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3:0
Három választás éve volt az
idei. Három izgalommentes
választásé. 1989 óta minden
népszavazást és választást
érdeklődéssel figyeltem, de
nem emlékszem olyanra,
amikor a pártok és a választók egyaránt ilyen méla
közönnyel vették tudomásul
előre a végeredményt. A
győztesnek nincs miért magyarázkodnia, hangoskodnia
sem szükséges a kampány
során. De hogy az ellenzék is
lemondó legyintéssel intézi el
mindhárom megmérettetést,
hogy kampánya kizárólag
suta bakik sorozatából áll,
az példátlan.
Pedig igazi tétje a választásnak az osztódással
szaporodó baloldali ellenzék
számára volt. Ez a tét pedig
a fennmaradás. Láttunk már példát ilyesmire
Lengyelországban. Ott a
baloldal olyan parádésan
küzdötte le magát szabad
szemmel nem látható méretűre, hogy évek óta csak az a
kérdés, a jobboldal szelídebb
vagy karcosabb ága vezeti
az országot.
Az idei választások nálunk
is hasonló folyamatot indítottak el. Vasárnap nyilvánvalóvá vált, hogy a karcos
jobboldal a második erő az
országban. Mindenki más
az eljelentéktelenedés határán billeg, sokan közülük
intenzíven dolgoznak azon,
hogy át is billenjenek.
Brüsszelben is ideje lenne észlelni, mi történik
Magyarországon. Az ország
dühödt megregulázása vélt
vagy valós problémák miatt
műsoron maradhat, de ezzel
a demokrácia önjelölt védelmezői láncfűrésszel vágják
az ágat saját maguk alatt.
Le lehet cserélni egy csapatot három-nullás győzelem
után, csak előtte érdemes
körülnézni a cserepadon!

Választás 2014 –lezárult a küzdelem
nagy zoltán péter

Az idei harmadik választáson esett túl
az ország. Október 12-én, vasárnap
lezárult az önkormányzati választás. Székesfehérváron a papírforma
szerint tizenkét választókerületben a
Fidesz, két választókerületben pedig
egy-egy független képviselő jutott
be az önkormányzat képviselő-testületébe. Hatan listáról csatlakoznak
hozzájuk.

Székesfehérváron a választópolgárok 37,7%-a vett részt a
választásokon, 31 166 szavazatot
adtunk le vasárnap. A mérsékelt
részvétel annak is betudható,
hogy a választok jelentős része
nem kívánt változtatni, ezért inkább távol maradt a szavazástól
– elemezte a számokat Hervainé
Szabó Gyöngyvér politológus
a Fehérvár Televízió választási
műsorában.
Székesfehérváron a Fidesz az
elmúlt négy esztendőben olyan
programokat, beruházásokat,

Fotók: Simon Erika

Hagymásy András

A választási iroda működését Merényi Zoltán, a megyei választási bizottság
elnöke és Bóka Viktor, a városi választási bizottság elnöke irányították

majd a VÁLASZ, az LMP, végül
a Nyugodt Hétköznap jelöltje
követte.
Az idei önkormányzati választások már az esélyegyenlőség
jegyében zajlottak: a választókerületekben akadálymentesen
biztosították minden polgárnak
a szavazás lehetőségét.
Székesfehérváron gyakorlatilag

említhető esemény nélkül zajlott le a választás, a feldolgozást
a helyi választási iroda szakemberei, összesen 860 ember
bevonásával már éjfél előtt
elvégezték. Természetesen még
akad munkájuk az elkövetkező
napokban is, de az már várhatóan nem befolyásolja a választás
eredményét.

A győztes csapat

fejlesztéseket „tett le a város asztalára”, ami alapján a fehérvári
polgárok nem kívántak a város
vezetésén változtatni.
Cser-Palkovics András nyerte el
ismét a választók többségének
bizalmát, a szavazatok 64,5%-át
kapta. Második helyen Márton
Roland végzett 22,71%-kal, őt
a Jobbik polgármesterjelöltje,

Fehérvár polgármesterjelöltjeinek
végső sorrendje
Cser-Palkovics András FIDESZ
Márton Roland MSZP-EGYÜTT
Horváth-Tancsa Ágnes JOBBIK
Juhász László VÁLASZ-FÜGGETLEN
Bialkó László Gergő LMP
Mező Balázs Béla NYUGODT HÉTKÖZNAP

19 794
6 969
1 975
812
782
354

64.5 %
22.71 %
6.44 %
2.65 %
2.55 %
1.15 %

VÁLASZTÁS 2014

közéleti hetilap

FEHÉRVÁR

3

A HETILAP

Egyértelmű felhatalmazás öt évre
Gáspár Péter

A szavazatok közel kétharmadát
kapta meg a fehérvári választóktól. Mit gondol, minek köszönhető
ez az eredmény?
Abban bízom, hogy a fehérváriak látták annak a munkának
az eredményét, amit 2010 és
2014 között el tudtunk végezni
Székesfehérváron. Nagyon sok
közösség állt mellénk, és most
ezek a közösségek arra voksoltak, hogy folytassuk a munkát
a következő években. 2010
őszén egy fiatal városvezetés
megelőlegezett bizalmat kapott
a fehérváriaktól, a mostani eredmény azonban már értékítélet
a 2010 és 2014 között elvégzett
munkánkról. A fehérváriak azt
szeretnék, ha ezt a munkát folytatnánk a következő években. A
kampány fő szlogenje is az volt,
hogy „Folytassuk együtt!”, azaz
az előző ciklusban megkezdett
fejlesztéseket, folyamatokat be
tudjuk fejezni, erre építve pedig
új fejlesztéseket indítani.
Ez a mostani 64,5%-os eredmény
azt is mutatja, hogy rengeteg
olyan ember is támogatott bennünket, akik nem pártpolitikai
alapon döntöttek, nem biztos,
hogy mindig Fidesz-szavazók
voltak vagy lesznek, hanem úgy
érezték, hogy ez a városvezetés
megkaphatja a bizalmat tőlük is.
Nekünk az a dolgunk, hogy az ő
városukat is építsük, hiszen egy
Fehérvár van, akár jobboldali,
akár baloldali valaki. Aki ezt a
várost otthonaként szereti, annak
az az érdeke, hogy Fehérvár
fejlődjön. Erről is szól ez a magas
támogatási arány.
Hogyan értékeli az egyéni választókörzetekben született eredményeket?

Fotó: Simon Erika

Székesfehérváron Cser-Palkovics
András, a Fidesz-Magyar Polgári
Szövetség jelöltje nyerte az október
12-i polgármester-választást. A
választópolgárok 64.5 százaléka adta
le rá voksát. Székesfehérvár régi-új
polgármesterét az eredményekről
és a következő időszak feladatairól,
célkitűzéseiről kérdeztük.

A körzetek döntő többségét
ismételten sikerült megnyerni.
Ugyanannyi képviselőnk lesz a
testületben, mint az elmúlt négy
évben volt, bár részben megújult
a csapat. A polgármester mögött
tehát erős frakció áll, erős felhatalmazással és komoly támogatottsággal. Ez azt is jelenti,
hogy nincs mire hivatkozni, a
felelősség a miénk. Bízom benne, hogy öt év múlva is nyugodt
lelkiismerettel állhatunk oda a
fehérváriak elé. A holnapi naptól
kezdve vége a kampánynak,
vége a választási küzdelemnek.
Egy dolgunk van, hogy a várost
fejlesszük. Ez minden képviselő
feladata Fehérváron, legyen
akár ellenzéki, akár kormánypárti, jöjjön bármilyen jelölőszervezettől. Ma arra kaptunk
felhatalmazást, hogy ki-ki a saját
értékei mellett, de összességében
Fehérvár érdekeit képviselje.
Az elmúlt időszakban nagy
hangsúlyt kapott a célok között a
fehérvári közösségek megerősítése.
A következő öt évben mire számíthatunk e téren?
Továbbra is cél a közösségi
erő kihasználása, Székesfehér
közösségként való megerősítése. Ennek hosszasan lehetne
sorolni a történelmi előzményét.
Azt gondolom, a Szent István
Emlékév bizonyította, hogy az
emberekben megvan az összetartozás igénye, és ha létrejönnek
közösségi terek, legyen az a
Halesz vagy a Bregyó, ha létre-

jönnek közösségi programok,
például az Emlékév vagy egy
augusztusi ünnepségsorozat, akkor a fehérváriak mellé tudnak
állni. A közel 65%-os támogatottság is azt mutatja,hogy erős
közösség lett Fehérvár. Ez most
szavazatokban mutatkozott meg,
a jövőre nézve viszont inkább
elvárásokat jelent. A fehérvári
közösségek szívesen vettek
részt a munkában, és elvárják
tőlünk, városvezetőktől, hogy
bevonjuk őket a konzultációkba,
programokba, rendezvényekbe.
Továbbra is megadjuk az esélyt
arra, hogy akinek a városban van
kreatív ötlete, az megvalósíthassa. Fontos, hogy ne mindent mi
akarjunk kitalálni, de a segítséget, a keretet adjuk meg az
elképzelésekhez, legyenek ezek
idős vagy fiatal csoportok vagy
szakmákat képviselő közösségek.
Az embereknek érezniük kell,
hogy értük történnek a dolgok.
Akkor fogják ezt érezni, ha látják, hogy nap mint nap létrejön
valami kisebb vagy nagyobb
dolog a városban.
A részvételi arány tekintetében
hogyan értékeli az önkormányzati
választást?
Megköszönöm minden fehérvárinak, aki elment választani
és élt a demokratikus jogával,
hogy irányt adott Fehérvár
következő éveinek. Volt, aki azt
hirdette, hogy változást szeretne a városban, a fehérváriak
viszont egyértelműen döntöt-

tek, hogy ne legyen változás.
Aki elment, arra voksolt, hogy
folytassuk ezt a munkát, aki
pedig nem ment el, pont azért
tette ezt, mert úgy érezte, hogy
a folyamatok rendben vannak. Ugyanakkor azt tartom
értéknek, ha valaki elmegy
választani, és nemcsak jognak,
hanem kötelességnek fogja fel a
választás lehetőségét.
Lesz-e változás a bizottsági
struktúrák tekintetében, illetve
lesz-e olyan terület, ami nagyobb
hangsúlyt kaphat az új ciklusban?
A következő hetek feladata
lesz ezt eldönteni. Hosszú átmenet nem lesz, azt szeretném,
ha minél hamarabb meglenne
az alakuló közgyűlés, hogy a
munkát folytatni tudjuk. Nagy
változtatásokat nem tervezek.
Egy olyan terület van, amire
szükséges nagyobb figyelmet
fordítanunk, ez a kiemelt beruházások területe, amit érdemes
lesz külön kezelni mind a
várospolitika, mind a hivatal
szintjén. Az elkerülő út építésére, az Árpád-ház programra,
a rendezvénycsarnok fejlesztésére vagy a 2014 és 2020
közötti uniós források felhasználására gondolok. Ezeket
a feladatokat érdemes külön
kezelni, ezt a javaslatot meg
is fogom fogalmazni a következő napokban. Más komoly
változtatásokra nem készülök,
győztes csapaton amúgy sem
kell változtatni!
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Győztesek az egyéni választókerületekben
1. számú választókerület:

2. számú választókerület:

3. számú választókerület:

4. számú választókerület:

Égi Tamás (Fidesz):
Városunk szíve a Belváros.
Felújítása az elmúlt évek legszebb eredménye. A fejlesztések
folytatódnak, további területekre
is kiterjednek, terveim szerint a
parkolási gondokra is megoldást
hoznak.

Kovács Béla Sándor (Fidesz)
Az utóbbi években az önkormányzat vezetése konszolidálta a város
gazdálkodását, és megkezdte egy
következetes fejlesztési koncepció
végrehajtását. Ennek eredményei már
látszanak, és megtisztelő, hogy ebben
a munkában én is részt vehetek.

Horváth Miklós Béláné (Fidesz)
Szeretem a Vízivárost! Magaménak érzem az itt élők gondjait. Feladatom, hogy megoldjam
őket, és együtt alakítsuk közösséggé városrészünket. Köszönöm, hogy tovább szolgálhatom
Önöket!

Molnár Tamás (Fidesz)
Képviselőként az a célom,
hogy a 4-es választókerület egy
erős és összetartó közösséggé
kovácsolódjon, és pezsgő életet
élhessenek itt az emberek.
Együtt, közösen új lendületet
adhatunk a városrészünknek!

5. számú választókerület:

6. számú választókerület:

7. számú választókerület:

8. számú választókerület:

Mészáros Attila (Fidesz)
Az elmúlt négy év tapasztalataival gazdagodva folytatom a
megkezdett munkát a Tóváros,
Alsóváros városrészekben élők
érdekében. A közbiztonság, az
infrastruktúra és a közösségi
programok területén is szeretnénk fejleszteni.

Brájer Éva (Fidesz):
Maroshegyi képviselőként és
városvezetőként is vallom, hogy a
képviselői munka olyan szolgálat,
amely felelősséget ró ránk, teendőink, döntéseink ugyanakkor az
alkotás, a segítségnyújtás örömét
is rejtik. Ebben a szellemben
folytatom a munkámat.

Farkas László (független):
Köszönöm, hogy megtiszteltek
bizalmukkal a palotavárosiak,
a következő öt évben folytatjuk a városrészben megkezdett
fejlesztéseket. Amit ígértem, azt
teljesíteni fogom, és bízom benne, hogy a városvezetés – ahogy
eddig is – partner lesz ebben.

Viza Attila (Fidesz):
Palotaváros Székesfehérvár
legzöldebb városrésze. Képviselőként a további fejlesztéseken
fogok munkálkodni. Köszönöm
bizalmukat!

9. számú választókerület:

10. számú választókerület:

11. számú választókerület:

12. számú választókerület:

Szigli István (független):
Képviselőségem két évtizedes
távlatából bátran mondhatom:
soha ennyi pénz nem érkezett
egyetlen városrészbe, mint az
elmúlt ciklusban. Köszönöm,
hogy újra megtiszteltek bizalmukkal!

Földi Zoltán (Fidesz):
A jövőben is lakókörnyezetem problémáival, feladataival
foglalkozom, egy pillanatra sem
feledkezem meg Felsőváros hagyományairól, kulturális örökségéről, amit ápolni kötelességünk.

Deák Lajosné (Fidesz):
A mindennapokban azért dolgozom, hogy rendezett parkok,
szép közterületek és minél több
felújított út, járda legyen. Örömmel tölt el, hogy van eredménye
az elvégzett fejlesztéseknek,
köszönöm, hogy folytathatom a
munkámat!

Östör Annamária (Fidesz):
Öreghegy nemcsak az otthonom, hanem a szívügyem is!
Őrizzük tovább is hagyományait, folytassuk együtt szépítését,
az utak javítását, járdák, játszóterek építését!
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Listán bejutott képviselők:
A kompenzációs listán Márton Roland és But Sándor, az MSZPEgyütt, Csabai Béla, a Demokratikus Koalíció, Horváth-Tancsa Ágnes Izabell, a Jobbik, Juhász László, a VÁLASZ-FÜGGETLEN, és
Róth Péter, a Fidesz jelöltje jutott be Székesfehérvár közgyűlésébe.

Horváth Miklós Csaba (Fidesz):
Szeretnék továbbra is lehetőségeket találni és teremteni
Öreghegy és Kisfalud életminőségének javítására, az itt élők
közérzetének folyamatos jobbá
tételére. Köszönöm a támogatásukat!

Dienesné Fluck Györgyi Mária (Fidesz):
Börgönd, Búrtelep, Ráchegy és a
Köfém lakótelep sorsa, fejlődése
szívügyem. A következő öt évben a már megszerzett tapasztalatokkal, Cser-Palkovics András
polgármester úrral együttműködve folytatom a munkámat.

1. számú választókerület
Égi Tamás
Csizmadia László
Horváth Lénárd
Illikmann Piroska
Sowunmi Thomas Babatunde
Fertő László
Palatinus Endre
Mező Balázs Béla

FIDESZ
MSZP-EGYÜTT
JOBBIK
DK
LMP
CIVILEK
VÁLASZ-FÜGGETLEN
NYUGODT HÉTKÖZNAP

1 283
427
200
141
98
94
73
69

53.79 %
17.9 %
8.39 %
5.91 %
4.11 %
3.94 %
3.06 %
2.89 %

2. számú választókerület
Kovács Béla Sándor
Márton Roland
Tián József
Fekete Csaba
Gombó Áron
Csohány Jánosné
Sági Balázs

FIDESZ
MSZP-EGYÜTT
JOBBIK
VÁLASZ-FÜGGETLEN
LMP
CIVILEK
NYUGODT HÉTKÖZNAP

1 012
700
146
72
71
35
17

49.29 %
34.1 %
7.11 %
3.51 %
3.46 %
1.7 %
0.83 %

3. számú választókerület
Horváth Miklós Béláné
Mihályi Mónika
Dömsödi Judit
Ráczné Földi Judit
Juhász László
Surányi Gabriella
Mátay Balázs András
Liszt Gábor

FIDESZ
MSZP-EGYÜTT
JOBBIK
DK
VÁLASZ-FÜGGETLEN
LMP
CIVILEK
NYUGODT HÉTKÖZNAP

1 058
468
178
138
120
64
38
21

50.74 %
22.45 %
8.54 %
6.62 %
5.76 %
3.07 %
1.82 %
1.01 %

4. számú választókerület
Molnár Tamás
Vass Éva
Kaszonyi Sándor Csaba
Borbély Hajnalka
Laborcné Gaál Johanna Terézia
Tóth Szilvia
Láncos Róbert
Bitter József

FIDESZ
MSZP-EGYÜTT
JOBBIK
DK
LMP
VÁLASZ-FÜGGETLEN
CIVILEK
NYUGODT HÉTKÖZNAP

1 011
418
177
131
90
77
44
17

51.45 %
21.27 %
9.01 %
6.67 %
4.58 %
3.92 %
2.24 %
0.87 %

5. számú választókerület
Mészáros Attila
Deres Zoltán
Kiss Bálint
Egyed Béla Sámuel
Márkus Klára
Sajó Mária Erzsébet
Espár Tamás
Bajna Enikő

FIDESZ
MSZP-EGYÜTT
DK
JOBBIK
VÁLASZ-FÜGGETLEN
Független jelölt
LMP
CIVILEK

1 165
276
193
183
97
92
58
13

56.09 %
13.29 %
9.29 %
8.81 %
4.67 %
4.43 %
2.79 %
0.63 %

6. számú választókerület
Brájer Éva Mária
Földesi Zsolt
Béla József
Lada Csaba László
Mezővári Balázs
Bialkó László Gergő
Márton Edit
Kőnigné Fodor Erzsébet
Domján Csaba
Nyári Beatrix

FIDESZ
JOBBIK
MSZP-EGYÜTT
DK
VÁLASZ-FÜGGETLEN
LMP
Független jelölt
Független jelölt
NYUGODT HÉTKÖZNAP
CIVILEK

1 268
199
189
113
95
57
55
49
25
17

61.34 %
9.63 %
9.14 %
5.47 %
4.6 %
2.76 %
2.66 %
2.37 %
1.21 %
0.82 %

7. számú választókerület
Farkas László
Ungváry Árpád József
Róth József
But Sándor
Suhaj Alex
Izsay Donát Endre
Blaumann Zoltán
Hollósi Sarolta
Szabó Judit

Független jelölt
FIDESZ
JOBBIK
MSZP-EGYÜTT
DK
VÁLASZ-FÜGGETLEN
LMP
CIVILEK
NYUGODT HÉTKÖZNAP

1 046
748
134
130
68
51
29
24
18

46.53 %
33.27 %
5.96 %
5.78 %
3.02 %
2.27 %
1.29 %
1.07 %
0.8 %

Fidesz-többség a megyei közgyűlésben is
A megyei önkormányzatban is megőrizte többségét a Fidesz: 13
képviselő lesz jelen a testületben. A Jobbik lett a második 4 mandátummal, harmadik az MSZP 2, a Demokratikus Koalíció pedig 1
képviselővel. Várhatóan Molnár Krisztián, a megyei önkormányzat
eddigi főjegyzője lesz a testület esélyes elnökjelöltje.
8. számú választókerület
Viza Attila
Szabó Gábor
Fazakas Attila Levente
Jávor Sándor
Vid Péter
Munkácsy Szilvia
Lukácsné Deák Edit
Nagy Lajos
Kolompár Ernő
Beiner József

FIDESZ
MSZP-EGYÜTT
JOBBIK
DK
VÁLASZ-FÜGGETLEN
LMP
CIVILEK
Független jelölt
RODOSZ
NYUGODT HÉTKÖZNAP

9. számú választókerület
Szigli István
Fekete Ferenc
Vertig Csaba
Halász Róbert
Szili Csaba Gergely
Kuti Csaba László
Pappné Tóth Erika
Horváth László

952
422
276
131
112
77
54
31
19
14

45.59 %
20.21 %
13.22 %
6.27 %
5.36 %
3.69 %
2.59 %
1.48 %
0.91 %
0.67 %

Független jelölt
FIDESZ
MSZP-EGYÜTT
JOBBIK
VÁLASZ-FÜGGETLEN
DK
CIVILEK
RODOSZ

1 076
813
189
159
101
72
19
11

44.1 %
33.32 %
7.75 %
6.52 %
4.14 %
2.95 %
0.78 %
0.45 %

10. számú választókerület
Földi Zoltán
Szalai Bálint Sándor
Vida Attila
Fülöp Zsolt Gyula
Rumony Attila Zoltán
Soós Péter
Gábor Imre
Hernádi Miklós

FIDESZ
MSZP-EGYÜTT
JOBBIK
DK
Független jelölt
VÁLASZ-FÜGGETLEN
CIVILEK
RODOSZ

1 271
282
167
117
112
84
33
23

60.84 %
13.5 %
7.99 %
5.6 %
5.36 %
4.02 %
1.58 %
1.1 %

11. számú választókerület
Deák Lajosné
Golubeff Róbert Zsolt
Szemes Tibor
Horváth-Tancsa Ágnes Izabell
Gutiné Fehér Edit Veronika
Vudmaszka Katalin
Szokó Zsolt
Makk Imre Györgyné
Csonka Gergő

FIDESZ
MSZP-EGYÜTT
DK
JOBBIK
VÁLASZ-FÜGGETLEN
LMP
CIVILEK
Független jelölt
NYUGODT HÉTKÖZNAP

1 317
369
179
171
102
61
45
42
22

57.06 %
15.99 %
7.76 %
7.41 %
4.42 %
2.64 %
1.95 %
1.82 %
0.95 %

12. számú választókerület
Östör Annamária
Nehrer György
Végh Alajos
Grman Péter
Mikuska Barbara
Jakab Tamás

FIDESZ
MSZP-EGYÜTT
JOBBIK
DK
VÁLASZ-FÜGGETLEN
CIVILEK

1 499
311
182
120
95
36

66.83 %
13.87 %
8.11 %
5.35 %
4.24 %
1.6 %

13. számú választókerület
Horváth Miklós Csaba
Csabai Béla
Márton Ibolya Diána
Bognár Zsolt
Borsos Sándor Ákos
Gali Krisztina
Major Sándor

FIDESZ
DK
VÁLASZ-FÜGGETLEN
JOBBIK
Független jelölt
CIVILEK
NYUGODT HÉTKÖZNAP

1 309
465
185
163
81
76
25

56.81 %
20.18 %
8.03 %
7.07 %
3.52 %
3.3 %
1.09 %

14. számú választókerület
Dienesné Fluck Györgyi Mária
Kálmán Mihály
Köböl András
Tornyai Péter
Mészáros Brigitta
Major László
Tolnai Zoltán

FIDESZ
MSZP-EGYÜTT
JOBBIK
VÁLASZ-FÜGGETLEN
DK
CIVILEK
NYUGODT HÉTKÖZNAP

1 336
422
194
120
120
44
19

59.25 %
18.71 %
8.6 %
5.32 %
5.32 %
1.95 %
0.84 %
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Megemlékezés a Vértanúkról
szabó petra

Az aradi vértanúk emlékét
immár 165 éve ápolja a magyar
nemzet. Az 1849. október 6-án
kivégzett honvédtisztek emlékére szervezett megemlékezést
a városi és a megyei önkormányzat a nemzeti gyásznap
alkalmából. A megemlékezések
kilenc órakor a Halesz ligetben,
‚
a 48-as emlékműnél kezdődtek,
ahol Székesfehérvár önkormányzata nevében Dienesné
Fluck Györgyi, Deák Lajosné,
Horváth Miklósné és Viza

Fotó: Bácskai Gergely

Százhatvanöt éve, 1849. október
6-án végezték ki Aradon a magyar
szabadságharc tizenhárom tábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajost, az
első felelős magyar kormány miniszterelnökét. A kivégzéseket október
6-ra, a bécsi forradalom évfordulójára
időzítették. Október hatodikát 2001ben a magyar nemzet gyásznapjává
nyilvánították.

Koszorúzás a Corpus Hungaricum szobornál

Attila helyezett el koszorút.
A programon közreműködtek a Gróf Széchenyi István

Műszaki Szakközépiskola
diákjai. A hagyományokat
folytatva Székesfehérvár és

Arad – a meghurcolt emlékezet

Fotó: puskas.hu

nagy zoltán péter

Október 6-án felhúzták az
ország zászlóját, majd félárbocra eresztették, mert az
Aradon kivégzett tábornokok emléke gyászba öltözteti
e népet. Ez a gyásznap az,
amelyet a magyar rejtőzve
is, szabadon is tiszteletben
tart. Arad egykori főterén
még ott voltak a kivégzettek gyermekei, unokái,
amikor 1890. október 6-án
felavatták és megszentelték
a magyar szabadság szoborcsoportját, talán a legszebbet, legbeszédesebbet. De
ennek a mementónak már a
születése is dadogott: tervezője, Huszár Adolf mielőtt
nekiállhatott volna, meghalt.
A fiatal Zala György végezte
be a munkát. De Hungária
lábainál az ébredő szabadság,
a harc- és áldozatkészség
csak harmincöt esztendőn át
állhatott hitben, mert mind

a haldokló harcos sorsára
jutottak. A román erőszak
1925-ben száműzte az emlékezet szobrát. A gigantikus
alkotás hetvennégy éven át
várárkokban, magánudvarokban bujdokolt, és csak
1999-ben kerülhetett a
minorita rend udvarára, hogy
megtisztíthassák. 2004-ben
a magyar és román kormány
megállapodott abban, hogy
Aradon létrehozzák a megbékélés terét, ahol a magyar
szabadság emlékműve állhat
a román győzelmi diadalkapuval szemben.
Az aradi kivégzettek tartották életben a nemzet tudatát,
és emlékük – bár megalázva
– szabadon hirdeti ismét:
ébred a szabadság, és Hungária újra magasra tarthatja a
babérkoszorút, fején Mátyás
király fekete seregének sisakjával, kezében Szent István
kardjával. Az emlékezet – ha
meghurcolt is – örök!

Fejér Megye Önkormányzata,
valamint a Magyar Honvédség
Összhaderőnemi Parancsnoksága közös koszorúzást tartott a
Corpus Hungaricum szobornál.
A történelmi zászlók bevonulását követően a Himnusz hangjai
csendültek fel, majd Molnár
Krisztián, Fejér megye főjegyzője mondott ünnepi beszédet.
„Ezek az emberek felelősséget
vállaltak tetteikért, eszményeikért,
a gondjaikra bízott emberekért
és a magyar nemzet sorsának,
jövőjének alakításáért. Ennek az
országnak ma is ilyen szolgálatkész, felelősségtudattal bíró
emberekre van szüksége, hogy a
jelenben és a jövőben ne csak félve
reménykedjünk, hanem bátran
merjünk bízni is.” – emelte ki
Molnár Krisztián. A beszédet
követően a Rákóczi iskola diákjai elevenítették fel az 1848/49es forradalom és szabadságharc,
valamint az azt követő megtorlás időszakát.

Fejér Megyei

Civil Információs
Centrum

a PARTNERSÉG fejlesztéséért

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

FEHÉRVÁR

KÖZÉLET

közéleti hetilap

7

A HETILAP

Fejlesztések az Alba Volánnál
csabai Dorina

A KDOP 4-2-3-09-2010-0010 jelű
pályázat keretében összesen közel
300 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el az Alba Volán
a közösségi közlekedés fejlesztésére.
A még 2011-ben kezdődő projekt
célja, hogy a modern kor igényeit
kielégítő szolgáltatást biztosítson az
utazóközönség számára.
Németh Tamás, az Alba Volán
Zrt. vezérigazgatója elmondta: a
közösségi közlekedés fejlesztése
olyan terület, amely „minden mindennel összefügg” alapon nemcsak

Fotó:Simon Erika

A jövő közösségi közlekedésének alapjait
teszi le az Alba Volán Zrt. ezekben a hetekben. Az előkészítő munka, a tervezés
és az eszközök közbeszerzési eljárásainak
lefolytatása után a lakosság számára
is érzékelhető modernizálás kezdődött
pályázati forrásból.

A fejlesztésnek köszönhetően a buszok mozgását, várható érkezési idejét az
utasok is követni tudják a nagy forgalmú megállóhelyeken

közvetlenül az utasok, de az érintett
települések számára is hasznos lehet.
Az utazóközönség kényelmesebben, biztonságosabban juthat el úti
céljához.
Székesfehérvár polgármestere,
Cser-Palkovics András elsőként
arról a megállapodásról szólt, amely
egy hosszú tárgyalássorozat után

létrejött a székesfehérvári közösségi
közlekedés megmentése érdekében.
„Ez a megállapodás finanszírozás tekintetében legalább egy évtizedre rendezte a helyi közösségi közlekedéshez
kapcsolódó feladatokat. Ehhez három
fél kellett: a magyar állam, az Alba
Volán Zrt. és a város önkormányzata.
A legfontosabb, hogy elköteleztük ma-

gunkat a folyamatos fejlesztés mellett,
hiszen egy közös érdek van: az utas jól
érezze magát, minőségi szolgáltatást
kapjon és minél többen vegyék igénybe
a közösségi közlekedést.”
A projektzáró rendezvényen részt
vett dr. Simon Zoltán, az MNV
Zrt. társaságokért felelős igazgatója és Farkas Károly, a berendezéseket telepítő i-Cell Kft. operatív
igazgatója is.
A projekt eredményeképpen kialakulnak az elektronikus forgalomirányítás feltételei, hatékonyabbá
válik a helyi és helyközi közlekedés
összehangolása. A fogyatékkal élő
emberek igényeire is tekintettel lévő
utastájékoztatási rendszer valósul
meg az autóbuszokon elhelyezett
hangszórók segítségével, amelyeken keresztül minden megállóhely
neve elhangzik majd. Összesen
240 autóbuszra került GPS-alapú
pozíciómeghatározó készülék.

Ybl-szobor a Zichy ligetben
Novák Rita

Székesfehérvár híres szülöttének,
Ybl Miklósnak a szoboravató
ünnepségével kezdődött a Magyar Építészet Éve országjáró
programsorozat. A Zichy ligetben
Lestyán-Goda János szobrászművész alkotását a Miniszterelnökség
parlamenti államtitkára avatta fel.
L. Simon László köszöntőjében
úgy fogalmazott, Székesfehérvár
az elmúlt években bebizonyította,
mennyire fontos számára a történelem tisztelete. Az Ybl-szobor is azt
mutatja, helye van a városnak hazánk
kulturális központjai között.
Fehérvár polgármestere az ün-

Fotó: Kiss László

Felavatták a kétszáz éve Fehérváron született Ybl Miklós szobrát a Zichy ligetben. A
Magyar Építészet Éve keretében LestyánGoda János szobrászművész alkotását
L. Simon László, a Miniszterelnökség
parlamenti államtitkára és Cser-Palkovics
András, Székesfehérvár polgármestere
leplezte le.

Embernagyságúnál nagyobb Ybl Miklós-szobor fogadja a
Zichy ligetbe látogatókat

nepségen azt mondta, a városnak
kötelessége és felelőssége, hogy
ebben az ünnepi esztendőben
kiállításokkal, szakmai tárlatvezetésekkel, a neves építészről elnevezett
intézményfelújítási programmal és
az idei évben alapított építészeti
díjjal hívja fel a figyelmet Ybl munkásságára. Cser-Palkovics András
köszönetet mondott a szobor alkotójának és L. Simon László államtitkárnak, aki kezdeményezte, hogy
Székesfehérvárnak ajándékozzanak
egy Ybl-szobrot az ünnepi évben.
Lestyán-Goda János egész alakos
szobrot készített az építészről. Mint
a művész fogalmazott, a tervezéstől
a kivitelezésig egy éven át dolgozott
az alkotáson. Az volt a célja, hogy
Ybl Miklóst egy élettel teli, fiatal,
dinamikus építészként ábrázolja.
A szoboravatás után az ünnepség
a Vörösmarty Színházban folytatódott, ahol kiállítással, irodalmi
összeállítással valamint filmvetítéssel
emlékeztek meg városunk híres
szülöttjéről.

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. •
Fax: 06-22-516-100 • E-mail: ujsag@fehervarmediacentrum.hu • Felelős szerkesztő: Nagy Zoltán Péter • Telefon: 06-30-530-23-77 • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fehervarmediacentrum.hu •
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Tördelés, nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: Közlönynyomda • Felelős vezető: Majláth Zsolt László • Terjesztő: Privát-Posta Kft. • A FehérVár megjelenik hetente 50 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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Látrányi viktória

Mit ér az ember, ha magyar?

vakler lajos

Tizenharmadik alkalommal találkoztak Székesfehérváron a határon túli
magyar irodalom napjai keretében
azok az alkotók, akik Kárpátalján,
Délvidéken, Felvidéken és Erdélyben
sem felejtették el a magyar nyelvet,
és esztendőről esztendőre új költeményekkel és regényekkel őrzik Arany
János nyelvének szentségét.

Bobory Zoltán, a Vörösmarty
Társaság elnöke vendéglátóként
meghatottságának adott hangot,
hiszen – mint mondta – ez a
találkozás minden évben pozitív
megerősítést jelent: érdemes
segíteni magyarul beszélő és
olvasó honfitársainkat a határon
túl is.
„Itt a határok nem számítanak.
Vendégeink a magyar irodalom
és a nyelv védelmezői. Ők viszik
tovább hagyományainkat. Rájuk
ezen a 93 ezer négyzetkilométeren
minden egyes napon gondolnunk

Ezúttal is gondolatébresztő volt a határon túli magyar irodalom napjainak
programsorozata

kell. Figyelnünk kell rájuk, segítenünk kell őket, és megvédeni, ha
szükséges. Az idei találkozó témája
és az invitálásban megfogalmazott
mondanivalója is ezt sugallja.” –
mondta Bobory Zoltán.
Tari István, a kiváló újvidéki
költő, a délvidéki magyar költészet ikonja szigorúan fogal-

maz: „Magyarságtudattal élni a
határokon túl egyre nehezebb. Ez
független attól, hogy a határok
megnyíltak vagy sem. A határok
szabadsága számunkra többségében olyan, mint a szirénhang.
Elvarázsol, de mit sem ér. Hiába
gondoljuk mi otthon, mármint
Újvidéken, hogy magyarnak

FOGYASZTÓVÉDELMI TANÁCSADÁS
az Alba Pont Lakóközösségi Információs
Szolgáltató Iroda és az Alapítvány
a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért
szervezésében.

NEM AKAR
HINNI A
FÜLÉNEK?

ALAPÍTVÁNY
A SZÉKESFEHÉRVÁRI
FOGYASZTÓVÉDELEMÉRT

ALBA PONT

Lakóközösségi
Információs
Szolgáltató Iroda

PEDIG IGAZ!

• Ha bármilyen fogyasztóvédelmi kérdése van;
• Ha nincs tisztában fogyasztóként a jogaival;
• Ha nem tudja, kihez forduljon, amikor
elégedetlen egy termékkel/szolgáltatással;
• Ha nem akar a fogyasztói társadalom
csapdáiba esni….

MEGÉRKEZETT HAZÁNKBA AZ
EGYEDÜLÁLLÓ 3D LED
HALLÓKÉSZÜLÉK GYÁRTÁSI
TECHNOLÓGIA

Jöjjön el ingyenes tanácsadásunkra, ahol
szakképzett kollégáink készséggel állnak
az Ön rendelkezésére, hogy megoldást
találjanak a problémáira.

v

Jelentkezzen be díjmentes
hallásszűrésünkre!
A program az Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért TÁMOP5.5.4-13/2-2013-0039 számú, Alba
Pont-Lakóközösségi Információs Szolgáltató Iroda létrehozása Fehérváron
című projekt részeként valósul meg.

Helyszín:
Fehérvári Civil Központ,
Alapítvány a Székesfehérvári
Fogyasztóvédelemért Iroda
(Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.)

Sok szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt!

Próbálja ki elsők között a
JÖVŐ TECHNOLÓGIÁJÁT
még kiválóbb hangminőségben!

ÉL

LL

I

Időpont:
Hétfőnként 14:00-16:00 óra között
és szerdánként 10:00-12:00 óra között
várjuk a kedves érdeklődőket

lenni a világ legegyszerűbb dolga.
Szembesülnünk kell azzal, hogy
a nagyhatalmi gaztettek idején,
amikor meghúzták a határokat,
tulajdonképpen árkokat ástak,
kerítéseket építettek és szenvedésözönt zúdítottak ránk a
teljes Kárpát-medencében. Mi a
hadizsákmány részeként kívül
rekedtünk, és nemzedékeken át
páriáknak tekintettek bennünket.
Munkában és megbecsülésben is
a legalja volt a részünk. Folyamatosan azt sulykolták belénk,
hogy semmit nem ér az ember, ha
magyar. Ez mostanság azért már
megváltozott, de a csaknem százéves hátrányt máig nem sikerült
ledolgoznunk. Ezért rendkívüli a
felelőssége minden magyar írástudónak a határon túl.”
A konferencia résztvevői
egyetértettek abban, hogy csak a
hasonló találkozások segíthetnek
a magyarságtudat megőrzésében.
Ezt fogják hirdetni, ha itthonról
hazamennek.

ETE

S
ÉS

szerkesztette:

2014. október 13.
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Victofon Belvárosi Hallásvizsgáló
8000 Székesfehérvár, Várkörút 56.
Bejelentkezés: 06-22/500-053 • 06-30/557-1731

Európai Szociális
Alap

Szakorvosi hátterünk:
dr. Osváth Györgyi • fül-orr-gége fôorvos,
dr. Vincz István • fül-orr-gége adjunktus,
audiológus szakorvos
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Vajon mi az ok? Allergia? Ételintolerancia?
Korunkban a beteg ember már
nem bízza magát vakon az orvosra,
hanem maga is tudni szeretne
úgyszólván mindent betegségéről.
„A betegek nagy része sokat olvas,
alkalmazza az internetet, ám előképzettség híján sok mindent félre
is magyaráz.” – mondja Szoboszlai
Istvánné analitikus.

Itt az ősz. Kevesebb a napfény,
ez az időszak sajnos kedvez

a különböző bőrbetegségek
fellobbanásának. Egyre több
gyermek bőrén jelentkeznek
különböző, úgynevezett atópiás,
endogen ekcémás bőrelváltozások. „A tünetek adhatnak okot allergiagyanúra, ám a rutinszerűen
elvégzett allergiavizsgálat az
esetek túlnyomó részében negatív
eredményt ad.
Ilyen esetekben mi, szülők,
különféle patikaszerekkel,

Együtt egymásért, a mellrák ellen

követően a korábban elhagyott
ételeket, így a kedvelt kakaót
is, a kislány ritkábban, de újra
fogyaszthatta anélkül, hogy tünetei újra jelentkeztek volna.” –
emelte ki Szoboszlai Istvánné.
Tehát nem allergiás eredetű
bőrpanaszok esetén érdemes
ételintoleranciára gyanakodni, és a tesztet szakemberrel
elvégeztetni!

ÚJ ALLERGIA VIZSGÁLATI MÓDSZEREK!
POLLENALLERGIA? ÉTELALLERGIA?
ÉTELINTOLARENCIA?
(emésztô enzimek mûködésének vizsgálata)

Immár hatodik alkalommal szervezték meg Székesfehérváron a „Séta a
mellrák ellen” című akciót. A program
nem titkolt célja, hogy felhívja a
figyelmet a szűrővizsgálatok, az önvizsgálat, a megelőzés fontosságára.

Több százan gyülekeztek az Országalmánál, ahonnan elindult
a séta. A résztvevők rózsaszín
léggömbökkel vonultak végig
a belvároson. A szervezők nem
titkolt célja, hogy tudatosítsák a hölgyekben: az időben
felfedezett mellrák gyógyítható.

kenőcsökkel próbáljuk a gyermek
panaszait enyhíteni, nem sok
sikerrel, mert a panaszok okát
nem sikerül kinyomoznunk.
Pedig nagyon egyszerű a magyarázat: a gyermek ételintoleranciában szenved. Ilyenkor
kell elvégeztetni az ételintolerancia-vizsgálatot. Lássunk egy
valóságos esetet! Egy tízéves
kislány testhajlataiban, törzsén
sárgás-vöröses színű gyulladásos bőrelváltozás lépett fel.
Az allergiavizsgálatok negatív eredményt adtak. A szülő
hozzánk fordult, és az elvégzett ételintolerancia-vizsgálat
erős reakciót mutatott búzára,
rozsra, tehéntejre, középerős
volt a reakció a kakaóra is. Ez
problémát jelentett, mivel a
kislány minden reggel kakaót
reggelizett. A fenti élelmiszerek
orvosi tanácsra történő elhagyása és másokkal történt helyettesítése kevesebb, mint hat héten
belül a tünetek nagy részének
megszűnését eredményezte. Ezt

Azaz a mellrák esetében is az a
legjobb, ha rendszeresen részt
vesznek a nők a szűrővizsgálatokon. A figyelemfelkeltő akció az
önkormányzat, a kormányhivatal,
civilek, egészségügyi szervezetek
és intézmények, a túlélők illetve
a székesfehérvári sportklubok
összefogásával valósult meg.

Atópiás dermatitis
(bôrszárazság, viszketés)
Csalánkiütés (urticaria)
Emésztési zavarok (puffadás)
Bélproblémák
(gyulladás, hasmenéls, székrekedés)
Légzôszervi tünetek
orr-melléküreg gyulladás
GLUTÉN ÉRZÉKENYSÉG kimutatása!
• FOGÁSZATI ANYAGOK ALLERGIZÁLÓ HATÁSÁNAK
KIMUTATÁSA
• FÉMALLERGIA vizsgálata
• ÉTELTARTÓSITÓSZEREK hatásának vizsgálata

Fotó: Kiss László

Egészségpénztár elfogadóhely!

Egyre nagyobb összefogás övezi a figyelemfelhívó akciót

Bejelentkezés: 06/20/9708-600
Rendelés helye:
Székesfehérvár,
Semmelweis u. 13.

SZOBOSZLAI ISTVÁNNÉ
BSc. labordiagnosztikai
analitikus laborvezetô
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Seuso három dimenzióban

Ezek nem elrontott fotók, hanem
olyan háromdimenziós képek,
amelyek csak vörös–cián szemüveggel
láthatók élesen és térhatásban.

Horoszkóp
október 13. – október 19.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Fotó: Kiss László

E nagyszerű műremekek, a
Seuso-kincsek megérdemlik,
hogy minden fehérvárinak lehetősége legyen térhatású képen is
megtekinteni. Ezért készítette el
fotósunk, Kiss László a háromdimenziós felvételeket.
Két szemünknek köszönhetjük a
térélményt, ugyanis szemeink nem
azonos helyről, nem azonos szögben
nézik a tárgyakat. De agyunk a két,
kissé különböző vetített képet eggyé
varázsolja, és ezzel mélységérzet keletkezik a látványhoz, megszületik a
harmadik dimenzió. Minél távolabb
állnak egymástól a szemek, annál
erősebb a térhatás, de ez természetesen nem növelhető a végtelenségig.
Ha fotónkat is térben szeretnénk
látni, akkor a mélységet kell reprodukálni, azaz mindkét szemünkbe
más szögű képet kell eljuttatnunk.
Ezt fotósunk úgy oldotta meg, hogy
a tárgyakról két fotót készített,
eltolva a fényképezőgépet a nézés
irányára merőlegesen. Ezzel a két
képzeletbeli szemet helyettesítette.
Az így kapott két fotó egyikéből
kivonta a ciánt, a másikból pedig a
vöröset, majd a két képet eggyé „öntötte”. Ilyen képet látunk ezen a két
oldalon vörös–cián szemüveg nélkül
szellemképesen. Ha ezzel a speciális
szemüveggel visszaadjuk a két színt,
akkor agyunk három dimenzióban
érzékeli a tárgyakat.
Sajnos nekünk nem áll módunkban minden újság mellé egy ilyen
szemüveget adni, de a papírkeretes
szemüvegek a neten már 190 forintért is elérhetők, a műanyagkeretes
szemüvegek pedig ezer forint környékén kaphatók. Székesfehérváron
október 15-én, szerdán a nyitástól a
Media Markt üzletében 99 forintért
megvásárolhatók a szemüvegek.
Kos 03. 21. – 04. 20.

Ikrek 05. 21. – 06. 21.

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.

Bika 04. 21. – 05. 20.

Rák 06. 22. – 07. 22.

Szűz 08. 23. – 09. 22.

Olyan találkozás van kilátásban egy rég látott
személlyel, amiből a későbbiekre nézve mindkettőjüknek előnye származik. Azokban az ügyeiben,
melyeket erre a hétre tervezett, késések is előfordulhatnak, főképp, ha pénzügyeit is érintik.
Az anyagiakat érintő témák kerülnek előtérbe ezen
a héten. Csak olyan ügyeknek engedhet zöld utat,
melyek minimális kockázatokkal járnak. A kiadásai
ebben az időszakban megnövekedhetnek.

Egy nagyobb méretű átalakítást tervez, ami
több életterületét is érinti. Még nincs itt az idő a
kivitelezéshez. Addig is még talál finomítani valót
az elképzelésein, amíg alkalmassá válik az idő a
cselekvésre.
Ezen a héten családi fronton jól mennek a dolgok.
A családtagjaival való kapcsolata jó. A népszerűsége
a másik nemnél láthatóan erősödik. Több esetben is
tapasztalhatja az osztatlan figyelmüket a környezetében élők részéről.

Egy folyamatban levő ügye, amin az utóbbi időben
dolgozott, kiemelkedő sikert hoz. Az új ötleteiben
való együttműködéseknél érdemes elővigyázatosnak
lenni, mivel az együttműködő partnerei mindegyike
nem a legtisztességesebb céllal tart Önnel.
Ezen a héten fokozottan energikus lesz a hét első
felében. Óvakodnia kell családi viták felmerülése
esetén a kritika kinyilvánításával, mert a nézeteltérések komoly feszültségeket válthatnak ki!
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Mérleg 09. 23. – 10. 22.

Ez egy kicsit zaklatott időszak Önnek. Érzelmileg is
érzékenyebb a megszokottól. Kerülnie kell a konfrontálódásokat. Így elkerülheti, hogy megsebezzen valakit
lelkileg, vagy épp Önmagát hasonlónak kitegye.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Olyan szellemi tevékenységbe kezd, amely nagy
döntésekre késztetheti Önt, viszont rövid időn
belül igazolódnak elképzelései, és kiemelkedő
eredményeknek örvendhet. Azonban vigyázni kell a
hangulatingadozásokra ezekben a napokban.

Fotó: Kiss László

Azon kedves olvasóknak, akik aktív
3D-tudással rendelkező televízión
szeretnék a két tárgyat megnézni,
a QR kód leolvasásával két képhez
juthatnak. A két JPG kiterjesztésű
fájlt letöltve azok képként történő
lejátszására kell a TV-t rábírni.
Kiss László képein a Seuso-kincs két
darabja látható, balra az illatszeres
doboz, jobbra a Dionysos-kancsó.
A henger alakú, fedeles illatszeres
dobozt a női szférához tartozó,
domborított figurális jelenetek
díszítik: az előoldalán a szolgálók
egy széken ülő nőnek szépítkezéshez szükséges eszközöket, tárgyakat visznek, a hátoldalán pedig
fürdőjelenet látható. A doboz kúp
alakú fedelére girlandokat vivő
Erósz-figurákat és maszkokat, a
fogójára pedig Gorgófejet domborítottak. A belsejébe rögzített perforált ezüstlemez arra utal, hogy
a viszonylag nagyméretű dobozt
(magassága 32 cm, átmérője 68,5
cm, tömege kb 2 kg) illatszeres
tégelyek tárolására használták.
A Seuso-kincs öt kancsója közül
méretében a legkisebb (magassága
43,5 cm, tömege 3 kg, űrtartalma
4 liter), díszítése miatt azonban a
leginkább lenyűgöző az ún. Dionysos-kancsó. A nyolcszögletű talpon
álló és a bordákkal nyolc részre
tagolt edény testét körben minden
mezőben egy-egy domborított alak
díszíti: Dionysos és a kíséretéhez
tartozó bacchánsnők, satyrosok és
a kecskelábú Pán. A fáklyákat, zeneszerszámokat, tobozzal díszített,
valamint görbe végű pásztorbotokat
tartó alakok Dionysos vezetésével
egyetlen önkívületben mulatozó
menetet alkotnak. Alattuk és felettük szintén reliefben megmintázott
szőlő- és akanthusinda tölti ki a
teret, a kancsó nyakát pedig akanthuslevelek borítják. A díszítése
alapján a kancsó valószínűleg bor
töltésére szolgált.
A FehérVár magazinban mostani
cikkünkkel új sorozat indul, melyben (elsősorban 32 oldalas lapszámainkban) a városhoz kötödő képeket
mutatunk meg három dimenzióban.
Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.

Bak 12. 21. – 01. 20.

Halak 02. 19. – 03. 20.

Amennyiben lehetséges, próbáljon kétszer is mérlegelni, mielőtt döntéseit meghozza ezen a héten!
A magánéletben is elkel a türelem és a tolerancia.
Párjának most szüksége van arra, hogy támasza
legyen az elképzeléseiben.
Ezen a héten, amennyiben a türelméről tanúbizonyságot tud adni, határtalan előnyökre tehet
szert, amit nagyon várt egy ideje. Az anyagiakat
illetően elkel egy kis óvatosság a költekezések terén.

A hét során egy családi összejövetel nagy örömet
tartogat Önnek. Ez egy olyan időszak, amikor érzékenyebben reagál a kellemetlen hírekre. Ezért fontos,
hogy szakítson elég időt a pihenésre, ugyanis az elmúlt
időszak túlvállalásai most kezdenek hatni.
Amennyire csak lehet, kerülje a törvény határait feszegető
ügyleteket, mert veszélyekre számíthat ezen a héten!
Kiváló időszak veszi kezdetét egy új dolog sikeres kimenetelében. Családi fronton harmonikus hatások érezhetőek.
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Koncert

LÁSZLÓ-TAKÁCS krisztina

Hogy a fogadalom megtartassék

Bár a Széchenyi úti református templom
gyülekezete intenzív közösségi életet
él, most mégis úgy gondolták, nagyobbra kell tárni a kapukat.

Fotó: nzp

Székesfehérvár fogadalmi temploma, a Szent Sebestyén templom
felújítására folyamatosan gyűjtéseket
szerveznek. Ezen a héten, október 19én, vasárnap tartanak jótékonysági
koncertet.

A felsővárosiak az utolsó nagy
pestisjárványtól való megszabadulás miatt örök fogadalmat
tettek Isten mellett, és elrendelték a város tanácsával és a
lakossággal közösen, hogy január
20-án böjttel, körmenettel adjanak hálát. Ezt a felsővárosiak
a mai napig őrzik, ezen a napon
díszben ünnepelnek, és fogadják
alsóvárosi, vízivárosi, palotavárosi rokonaikat, ismerőseiket.
A város fogadalmi temploma
épp e fogadalom miatt fontos
a felsővárosiaknak. Adományaikból megújult a két torony, a
kereszt, a templom előtti tér.
Még vannak munkák bőséggel: a
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hajó külseje, a szószék, az orgona. Ezért jótékonysági koncertet
szerveznek, amin a Hermann
László Kamarazenekar lép fel
Major István vezényletével.
Jobbágy Andor, Rudas Anna,
Farkas Péter hegedűn, Bernáth
Péter oboán játszik vasárnap 18
órai kezdettel a Szent Sebestyén
templomban. Az előadáson
Vivaldi-, Bach-, Liszt- és Mendelssohn-műveket adnak elő. A
koncertről további információt
a www.szentsebestyenorgona.hu
honlapon olvashatnak.

Azokat az embereket szeretnék
megszólítani, akik valamilyen
fogyatékkal élnek, és emiatt nem
tudnak vagy nem mernek részt
venni a helyi református gyülekezet életében. Somogyiné Gyüre
Mária, a templom diakónusa
már elkezdte azoknak a szervezeteknek a felkeresését, amelyek
ilyen sorsú embereket segítenek.
Őket invitálja a november 16-i
istentiszteletre, amelyet a tolerancia nemzetközi napján tartanak.
Somogyiné Gyüre Mária szerint
jó alkalom ez arra, hogy bátorságot és lelki békességet nyerjenek
a templomba látogatók, és az is
fontos, hogy a nem fogyatékkal
élő testvérek is elfogadóbbá,
figyelmesebbé váljanak. Hiszen
a templom és a közösségi tér

fizikailag akadálymentesítve
van, de a lelkekben még el kell
végezni ezt a feladatot. ”Érzékenyíteni” szeretnénk – mondta a
diakónus – ezért is hívtuk meg a
Református Egyház fogyatékkal
élőket segítő dunaalmási intézményének lakóit, hogy vegyenek részt,
sőt szolgáljanak az istentiszteleten,
amit az ő lelkipásztoruk fog tartani
itt nálunk, a Széchenyi úton. Utána
szeretetvendégséggel várnak
minden résztvevőt. A tolerancia
nemzetközi napján összesen tíz
magyarországi gyülekezet rendez
hasonló programot.

Fotó: nzp archív
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November 16. a tolerancia nemzetközi napja

Mi köze a házasságnak a bankszámlához?
A Szent István Művelődési Ház múlt
heti meghívottja, Somogyiné Petik
Krisztina pszichológiai megközelítésben beszélt arról, hogy a férfi és
nő közötti alapvető különbözőségek
ellenére hogyan lehet úgy kommunikálni egymással, hogy az együttélés a
boldogsághoz vezető út legyen.

Házasságnak azt a kapcsolatot
nevezzük, amelyben elköteleződtünk, tehát kinyilvánítottuk
azt a szándékunkat, hogy a
másik mellett maradunk. Ez az
alaptézis már önmagában rejt egy
nagyon fontos dolgot: az elköteleződést. Mi, pszichológusok
azért szoktunk érvelni a házasság
mellett, szemben az élettársi
kapcsolattal, mert a szerelmen
alapuló szoros kapcsolat és a
feltétel nélküli elfogadottsági
vágy, azaz önmagunk kiteljesítése
között csak az elköteleződés által
tudunk jól választani. Mindket-

tőre szükségünk van: szeretnénk
magunkat biztonságban érezni,
szeretnénk szoros kapcsolatban
lenni, és szeretnénk megélni az
elfogadottságot. Emellett azonban fontos, hogy saját magunkat
meghatározzuk, kibontsuk azt,
ami bennünk van, és szeretnénk
biztosítva látni az önértékelésünket a kapcsolatunkban is –
magyarázza Dr. Somogyiné Petik
Krisztina.

A pszichológus szerint a jól
működő házasságban ezek
a dolgok egyensúlyban vannak. Azért viszont, hogy ez
megvalósulhasson, tenni kell,
például meg kell tanulni jól
kommunikálni egymással. A
kommunikáció kulcsfontosságú
a házasságban, és nem az az
elsődleges, hogy mit mondunk
a másiknak. Mivel érzelmileg nagyon mélyen érintettek

Fotó: Szent István Művelődési Ház

LÁSZLÓ-TAKÁCS krisztina

A házasságot is tanulni kell

vagyunk a kapcsolatban, sokkal
nagyobb hangsúlyt kapnak
gesztusaink vagy hanglejtésünk.
Ezekkel az úgynevezett nem
verbális jelekkel kifejezzük a
másikhoz való viszonyulásunkat
is. A házasok állandó kérdése,
a „szeretsz-e?”, minden egyes
kommunikációs aktusunkkal
föltevődik. Még abban a mondatban is, hogy ”Hozzál három
zsemlét a boltból!” kommunikáljuk azt, hogy szeretjük-e a
társunkat vagy nem.
A pszichológus hasonlata szerint
minden házasságnak van egy
elégedettségi bankszámlája,
ahova befizetünk, és ahonnan
leveszünk összegeket. A pozitív
kommunikációval befizetünk
erre a számlára, tehát amikor
gyengédek vagyunk, amikor
érdeklődünk a másik iránt,
amikor megdicsérjük, vagy
csak mosolyogva ránézünk. Ha
időben elkezdünk gyűjteni, talán
elkerülhetjük a csődöt.

TÖRTÉNELEM
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Az a csodálatos XV. század – az utolsó évek
Séllei erzsébet

1490. április 24-én bazilikánkban nagy
pompával eltemették Mátyás királyt.
Eljött az idő, hogy udvarának minden
főszereplője megmutassa valódi arcát.

Szapolyai István, aki Mátyásnak
köszönhette szerencséjét, a Mátyás halálát követő napokban úgy
nyilatkozik a rendek előtt, hogy
végre „vissza kell állítani a szabadságot az elnyomás és szorongatás
után.” Bécs kormányzójaként
szándékosan kiengedi kezéből a
Mátyás által meghódított várost.
Bakócz Tamás, ekkor még győri
püspökként a mindenki által
nagyra becsült Báthory Istvánnal
szövetkezve Beatrix özvegy királyné ellehetetlenítésén fáradozik. Női hiúságát és Ulászló iránti
vonzalmát kihasználva csapdába
csalják, hogy végkielégítését
megspórolják. Beatrix királyné,
a kultúra, a műveltség terjesztője
mindezt nem volt képes érzékelni. Már új pecsenyéjét sütögeti.
Elhunyt hitvesét azzal sem tiszteli
meg, hogy a temetésén részt vegyen. A budai várból, ahol a néhai
király házasságon kívül született
fiával, Corvin Jánossal maradt egy
fedél alatt, látványosan kiköltözik,
hogy demonstrálja, immáron nem
tartoznak össze. Uralkodói vagy
legalábbis társuralkodói ambíciókat dédelget Ulászló oldalán,
egyre kilátástalanabbul. Rokona,
a még gyermek esztergomi érsek
palotájában kegyelemkenyéren
várja sorsának fordulását. A
királyné anyagi és erkölcsi helyzetének folytonos rosszabbodása
előbb-utóbb kihatással lesz az
esztergomi érsek állására is. Az
ármánykodó Bakócz Tamás túrja
ki egyházi méltóságából.
Corvin János trónkövetelő a
rendek meggyőzése helyett olyan
utat választ, amellyel kirekeszti
magát a további törvényes megmérettetésből. Mint a Kincstár
frissen megbízott kezelője,
Erneszt Hampó pécsi püspök
tanácsára és biztatására szekérre
rakja az ország értékeit, köztük a koronát, és dél felé veszi
az irányt. Déli birtokain akarja

összerendezni sorait a trónért
folyó küzdelemhez, némi helyzeti
előnnyel. Kinizsi szalad utána.
A visszaszerzett vagyont aztán
ugyanaz a pécsi püspök, Hampó
sikkasztja el.
Itt teszek egy kis kitérőt. Nem
Mátyás örökölte a hatalmas
Hunyadi- és Szilágyi-vagyont,
hanem fia, Corvin János. Szilágyi
Erzsébet rendelkezett így. Bonfini
szerint Mátyás saját jogú vagyona,
a hagyatéka, halálakor nem volt
több, mint 400.000 arany forint
érték, amelyből a készpénz csak
kis hányadot képviselt. Összehasonlításképpen, a pécsi püspök a
sikkasztás miatt várható elfogását
400.000 forinttal, saját vagyona töredékével váltotta meg. A
krónikás úgy tudta, hogy a király
után annyi pénz sem maradt,
amennyiből a temetés költségeit
fedezni lehetett. Idézzük vissza
temetésének egyik jelenetét. A
főurak a szent mise alatt 700
aranyat tettek az oltárra, diszkrét
hozzájárulásként. Tény, hogy
Corvin Jánost megrohanták Mátyás hitelezői. Csak Firenzéből a
királyi palota díszítésére szállított
szőnyegek és szövetek után több
mint 26.000 arany forint maradt
fizetetlen.
Firenze könyvmásolóit éveken át
a magyar király látta el megrendelésekkel. Írták, rajzolták a finom
hártyákat. Mikor Mátyás meghalt,
a kötetek ezüst csatjait leszedték és értékesítették. A könyvek
többnyire külföldre vándoroltak.
A tudósok, művészek, műiparosok
szétszéledtek. Mátyás híres fekete
serege odaszegődött, ahol zsoldot
kapott, függetlenül attól, hogy barát vagy ellenség. Gazda és zsold
nélkül rabolt, fosztogatott. Kinizsire hárul a fájdalmas feladat,
hogy a szétzüllött, hajdan büszke,
erős sereget, melynek Drakul gróf
is fővezére volt egykor, megsemmisítse.
A trónkövetelők között Corvin
János már nem jöhet számításba. Beatrix özvegy királyné csak
vergődő báb az egyházi és világi
méltóságok játékában, nem jelent
veszélyt a többi trónkövetelőre.
Mátyás még 1463-ban, Sop-

ronban felelőtlen ígéretet tett a
szomszéd Frigyes osztrák hercegnek, német királynak, hogy az V.
László gyámjaként hozzá lopott
magyar koronát visszaszerezze.
Az ígéret szerint, ha törvényes fiú
utód nélkül halna meg, a magyar
trónt Frigyes és utódai örököljék.
A következő évben már boldog
esküvőre készült Beatrix nápolyi
királylánnyal, ezer gyermeket
szeretett volna nemzeni, álmában
sem gondolt arra, hogy másképpen lehet. Frigyes fia, Miksa
nem feledkezett meg Mátyás
szerződéséről, és előterjesztette
igényét. Idővel Mátyás Ulászló
cseh királlyal is hasonló tartalmú
szerződést kötött. Igaz, ekkor már
sejthető, hogy Beatrix meddő.
Ulászló Zsigmond király és Cillei
Borbála dédunokája, Albert király
és Erzsébet unokája, ereiben
magyar vér is csörgedezik.
A trónkövetelőkhöz besorakozott
Ulászló testvéröccse, János Albert
is, azonos vérségi alapon. A rendek választása a daliás Ulászlóra
esett.
A székesfehérvári koronázási szertartást követően Miksa
elérkezettnek látta az időt arra,
hogy számon kérje a soproni
szerződést. Nem remélt túl sokat,
csak egy kis csetepatéval bos�szantani a királyt, és kirabolni a
koronázó várost, melynek spájzai
Ulászló koronázási ünnepsége
miatt üresen álltak. A székesfehérvári polgárok 555 katonát
tudtak élelmezni, e létszám
pedig kevésnek bizonyult Miksa
serege ellen. A külvárosok hamar
elestek. Miksa a Mátyás király
által kibontott bástyafalon tört be
a várba. Tubero krónikás gyászos
események tanúja. Székesfehérvár
diákjai „kirohantak az iskolából,
részint meggondolatlanság és a
katonai ügyekben való hiányos tapasztalat miatt feltüzelve, részint
pedig a magyarokkal született
bátorság miatt fegyvertelenül
támadták meg a fegyveres ellenséget, és mindnyájan elestek.” Nagy
vitézség kell gyerekeket ölni!
Miksa zsoldosai raboltak, gyilkoltak, megbolygatták Mátyás király
friss sírját, a temetési szertartás-

ból ismert kincsek után kutattak. Tubero krónikás másra is
emlékszik: „Miksa a boldogságos
szűz templomába ment megnézni
Szent István sírját. Midőn meglátta a templomban Mátyás király
sírja fölött a falra aggatott királyi
jelvényeket és a sírföliratot, úgy
mondják, sírva fakadt.”
Kálmáncsehi Domokos volt akkor
a prépost, a bazilika felelőse. Ös�szeszedett minden értékes holmit,
maga mellé gyűjtött pár derék
polgárt, és az egyik toronyban
elbarikádozták magukat. Három
napig tudták védeni állásukat.
Miksa értékelte a hősi ellenállást. Kálmáncsehi Domokost
megfosztotta préposti állásától,
de szabad elvonulást biztosított.
A kincsek közül magához vette
Mátyás híres arany keresztjét és
Szent Kálmánnak a templomban
őrzött koponyáját, majd parancsot
adott a zsákmányolás beszüntetésére. Miksa parancsának zsoldosai
napokig nem engedelmeskedtek,
nem akarták a várost elhagyni,
amíg a kétszeres zsold ki nem lesz
fizetve, és ki-ki a zsákmányból
neki járó részt meg nem kapja.
Végül több nap után megindultak
Buda felé, hátrahagyva a helyőrséget. Csak egy év múlva, 1491-ben
szabadult meg véglegesen a város
a betolakodóktól, Ulászló király,
Szapolyai István, Báthory István
és Kinizsi Pál vitéz összefogásának eredményeképpen. Ez volt
Székesfehérvár legelső bevétele,
a Habsburgok első barátságtalan
lépése, amelynek nem volt semmi
értelme. A királyt a rendek választják. Mit sem érnek a koronás fők
egymás között készült szerződései, ha a rendek másképpen
gondolják. Mégis, ismét készült
egy, mégpedig Pozsonyban, 1491.
november hó 7-én, a soproni mása.
Mátyás után Ulászló is elismeri a
Habsburgok örökös jogát fiú utód
hiányában. Ennek beváltása már
a következő századra esik. Még
nem múlt el két év Mátyás halála
óta, és nemcsak hódításai vesztek
el – Bécs után a cseh melléktartományok – de elvész a nyugati
határszél is. Székesfehérvár pedig
túl van az első sokkon.

FEHÉRVÁR
szerkesztette:
Látrányi viktória

Nagy zoltán péter

A Fehérvár Televízióban vendégünk
volt két ember, akik valamilyen
módon érintettek a híres kincsekkel
kapcsolatban. Egyiküket szakértőnek kérték fel, de soha nem kellett
szakértenie. A másik vendég ősei
bukkantak rá a kincsek első nyomaira. Ők ezer újabb kérdést generáltak,
s ha lehet mondani, amennyivel
többet ismertünk meg, annyival
kevesebbet tudunk az ügyről.

Fáncsi János
földmérőt
kérte meg
egy rendőr
őrnagy a
kilencvenes évek
elején, segítsen abban, hogy a
tulajdonviszonyokat megismerhessék azon a területen, ahol egy
Sümegh József nevű fiatalember
bizonyos műkincseket rejtegetett, illetve azokat tartotta és
árulta. Fáncsi János elmondta,
hogy számára egy volt bizonyos:
a rendőr őrnagy tudja, hogy
ő kicsoda, de Fáncsi semmit
nem tudott az ügyről, meg a
rendőrről sem. Mint elmondta,
a tulajdonviszonyokkal kapcsolatban szakértőként kellett volna
elmennie az Egyesült Államokba. A titokzatos rendőr őrnagy
három nap alatt hozta a földmérőnek az új útlevelet, benne az
amerikai vízummal. Úgy festett,
mennie kell a később hírhedtté
vált amerikai bírósági perre
szakértőként. Aztán soha többé
nem jött a rendőr őrnagy, és neki
sem kellett Amerikába mennie.
Fáncsi János elmondta, hogy a
rómaiak, akiktől a kincs származik, jól kiismerhetőek. Tudjuk
róluk, hogy ahol megjelentek,
először utakat építettek, majd
kutakat fúrtak, aztán építették
meg a „góré” lakosztályát, amíg a
többi római sátorban szállt meg.
Az adott terület új római vezetőjének szálláshelye közelébe katonai telepet építettek, amelynek
feladata a védelem volt. Ilyen
katonai telep Gorsium (Tác).
Egy katonai telep nagysága függ

2014. október 13.

A Seuso-kincs és a rejtélyes
attól, mit kell védenie. Ha a
harcosok helye nagy, akkor amit
védenek, az is nagy. Gorsium
Pannónia legnagyobb katonai
városa volt, azaz valami hatalmas
telepet, várost kellett védenie.
Gorsium közelében találtak rá a
régészek az ezer négyzetméternél is nagyobb kastély alapjaira,
amely feltételezhetően egy
magas rangú rómaié volt, talán
éppen Seusoé. Egy ilyen méretű
kastély az ókori birodalomban
nem állt soha önmagában, főleg
nem egy katonaváros szomszédságában. A következtetés
az, hogy Tác, Szabadbattyán,
Úrhida, Kőszárhegy, Polgárdi
térségében egy hatalmas város
lehetett a negyedik század körül.
Fáncsi János földmérő szerint
egy nagyon költséges műholdas
hőképpel kimutatható lenne,
hol húzódnak a föld alatti
falak. Talán még azt is igazolni
lehetne, hogy a híres kincsek
eredete vitathatatlanul itt van
megyénkben.
Másik
vendégünk
Borbély István egykori
polgármester volt,
aki 1990től irányította Polgárdit. Az ő
nagyapjának a nagyapja, azaz
Borbély István szépapja talált rá
saját pincéje mellett – egy szilvafa
kivágásakor – 1878-ban a híres
quadripusra, arra a négylábú tartóra, amire a Seuso-kincsek tálai
éppen ráférnek. Ezt a quadripust
Borbély István szépapja egy

Fotó: szepmuveszeti.hu

Az oldalpárt

KÖZÉLET
A HETILAP

A quadripus – amit a Borbély család pincéjénél találtak – anyaga és díszítése
kísértetiesen hasonlít a Seuso-kincsekére
református lelkésszel a Nemzeti
Múzeumba vitte. A négylábú
tartó megtalálása után száz évvel
ugyanebben a pincében rejtette el
Sümegh József a Seuso-kincsek
darabjait, majd itt lelte halálát
furcsa körülmények között, amit
az akkori katonai ügyész öngyilkosságnak állított be.
Borbély István eredeti végzettsége
vegyész, így bátran kijelenthette,
hogy egy öntvény csak egyszer

Fotó: szepmuveszeti.hu
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Valamennyi Seuso-darab díszítése kifinomult, gazdag, művészi

teremthető meg, többé nem ismételhető soha. Ma már a kezünkben van a kincsek közül hat darab,
és vizsgálat után megállapítható,
hogy a hazahozott műtárgyak
egy öntésből származnak-e a már
eleve itthon tartott quadripus
anyagával. Ez jó alapul szolgálhat
a magyarországi származás bizonyítására, de meg kell erősíteni
azzal, hogy a tárgyakon található
mikroszkopikus földmaradványokat beazonosítsák a Polgárdi
környékén lévő földdel.
„Amikor 1990-ben polgármester
lettem, akkor találkoztam először
az üggyel, azért, mert az 1980ban elhunyt Sümegh József – aki a
kincseket találta – édesapja keresett
meg engem azzal, hogy a fia nem
felkötötte magát, hanem megölték,
méghozzá a legmagasabb katonai
körökből. Az 1980-ban miniszterként működő Czinege Lajos neve is
felvetődött, mint érintett, de nem
mint elkövető. Véleményem szerint
Sümegh József honvéd halálesete

A HETILAP

gyilkosság
gyalásra, mivel a Seuso-kincsek
rejtekhelye és Sümegh halálának
helyszíne az ő tulajdonában álló
pince volt. Ám mikor a tárgyalásra indult volna, halálos fenyegetést kapott, emiatt lemondta az
utat. E fenyegetettség ma is él a

polgárdi lakosság körében, ezért
az emberek inkább hallgatnak.
Az egykori polgármestertől megtudtuk, hogy elbeszélések szerint,
amikor a Sümegh-ügyben a
nyomozás elindult, akkor egy
nyomozókutya a Polgárdiban levő
szovjet laktanyák felé indult, de
erről többet nem lehetett hallani.
Borbély szerint azoknak, akik
1980-ban a pincéjük közelében

Fotó: nzp

csak következménye volt egy jóval
korábban kezdődő ügynek, aminek
középpontjában a kincs állt.” –
mondta Borbély István.
Borbély István édesapjának is
utaznia kellett volna Amerikába a
kinccsel kapcsolatos bírósági tár-

FEHÉRVÁR
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A sokat emlegetett, de kevésbé ismert hadiút egyik legszebb és legnagyobb megmaradt részlete Pétfürdőnél található.
Ez az út (ma 8-as számú) torkollott bele a Tác–Kőszárhegy–Úrhida térségén áthaladó római útba.
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található bányában dolgoztak,
valamint a magyar biztonsági
szolgálat embereinek nagyon sok
információjuk lehet a Sümegh- és
a Seuso-ügyről. Mindenesetre
hatalmas értékről van szó, és
látszik, hogy vannak emberek,
akiknek érdeke, hogy ez minél
homályosabb maradjon.
„Beszéltem régi osztálytársaimmal,
és rá kellett jöjjek, hogy nem tizenhat darab kincsről van szó, hanem
legalább negyvenről. A történelemtanárunk – aki mindannyiunkat
tanított – lerajzolta a ma ismert
darabokon kívül a többi, ismeretlen
helyen lévő tárgy formáit, mintáit.
Aztán kiderült, hogy legalább kétszáz darabról van szó, ami egységes
készletet alkotott valamikor. Ezek
közül rajzolt le sokat a történelemtanárunk, mivel ő korábban látta,
kezében fogta ezeket a darabokat.
Az ő rajzai viszont eltűntek.” –
mesélte Borbély István.
Seuso, az egykori magas rangú
római polgár hatalmas kincset
hagyott ránk, és ugyanakkora
rejtélyt, ami annál titokzatosabb,
minél többet tudunk, vagy vélünk
tudni róla.

HÁZIAS ÍZEK -- GRILL ÉTELEK
SÜTEMÉNYEK -- FRISSENSÜLTEK

2 FÉLE NAPI MENÜ: 700 fT
H-P 11:00-15:00-ig

Székesfehérvár Sörház tér 1.
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Magony Imre, a szoborkalauz
Vakler lajos

Hiánypótló kiadvánnyal jelentkezik 2015-ben. Ez a szoborkalauz megismertetheti nemcsak
a székesfehérváriakat, hanem a
városunkba látogatókat is azzal,
hogy milyen csodálatos alkotásokkal büszkélkedhetünk.
Az első kiadás 1995-ben született meg, a második 2004-ben.
Elmondhatom, hogy tízévente
megújíthatom. A kötet nem
más, mint egy szoborkatalógus. Az új kiadásra azért van
szükség, mert az elmúlt években
egyre gyarapodnak Székesfehérvár közterei és köztéri
alkotásai. Szakmai meggyőződésem, hogy ezt követni kell,
naprakészen.
Mennyit változott a város az
elmúlt húsz esztendőben?
Nagyon sokat. Számtalan emléktábla örökíti meg a székesfehérvári alkotókat, akikről a
hétköznapi ember mit sem tud.
Az én dolgom, hogy a köztéri
alkotásokat a teljesség igényével megmutassam ebben a
könyvben. A tendencia az, hogy
inkább az emlékhelyek és az
emlékjelek szaporodnak.
Mi minősül ma Magyarországon
köztéri alkotásnak?
Minden olyan mű köztéri
alkotás, amelyet elismert szobrászművész készített, amelyet
elfogadott a választott szakmai
zsűri. Ugyanakkor egy-egy
emléktábla már nem az. Ehhez
a kategóriához tartozik adott
esetben egy sziklatömb is,
amely bármilyen szép is lehet, a
jelenlegi művészeti alkotásokról
szóló törvény szerint nem emlékmű. Kivéve természetesen, ha

Fotó: Kiss László

A Lánczos Kornél–Szekfű Gyula Alapítvány ösztöndíjjal segíti Magony Imre
álmát, hogy egy újabb kötetben tudhassák meg Székesfehérvár lakói, milyen
csodálatos szobrokat és térplasztikákat,
domborműveket rejt a királyi város.
Magony Imre egy kulturális polihisztor,
hiszen könyvtáros a választott hivatása,
mellette szépíró, a fehérvári szobrok
ismerője és kutatója, s ráadásként a
Szabad Színház tagja.

Magony Imre a székesfehérvári kultúra egyik őrzője

ezeken van egy plasztikai rész
is, amelyet egy iparművész vagy
éppenséggel egy ötvösművész
készített.
Hiánypótló lesz ez a könyv. Ha
valaki elindul a Megyeházától
és eljut a Zichy ligetig, láthatja
a Szent István szobrot, Pátzay
Pál lovasszobrát, ha végigsétál
a Fő utcán, találkozhat Melocco
Miklós Mátyás-szoboregyüttesével, megcsodálhatja a Varkocsszobrot, és a séta végén ott van a

Zichy ligetben Klebelsberg Kunó
és most már Ybl Miklós szobra is.
De a szűken vett belvároson kívül
hol bukkanhatunk rá kivételes
műalkotásokra?
Aki a közvetlen lakókörnyezetében nem veszi észre, hogy
mi mindennel gazdagodott
Székesfehérvár, elég, ha kézbe
veszi ezt a könyvet, és máris
rábukkanhat arra az alkotásra,
ami mellett eddig csak szótlanul
elment. Bízom benne, hogy ha

csak egyetlen pillantást vet rá,
már megérte neki, és nekem, a
kutatónak is.
Milyen formátumban jelenik meg
ez a kiadvány?
Négyszázötven alkotásról készült fotó. Ez természetesen azt
jelenti, hogy néhány kiemelkedő
mű több helyen is szerepel a
könyvben. Az elmúlt tíz esztendőben – megdöbbentő szám,
de igaz – csaknem száz köztéri
alkotással gazdagodott a város.

PORTRÉ
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Az emléktáblák fontosak, ha nem
is minősülnek műalkotásnak.
Úgy döntöttem, ha a táblán
nincs is szobrászati dísz, méltán
megérdemlik az egykori székesfehérváriak, hogy a készülő
könyvben megemlékezzünk
róluk.
Foglalkozik-e a könyv a különböző településrészek eldugott helyein
fellelhető alkotásokkal?
Fontos része lesz a könyvnek.
Megvallom, én is ritkán járok
ezeken a helyeken, de kötelességemnek éreztem, hogy összegyűjtsem és rendszerezzem ezeket a műveket. Amikor valahova
kimegyek, néha bizony óriási
meglepetés ér. Ekkor láthatja
meg az ember, milyen gazdag ez
a város, és milyen értékeket rejt
akár a legkisebb utca is.
Művészeti alkotásként kezeljük az
épületeket díszítő térplasztikákat?
Ezek szobrászati alkotások.
Nem is lehet kérdés. Hiába
nem tekinti ezeket a köztudat
szobroknak. Ilyenek például az
Országzászló téri múzeum falán
látható domborművek, vagy
éppenséggel a zeneiskola falára

felkerült, nemrégiben átadott,
Somorjay Ferenc emlékét megidéző alkotás.
Tematikusan gyűjti az információkat?
Természetesen. Némiképpen
kiegészítve az előző kötetekben megjelent munkát, a
most készülő könyvben az
utcanevek alapján mutatom
meg a szobrok, domborművek,
térplasztikák helyét. Annyiban
változott a tematika, hogy az
alapvető információk több
nyelven is olvashatók. A XXI.
századi igényeknek megfelelően
térképet is kapnak az olvasók
a könyvhöz, sőt GPS-koordináták is segítik az eligazodást.
Ez természetesen nem térbeli
térkép lesz, hanem egy olyan
hagyományos, amely alapján
a város valamennyi szeglete
felismerhető.
Kimondhatjuk, hogy ez egy
helytörténeti útikönyv, mely fontos
információkkal gazdagíthatja az
itt élőket és a hozzánk ellátogatókat?
Igen. Történeti leírásokat is
tervezek, melyek nemcsak a
A HETILAP

szobrokkal, térplasztikákkal
foglalkoznak, de bemutatják a
hozzájuk kapcsolódó történelmi kor tudnivalóit is. Emellett
megismerkedhetünk az alkotóval, az alkotás folyamatával a
fogantatást pillanatától kezdve
a megszületésig. Fontosnak
tartom, hogy a bibliográfia
egységes és egész legyen, hiszen
ha az olvasó még többet szeretne tudni, legyen lehetősége
tájékozódni.
Lehet-e figyelni arra, hogy néhány
művet többször felújítottak,
átdolgoztak?
Természetesen figyelemmel
kísérem a műalkotások sorsát
is. Jó néhányat megrongáltak,
elloptak, tönkretettek, számtalan egyszerűen eltűnt. Viszonylag jó eséllyel mondhatjuk meg,
hogy ezek mikor történtek, és
azok a segítők, restaurátorok,
szobrászok, akik a felújításban
segédkeztek, a könyvben is
elmondhatják tapasztalataikat.
Összefoglalva azt mondhatnám,
hogy a hányatott sorsú művek
megismerésre méltó történetét
megosztom az olvasókkal.
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Az is fontos kérdés, hogy mi
van az épületeken belül! Azok a
szobrok, amelyeket Székesfehérvár
középületei rejtenek, témái lesznek
a könyvnek? Gondolok itt elsősorban a Városházán, a Megyeházán, a Bory-várban vagy akár a
Vörösmarty Mihály Könyvtárban
található művekre.
Csak a köztéri alkotásokkal
foglalkozom, amelyek bármely
hétköznapi ember számára
láthatók, úton-útfélen. Ebbe
beletartoznak a közintézmények falain, terein lévő szobrok,
térplasztikák, domborművek.
Az épületeken belül a Szent
István Múzeum raktárát is
megmutathatnánk. Ez a könyv
arról szól, hogy segítsünk a
sétáló embereknek. A gyakorlat
minden szoborkatalógusnál ez.
Fogalmazhatunk úgy, hogy készen
áll a leltár?
Talán igen. A teljesség igénye fontos számomra. Tíz év
munkája és gondolatai rejlenek
benne, emberközeli lesz a kötet.
Ha már így alakult, bizony
mondom: jó szoborkalauznak
lenni!

FEHÉRVÁR
Az oldalpárt
szerkesztette:
LÁSZLÓ-TAKÁCS Krisztina

Csabai DORINA, LÁSZLÓ-TAKÁCS KRISZTINA

Október 13. és 19. között újra
megrendezik az Országos Könyvtári
Napokat, Találkozzunk a könyvtárban! címmel. A programsorozatot a
Könyves vasárnap zárja. A könyvtár
semmihez sem hasonlítható varázsát
sokan ismerjük, de az olvasással és
a könyvekkel kapcsolatban számos
kérdés merül fel mostanában. Vajon
a jövőben is találkozunk a könyvtárban?

A könyv lapjainak illata, a papír
zizegése a könyvolvasási szertartás elválaszthatatlan része. Jó
érzés ujjal érinteni a könyvet. Az
újat is, a régit is. A könyv, mint
tárgy, önmagában is titokzatos.
Mindaz a tudás, kulturális érték,
amit egy könyv megjelenít,
évszázadok tapasztalata.
Bár a nyüzsgő könyvfesztiválok
száma növekszik, az online és
bolti könyvespolcok színes kínálata szezonról szezonra bővül,
az olvasók száma és a napi olvasásra fordított idő folyamatosan
csökken. Ma Magyarországon
egy felnőtt naponta átlagosan
három órát tévézik és tizenöt
percet olvas, de ennél sokkal
több időt tölt a számítógép előtt.
Az elmúlt években az internetes
tartalom és a közösségi oldalak
elterjedése olvasástechnikai
változásokat hozott. Mind
többen és többet kalandozunk
a hipertextuális univerzumban
és élvezzük a szövegbe ágyazott
szöveg előnyeit. Az e-könyvek
használata nálunk még gyerekcipőben jár, de kétségkívül
vonzó, hogy egy zsebre vágható
e-könyv memóriájában elfér egy
kisebb könyvtárnyi irodalom.
Valójában nem az a kérdés, hogy
olvasunk-e a jövőben, hanem az,
hogy hogyan.
A könyvtár elsősorban művelődési, kikapcsolódási lehetőséget
biztosít az érdeklődőknek.
Vannak, akik tanulás helyszínéül,
hivatalos ügyeik online intézéséhez, beszélgetésre, társasjátékhoz
használják a könyvtári tereket,
de akadnak olyanok is, akik a
rendszeres heti sakkpartit is ott
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„... a könyv olyan áramforrás, ami hol kikapcsol, hol bekapcsol – mármint bennünket a valóságba.” (Hegedűs Géza)

Olvasás könyvvel vagy anélkül

Fotók: Kiss László
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Székesfehérvár legnagyobb könyvtára a Vörösmarty Mihály Könyvtár, mely a központi könyvtárban és hét tagkönyvtárban látja el feladatait. 2013-ban tizenháromezer olvasója volt, akik százhetvenezer alkalommal használták a könyvtár szolgáltatásait és háromszázezer dokumentumot kölcsönöztek ki az év folyamán.

bonyolítják. Sokakat vonzana
egy barátságosabb, otthonosabb hangulatú, újságolvasást,
beszélgetést, kávézást lehetővé
tevő közösségi tér. Néhány
hazai könyvtár ezt már sikeresen
megvalósította.
A 2006 óta megrendezésre kerülő Országos Könyvtári Napok
Fejér megyei programsorozatát
az idei évben is a Vörösmarty
Mihály Könyvtár fogja össze
és koordinálja. A hét könyvtári
eseményeiről és a könyvtárak
szerepéről Vasné Borsos Beáta
Bíborka, az intézmény igazgatója beszélt lapunknak:

„Minden évnek saját tematikája
van, melyre a csatlakozó könyvtárak felfűzik programjaikat.
Alapvető szándékunk már a
kezdetektől a könyvtári szolgáltatások népszerűsítése. Az idén az
olvasást, az olvasás örömét állítjuk
a könyvtári napok középpontjába.
Szeretnénk megmutatni, hogy
milyen sokféle tanulási, tájékozódási, kulturális, szociális lehetőség
rejlik a könyvtári találkozásokban. Az akció egyik fő célkitűzése
a rendszeres könyvtárhasználók
segítségével minél több olyan
személy elérése, akik mindennapjaihoz eddig nem tartozott

hozzá a könyvtárlátogatás. A
részletes program a www.vmk.
hu honlapon olvasható. Országosan jellemzi a könyvtárakat az
a törekvés, hogy képesek legyenek
alkalmazkodni az idők során megváltozott és folyamatosan változó
igényekhez, elvárásokhoz. Ennek
megfelelően a könyvtárak szerepe,
feladatköre folyamatosan bővül.
Már nem elegendő a felhalmozott
tudás megőrzése és szolgáltatása,
hanem közösségi funkciókat is be
kell tölteni. Természetesen mindent megteszünk annak érdekében,
hogy meg tudjunk felelni a mai
igényeknek is.”
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Bognár Bence:
Másodikos vagyok, tavaly tanultam meg olvasni, de szeretem. Az olvasókönyvből szoktunk olvasni, most a kedvenc történetem Móra Ferenctől A cinege cipője.
„Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak, nagy bánata van a cinegemadárnak.”
El tudom mondani végig is. Tavaly jártam könyvtárba, de azt a fiókot, ahova
jártam, megszüntették. Szerintem jó, ha az ember körül sok könyv van, de az is
jó lenne, ha a könyvtárakban fotelek is lennének, esetleg egy tévé.
Séley Vivien:
Én csak könyvből olvasok, mert szerintem az a legjobb. Nem is tudom
elképzelni, hogy ne olvassak, annyira jó dolog elképzelni egy történetet, a
leírt szavakat saját magadnak vizualizálni. Én nem szeretek ”készterméket” kapni, számomra fontos, hogy én is hozzátehessek valamit akár egy
szöveghez is. Ettől lesz egyedi, és ettől lesz a sajátom minden történet, amit
elolvasok. Inkább a fantasy regényeket szeretem, legutóbb A szörnyszívűt
olvastam, de hogy ki írta, azt most sajnos nem tudom megmondani.

Füzy Anna:
Középiskolába járok, éppen Az ember tragédiáját olvasom. Igaz, még csak a
közepénél tartok, de tetszik, bár olvastam már jobbat is. A kötelezőket általában
teljesítem, a jó jegyért megteszem, de csak úgy, az olvasás kedvéért, szórakozásból nem veszek a kezembe könyvet. Elég lassan olvasok, és úgy érzem, hogy túl
sokáig tart, mire a könyvek végére érek. De ha már olvasok, inkább könyvből
szoktam, mert abban könnyebben követhető, hol tartok éppen, mennyi van még
hátra. Könyvtárba csak a barátnőmet szoktam elkísérni, kölcsönözni nem szoktam. Divattervező szeretnék lenni, ilyen témájú könyveket szívesen olvasnék.

Jakab István:
Természetesen szoktam olvasni, hogyne olvasnék! Szépirodalomtól kezdve a
történelmi könyveken át az útleírásokig mindent. Nincsen számítógépem, így én
”papírról” tájékozódom. Nem járok könyvtárba, van nekem könyvem: a fél szoba
könyvekből áll. Számomra a könyv a teljes kikapcsolódást jelenti. Ma már a fiatalok nagy része számítógépről olvas, de ha ez tetszik nekik, akkor ezzel sincs baj.

Regner Éva:
Mi járunk könyvtárba a kétéves kislányommal. Ő is szereti a könyveket, bár
még csak az apró részletekkel teli színes kiadványokat. A kisbaba és a pici
lányom mellett most nem fogok neki a Háború és békének, inkább csak rövidebb dolgokat olvasok, illetve olyanokat, amik segítenek eligazodni az anyaság útvesztőiben. Például egy Vekerdy-könyvet. Na és persze mesét! Sőt, nem
is olvasom, hanem képeskönyvet lapozgatva kitalálom, ami már önmagában
kihívás minden nap. Bízom benne, hogy a gyerekeimnek is megmaradnak a
könyvek, és lesznek húsz év múlva is könyvtárak, ahova járhatnak.
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Tanulni is lehet a kenyérért

Az álláskeresőket ingyenes képzések segítik a munkaerőpiacra való sikeres visszatérésben

Emeltszintű OKJ
10 hónap alatt
korhatár nélkül!

Jelentkezzen tanfolyamainkra!

DEKRA Akademie Kft.

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

• GYÓGY- ÉS
SPORTMASSZŐR
• KUTYAKOZMETIKUS
• VIRÁGKÖTŐ,
VIRÁGBOLTI ELADÓ

• Logisztikai ügyintéző

Nysz.: 07-0082-05

• Vám-jövedéki-termékdíj ügyintéző
• Vállalkozási-és bérügyi ügyintéző

ONLINE JELENTKEZÉS:

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

esetleg az adott területen végzettség nélkül. Az eredmények
tükrében fókuszálni lehet arra,
hogy milyen foglalkozások felelnének meg számára, és azt össze
lehet vetni az aktuális képzési
lehetőségekkel.
Mennyire tudják nyomon követni
az elvégzett képzések eredményességét?
A tanfolyamot elvégzett
álláskeresők körében, a képzés
hasznosságának vizsgálata céljából kérdőíves felmérést végzünk,
ezzel tudjuk nyomon követni
az eredményességet. Ezekből az
derül ki, hogy a résztvevők jellemzően hasznosítani tudják az
elvégzett tanfolyamon szerzett
képzettséget, szaktudást.
Ősszel induló FELNŐTTKÉPZÉS
tanfolyamaink: MESTERFOKON

• Pénzügyi-számviteli ügyintéző
E-000683/2014

• Tűzvédelmi szakvizsgák
• Targoncavezető
• Emelőgép kezelő (kivéve targonca)
• Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő
• Ipari olaj-és gáztüzelő-berendezés kezelő
• Kisteljesítményű kazánfűtő (max.2 t/h)
• Kazánkezelő (2-12 t/h között)

Munkáltatói kapcsolattartóink
folyamatosan érdeklődnek a várható fejlesztések, beruházások,
létszámbővítések iránt. Figyelemmel kísérik a benyújtott
munkaerőigényeket, hirdetéseket, és a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara javaslatait
is figyelembe vesszük a Képzési
jegyzék összeállításakor.
Szoktak-e ajánlani képzést személyre szabottan?
Aki igényli, annak a pályatanácsadás keretében tudunk segítséget
nyújtani. Ennek során felmérjük
az ügyfél érdeklődési irányultságát, készségeit, azt, hogy eddigi
szakmai tapasztalatait milyen területen szerezte, milyen átvihető
készségei vannak, alkalmazták-e

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

EGY JÓ NYELVISKOLA A BELVÁROSBAN?
Várunk a BILDUNGBAN!

ANGOL
NÉMET
OROSZ
TANFOLYAMOK

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

E-000111/2014, PL-8284

állapítható meg a tanfolyam
idejére, ennek összege megegyezik a közfoglalkoztatási
minimálbérrel, amely 77.300
forint. Ezen felül az útiköltséget is megtérítjük.
Milyen módon lehet pályázni egyegy képzésen való részvételre?
Az álláskeresők a Járási Hivatalok Járási Munkaügyi Kirendeltségein kérelmezhetik a
részvételt. A felvételit követően
a képző intézmény felvételi
eredményét figyelembe véve
a kirendeltség vezetője saját
hatáskörben dönt a támogatás
odaítéléséről.
Az elvégezhető képzések mennyire
tudják követni a munkaerőpiaci
tendenciákat?

E-000261/2014

Milyen módon tud segíteni a
munkaügyi központ azoknak, akik
nem találnak munkát, de tanulni
szeretnének az elhelyezkedés
reményében?
Minden évben indítunk támogatott képzéseket. Túlnyomó
részt OKJ-s illetve betanító
jellegű képzésekről van szó,
de nyelvi képzésekre is lehet
jelentkezni.
Van-e olyan jellemző réteg, aki
igénybe veszi ezt a segítséget?
A fiatal korosztály érdeklődése
hangsúlyosabb, a szakképzettséggel nem rendelkezők illetve
az ötven év felettiek kevésbé
vonhatóak be. De minden
álláskereső számára nyitottak és
elérhetők a képzéseink.
A résztvevők számára ingyenesek
a képzések?
Támogatott képzéseink a
Társadalmi Megújulás Operatív
Program projektek keretében
valósulnak meg, amelyek mögött európai uniós forrás áll. Ez
azt jelenti, hogy a tanfolyamon
résztvevők képzési költségét
száz százalékban tudjuk támogatni. Emellett az arra jogosultaknak keresetpótló juttatás

Fotó: Kiss László

Az augusztus végi adatok alapján a
Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által nyilvántartott
álláskeresők száma a régióban több,
mint tizenkétezer fővel, vagyis majdnem harminc százalékkal csökkent
az előző évi adatokhoz képest. Az
álláskeresőket segítik a Munkaügyi
Központ képzési lehetőségei is. Erről
kérdeztük Buday Attila igazgatót.
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Európai Regionális
Fejlesztési Alap

BEFEKTETÉS A J

BE

2014.10.13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ELKÉSZÜLT SZÉKESFEHÉRVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (2014-2020) ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
KONCEPCIÓJA (2014-2030)
A város fenntartható fejlesztése jegyében stratégiai irányként került megfogalmazásra Székesfehérvár gazdasági és lakossági célterületként való megerősítése, a kiváló – ebben mind az egyenlő életesélyek, mind a környezeti elemek, mint – életfeltételek megteremtése, valamint az ezeket támogató várospolitika
kialakítása.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 40 millió forintból, 100 %-os támogatási intenzitással Európai Uniós támogatásból
készítette el a „Fenntartható városfejlesztés előkészítése, megalapozása Székesfehérváron és funkcionális térségében” című projekt
keretében az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a Településfejlesztési Koncepció című tervdokumentumokat.
A 2014-2020-as programozási időszak stratégiai alapdokumentumaként definiált Európa 2020 Stratégia célul tűzte ki az intelligens, fenntartható és befogadó
Európa megvalósítását. Az EU 2020 Stratégia sikeres megvalósításában a városoknak kiemelkedő szerep jut. A kohéziós politika ösztönözni kívánja az integrált
várospolitika alkalmazását, amely a fenntartható városfejlesztés megvalósításán keresztül erősíti a városok kohéziós politikában betöltött szerepét.
A tervezés célja volt, hogy a helyi igényekhez leginkább igazodó és reálisan megvalósítható program kerüljön kialakításra úgy, hogy a rendelkezésre álló fejlesztési források a lehető legnagyobb mértékben szolgálják majd Székesfehérvár növekedési és versenyképességi céljait, fejlesztési igényeit.
A közel egy éve tartó tervezési munkában fontos szerepet kaptak a vállalkozások, a különböző szakmai és civil szervezetek, kamarák és hatóságok képviselői is.
Így a bevonásra került közel száz szervezettől kapott információkat is alapul véve készült el a koncepció és a stratégia végleges verziója a Széphő Zrt. szakmai
koordinációjával.
Mára elmondható, hogy Székesfehérvár középtávú fejlesztési terve, a 2014-20 közötti időszakra vonatkozóan kidolgozott Integrált Településfejlesztési Stratégia
az a terv, mely területi alapon összehangolja a különböző szakpolitikai megközelítéseket, összefogja és összehangolja az érintett partnerek céljait, elvárásait.
A projektről bővebben a www.szekesfehervar.hu oldalon tájékozódhat.

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:

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

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 fűtött
és fűthető műhelyek, fűtetlen raktárak,
konténerek;
• József Attila kollégiumnál (Hosszúsétatér
felől) 68 m 2-es használaton kívüli
hőközpont;
Parkolóhelyek:
• Zámoly u. 5. szám alatt zárt udvarban 1 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
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2014. október 13.

A HETILAP

A török kori székesfehérvári belvárosról viszonylag sok írásos emlék
maradt a történészek, régészek számára. Ám a szakemberek csak keveset
tudnak azonosítani az adott korszak épületeivel. Viszont topográfiailag
értékelhető városleírás fennmaradt a XVI. és XVII. századból. Ebből
idéztük fel múlt heti megfejtéseinket. Kérdésünk az volt, hogy az 1544es defterek, más néven török lajstromok milyen fehérvári belvárosról
árulkodtak. A helyes válasz négy mondatrészből állt:
1. NYOLVANKILENC BOLTBÓL
2. MELYBŐL NÉGY MAGYAR BOLT
3. SZÁZTIZENKÉT HÁZBÓL
4. HUSZONHAT EGYHÁZI ÉPÜLETBŐL ÁLLT

Tudni érdemes, hogy e lajstrom nem ért véget, hiszen Siklósi Gyula
régészprofesszor tovább fejtette ezen kincseknek számító deftereket:
„A magyarok közül csak két kovács, egy borbély és Miklós fazekas rendelkezett bolttal a belvárosban. Három török szakács ténykedett, talán
saját étkezdében. Kívülük négy mészáros, négy borbély, három szabó,
két cukrász, kardgyártó, zöldségárus és festékárus rendelkezett belvárosi
üzlettel, ám volt egy sebészbolt és két sörház is. Egyetlen szerb és két
zsidó tulajdonban levő boltot jegyeztek fel a belváros területén.” Mindez
1544-ben.
Eheti kérdésünk már Wathay 1602-es elbeszéléseiről szólnak, melyek
Isolano kapitány cselekedeteiről beszélnek.

FEHÉRVÁR

PROGRAMAJÁNLÓ

közéleti hetilap
A HETILAP

Az oldalt

Könyvtári, tökös és jótékony napok
Hétfő:

Országos Könyvtári Napok
Október 13-20. Gárdonyi Géza Művelődési
Ház, Vörösmarty Mihály Könyvtár, Aranybulla
Könyvtár Alapítvány
Részletes programok a www.szekesfehervar.
hu eseményajánlójában találhatók.
Címerek és családok
10 óra Károlyi Kastély, Fehérvárcsurgó
Emlékkonferencia Vajay Szabolcs tiszteletére.
Részletek a www.szekesfehervar.hu eseményajánlójában.

Kedd:

Kiállítás a Hang-Szín-Tér diákjainak munkáiból
17 óra A Szabadművelődés Háza
A kiállítást megnyitja: Nagy Benedek szobrászművész. Közreműködnek az iskola zenés
és táncos hallgatói.
Hogyan lettünk finnugorok?
17 óra Szent István Király Múzeum (Országzászló tér 3.)
Előadás a nyelv- és néprokonságról a rokon
népek napja alkalmából.
A kérdező felel
18 óra Öreghegyi Közösségi Ház
Bobory Zoltán vendége Vakler Lajos újságíró lesz.

Szerda

Őshazakutatók nyomában Székesfehérváron
16.30 Szent István Király Múzeum (Országzászló tér 3.)
Előadó: Paréj Gabriella néprajzkutató.

Várkonyi Nándor-emlékest
18 óra Királykút Emlékház
Vendégek: Mezey Katalin József Attila-díjas
író, költő és Várkonyi Péter. Házigazda:
Bakonyi István.

Csütörtök:

Fejér Megyei Kézművesek és Őstermelők
Vására
16 óra, Civil Központ előtti tér
Az egyházjog aktuális kérdései
17 óra Szent István Művelődési Ház
Orosz Lóránt egyházjogász, tanszékvezető
egyetemi tanár előadása.
Bevezetés a japán kalligráfiába
17 óra Szent István Király Múzeum (Megyeház u. 17.)
A kalligráfia elmélete és gyakorlata.
Erdei Edit kiállítása
18 óra Kisfaludi Közösségi Ház
A tárlatot megnyitja: Szakál Antal képzőművész. Megtekinthető: november 16-ig.
Edith és Marlene
Október 16. 19 óra, október 17. 17 óra és
október 19. 19 óra Pelikán Kamaraszínház
Zenés mesejáték.
Vakvacsora
19 óra Olíva Bisztró (Palotai út 58.)
A rendezők olyan háromfogásos borvacsorára várják az érdeklődőket, ahol a résztvevők
bekötött szemmel élik meg nem látó embertársaik mindennapi érzéseit.

Péntek:

Játék–élmény–tudás
10 óra Hetedhét Játékmúzeum
Moskovszky Éva tiszteletére rendezett
játéktörténeti konferencia.
Tökfaragás és felvonulás
17 óra Kisfaludi Közösségi Ház
Hajmeresztő érintések
18 óra A Szabadművelődés Háza
Kiss Antónia Zsanett kiállítása. Megtekinthető: november 5-ig.
A félkegyelmű
Október 17. és 19. 19 óra és Kozák
András Stúdió
Szerző: Dosztojevszkij.
1705 Trió koncert
19 óra Egyházmegyei Múzeum (Városház tér 4.)
Kaltenecker-Piri-Dés koncertje a
Múzeumok Őszi Fesztiválja program
keretében.

Szombat:

Nagy vonósnégyes délután
14 óra Hermann László Zeneiskola
A családi délután keretében játékos
zenei vetélkedővel, hangszerbemutatóval, zeneovival várják az érdeklődőket.
Tök jó tökös nap
15 óra Öreghegyi Közösségi Ház
Pillanatképek a Volga-vidékről
15 óra Szent István Király Múzeum
(Országzászló tér 3.)
Rendhagyó nyelvleckék, kreatív
foglalkozások, vetítéssel egybekötött
előadás
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szerkesztette:
schéda szilvia

Őfelsége komédiása
Október 18. 19 óra, október 19. 17
óra és október 21. 19 óra Vörösmarty
Színház
Szerző: Mihail Bulgakov.

Vasárnap:

A Hermann László Kamarazenekar
hangversenye
18 óra Szent Sebestyén templom
Jótékonysági hangverseny a Szent Sebestyén
fogadalmi templomért.
Musica Vivax Studio Ensemble Vienna
koncertje
19 óra Ciszterci templom
Az esemény a Musica Cisterciensis egyházzenei hangversenyek első koncertje.

Hétfő:

Vértanúink, hitvallóink
17.30 Szent István Művelődési Ház
Magyar dokumentumfilm az Útkereső
Filmklub keretében.

Kedd:

JazzTime a Binder Quartettel
12 óra Vörösmarty Színház
A Binder Quartet műsora a jazzmuzsika
széles skálájából és különböző stílusirányzataiból merít. A koncerten Binder
Károly és Borbély Mihály szerzeményei is
elhangzanak.
Momo
15 óra Pelikán Kamaraszínház
Zenés mesejáték.
A Biblia térképei
17 óra Öreghegyi Közösségi Ház
Acsa Szücs Imre grafikusművész gyűjteményes kiállítása. Megtekinthető: november
20-ig.

Őszi kiállítások
Alulnézet – Erdély 2013
A Szabadművelődés Háza
Dénes János fotókiállítása. Megtekinthető: október 16-ig.
Fehérvár Szalon 2014
Sberbank Galéria
Képző-, ipar- és fotóművészeti kiállítás.
A kiállítás október 31-ig tekinthető meg.
Simon M. Veronika kiállítása
Művészetek Háza, Kiállítóterem
A Cserhát-Krúdy díjas, Munkácsy-emlékérmes festőművész kiállítása. Megtekinthető: november 2-ig.
Szent Vendel főpásztor, barmok patrónusa
Fekete Sas Patikamúzeum
Megtekinthető: november 30-ig.
Seuso-kiállítás
Szent István Király Múzeum (Fő utcai épület)
Történelmi jelentőségű kiállítás. Megtekinthető: 2015. január 15-ig.
Türelemjáték
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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KÉKLÁMPÁSOK

Fejlesztés az önkéntes tűzoltóságoknál

Új eszközöket kaptak a megye
önkéntes tűzoltóságai. A tűzoltáshoz és műszaki mentéshez használt
felszereléseket pályázaton nyerték
a civil szervezetek az országos katasztrófavédelemtől. Az eszközöket
a fehérvári laktanyában vették át az
önkéntesek. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar
Tűzoltó Szövetség közös pályázatán
2014-ben huszonkét önkéntes
tűzoltó egyesület indult és kapott
támogatást Fejér megyében.

A fehérvárcsurgói önkéntes
tűzoltó egyesület az elmúlt öt
évben újjáalakult, és a tagok
száma is megszaporodott. A
szervezet évek óta benyújtja a támogatási pályázatot a
katasztrófavédelemhez. Az
idén közel hétszázezer forint
értékben kaptak különböző
felszereléseket. Mihály István, a
Fehérvárcsurgó Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka azt
mondta, a legjobban a motoros
fűrésznek örül, hiszen eddig
nem volt ilyen szerkezetük,
így ha egy balesetnél szükség
volt rá, a saját gépüket vitték a

2014. október 13.

A HETILAP

Mihály István tűzoltóként vonult nyugdíjba, de a hivatását ezután sem
adta fel. Önkéntesként ismerteti meg a fiatalokkal a szakma rejtelmeit úgy,
hogy közben a közösséghez tartozás élményével gazdagodhatnak, valamint
az önzetlen segítségnyújtás érzését is megtapasztalhatják.

helyszínre. A szervezet emellett
új tömlőket is kapott a hivatásosoktól.

nek az alapját, amelyet rendkívüli esetben, például árvíz idején
riaszt az igazgatóság.
Az önkéntesek a hivatásos tűzoltókkal napi kapcsolatban vannak.
Ugyanazokat az eszközöket
használják, és a katasztrófavédelem továbbképzésein gyakran
vesznek részt – tette hozzá
Magosi Lajos. A tűzoltó ezredes
elmondta, hogy többnyire minden pályázó megkapta az általa
igényelt támogatást. Többen
kértek védőfelszerelést, de nagy
igény volt a műszaki mentéshez
valamint a tűzoltáshoz használt
eszközökre is. Többféle tömlővel, úgynevezett kapaccsal
(amit tűzoltásnál használnak az
egyenruhások, például a tető-

A megyei önkéntesek ös�szesen tizenhárommillió
forint értékben vehettek át új
eszközöket. Az egyesületek
emellett működési támogatásra és szertárkorszerűsítésre is
pályázhattak. A Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Fotók: Kiss László

A legnagyobb igény a tömlők korszerűsítésére mutatkozott

Huszonkét megyei önkéntes tűzoltó szervezet kapott támogatást, összesen
tizenhárommillió forint értékben

vezetője szerint az önkéntes
tűzoltók szerepe nagyon fontos a
kárelhárításban, hiszen sokszor
ők érnek először egy-egy tűz vagy
baleset helyszínére, sok helybélivel tartanak kapcsolatot és kiváló
helyismerettel rendelkeznek.
Ráadásul az önkéntes egyesületek
alkotják annak a mentőszervezet-

Megnyitottunk!

cserepek vagy az égő szalmabála
megbontására), szikracsapóval és
fűrésszel bővült az önkéntesek
eszköztára.
Az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság idén összesen
háromszázmillió forint értékű
támogatást osztott szét az önkéntes egyesületek között.

Magyarország történelmi borvidékeiről származó kiváló folyó
és palackos borainkkal várjuk Kedves Vásárlóinkat!
Több mint 60 fajta bor (Takler, Mészáros, Cézár, Polgár, Lisicza,
Frittmann, Szőke Mátyás,......), többféle kiszerelésben, mérsékelt áron!
Mottónk: minőségi magyar borok elérhető áron!

Fehérvár Borháló
8000. Székesfehérvár, Várkörút 1.
(Vasalóházzal szemben!)
Telefon: 06 20 538 9969
E-mail: fehervar@borhalo.com
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Elismerés az építészeknek Idősek világnapja
A HETILAP

Székesfehérvár Megyei Jogú város Önkormányzata idén – az Ybl-bicentenárium évében – alapította a Schmidl Ferenc építészeti
díjat. A díjat azok kapják, akik hozzájárulnak
Székesfehérvár építészeti kultúrájának
magas színvonalú fenntartásához illetve
fejlődéséhez. Schmidl Ferenc alapelve volt,
hogy az építészetben nem a stílus, hanem a
minőség az elsődleges.

Székesfehérvár önkormányzata
díjak, kitüntető címek, elismerések
alapításával és adományozásával
kívánja kifejezni tiszteletét és megbecsülését mindazon személyek és
közösségek iránt, akik életművükkel,
munkájukkal, a város közéletében
való közreműködésükkel kiemelkedő
teljesítményt nyújtottak, maradandót
alkottak, vagy más, a köz érdekében
végzett tevékenységükkel segítették
Székesfehérvár szellemi és anyagi
gyarapodását.
Az építészeti díj átadására ünnepélyes
keretek között került sor a Hiemerházban, az építészek világnapján. A

résztvevőket Lantay Attila, a város
főépítésze köszöntötte, majd az
Albakkord Zenei Műhely rövid komolyzenei műsora következett, végül
Hajnóczi Péter, a Magyar Építész
Kamara elnöke szólalt fel. Az első
Schmidl Ferenc-díjat – posztumusz
elismerésként – Pordán Horváth
Ferenc kapta. Nevéhez fűződik a
Béke téri iskola, a Brunszvik óvoda,
a családiház-építészetben ikonná vált
Gugásvölgyi utcai „lebegő” lakóépület
valamint Székesfehérvár egyik jelentős épülete, a Technika Háza is.
A díjat Pordán Horváth Ferenc lánya
vette át. Székesfehérvár önkormányzata Pordán Horváth Ferencnek életműve alapján, épített környezetének magas színvonalú alakításáért, valamint a
város építészeti kultúrájának ápolása
terén hosszú időn át folyamatosan
végzett példaértékű építészeti tevékenységéért adományozta a Schmidl
Ferenc-díjat, ugyanis művészi érzékenységével és mérnöki pontosságával
az adott kor szellemében, mégis az
ezeréves hagyományokba oltva végezte
építőművészi tevékenységét.

Idén is ünnepséget szerveztek az idősek világnapja alkalmából a Vodafone
Sportcentrumban.

Fotók: Simon Erika

szabó petra

A résztvevőket Koós János műsora szórakoztatta

Közel ezeren vettek részt az ünnepségen

Sz. P.

Kiemelt ajánlataink:
október 13. kb 19:20 Esti Mérleg - bemutatjuk Székesfehérvár polgármesterét
október 14. 19:45 Paletta magazin. Benne: Kézműves mesterségek nyomában
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 18. 16:10 Alba Liga kispályás labdarúgó mérkőzés

A Fehérvár Televízió műsora 2014. október 13-tól október 19-ig:
2014. 10. 13. HÉTFŐ

2014. 10. 14. KEDD

2014. 10. 15. SZERDA

2014. 10. 16. CSÜTÖRTÖK

2014. 10. 17. PÉNTEK

2014. 10. 18. SZOMBAT

2014. 10. 19. 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 –
Elhagyatva – am.
sorozat (12)
10:55 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
14:00 Választás 2014 – ism.
16:40 Alba Fehérvár – Jászberény kosárlabda
mérkőzés közvetítése
felvételről
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek
20:20 Fehérvár AV 19 Innsbruck jégkorong
mérkőzés közvetítése
felvételről
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:45 Agrárinfó – ismétlés
08:20 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Honvéd7 – ismétlés
11:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
16:35 Alba Liga kispályás
labdarúgó mérkőzés
17:35 Agrárinfó – ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta
20:15 Hírek
20:20 Marco Polo – am.
sorozat 5. rész (12)
21:30 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:15 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:45 Paletta - ismétlés
08:20 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:35 Paletta – ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa
- sportmagazin
20:15 Hírek
20:20 Marco Polo – am.
sorozat 6. rész (12)
21:30 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:15 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:45 Bajnokok városa
– ismétlés
08:20 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
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 Marco Polo – am.
sorozat 7. rész (12)
21:30 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:15 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:45 Együtt – ismétlés
08:20 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:35 Együtt – ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – közéleti
magazin
20:00 Honvéd7 –
honvédelmi magazin
20:15 Hírek
20:20 Marco Polo – am.
sorozat 8. rész (12)
21:20 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
21:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
16:10 Alba Liga kispályás
labdarúgó mérkőzés
17:10 Köztér – ismétlés
17:45 Honvéd7 – ismétlés
18:00 X. Fehérvári Lecsófőző
Vígasság – ismétlés
18:40 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Trópusi hőség –Élve
eltemetve – am.
sorozat (12)
20:15 Jó estét, Fehérvár! -–
ismétlés
20:35 Vadak ura – am.
film (12)
22:10 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:30 Képes hírek - benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:10 Köztér – ismétlés
17:45 Honvéd7 – ismétlés
18:00 A Fehérvár TV
archívumából
18:30 Kincsesláda
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 A Fehérvár TV
archívumából
20:20 Akik csizmában
halnak meg –
ol. film (12)
21:55 A hét hírei – ismétlés
22:15 Képes hírek - benne
egész órakor A hét
hírei ismétlése

n
in d e
k m ó!
n
ó
l
t
gl a
t ha
zefo al lá
röss lmáccs
í
h
i
t
o
ű he r jelt
i cím órako
e
r
í
9
1
th
A h é a s á r na p
v

26

FEHÉRVÁR

KULTÚRA

2014. október 13.

Fehérvári táncosok sikerei Nyolcvan éves a VOKE
A HETILAP

Látrányi Viktória

Fotó: Kiss László (korábbi felvétel)

Szép sikereket tudhat maga mögött
az Alba Regia Táncegyüttes. A II. Agora koreográfus versenyen az elmúlt
hétvégén több kategória legjobb
díját is elhozta a fehérvári csapat. A
színvonalas tatabányai versenyen hét
együttes csaknem kétszáz táncosa
népesítette be a színpadot.

A próbák is jó hangulatban folynak

A nagyszabású megmérettetésen összesen tizenegy
produkciót láthattak a nézők.
A Legjobb tánckarnak az
Alba Regia Táncegyüttest
ítélték, amely két produkcióval
érkezett: Gagybátori táncok és
Vajdaszentiványi táncok címmel. A Vajdaszentiványi táncok koreográfiáját Fitos Dezső
és Kocsis Enikő készítette. Ez
egy nagyon látványos tánc,
hiszen a lányoknak sok forgása
van, a férfiaknak a verbunkja, a
csapásai mind látványos részét
képezik a koreográfiának. A
koreográfia végén feltűnő
cigány csárdás pedig egy gyors
tempójú tánc, ami szintén erőteljessé és hangulatossá teszi a
produkciót.
A székesfehérvári együttes
elnyerte a „Legjobb tánckar”
díját, Majoros Róbert Gagybátori táncok című alkotásával
pedig az autentikus kategóriában a „Legjobb koreográfia”
díját.

Látrányi Viktória

Fennállásának nyolcvanadik évfordulóját ünnepli a Vasutas Országos Közművelődési Egyesület. Az évfordulót
Székesfehérváron a VOKE Vörösmarty
Mihály Művelődési Házban ünnepelték meg. Kulturális programokkal,
alkotókörök bemutatkozójával adtak
ízelítőt az egyesület sokoldalú tevékenységéről a látogatóknak.

Az ország minden részéről,
így például Nagykanizsáról és
Pécsről is érkeztek az egyesület
képviseletében, hogy együtt
ünnepeljék városunkban a jeles
eseményt. A program keretében
Pál Gábor, az országos szervezet
tiszteletbeli elnöke köszöntötte

Az eseményen emléklapokat
és elismeréseket is átadtak. A
VOKE Vörösmarty Mihály
Művelődési Házban tevékenykedő Laguna KTSE táncosai
színvonalas produkcióval
készültek, de klasszikus zenei
előadás is szerepelt a palettán.
Molnár Lászlóné, a VOKE
Vörösmarty Mihály Művelődési
Ház igazgatója kérdésünkre
elmondta, hogy hitvallásuk a
kezdetek óta változatlan itt
Székesfehérváron is: azért
dolgoznak, hogy színvonalas
kulturális szolgáltatásokat
nyújtsanak a látogatóknak, és
ezt fogják tenni az elkövetkező
nyolcvan esztendőben is. A
Kaszap István utcai intézményt

Táncban is érik a bajnokok városa
nagy zoltán péter

A lehetséges extatikus állapot címmel Fülöp Péter fotográfus kiállítása nyílt
meg a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Házban, mely október 28-ig
látogatható

Fotó: Szijjártó Krisztina

Az U21-es korosztály tavas�szal először rendezett magyar
bajnokságán a Saláta–Somfalvi
páros hajszál híján maradt le
a dobogóról. A két fehérvári
fiatal szeptember 13-án Kisteleken, majd szeptember 28-án
Kiskunhalason mérette meg
tánctudását, mindkét esetben
döntőig jutva. Ezzel elérték,
hogy „A” kategóriába jutottak
latin-amerikai táncokból a
Felicita Kulturális és TáncSport
Egyesület színeiben. Így váltak
Székesfehérvár eddigi legeredményesebb párosává. Ezt
„megfejelték” szeptember 21-én
egy meghívásos nemzetközi
tíztánc versenyen, ahol a 4.
helyet érték el.

Fotó: Kiss László

Nemzetközi sikert aratott versenytáncban a fehérvári Saláta József és
Somfalvi Beáta párosa.

Saláta József és Somfalvi Beáta
párosa nemzetközi mezőnyben is
megállta a helyét

az ünneplőket, és szólt arról a
sokoldalú tevékenységi körről,
mely évtizedek óta jellemzi a
működésüket a közművelődés,
oktatás és szabadidős tevékenységek területén. A műsor
összeállításában az ország minden részéről érkező csoportok
részt vettek. A tizenöt városban,
településen megtalálható vasutas
művelődési házak ismert intézményei régiójuknak.

rengetegen keresik fel, számos
foglalkozás, klub és szakkör is
működik az épületben. A nyugdíjas klub mellett van énekkar
is az idősek számára, de ifjúsági
klub, versenytánc, társastánc,
keleti orientációjú tánccsoport
és fotóklub is várja az érdeklődőket. A kreatív kedvűek pedig
számos kézműves foglalkozáson
vehetnek részt, de zenekarok is
otthonra találtak itt.

Élettel telt meg ezen a hétvégén a
Rác utcai Kézművesek Háza. A természetes alapanyagokkal, így például a
csuhéval, a vesszővel és a gyékén�nyel valamint a régi kézműves
technikákkal ismerkedhettek meg a
látogatók.

A kézművesség jegyében telt a
hétvége a Rác utcában, ahol a
Fehérvári Kézművesek Egyesületének szervezésében előadásokkal és gyakorlati bemutatókkal gazdag program várta
a látogatókat. Egy különleges,
az északi országokban hódító
technikával is megismerkedhettek az érdeklődők. Barnáné
Újvári Hajnalka mezőfalvi
kosárfonómester azt is elárulta,
hogy a letisztult formavilág,
a munkákból visszaköszönő
játékosság ötvözve a hagyományokkal egyre népszerűbb.
Ezt a technikát nemrégiben
ismerte meg a kosárfonó is, és

most a fehérváriakat varázsolta
el vele.
Ez a foglalkozás már annak a
programnak a gyakorlati része
volt, amit a Fehérvári Kézművesek Egyesülete szervezett meg
a hétvégére, Múlt nélkül nincs
jövő címmel. Szenczi Jánosné az
egyesület elnöke azt is elárulta, a
jövőben is terveznek a mostanihoz hasonló műhelyfoglalkozásokat. A kézművesek szerint
egyre többen érdeklődnek a régi
mesterségek után. Főleg azok
népszerűek, melyek a mai napig
az emlékekben élnek. Ilyen
például a csuhézás is, hiszen
nagyanyáink elbeszéléseiből
még élénken él a köztudatban
például a csutkababa fogalma
is. Ráadásul ezt a szálasanyagtechnikát viszonylag könnyen
elsajátíthatják a kezdők is.
További részletek október 14-én,
kedden 19:45-kor a Fehérvár
Televízió Paletta kulturális
magazinjában.
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Miért jó a babahordozás?
Látrányi Viktória

Megnyugtató érzés, biztonságban tudom a kicsit, szabad mindkét kezem.
Ilyen és ehhez hasonló érvek hangzanak el a manapság egyre népszerűbb
babahordozás mellett. Tény, hogy
egyre több anyukát, apukát vagy
éppen nagyszülőt láthatunk színes
hordozókendővel és eszközzel felszerelve Fehérvár utcáin is. A helyes
hordozásra is felhívták a figyelmet
az elmúlt napokban a nemzetközi
babahordozó hét keretében.

A Szabadművelődés Háza adott
otthont az immár hatodik alka-

lommal életre hívott programsorozatnak. Az eseményt a Székesfehérvári Babahordozó Klub
szervezte meg. A téma iránt évrőlévre egyre többen érdeklődnek, ezt
mutatja az is, hogy a kezdetben
pár fős baráti társaság mára egyesületté nőtte ki magát. A mostani
programok összeállítása során a
család aprajára-nagyjára gondoltak. A szervezők nem titkolt
célja az volt, hogy a babahordozás
ismertetésén és népszerűsítésén
túl a kisgyermeket tervező, váró és
nevelő szülőkkel megismertessék
a kötődő neveléshez kapcsolódó
alapvető információkat.

Fotó: Kiss László

Múlt nélkül nincs jövő
A HETILAP

Látrányi Viktória

FEHÉRVÁR

KÖZÉLET

közéleti hetilap

Látványos flashmob invitálta a nemzetközi babahordozó hétre a fehérváriakat

Fehérvár Szalon 2014

Ismét lesz
Fehérvászon

leffelholcz marietta

Látrányi Viktória

Évekkel ezelőtt hívták életre Székesfehérvár közkedvelt tárlatát, ahol a
művészet kedvelői egy kiállításon,
összefoglalóan kaphatnak képet a
város kortárs alkotóiról, az őket foglalkoztató kérdésekről, a művészet
technikai, technológiai fejlődéséről.
Fotó: Kiss László

A kétévente Fehérvár Szalon
néven megrendezett kiállítások
közül az idei a tizenegyedik. A
szervezők képző-, ipar- és fotóművészeti alkotásokat vártak,
témamegkötés nélkül. Ebben az
évben 63 alkotó 198 művel nevezett a tárlatra, a zsűri ezekből 63
alkotást állított ki a galériában.
Székesfehérvár önkormányzatának díját Szegedi Csaba
festőművész kapta a Flatiron
bdg. 2010. című sorozatáért.
A Kirst Optika díját Koppány
Attila festőművész kapta. Koppány Attila vászonra nyomtatott
elektrográfiái az idei nyáron, a

A MéhKasAula novemberben ismét
bemutatkozási lehetőséget ad a
székesfehérvári illetve a városhoz
kötődő filmes alkotóknak a 11. Fehérvászon Függetlenfilm-fesztiválon. A
alkotásokat november 3-ig adhatják
postára a vállalkozó kedvű filmesek.

A tárlatot immáron harmadik alkalommal a Kossuth utca és a Táncsics
utca sarkán álló bank reprezentatív galériája fogadja be. A kiállítás egész
októberben megtekinthető.

II. Székesfehérvári Művésztelepen készültek, címük: Fohász,
Menekülő, Nyomorúság.
A Videoton Dolgozókért Alapítvány díját Józsa-Ilyés Attila
Sic transit gloria mundi című
iparművészeti alkotásáért kapta.
A Videoton Holding Zrt. díját

Pácser László belsőépítész és
festőművész nyerte el. Kiállított
festményeinek címe: Jel-árnyék
és Térfalak.
Az Alpha-Vet Kft. elismerését Szabó Noémi festőművész
kapta, Csak egy tánc volt című
festményéért.

A szervezők öt-tíz perces
alkotásokat várnak a felhívásra.
Műfaji vagy témamegkötés
nincs. A filmeket DVD-n vagy
pendriveon lehet eljuttatni a
MéhKasAula Kulturális Közhasznú Egyesület címére (8000
Székesfehérvár, Építőmunkás
út 12.). A bemutatásra kerülő filmeket zsűri válogatja. A
pályamunkák mellé a film rövid
tartalmát illetve két darab fotót
kell mellékelni a filmből. Az
adathordozón fel kell tüntetni
az alkotó nevét, a film címét és
hosszát valamint a készítés évét.
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Ingyenes konditerem szabadtéren A legjobb csapatok Kőszárhegyen
A HETILAP

Szabadtéri fitneszparkkal gazdagodott az
Aszalvölgyi árok területe. A játszótér mögötti
részen helyezték ki a nagyobb gyermekek és
felnőttek számára készült kondieszközöket,
amiket Cser-Palkovics András polgármester
és Deák Lajosné, a körzet önkormányzati
képviselője avatott.

Fotó: Simon Erika

A 3,7 millió forintos beruházás eredményeként kombinált húzódzkodó,
alacsony húzódzkodó, bordásfal, dupla
multifunkciós torony, fekvőtámasz
kereszt, három lépegető, függeszkedő
létra és egy háromelemes – melyből az

egyik multifunkciós hátizom erősítő –
húzódzkodó várja a mozogni vágyókat.
A körzet önkormányzati képviselője,
Deák Lajosné szerint az itt élők régi
vágya volt a park kialakítása. Az avatáson Cser-Palkovics András polgármester elmondta, hogy ahol már készült
játszótér és fitneszpark egymás mellett,
ott az a tapasztalat, hogy a családok
szeretik és rendszeresen használják az
eszközöket. Az Aszalvölgyi árok további fejlesztésével a cél egy szabadtéri
sportcentrum kialakítása. A korszerűsítés a következő hetekben a közvilágítás
kiépítésével folytatódik, majd egy
futópályát hoznak létre a területen.

Fiatalt és idősebbet is megmozgatnak a szabadtéri kondigépek

kaiser tamás

Ismét felbőgnek a motorok
Kőszárhegyen: október 19-én
a legendás MotoCross pályán
rendezik a 2014-es Motocross
Csapatbajnokságot. A Kőszárhegyi MotoCross Club idén már a
második nagyszabású versenyét
rendezi. A szervezők ezúttal is
sok nézőre számítanak. Az sem
véletlen, hogy Székesfehérvártól 13 kilométerre rendezik a
sportág egyik legnagyobb hazai
viadalát, hiszen a kőszárhegyi
azon kevés pályák egyike, mely
nem épített, hanem a természet
mutatta meg, merre vezessen az
út. A csapatbajnokságon több
megyei illetve fehérvári alakulat
is rajthoz áll majd, a hazaiak, a
Kőszárhegyi MotoCross Club
három csapatot is nevez, és részt
vesz a versenyen a székesfehérvári MotoAction Team is. De a
motocross versenyeken mindig
nagy durranás egy amerikai pilóta feltűnése: az idén alakult, de

már magyar bajnoki címmel is
büszkélkedő Maurer Husqvarna
Team a tervek szerint egy
tengerentúli versenyzőt is harcba
indít majd.
A benzingőz szerelmeseit tehát
október 19-én Kőszárhegyre
várják. A helyi egyesület és a
székesfehérvári fogyasztóvédelmi alapítvány felajánlásnak
köszönhetően ötven szerencsés
ingyen belépőkhöz juthat,
ezekre október 15-én 12 óráig
e-mail-ben lehet jelentkezni.

Fotó: nzp

Novák Rita

Májusban is remek versenyt rendeztek Kőszárhegyen, most is erre
készülnek

Szurkolói információk a DVSC-TEVA elleni bajnoki rangadóra!

Fotó: vidi.hu/Cuhorka Ádám

Elővételi jegyértékesítési helyek:

A mérkőzésnapi sorban állás elkerülése érdekében - amennyiben
nem rendelkezik a 2014-15-ös
szezon őszi Vidi-bérletével - javasolt elővételben, személyesen vagy
online megvásárolni a belépőt az
október 19-én, 16:30-kor kezdődő találkozóra!
Jöjjön el Ön is családjával a Sóstói
Stadionba, ahol a mérkőzések izgalmas percein felül számos meglepetéssel és programokkal várjuk
már a legkisebbeket is! A 16.30kor kezdődő Vidi - Debrecen
bajnoki mérkőzés előtt 2 órával
a gyerkőcök már találkozhatnak
Stoplival, a klub ifjúsági kabalájá-

val és részt vehetnek a Gyereksarok változatos programjain.
Szurkoljon élőben a jelenleg tabellavezető Vidinek! a Sóstói Stadion búcsúszezonjának következő
rangadóján!
Klubunk továbbra is csak névre
szóló jegyet és bérletet értékesít a
hazai bajnoki mérkőzésekre. Ez azt
jelenti, hogy a mérkőzésekre belépő
szurkolóknak a jegy megvásárlásakor meg kell adniuk nevüket, születési helyüket és születési idejüket.
14 éven aluli gyermekeknek ingyenes a belépés a hazai szektorokba,
de 0 forintos jegyet nekik is kötelező váltani a jegypénztáraknál!

• VidiShop (Piac tér 4.): hétfőtől péntekig, 9:30-17:00 óra
között (12:30 és 13:00 óra között ebédszünet miatt zárva)
• Sóstói Stadion főpénztár: csütörtök-péntek (október 1617) 15-18-ig
• Auchan: minden nap 08-20 óráig a vevőszolgálati pultnál
• Tourinform iroda: Székesfehérvár, Városház tér,
Hiemer-ház, Hétköznap: 9.00 – 18.00
Hétvégén: 10.00 – 16.00
Az utolsó négy hazai mérkőzésre a
Videoton FC egy utolsó, nagy bérletvásárlási akcióval készül. Sóstón
rendezzük meg a stadionbúcsúztató bajnoki mérkőzésünket, amely
mérkőzésen a Ferencvárosi TC

csapatát látjuk vendégül, de ezen
kívül a DVSC és a Budapest Honvéd is Sóstón lép pályára bajnokin,
míg a DVTK-val 2014. október
28-án, kedden 17:30-kor Magyar
Kupa-meccset játszunk.

Az akció értelmében négy meccsre szóló rangadóbérletet lehet félárón megvásárolni a Piac tér 4. szám alatti
VidiShopban október 17-ig, valamint a stadion főpénztárában a DVSC elleni mérkőzést megelőző utolsó két
munkanapon, október 16-17-én 15 órától 18 óráig!
További információk a www.vidi.hu oldalon olvashatók!

Hajrá, Vidi!
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Kétszer 4-3, de volt különbség
somos Zoltán

Négy vereség után javíthatott
hazai pályán a Volán, és élt is
a lehetőséggel. A szombati,
Dornbirn elleni találkozón
ugyan még az utolsó harmadban
is hátrányba kerültek a fehérváriak, a slusszpoén az övék
volt. 3-3 után Erdély Csanád,

Kovács Csaba volt a hétvége egyik
hőse, mindkét meccsen betalált

Fotók: Kiss László

Mindkét hétvégi mérkőzését megnyerte
a Fehérvár AV19 az EBEL-ben, a Dornbirn
és az Innsbruck ellen is 4-3-ra. De míg
szombaton nagy hajrával fordítottak,
vasárnap nagy előnyt adtak le Tokajiék.

Rossz sorozat után két meccsen nyolcat ütve javított a kékmezes Volán

az egyik legnagyobb magyar
tehetség élete első EBEL-gólját
szerezte, és ez rögtön győztes
találat lett! Nem hiába mondják
Fehérváron, hogy bíznak a fiatalokban… Meg persze a rutinos
légiósokban is, akik közül főleg
Jeff LoVecchio termel mostanában. A vasárnapi, Innsbruck
elleni meccsen is ő szerezte az
első gólt a második játékrészben,
érdekesség, hogy mindkét mec�csen gól nélküli első harmaddal
vezették fel a későbbi izgalmakat

a felek. Az Innsbruck már-már
reménytelen helyzetbe került,
hiszen az utolsó tíz percen
belül 3-0-ra vezetett a Volán,
de ekkor egy emberelőnyös gól
szárnyakat adott a vendégeknek.
Szépítettek, majd (emberhátrányban!) egyenlítettek is, így a
hosszabbításra maradt a döntés.
Szerencsére a szezonban igen
eredményes Kovács Csaba
itthon tartotta a két pontot, így
összesen néggyel zárta az eseménydús hétvégét a Volán.

Sportműsor
Mindenféle bajnoki szünet
akadályozza, hogy televíziós
közvetítésekkel töltsük meg a
heti tévéműsort, de azért lesz
érdekesség így is. Hétfőn azonnal két hétvégi találkozó felvételével indít a Fehérvár TV, az
egyik a kosárszezont megnyitó
Alba-Jászberény. Természetesen
az új szezonban is célunk, hogy
a fehérváriak minden meccsét
megmutassuk. Hokiban is, de
ott csak a hazaiakat tudjuk, így
hétfőre jut a Volán-Innsbruck,
felvételről. Utána a héten a
Sportpercek és a Bajnokok
Városa sportmagazin várja a
sportrajongókat a tévékészülék
elé. Szombaton délután aztán a
hosszú idő után ismét képernyőre kerülő kispályás focié
a műsoridő, egy Alba Ligamérkőzést láthatnak a kedves
nézők. A hét aktuális sporteseményeiről folyamatosan tudósítunk a www.szekesfehervar.hu
oldalon, ott is várjuk a fehérvári
sport szerelmeseit!

Jól teljesítő Vidi-játékosok itthon és Bukarestben
Somos Zoltán

Amióta csak létezik a Ligakupa
Magyarországon, közhellyé vált,
hogy abban a bajnokságban
kevesebb szerepet kapó labdarúgók játszanak. A Videotonnál
ez jelenthetne minőségi vis�szaesést, hiszen a kezdőcsapat
( Joan Carillónál tényleg létezik
ilyen, változatlan összeállításban
szerepel a bajnokikon a Vidi)
minden meccsét megnyerte.
De nem adják lejjebb azok
sem, akik a kupákban léphetnek pályára, a legjobb példa rá
Feczesin Róberté. A korábbi
válogatott támadó minden
találkozón, amelyen kezdőként

Fotó: vidi.hu

Tizenhat tétmérkőzés után is hibátlan
a szezonban a Videoton. Az Újpest
elleni Ligakupa-mérkőzésen nem az
„első sor” játszott, már csak azért
sem, mert abból többen a válogatottnál voltak. A nemzeti csapatban is
láthattunk jó fehérvári teljesítményt.

Juhász Roland alapember a Vidiben és a válogatottban is

kapott lehetőséget, gólt szerzett.
Ez ugyebár „nikolicsi” magasság. Más kérdés, hogy éppen
Nikolics miatt Feczesin a Magyar Kupában és a Ligakupában
kénytelen bizonyítani. Kedden
az Újpest ellen újra megtette,

két gólt szerzett. A Vidi 3-1-re
nyert a lilák ellen, épp úgy két
góllal tehát, mint az alapcsapat a bajnokságban, pár héttel
korábban. Ezzel a szezonban
tizenhatodik tétmeccsét is hozta
az együttes, és látható, tényleg

bő az a keret, amelyből egyelőre
tizenegy embernek van tuti
helye a bajnoki kezdőcsapatban.
Folytatás a Ligakupában szerdán Újpesten, vasárnap pedig
jöhet az újabb bajnoki rangadó.
Két hét szünet után a címvédő
Debrecent fogadja a válogatottakkal felálló Vidi.
És komoly esély van rá, hogy a
fehérvári kerettagok önbizalma
a címeres mezben lejátszott
mérkőzések után is rendben
lesz. Mert kedden Feröeren
mi vagyunk az esélyesek, pláne
úgy, hogy végre valahára nem
kaptunk ki Bukarestben! Juhász
Roland hibátlan védőmunkával,
Nikolics Nemanja pedig hasznos
csereként vette ki részét a románok elleni 1-1-ből, a gólkirály
ráadásul a győztes gólt is megszerezhette volna. Egyértelműen
cáfolta, hogy címeres mezben
nem megy neki. Feröeren akár
szezonbéli gólparádéját is folytathatja!
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Önmagát verte meg az ARKSE
NBI/B-ben. Molnár Csaba
vezetőedző együttese jól kezdett
a Csurgó KK U23 ellen, 4-1-re,
majd 9-6-ra is vezetett, ám a
második félidőben elkövetett

németh zoltán

Fotók: Simon Erika

Ötödik bajnokiján negyedik
vereségét szenvedte el az Alba
Regia KSE a férfi kézilabda

rengeteg hiba miatt esélye sem
volt a győzelemre. A csurgóiak
32-29-re nyertek úgy, hogy a
második félidő közepén fordítva
végig tartották előnyüket.

A harciassággal ezúttal sem volt gond, de hiába küzdöttek Vasvári Géza (labdával) és társai, a pontosság
hiányzott az ARKSE játékából

Az öt mérkőzésen szerzett két pont nem sok, jóval többre
van szükség a középmezőny, de még a biztos bennmaradás kiharcolásához is

Nem lőtték szét az Albát
a berényi tüzérek
németh zoltán

Hiába dobott tizenhét triplát a
Jászberény, az Alba Fehérvár így is
végig vezetve, magabiztosan nyert
hazai pályán 104-85-re a férfi
kosárlabda-bajnokság nyitófordulójában. A vendéglátók az első negyed után 12, a szünetben pedig 8

ponttal vezettek, majd a második
játékrészt egy 19-0-ás rohammal
kezdték. Az Albából Kromah 24,
Melvin 18, Tóth Péter 16, Djapa
15 pontot dobott, míg a vendégek

legeredményesebb játékosának a
28 pontot szerző Ware bizonyult.
Marcel Tenter együttese a hétvégén Zalaegerszegen gyarapíthatja
tovább sikerei számát.

kaiser tamás

Veled vagyunk,
Jules!
Nincs közvetlen fehérvári
vonatkozása az esetnek, de azt
hiszem, ezekben a napokban
sok autósportbarát aggódik
egy fiatalemberért. Hogy mi
történt pontosan múlt vasárnap
Japánban, nem mostanában
tudjuk meg, az is lehet, hogy
soha. De sajnos az autóversenyzés veszélyes. Mégis, talán
nincs kisgyerek, aki ne játszana
el a gondolattal, hogy egyszer
autóversenyző legyen, és a
Forma-1-ben szerepelhessen.
Valahogy így lehetett ezzel
Jules Bianchi is. Az ő álma
valóra vált, hiszen odakerült a
legjobbak közé. Ő is tudta, mit
vállal, tisztában volt vele, hogy
bár a száguldó cirkuszban húsz
éve nem vesztette életét pilóta,
választhatott volna kevésbé
veszélyes szakmát is. A suzukai
pálya hetes kanyarja azonban
ismét a biztonság irányába
fordította a vezetők figyelmét.
De talán ez most mind nem
számít, hiszen Jules Bianchi
még mindig Japánban, egy
kórházban fekszik, jelenleg azt
sem tudjuk, hogy autóba ülhet-e
valaha, sőt abban sem lehetünk biztosak, hogy felébred-e
valamikor. Julesnek volt egy
álma. Most valami hasonlóért
küzd! Ne add fel, Jules! Veled
vagyunk, ébredj fel, minden
más csak másodlagos!

ahol a tetők életre kelnek

Fotók: Kiss László

kiemelt kereskedő

A szigorú fehérvári védekezésbe
beletört Horvát Ákosék bicskája,
az Alba Fehérvár határozottan
óvta gyűrűjét. Ráadásul elöl sem
tétlenkedtek Tóth Petiék, erre ékes
bizonyíték a száznégy dobott pont.

Centrum

termékek

Tetőfóliák, kiegészítők, Schiedel, EFFE2 kémények,

Homlokzati- és tetőszigetelések,

ETERNIT sík-és hullámpala,
, BALIO, DAKEA ablakok,

Ereszcsatornák, cserepes lemezek,
bitumenes lemezek
…és még sok más termék.

Supola és az Alba egy fejjel a Jászberény fölé nőtt, a különbség már
a harminchoz is közelített, végül
tizenkilenc ponttal nyertek a hazaiak

Folyamatos akciókkal várjuk ügyfeleinket!
Akció 2014. 10. 13-tól visszavonásig, részletek az üzletben.

Lassan Kromah jól kezdte fehérvári karrierjét, első Albás tétmeccsén huszonnégy
pont és négy lepattanó került a neve mellé

( 22/500-921 és 30/586-4162

Székesfehérvár, Széchenyi út 120.
(A volt Gázmodul mögött, bejárat az Új Váralja sorról)

Nyitva: h-p.: 8.00-16.00

www.tetocentrum.hu • fehervar@tetocentrum.hu
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Gálázott a Real, de az Albának is járt a taps
SOMOS ZOLTÁN

A Real Madrid tényleg egyedülálló márkanév a világon. Ha
csak a futballt nézzük, talán van
hasonló gazdasági erővel és népszerűséggel bíró márka (nem sok,
mondjuk a Manchester Unitedé)
– de olyanra, hogy a földgolyó
másik legnépszerűbb sportágában,
kosárlabdában is a legmagasabb
nívót képviseljék, szinte csak a
királyiak képesek. (Zárójelben,
mivel most mégiscsak a Real volt
a vendégünk: a Barcelona említhető egy lapon vele e tekintetben.)
Hogy mit jelent a Real vendégjátéka? Maradjunk annyiban,
nem sokszor lehetett példa még
rá, hogy versenyidőszakban,

Fotók: Simon Erika

Az esélyeknek megfelelően 104-72-re
nyert a Real Madrid egy nagyszerű
estén az Alba Fehérvár ellen. Több
mint kétezren tapsoltak a csapatoknak Fehérváron.

A védekezés, amivel szemben olykor nem volt ellenszer

két tétmeccs között, egynapos
program keretében repülőre üljön,
és egy kétezres kis csarnokban

Nagyszerű hangulatról gondoskodtak a szurkolók

Brandon Wood 22 pontot szórt a világ egyik legjobb csapatának

Rivers és Marcel Tenter – mosolyalbum, meccs után

bemutatózzon. A Madrid éves
programjába összesen két-három
ilyen fellépés fér bele, rettentő
szigorú feltételek közepette. Nyilván komoly anyagi áldozattal járt
a meghívás, ám ebből a nézőkre
nem sokat hárítottak át a szervezők, zsúfolásig telt a Vodafone
Sportcentrum. A felcsúti látogatással és a Seuso-kincsek megtekintésével kulturális programot
is bonyolító világsztárokat nem
zavarták a számukra szokatlan
körülmények. Azt tették, amitől
a Real profijai lehetnek: tökéletes
hozzáállással, a mérkőzést és az
ellenfelet megtisztelve mutatták
meg, milyen az a kosárlabda,
ami nekünk jobbára a tévéből
ismerős. Hihetetlen dinamika és

fizikum mellett művészi finomságú mozdulatok, halálpontos
dobások, és a meccs egy részében
olyan védekezés, ami tényleg
megfojtotta az amúgy tisztesen
helytálló Albát. A mieink játékára,
Wood kosaraira, Supola tripláira,
Kromah betöréseire is büszkék
lehettünk, de a Real egy másik
dimenzió, amit nagyon jó volt közelről megtapasztalni. Meccs után
pacsiztak, udvariasan, az Albát is
méltatva nyilatkoztak a vendégek,
akik most veszik fel a szezonban megszokott ritmust: meccs,
utazás, pihenés, meccs – egészen
jövő májusig. Ily módon nekik is
hasznos lehetett a kirándulás, de
nem vitás, élményként mi fogjuk
emlegetni, még sokáig.

