. Mindennek
nem sok hírértéke lenne számunkra,
ha szerdán nem Fehérváron lépne fel a
világ egyik legjobb csapata.

Az előkészítő munka a végéhez
ért, de nyugodt majd akkor lehet a Real Madrid vendégjátékát szervező csapat, ha a királyi
gárda a gálameccs után haza is
utazott. Az nem állítható, hogy
monstre programot bonyolítanak a madridiak, hiszen szerdán
fél napot (sem) töltenek
hazánkban, de ebbe azért belefér ez-az. Délután fél egykor
landolnak Ferihegyen, ahonnan
Felcsútra buszoznak, a Real
magyar ikonja előtt tisztelegve
nézik meg a Puskás-kiállítást.
Ez idő alatt a fehérvári kosárcsarnokban már pattog a labda,
az U-14-es korosztályban a Dá-

A spanyol Szuperkupa megnyerésével kezdte a szezont a Real

vid Kornél Akadémia a Bajával
játszik bajnokit. Ezután kiürítik
a csarnokot, hogy aztán a 16
órai kapunyitásnál már a Realmeccs jegyeivel léphessenek be a
szurkolók. Ülőhelyre már nincs
jegy, állóra kevés még akad,
biztosan telt ház lesz. A Real

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

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

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

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

délután három óra körül érkezik
Fehérvárra, a Magyar Király
Szállóban pihennek a vendégek. A spanyol Szuperkupát a
Barcelona földbe döngölésével
(99-78) elhódító sztárgárda a
legerősebb keretével érkezik,
a világsztárok közül ketten

16.30-kor tiszteletüket teszik a
Seuso-kiállításon, a csapatvezetők társaságában. A Fő utcai
séta közben vagy a szálloda
környékén lesz tehát lehetőség
testközelből látni a sztárokat,
de érintkezni velük nem lehet.
A Real szigorú feltételei között
szerepel, hogy kizárólag a meccs
utáni sajtótájékoztatón nyilatkoznak a madridiak. Persze a
közönség számára a játékuk lesz
a legfontosabb. A 19 órakor
kezdődő, Alba Fehérvár elleni
mérkőzés előtt egy órával érkezik a csarnokba a sztárgárda. (A
DKKA-Vasas U-18-as előmeccs
akkor már véget is ér.) A szervezők arra kérik az autóval érkező
szurkolókat, hogy a közeli bevásárlóközpont parkolóját vegyék
igénybe. Feldobás tehát este
hétkor. A Real Madrid tíz óra
után már nem lesz Fehérváron,
de alighanem maradandó emléket hagy a kosárlabda magyar
szerelmeseiben.
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Újra pályán az Alba Liga mezőnye
Somos zoltán

Sok újdonságot hozott az
előző idény, de a lényeg a pályán
szerencsére nem változott: sok
csapat, jó meccsek, kellemes időtöltés egyre szervezettebb körülmények között. Most, a 2014/15ös idény elején megállapíthatjuk,
a kispályás foci népszerűségének
nem ártott a „központosítás”, az
eleinte kételyeket megfogalmazó
csapatvezetők alkalmazkodtak az
új feltételekhez. A pályán pedig,
mint hosszú évek óta mindig,
összeszokott csapatok, régi és
új társaságok kergetik a labdát.
Az idei szezonra hetvennégy
csapat nevezett a három bajnoki
osztályba. A legnagyobb változás,
hogy már csak két helyszínen
bonyolítják a meccseket az
eddigi három helyett, de ez
inkább előrelépés. A műfüves
Főnix-csarnok, amelyben két

Fotók: Kiss László

Az első, „bejáratós” szezon után már
nem újdonság, hogy a nagy múltú
városi kispályás bajnokságot az MLSZ
megyei igazgatóságának égisze alatt,
Alba Liga néven rendezik.

A Karsai Alba–FC Golaso meccs klasszikus eredménnyel, 6-3-mal zárult a harmadosztályban

pályán játszhatják párhuzamosan
a meccseket, immár nemcsak
a másod, hanem az első osz-

Olykor a névválasztás is poén – amúgy a K.F.T. simán nyert

tály otthona is, utóbbi, vagyis a
„csúcsliga” otthagyta a Köfémcsarnokot.

Csütörtökönként rendezik a
tizenegy csapatos első osztály
meccseit. Az első fordulóban a
friss feljutó Pelsotool rendesen
letette névjegyét, 7-0-lal intézte
el az Alba-Csavart. A másik
újonc, a Fehérvár Sped is győzött, ami azt mutatja, hogy kiegyensúlyozott lesz a bajnokság.
Akárcsak egy osztállyal lejjebb,
ahol három csoportra osztották a
mezőnyt. Van ezek között olyan,
amelyben öt mérkőzésből három
is döntetlennel végződött az első
körben, vagyis tényleg garantáltak az izgalmak. Szintén három
csoportban küzdenek a harmadosztály csapatai, számukra nem
új, ám nagyszerűen felújított
teremben. A Tóvárosi Általános
Iskola tornaterme az új parkettával még vonzóbb, világosabb lett,
alighanem élmény rajta focizni
az amatőröknek. Mert az Alba
Liga mezőnye, bár található
benne nem egy nagypályás
múlttal is rendelkező játékos,
alapvetően továbbra is amatőr,
és a legnépszerűbb sportág
fehérvári bázisának változatlan
stabilitásáról árulkodik.
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Főpróbaként erődemonstráció

Sportműsor
Sport a TV-ben

Somos Zoltán

A Real Madrid fellépését
(lásd még lapunk 27. oldalát)
mégsem neveznénk edzőmeccsnek, úgyhogy maradjunk
annyiban, a bajnokság előtti
utolsó felkészülési találkozóját
csütörtökön játszotta a fehérvári
kosárcsapat. Amely mindig a
négybe jutás határozott céljával
vág neki a szezonnak. Így megy
ez már vagy húsz éve, és soha
nem is volt irreális magasra
tenni a lécet, hiszen Fehérváron
rendezettek a körülmények,
van lehetőség jó játékosokat
igazolni. Kérdés, sikerül-e, de
ez csak téthelyzetben derül ki
igazán. Az előszezon alapján
úgy tűnik, van fantázia az új

Fotó: Simon Erika

Majdnem ötven ponttal nyerte meg
utolsó felkészülési mérkőzését az
Alba Fehérvár. Bár a Nyíregyháza
nem volt túl acélos ellenfél, a nagy
különbségű győzelem biztató.

Tóth Péter (11) megbízhatóan helyettesítette Simont

Albában, persze nem kevés
munkára lesz még szükség. A
Nyíregyháza elleni 94-49-es
eredményben azonnal feltűnik
a kevés kapott pont – Marcel
Tenter vezetőedző, mint a
komoly szakemberek általában,
a jó védekezésre kíván alapozni.
A légiósok közül a két amerikai,
Kromah és Melvin egyformán
tud ponterősen játszani – de a

legnagyobb tapsot egy harmadik
kapta. Brandon Wood, a tavalyi
bajnokcsapat tagja (egyelőre…?)
csak edz a csapattal, pályára
lépett, dobott is 11 pontot. A
magyar mag is megbízhatónak
tűnik, főleg, ha visszatér a sérült
Simon Balázs. Lehet tehát ismét
reménykedni, az első feldobás
vasárnap 19.30-kor, a Jászberény
ellen lesz hazai pályán.

Ezen a héten négy
mérkőzéssel várjuk
kedves nézőinket a
Fehérvár Televízióban.
A Videoton menetel
minden fronton. Szerda este megnézhetik,
hogy a Ligakupában
az Újpest ellen mindez folytatódik-e. A
csütörtök lesz az igazi
fénypont a héten, mást
nagyon nem is írnánk
ehhez, csak ennyit:
Alba Fehérvár–Real
Madrid 21:20-tól a
Fehérvár TV-ben!
Vasárnap délután előbb
kiderül, mire megy hazai pályán az ARKSE a
Csurgó ellen, majd azt
is megtudhatjuk, legyőzi-e a Fehérvár AV 19
a Dornbirn együttesét
az EBEL-ben. Ütős kis
hét lesz, az biztos!

A vesszőfutás folytatódott
Újabb két meccsen van túl az EBEL-ben a
Fehérvár AV 19, és sajnos csakúgy, mint
egy héttel korábban, ezúttal sem sikerült
növelnie pontjainak számát.

Pénteken a Bécs együttesét fogadta
az EBEL-ben a Fehérvár AV 19, és
bár még az ellenfél edzője szerint is
jobb volt a Volán a Capitals csapatánál, 3-2-es vereséget szenvedett.
Pedig a légiósokra ezúttal sem
lehetett panasz, a két gólon Banham
és Marino osztozott. Az is tény,
hogy – hasonlóan a fehérvári kézis
hölgyekhez – rengeteg a sérült a
csapatban, így finoman fogalmazva
sincs könnyű helyzetben a szakvezetés. Ennek ellenére a két héttel
korábbi 4-0-s győzelemre alapozva
optimistán utaztak a fehérváriak az
Olimpija Ljubljana otthonába, ahol
korábban is sikerült már többször
nyernie a Volánnak.
Ezúttal azonban a hazaiak örülhettek. Az első harmadból már csak 41

másodpercet kellett volna kihúznia
a Fehérvárnak, ám a Ljubljana
harmadik emberelőnyét már gólra
váltotta: Miha Logar talált Rajna
Miklós kapujába a szünet előtt. A
27. percben összejött az egyenlítés,
Tokaji szerzett gólt. A fehérvári
öröm azonban nem tartott sokáig, tíz
perccel később Leber szerezte meg

ismét a vezetést a Ljubljanának. A
záró harmad legelején aztán gyorsan
eldöntötték a két pont sorsát a
szlovének, tizenhárom másodperccel
az újrakezdés után Anze Roppert
lőtte a harmadikat. A végén ugyan
Pallin mester lehozta Rajna kapust,
és még egy emberelőnyt is kiharcolt
a magyar együttes, a végeredményen

Fotó: Kiss László

KAiser TAmás

Hiába a nagy küzdelem, egyelőre nem jönnek a pontok a Volánnál

ez már nem változtatott: 3-1-re nyert
az Olimpija.
A Volán mérlege így nem túl fényes,
négy legutóbbi meccsén négy vereséget szenvedett. Szombaton előbb a
Dornbirn, vasárnap az Innsbruck ellen
lehet ezen javítani. Könnyebbséget jelenthet, hogy mindkét ellenfelét hazai
pályán fogadja a Fehérvár AV 19.
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Ezúttal nem zárt jól a retesz
KAiser TAmás

Figyeljünk

Papírforma eredményt hozott a Fehérvár KC–Ferencváros mérkőzés a női kézilabda bajnokság hatodik fordulójában.
Ezúttal az FKC-tól jól megszokott kiváló
védekezést nem láthatták a szurkolók,
a Fradi harminc, míg a fehérváriak
tizenkilenc gólig jutottak.

Fotók: Kiss László

Nem a Ferencváros ellen kell
begyűjteni azokat a pontokat,
melyekkel a legjobb négy közé
lehet kerülni. Ezzel nagyjából
valamennyi elődöntőre áhítozó
együttes így van (igaz a siófokiaknak sikerült pontot rabolniuk
a Népligetből), és a Fehérvárnak
ezúttal sem jött össze a bravúr.

Kazai Anita szerint az elején ment
el a hajó

rájuk is!

Ishitate Mayuko pénteken, az Ázsia Játékokon szerzett ezüstéremmel tért
vissza Székesfehérvárra

Pedig nem kezdte rosszul a
találkozót Bakó Botond több
sebből vérző csapata, de a lendület
csak néhány percig tartott ki. A
Fradi megrázta magát, és hamar
ellépett, a szünetre ötgólos előnyt
dolgoztak ki Szucsánszki Zitáék.
A magabiztos előnyt a második
harminc perc során sem adta ki
a kezéből a Győr mögött rendre
ezüstérmes zöld-fehér alakulat.
A fehérváriaktól eddig látott
kiváló védekezés csak nem akart
összeállni, a gólokat pedig most
sem ontották Hajduch Csengéék,
igaz, a megszerzett hét pontot
sem elsősorban a hibátlanul
működő támadójátéknak köszönhették korábban. Szégyenkezni
ugyanakkor nem kell, a rengeteg
hiányzó miatt tartalékosan felálló
fehérváriak küzdöttek becsülettel.

Ez szombat este 30-19-es vereséghez volt elég. „Az a minimum,
hogy küzdünk! – kezdte Kazai
Anita, az FKC balszélsője. – A
védekezésünk pedig az eddigieknél jóval gyengébb volt, ez a most
kapott harminc gól nagyon sok.
Számtalan olyan hibát követtünk
el, amiket megbeszéltünk, hogy
nem szabad. Ugyanúgy kivideóztuk őket, mint a korábbi ellenfeleket, de valahogy most nem
sikerült megvalósítanunk azt, amit
szerettünk volna. Az elején ment
el a meccs, nagyon elengedtük a
Fradit, utána azonban jól küzdöttünk, de ennyi technikai hiba egy
ilyen jó csapat ellen nem fér bele!”
Most egy hosszabb szünet jön a
bajnokságban, a Fehérvár legközelebb október 15-én, Nagyatádon
lép pályára a Magyar Kupában.

Bakó Botond: ugyanolyan acélosak leszünk, mint korábban!
Azt kérted a játékosoktól, hogy csússzanakmásszanak, haljanak meg a pályán. Ebből
mennyit kaptál vissza?
Azt gondolom, talán túl könnyen meghaltunk, de nem tudok haragudni a lányokra,
hiszen nagyon sok problémával küszködünk. A három sérültünk mellett Ishitate
Mayuko pénteken tért vissza az Ázsia
Játékokról, ennyi idő alatt nem lehet leküzdeni az időeltolódás okozta fáradtságot.
Lackovic és Bogoszavljevics a héten nem
tudott velünk edzeni, mert arcüreggyulladásuk van. Ezt mindenképpen megéreztük
ma. Érződött a lendületünkön illetve a
védekezésünkön, hogy nem vagyunk
annyira acélosak. De mit is várhatnék ilyen

Németh Zoltán

helyzetben? Akartunk, mentünk, de nem
volt igazi átütőerőnk. Visszatérnek majd a
sérültjeink, meggyógyulnak a betegeink,
és ugyanolyan acélosak leszünk, mint a
korábbi fordulókban!
Jön a válogatott szünet, ami a játékosoknak
jól jön, hiszen lehet töltődni, de abból a
szempontból mennyire jön jól, hogy megint
elveszítesz három játékost – Mayer Szabinát, Horváth Bernadettet és Kiss Évát – akik
mennek a válogatotthoz?
Abszolút nem jön jól ez a szünet, hiszen
ahogy mondtam, hárman amúgy is hiányoznak sérülés miatt. Most így még hárman
nem lesznek velünk, így pedig megint csak
az egyéni képességeket tudjuk fejleszteni,

a taktikával csak minimálisan tudunk
foglalkozni. Kiss Éváék a válogatottnál
játszanak majd négy mérkőzést, nyilván
kifacsarva érkeznek vissza. Nem is értem
ezt a válogatott programot, hogy miért
kell ilyen időszakra összetartást szervezni.
Tudom, hogy fontos a válogatott, de amikor
szerdán Magyar Kupa-meccs van, akkor
nem értem, miért kell még a hétvégén
három mérkőzést játszani! Ez az én véleményem, ami vagy tetszik az embereknek,
vagy nem. Még az a szerencse, hogy a
sorsolásunk a kupában jó, egy viszonylag
könnyebb ellenfelet kaptunk. De ez a szituáció edzés és felkészülés szempontjából
tragikus számunkra!

A versenysport kőkemény csata.
Harc a méterekkel, másodpercekkel, az ellenféllel, olykor az
időjárással, a játékvezetőkkel, de
harc a sportolónak saját magával
is, szervezetével, kitartásával,
küzdeni tudásával. Kőkemény
csata zajlik az utánpótlásért is,
főleg egy olyan városban, mint
Székesfehérvár, ahol szinte minden sportág képviselteti magát.
Kellenek az ifjak, minden klub
keresi a csiszolatlan gyémántokat,
a jelen tehetségeit, akikből egyszer
majd a jövő csillagai lesznek.
Valljuk be, egyenlőtlen csata ez.
Nem igazságos, de nem is lehet
igazságos: a jól menedzselt, sikeres
klubok nagyobb eséllyel csábítják magukhoz a sportágak közt
vacilláló gyerekeket és szülőket,
mint a kevésbé tehetős, ám hasonló
szorgalommal dolgozó kisebb
egyesületek.
Az elmúlt héten rendezte meg
hagyományos versenyét a Székesfehérvári Vívó Sport Egyesület,
mely hazánk legjobb utánpótlás
párbajtőrözőit látta vendégül.
Tóth Zsófia személyben a lányok
között a döntőben is érdekelt volt
az SZVSE, mely csakis és kizárólag utánpótlás-neveléssel foglalkozik. Tizennyolc éves korban a
továbbtanulás előtt álló fiatalok
kirepülnek a fészekből, az igazán
tehetségesek nevesebb, tehetősebb
klubokban folytatják, és – ahogy
erre már volt példa – onnan kapnak meghívót a válogatottakba.
Nem könnyű ezt megélni, hiszen
a befektetett munka máshol
kamatozik. De az SZVSE-nél és a
hasonló cipőben járó más fehérvári
egyesületeknél minden évben újrakezdik. Új tehetségeket keresnek,
kinevelik az új generációt, teszik
mindezt úgy, hogy tudják: a
felnövő gyerekek ugyan máshol
futnak be sikeres felnőtt karriert,
ám az alapokat itt, Fehérváron
tanulják meg.
Ez profizmus kérem, tiszteljük és
figyeljük az ilyen műhelyeket is!
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Megállíthatatlanok?
Németh Zoltán

Igen hízelgő szavakkal beszélt
hétvégi legyőzőjéről Véber
György, a PMFC vezetőedzője,
aki azt mondta: olyan érzés volt
a Videoton FC ellen futballozni, mintha egy nemzetközi
mérkőzésen egy, a magyarnál
erősebb bajnokságból érkező
csapattal játszottak volna. Tény, a
Vidi jelenleg kiemelkedik a honi
mezőnyből, ennek megállapítására elég a tabellára pillantani:

Fotó: vidi.hu

Tizedik bajnokiján tizedik győzelmét
aratta a Videoton FC, a címben feltett
kérdésre így egyelőre igen a határozott válasz. Joan Carrillo együttese
ezúttal Pécsett zsebelte be a három
pontot, a 2-0-s siker Nikolics Nemanja
bombájával, illetve egy öngólként
jegyzőkönyvezett találattal született
meg. Nikó ezzel a góllal már a klub
történetének második legeredményesebb játékosa az élvonalban elért
találatokat tekintve.

Nikó, a bombázó. A fehérváriak csatára már második a bajnoki gólszerzők
örökranglistáján, csapatával együtt megállíthatatlan ebben a szezonban.

a fehérváriak tíz forduló után
a maximálisan begyűjthető 30
ponttal, 27 rúgott és mindössze
3 kapott góllal állnak az élen.
A legutóbbi fordulóban Nikolics
Nemanja kezdte a gólszerzést.
A fehérváriak támadója (aki a

Ugrics és Szabó Kft.

közelmúltban azt nyilatkozta, ne
várjanak tőle távoli bombagólokat) a 37. percben 24 méterről
kipókhálózta a rövid felső sarkot.
Az első félidő utolsó percében
pedig egy remek akció végén
a menteni igyekvő pécsi védő,

8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 9. • Telefon: 06 22 510 060

Andrej Causic pörgetett saját
kapujába.
„Szerencsére sikerült megnyernünk
zsinórban a tizedik meccsünket is,
ami minden ellenkező véleménnyel
szemben borzasztó nehéz feladat.
Ez csak akkor sikerülhet egy csapatnak, ha profi játékosok alkotják
– és itt nem csak a ma keretben
lévőkre gondolok – de kell hozzá az
összes stábtag odaadó munkája is.
És persze kellenek a szurkolóink is,
akiknek szintén nagyon köszönjük
a támogatást!” – nyilatkozta a
vidi.hu-nak a lefújás után Joan
Carrillo vezetőedző.
Nikolics a PMFC-nek lőtt góljával 78-ra növelte piros-kékben
szerzett bajnoki találatai számát,
ezzel utolérte Burcsa Győzőt az
örökranglistán. A válogatott keretbe utólag behívott támadó előtt
már csak egy játékos áll, a 111
gólos Szabó József. Nikó legközelebb október 19-én, a Debrecen
elleni hazai rangadón gyarapíthatja tovább góljai számát.

www.renaultfehervar.hu

