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Álljunk ki ’56 igazságai mellett!
3. oldal

Áldás a csókakői 
várkápolnán 12. oldal

Együtt, szertelenül – legyen 
más a szenvedélyed! 7. oldal

A Biblia térképei: rendszer, 
kapcsolat, kísérlet  5. oldal
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Lakásszövet-
kezet újratöltve

Az új Fejér megyei képviselő-

testület húsz taggal kezdte meg 

munkáját. A múlt héten kedden  

az ünnepi alakuló közgyűlésen a 

Fidesz-KDNP tizenhárom, a Jobbik 

négy, az MSZP két és a DK egy 

képviselője tett esküt. Elnöknek 

Molnár Krisztiánt, alelnöknek 

Wilmek Tibort választották.

Nemrégiben napvilágot látott 
egy tanulmány, amelyből kide-
rül, sokan nincsenek tisztában 
azzal, hogy milyen feladatokat 
lát el a megyei önkormányzat. 
A konszolidációt követően 
2012. január 1-től nem az 
intézményfenntartás, hanem a 
település- és a területfejlesztés 
a fő profilja. Ennek keretében 
készült el, fogadták el augusz-
tusban a megye területfej-
lesztési koncepcióját, amely a 
megye területfejlesztési prog-
ramjának komplett fejlesztési 

Ismét Fehérvárra látogattak a Meet 

the Scientist program szervezői. A 

Lánczos Kornél Reálgimnáziumban 

Hamar Péter, a Semmelweis Egyetem 

Kórélettani Intézetének egyetemi 

tanára tartott előadást a diákoknak.

A műszaki és természettudo-
mányokat, illetve az amerikai 
tanulmányi lehetőségeket 
népszerűsítő interaktív prog-
ram ismét Székesfehérvárra 
érkezett. Az Amerikai Egyesült 
Államok Külügyminisztériuma 
és budapesti nagykövetsége 
kísérleti jelleggel a világon 
elsőként Magyarországon indí-
totta el a programot 2010-ben. 
Együttműködő partnernek a 
Magyar Fulbright Bizottságot, 
a lebonyolításra pedig a Magyar 
Innovációs Szövetséget kérte 
fel. Lovranits József, a Lánczos 
Kornél Reálgimnázium igazga-
tója azt mondja, azért örültek 

A Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó 

Szövetkezetnél nem csitult a tagság felhábo-

rodása az elmúlt hetekben sem. Újságunkat 

ismét megkeresték a szövetkezet tulajdono-

sainak képviselői.

Lassan egy esztendeje, hogy a szövetke-
zet tagjai kezdeményezték a törvényes 
közgyűlés összehívását a szövetkezet 
igazgatóságánál, mert pár hónappal 
korábban kirobbant a botrány az újabb 
hitelfelvétel miatt. A majdnem négyezer 
tagot számláló lakásszövetkezetből 
több mint kilencszázan írták alá azt az 
előterjesztést, amelyik a teljes közgyű-
lést hívta volna össze. Ebből semmi 
nem lett, mert az igazgatóság arra 
hivatkozva, hogy az aláírások között 
több érvénytelen szignó is fellelhető, 
a beadványt semmisnek tekintette. Ez 
törvényességi aggályokat vet fel, mert 
ha volt is érvénytelen aláírás, azokat a 
tagoknak meg kellett volna mutatni, a 
valóban érvényteleneket törölni, majd a 
megfelelő számú aláírás megléte esetén 
(ami a tagok minimum tíz százaléka) a 
közgyűlést össze kellett volna hívni.
Ugyancsak tavaly létrejött egy nyolcfős 
képviselet, akik feladata az volt, hogy 
kezdjék meg a tárgyalásokat a szövet-
kezet választott vezetése és a tagság 
között. E tárgyalások koordinációját 
Fehérvár polgármestere vállalta magára. 
A szövetkezet vezetése a tárgyalásokat 
megszakította, a másik fél, a szövet-
kezeti tagok kérdéseire érdemi választ 
nem adott, az általuk kezdeményezett 
közgyűlést nem hívta össze, végül a pol-
gármester segítségét is visszautasította.
A szövetkezet tagjainak érdekében 
létrejött csoportot Berta Béla ügyvéd 
vezeti, aki elmondta, hogy megfo-
galmazták a közgyűlés összehívását 
elindító újabb anyagot. Arra kér 
minden tagot, akik a változtatásban 
érdekeltek, aláírásukkal segítsék a 
munkát. A tavalyi kilencszáz mellett 
újabb négyszáz aláírást gyűjtenek – 
amiből 275 már megvan – hogy az 
összehívandó közgyűlésen módosítsák 
az alapszabályt, és leváltsák a testületi 
tagokat, küldötteket.
Ha a jelenlegi igazgatóság ezt a kérést 
is semmibe veszi, akkor a törvény 45 
nap elteltével lehetőséget biztosít arra, 
hogy a közgyűlést bárki összehívhassa.

Település- és területfejlesztés

Meet the Scientist 

Heiter DáviD tamás

szabó miklós bence

nagy zoltán péter

Molnár Krisztián elnök az 
alakuló ülésen kiemelte, hogy 
megyénkben speciális célkitűzés a 
hátrányosabb helyzetű déli rész 
felzárkóztatása

A program célja a műszaki és természettudományok, illetve az amerikai 
tanulmányi lehetőségek népszerűsítése a magyar középiskolások körében

igényeit tartalmazza, mind a 
108 település vonatkozásában. 
A 2014-2020 közötti uniós 
költségvetési időszakban 37 
milliárd forint az a pénzösszeg, 
amit a megyei önkormányzat 
felhasználhat fejlesztésekre. 
Molnár Krisztián elnök szerint 
az elsődleges cél a munkahely-
teremtés, a gazdaság, a kis- és 
középvállalkozások fejlesztése. 
Változott a pályázati struktúra 
is, most egy fordított rendszer 
lépett életbe. Az alulról jövő 
igényekhez próbálnak meg 
fejlesztési lehetőségeket talál-
ni. A Fejér megyei közgyűlés 
elnöke hangsúlyozta: a megyei 
jogú városok fejlesztése együtt 
jár a megye fejlesztésével. 
Várhatóan az október 30-i 
közgyűlésen már olyan pro-
jektlistával fognak rendelkezni, 
amely segítségével egy előzetes 
rangsort is fel tudnak állítani 
a településfejlesztési igények 
között. 
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annak, hogy a program szervezői 
iskolájukat választották, mert 
az ilyen típusú előadásokból 
sokkal többet tanulnak diákjaik, 
mint ha egy átlagos tanórán 

ülnének. Az előadást követően 
a győri Mobilis munkatársai az 
előadáshoz kapcsolódó látvá-
nyos kísérleteket mutattak be a 
fiataloknak.
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A karhatalmisták géppisztolya elől 

menekülő tüntetőket az orosz pán-

célos tüze hátulról érte. A lövöldö-

zés következtében hatan vesztették 

életüket. Az áldozatok valameny-

nyien fiatalok, 19-22 évesek voltak. 

Életük és haláluk példa marad.

Néma koszorúzással tiszte-
legtek az egykori hősök és a 
dicsőséges napok emléke előtt 
az ’56-osok terén 2014. október 
23-án. Katonai tiszteletadás 
mellett emlékeztek meg a for-
radalomról és szabadságharcról.
Az évforduló alkalmából 
ünnepi gálaestet szervezett a 

Álljunk ki ’56 igazságai mellett!
bácskai gergely

Az egykori Szabó-palota előtti teret 1956-ban vér, 2014-ben virág borította

A némaság, a büszkeség és a generációkat átölelő hit emlékezett a sokáig 
elhallgatott forradalmárokra

1956
„Valójában akkor, 1956-ban vette el 
tőlünk – mai fiataloktól – a jövőnket 
a Magyar Szocialista Munkáspárt. 
Ezért a hatodik koporsóban nem 
csupán egy legyilkolt fiatal, hanem 
a mi elkövetkező húsz vagy ki tudja 
hány évünk is ott fekszik.” – vissz-
hangozták a pesti Hősök terének 
épületei, fái, amikor Magyarország 
későbbi miniszterelnöke belekiáltotta 
a diktatúra arcába a majdnem mez-
telenre csupaszított igazságot.
Valóban ott van abban a koporsóban 
még húsz-egynéhány esztendei szen-
vedés és persze a legyilkolt ismeretlen 
fiatal is. De abba a koporsóba szorult 
bele legrövidebb, mégis legszebb for-
radalmunk minden szabad mosolya, 
szökkenő szabadsága, a soha nem 
említett szemek csillogása. Tudjátok, 
a Hortobágyon megerőszakolt ifjú 
lányok szótlanul, néma imával 
ölelték meg szabadságharcunkat, 
hogy aztán testük negyven esztendő 
múltán megroppanjon. Tudjátok, 
voltak ott srácok – nemcsak a pestiek 
– akik sarkok mögül lesték remegő 
lélekkel a forradalmat, és hátukat 
nekivetve a dohos téglafalnak, csak 
annyit sziszegtek magukba: igen, 
szabadok vagyunk! Tudjátok, ezer és 
százezer kis Mansfeld Petikből állt 
az ország egykor, csak ők túlélték, 
túlszenvedték, amit az ifjú mártír 
soha nem tehetett meg. 1956 nem 
silányulhat egyszerű évszámmá, 
mert a hatodik koporsó falát belülről 
ütik horpadtra a csendes milliók, 
akik hittek a szabadságban, akik 
belehaltak annak hiányába.

nagy zoltán péter

Ingyenes
szemvizsgálat
október hónapban a

Székesfehérvár,
Madách u. 1.

Tel.: 22/340-556
Székesfehérvár,

Távirda u. 25.
Tel.: 22/507-360

OKTÓBER
A LÁTÁS
HÓNAPJA

INGYENESS
LÁTÁSVIZSGÁLAT
ÉS SZAKTANÁCSADÁS

JELENTKEZZEN
BE MOST! A VILÁG NEM ALKALMAZKODIK AZ ÖN LÁTÁSÁHOZ

Cserta Optika üzleteiben.
Ellenőriztesse látását!

November 15-ig

meghosszabítva!

hogy ’56 élő örökösei mi ma-
gunk vagyunk, így méltónak 
kell lennünk ’56 igazságaihoz 
és szabadságszeretetéhez. 

István, Fülöp Józsefné, Gánya 
Géza, Rajczi István, Her-
czeg Tibor, Jáki István, Kéri 
János, Molnár Sándor, Nagy 
Rudolf, Németh László, Szabó 
János és Tánczos István halni 
mertek a szabadságért, amikor 
mások nem. ’56 élő örökösei mi 
magunk vagyunk, legyünk hát 
méltók hozzájuk, álljunk ki ’56 
igazságai és ’56 szabadságsze-
retete mellett!” – zárta ünnepi 
beszédét Cser-Palkovics 
András.
„1956. október 23-a nem a 
tragikusan korán elérkező vég, 
hanem felemelkedésünk kezdete 
volt, és annak a napnak is 
köszönhetően emelhetjük ma 
magasra fejünket a jogtalanság, 
az embertelenség, az elnyomás 
ellen! Kerül, amibe kerül, mert 
éppen, hogy ez az élet rendje!” 
– mondta megrázó beszédé-
ben Molnár Krisztián, a Fejér 
megyei közgyűlés elnöke, aki 
nemzeti ünnepünk alkalmá-
ból elismeréseket és jutalma-
kat adott át.

Vörösmarty Színházban a Fejér 
Megyei Önkormányzat és Szé-
kesfehérvár Önkormányzata. 
A gálaesten mondott ünnepi 
köszöntőjében Cser-Palkovics 
András polgármester kiemelte, 

„Bernáth Katalin, Csányi Éva, 
Gumpl József, Jóvári Imre, 
Kardos Pál, Versegi Jenő Béla, 
Adolf József, Babolcsai István, 
Berghammer József, Bodóki 
Pál, Daróczi Sándor, Farkas 
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Programok 

az olDalpárt

szerkesztette:

látrányi viktória

Régészeti pillanat-
képek

A Szent István Király Múzeum 
idén még négy előadást szervez 
a „Régészeti pillanatképek – 
Ásatásaink legújabb kincsei 
2011-2014” című időszaki 
kiállításhoz kapcsolódóan. Az 
ismertetők végén lehetőség lesz 
kérdezni a szakemberektől, illet-
ve a kiállítást ingyen lehet meg-
nézni. Október 30-án 17 órakor 
Székesfehérvár a korai újkorban 
címmel Kolláth Ágnes, az MTA 
BTK Régészeti Intézet Fiatal 
Kutatói Ösztöndíjasának a ki-
állításhoz kapcsolódó előadását 
hallgathatják meg a programon 
részt vevők. Ezen kívül az iskolai 
csoportok múzeumpedagógia 
foglalkozásokon bővíthetik 
információikat. Részletek: www.
fehervar.hu

Harmadik alkalommal rendezték meg a Paál István 

Fesztivált a Szabadművelődés Házában.  Kétnapos 

rendezvénnyel várták a színművészet kedvelőit az 

országos találkozóra, ahol kilenc csoport tizenegy 

előadását láthatta a közönség.

A találkozót a Szabad Színház társulata nyi-
totta meg Vigyázat, szakadék! című abszurd 
darabjával, amivel olyan közönségréteget 
céloztak meg, amely amúgy ritkán jár szín-
házba. De nemcsak fehérváriak mutatták be 
darabjaikat. Jöttek Pestről, Hódmezővásár-
helyről és még sok távoli városból, hogy a 
fesztivál keretein belül megismerkedhessenek 
a többi színház társulatának munkáival. Az 
ilyen rendezvény sokkal inkább a találkozás 
öröméről, az izgalmas szakmai beszélgetések-
ről és egymás megismeréséről szól, mintsem a 
győzelemről. A szombat este játékesttel zárult, 
amiről megtudtuk, hogy teljesen véletlenül 
alakult ki: az első fesztivál alkalmával az utolsó 
csoport lemondta a fellépést, így akkor egy 
spontán szerveződő játékest kerekedett a 
játszók között. Mivel ebből hatalmas siker lett, 
a rendezők most beemelték a programba.

Megidéz, átértelmez, szembesít. Szá-

momra ez a három szó mindenképpen 

beugrik a Pelikán pixel címet viselő 

tárlat kapcsán. Az elektrografikáknak 

köszönhetően új megvilágításba 

kerülnek a természeti struktúrák, 

korábbi, önálló képek jelennek meg 

egy-egy nagyobb alkotás képele-

meiként, merész és egyben játékos 

formában. A Pelikán pixel november 

21-ig tekinthető meg kint és bent.

Különböző virtuális világokba 
tekinthetünk be, ahol szembesül 
egymással a hagyományos és a 

Országos amatőrszínjátszó-találkozó

Pelikán pixel

Pixelek az utcán –  A Székesfehérvári Művészek Társasága tagjainak 
elektrografikai kiállítása látható a Városház téren felállított paravánokon

Az amatőr egyesületek tagjai szívüket-lelküket adták bele a 
játékba

nagy réka

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

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

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Raktárak:

• Mura u. 2. szám alatti telephelyen fűtött 

és fűthető műhelyek, fűtetlen raktárak, 

konténerek;

• József Atti la kollégiumnál (Hosszúsétatér 

felől) 68 m2-es használaton kívüli 

hőközpont;

Parkolóhelyek:

• Zámoly u. 5. szám alatt zárt udvarban 1 db 

10 m2 parkolóhely;

Továbbá vállaljuk rövid határidővel lakások, 

telephelyek értékbecslését.

Érdeklődés: SZÉPHŐ Zrt . , 8000 Székesfehérvár,

  Honvéd u. 1 . szám alatti   

 ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 

egyeztetett időpontban történhet.

Telefon: 22/541-307

e-mail : info@szepho.hu;

  Rumpler.Monika@szepho.hu
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számítógépes nyelvezet. Ki-
lenc alkotó – Büki Zsuzsanna, 
Ecsedi Mária, Hegedűs 2 László, 
Pálné Hencz Teréz, Jónás Attila, 
Koppány Attila, Péter Ágnes, 
Paczona Márta, Végvári Beat-
rix – mutatkozik be a tárlaton. A 
Pelikán Galéria mellet a pixelek 
elborítják az utcát is: a Városház 
téren paravánokon is bemutatják 
a tárlat anyagát. Így könnyedén 
szembesülhet a járókelő a szá-
mítógép aktív használata mellett 
a kreativitással, a lehetőségek 
határtalanságával. 
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Kézműves programokkal várták az 

érdeklődő családokat a Deák Képtár 

Bagolytermében szombaton, a Múzeumok 

Őszi Fesztiválja rendezvénysorozaton. 

Kicsik és nagyok egyaránt az ősz borongós 

hangulatát próbálták színes papírokból, 

filcekből, tökökből készült alkotásaikkal 

vidámabbá varázsolni. 

Novák Edit múzeumpedagógus 
kézműves foglakozással várta az 
érdeklődőket az emeleti teremben, 
ahol nem mindennapi eszközök 
segítségével készítettek alkotásokat. 
Az itt eltöltött aktív pihenés nyitot-
tabbá teszi a gyerekeket, és a közös 
alkotás öröme kizökkenti őket a 
digitális, elszigetelt világból, ezáltal 
közelebb kerülnek a természethez, 
és alkalmuk nyílik olyan technikák 
kipróbálására, mint a nagyoknak. A 
jövőben ugyanitt kéthetente Szín-
Forma-Játék címmel lesznek majd 
hasonló családi foglalkozások.

Éppen egy hete köszöntötték az 

ötezredik látogatót a székesfehér-

vári Szent István Király Múzeumban, 

ahol a Seuso-kincs tekinthető meg. 

Október 28-tól minden héten Seuso-

keddet szerveznek, ahol előadások, 

kerekasztal-beszélgetések hangoznak 

el a felbecsülhetetlen értékek sorsá-

ról, történetéről.

Tekintettel arra, hogy a harminc 
perces turnusokban látogatható 
Seuso-kincsnél felmerülő kérdé-
seket nem tudják teljes mérték-
ben megválaszolni, sorozatot 
indít a múzeum vezetése, ahol 
előadások keretében ismerked-
hetnek meg az érdeklődők a 
kincs izgalmas útjairól, történel-
méről, és időnként krimibe illő 
hányattatásairól. Október 28-án 
tartják az első Seuso keddet 17 
órai kezdettel a Fő utcai épület 
előadótermében, ahol Seuso-
kincs címmel Tóth Endre régész, 
egyetemi oktató, a Magyar 

Családi nap a 
Deákban

Seuso-program

Sok minden születhet egy összeg-

zés során. A világ változásával új 

jelentést kapnak a régi alkotások is, 

új tartalmakkal ruházzák fel azokat 

a szemlélődők. Acsa Szücs Imre gra-

fikusművész egy évtizedek óta tartó 

folyamat összegzésére vállalkozott 

gyűjteményes tárlatával. A Biblia tér-

képei címet viselő kiállítás november 

közepéig látogatható az Öreghegyi 

Közösségi Házban.

Acsa Szücs Imre szívesen 
kísérletezik a technikákkal. A 
többrétegű képek alapját egyfaj-
ta konceptuális váz adja, amire 
különböző technikával kerül-
nek fel a rétegek, a gesztusok.  
Mindez aztán egy rendszert 
teremt, ahol számok, szimbólu-
mok vezetik el a Biblia térképe-
ihez a látogatókat. A diagramok 
tulajdonképpen a kapcsolatot is 
ábrázolják, s a hasonló gondo-
latokat kötik össze. „Nekem öku-
menikus szándékaim voltak, hogy 
a különböző vallásokat egy kicsit 

A Biblia térképei: rendszer, kapcsolat, kísérlet  

Acsa Szücs Imre grafikusművész tárlatával részletesen foglalkozik kedden este 19 óra 45 perctől a Fehérvár Televízió 
Paletta kulturális magazinja

nagy réka

nagy zoltán péter Nemzeti Múzeum Könyvtárá-
nak nyugalmazott főosztályveze-
tője tart előadást.
„A kincsek hazatértek” szlogen 
meghozta hatását, mondta De-
meter Zsófia, a múzeum igaz-
gatója. Ez annál is inkább igaz, 
mert úgy látták ötezren múlt 
hét hétfőig a kincseket, hogy 
a félórás látogatói csoportok-
ban csak korlátozott számban 
vehetnek részt emberek. Az 
igazgatónőtől megtudtuk, hogy 
elsősorban székesfehérváriak 
és budapestiek látogatják a 
Seuso-kincset. A tárlat már 
megtekinthető 360 fokban is 
a 360szekesfehervar.hu/pano/
rendhaz/seuso.html címen.
A kiállítás kivételes nyitvatartási 
időben, hétfőtől vasárnapig 10 és 
20 óra között látogatható 2015. 
január 15-ig. A csoportok előre 
kérhetnek időpontot a www.
szekesfehervar.hu/seuso oldalon, 
a seusobejelentkezes@szikm.hu 
levélcímen vagy a +36-70-6699-
903-as telefonszámon.

közelebb hozzam egymáshoz, és 
ezeket a kapcsolatokat ábrázoljam 
diagram és gesztusok formájában. 
Kicsit bonyolultan hangzik, de ha 
egyszer valaki megérti, akkor na-
gyon egyszerű a játék. Eleinte még 

csak az arányai érdekeltek, aztán 
a szerkezete, aztán a kapcsolat 
rendszere. Nagy öröm volt felfe-
dezni a Biblia mélységeit, és nekem 
nagyon sok örömöm volt benne.” – 
mondta kérdésünkre Acsa Szücs 

Imre. Az összegzés persze arra 
is módot teremt, hogy a változó 
világban megmutassa, hogyan 
változik az alkotás, és milyen 
jelentésekkel ruházzák fel azt a 
szemlélődők. 
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szabó petra

Csodálatos Szakralitás címmel 

rendezett kiállítást M. Tóth István 

festőművész alkotásaiból a Duna 

Palota és a Szent István Művelődési 

Ház. M. Tóth István kedvelt témái közt 

Székesfehérvár és a Velencei-tó is 

megtalálható, szívesen festett port-

rékat, de közel állt hozzá a szakrális 

művészet is. Ezen témákat dolgozza 

fel a kiállítás.

M. Tóth István Székesfehér-
váron, Maroshegyen született 
1922-ben. Az Iparművészeti 
Főiskolán festő- és rajztanári 
szakon végzett. A székesfehér-
vári Elemi és Polgári Leányis-
kolában, majd a Petőfi Általános 
Iskolában tanította nagy lelke-
sedéssel a fiatalokat. Szakkö-
röket vezetett, táborokba járt, 
aktívan részt vett a város és a 
megye képzőművészeti életében. 
Tanítványa volt Fehér László 
Kossuth-díjas festőművész is.

M. Tóth István festőművész neve elválaszthatatlan Fehérvártól, szellemisé-
gét őrzi és gondozza özvegye, Klára asszony

Szakralitás csodálatosan

2014. 10. 27. HÉTFŐ 
 
00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

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

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

10:00	 Trópusi	hőség	–	A	
maffia	szeretője	–	
am. sorozat (12)

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

17:30	 Bajnokok	városa	
– ismétlés

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

archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!
19:45	 Agrárinfó
20:15 Hírek
20:20	 Fehérvár	AV	19	–	

Klagenfurt	jégkorong	
mérkőzés	közvetítése	
felvételről

22:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	
– ismétlés

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

2014. 10. 28. KEDD

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

07:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	
– ismétlés

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

egész órakor a 
Híradó ismétlése

10:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	
– ismétlés

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

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

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

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

magazin 
20:15 Hírek
20:20	 A	kínai	lány	(12)	
21:50	 Jó	estét,	Fehérvár!	

– ismétlés
22:35 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 10. 29. SZERDA

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

07:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	
– ismétlés

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

egész órakor a 
Híradó ismétlése

10:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	
– ismétlés

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

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

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

- sportmagazin   
20:15 Hírek
20:20	 Videoton	FC	–	

Diósgyőr	labdarúgó	
mérkőzés	közvetítése	
felvételről	

22:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	
– ismétlés

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

2014. 10. 30. CSÜTÖRTÖK

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

07:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	
– ismétlés

07:45	 Bajnokok	városa	
– ismétlés

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

10:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	
– ismétlés

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

17:35	 Bajnokok	városa	
– ismétlés

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

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

magazin 
20:15 Hírek
20:20	 Aqvital	FC	Csákvár	

– Békéscsaba 
labdarúgó	mérkőzés	
közvetítése	felvételről

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

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 10. 31. PÉNTEK
 
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	 Aranybánya	–	

am.	film	(12)
21:50	 Jó	estét,	Fehérvár!	

– ismétlés
22:15 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 11. 01. SZOMBAT
 
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	 Kincsesláda
18:30	 A	Fehérvár	TV	

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

halottak meséi – 
am. sorozat (12) 

20:15	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
ismétlés 

20:35	 Fehérvár	KC	-	MTK	
kézilabda	mérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:55	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
ismétlés 

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

2014. 11. 02. VASÁRNAP
 
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	 Alba	Fehérvár	–	

Sopron	kosárlabda	
mérkőzés	közvetítése	
felvételről	

21:40 A hét hírei – ismétlés 
22:00 Képes hírek - benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

A Fehérvár Televízió műsora 2014. október 27-től november 2-ig:

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

Kiemelt ajánlataink:

A hét hírei című heti hírösszefoglalónk minden 

vasárnap 19 órakor jeltolmáccsal látható!

október 27. 19:45 Paletta – kulturális magazin. Benne: A Bibilia térképei 

október 28. 20:20 Videoton FC–Diósgyőr labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről

november 2. 20:20 Alba Fehérvár–Sopron kosárlabda mérkőzés közvetítése felvételről

FEHÉRVÁRI
CIVIL KÖZPONT

8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
Telefon: 22/502-276

civilkozpont@echomail.hu
www.echoinn.hu

NONPROFIT
NETWORK
TAGJA

AZ

HA PROGRAMJÁHOZ
HELYSZÍNT KERES
Színházterem • rendezvény éS oktató termek
tárgyalók • Számítógépterem • kiállítóterek 

Székesfehérvár belvárosában a Fehérvári
Civil Központban bérelhető helyiségekkel
állunk rendelkezésére. Recepció, ruhatár,
valamint parkolási lehetőség is biztosított.

Bíró Ildikó, a Duna Palota 
igazgatója megnyitó be-
szédében Budapest és Szé-
kesfehérvár összefogásának 
fontosságát hangsúlyozta. A 
kiállítás darabjait Feledy Balázs 
író méltatta. Az író szerint a 
fehérvári festőművész mun-
kái nagyon különlegesek. A 

kiállítás megnyitóján részt 
vett a művész özvegye, Klára 
asszony is, akinek kitűzött célja, 
hogy férje műveit minél többen 
megismerjék, és M. Tóth István 
neve örökké fennmaradjon. A 
kiállítás 2014. november 3-ig 
megtekinthető minden nap 10 
és 18 óra között.
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Ahogy a fehérváriak látják

Kacsovszky Annamária:

Az én fiam zenész volt, a Brains zenekar 

alapítója, és tizenöt éves korától a zene-

karával járta az országot. Persze, hogy fél-

tettem! Erre ő azt mondta: ugyan anyám, 

mindenütt van drog, házibulin is drog van, 

de az, hogy élünk-e vele, döntés kérdése. 

Az ő zenekaruk a rádió több riportjában is 

a drogellenesség mellett tette le a voksát. 

Én azt látom, hogy a család szerepe 

kulcsfontosságú: az, hogy mit kap otthon 

az a fiatal, megtanult-e például dönteni jó 

és rossz között. Nagyon fontos a szülő és a 

gyerek közti őszinteség.

Tőkés Ábel:

Nekem senki nincs a környezetemben, aki 

drogot fogyaszt, sem az egyetem alatt, 

sem most. A mi társaságunkban nem 

menő a drog, mint ahogy a cigaretta is 

kezd kimenni a „divatból”. Úgy látom, 

hogy Fehérváron egyre közkedveltebbek a 

szabadtéri sportok, a futás, a kerékpáro-

zás, és ezt nagyon jónak tartom. Inkább ez 

legyen a kikapcsolódás.

A  H E T I L A P

Dizájnerdrog: Ezek a szerek 

molekuláris szerkezetükben az 

illegális drogokra hasonlítanak, 

azonban kémiai összetételük 

kissé eltér, tehát nem szerepel-

nek tiltólistákon, azaz ellenőrzés 

alá vonásig jogi következmények 

nélkül terjeszthetők.

A Székesfehérvári Rendőrkapitány-

ságon Gazdag Andrea rendőr őr-

nagy a drogprevenciós tanácsadó.  

Telefonszám:06/22-541-600/22-62-

es mellék

E-mail cím:gazdaga@fejer.police.hu

Riasztóak a legújabb adatok, hiszen 

csaknem ötven százalékkal nőtt az 

amfetamin-származékok fogyasztása az 

elmúlt négy évben a középiskolás diákok 

körében hazánkban. Különösen az olcsó 

és szennyezett dizájnerdrogok jelentenek 

nagy veszélyt. Szakemberek szerint 

ezeknek a hatása teljesen kiszámíthatat-

lan. De mit tehet a szülő vagy éppen a 

pedagógus? Hol tart a drogmegelőzés?

Szinte nem telik el hét az utóbbi 
időben, hogy ne hallanánk drogtól 
rosszul lett fiatalokról, kábítószer 
miatt őrjöngő emberekről. Az 
utóbbi napok legmegrázóbb híre 
arról szólt, hogy egy dunántúli 
fiatal lány karját amputálni kellett. 
Másfélszer több középiskolás hasz-
nál kábítószert, mint négy évvel 
ezelőtt. Érdekes összefüggés, hogy 
akkortájt jelentek meg Magyar-
országon az olcsó és életveszélyes 
dizájnerdrogok. 

látrányi viktória

Együtt, szertelenül – legyen más a szenvedélyed!

ÚJ ALLERGIA VIZSGÁLATI MÓDSZEREK!
POLLENALLERGIA? ÉTELALLERGIA?

ÉTELINTOLARENCIA?
(emésztô enzimek mûködésének vizsgálata)

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

Egészségpénztár elfogadóhely!

Bejelentkezés: 06/20/9708-600

 Rendelés helye: SZOBOSZLAI ISTVÁNNÉ 
 Székesfehérvár, BSc. labordiagnosztikai 
 Semmelweis u. 13. analitikus laborvezetô

„Az elmúlt több mint tíz évben sok 
változás történt a kábítószer-haszná-
lat és a megelőzés terén. Mások lettek 
a fiatalok drogfogyasztási szokásai, 
új szerek jelentek meg a kínálat-
ban. A kábítószer-ellenes küzdelem 
jegyében élesztették újra a Székesfe-
hérvári Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórumot, ami egy tető alá vonja a 
szakembereket, rendőröket, orvosokat, 
szociális munkásokat és pedagógu-
sokat. Az új Nemzeti Drogellenes 
Stratégia irányai mentén dolgoztuk 
ki Székesfehérvár drogellenes tervét, 
amiben hangsúlyt kapott a drogmen-
tes, egészséges életmód fenntartása, a 
kábítószer-fogyasztók kezelése illetve 
a drogkínálat csökkentése.” – mondta 
el kérdésünkre Östör Annamária 
egészségügyi tanácsnok.

Segítők a rendőrségen
Új programot indított szeptember-
től a rendőrség. A kezdeményezés 
a szülők megelőzésben betöltött 
szerepét hangsúlyozza: a társas 
kohézió és a családi kapcsolatok 
megerősítése segítséget jelenthet 
a kortársak befolyásolásával és az 
iskolában szerzett kudarcélmények-
kel szemben. Valamennyi rendőr-
kapitányságon elérhetők a program 
helyi közvetítői, akik elektronikus 
üzenetben, előadásokon, fórumokon, 
havonta egy alkalommal fogadóórán, 
illetve kéthetente telefonos ügyelettel 
segítik tanácsokkal, információkkal 
az őket felkereső szülőket.

Középpontban a megelőzés

Európa-szerte egyre nagyobb 
hangsúlyt fektetnek a megelőzésre. 
Ilyen az a program is, ami hazánk-
ban 2014 márciusában indult és 15 
hónap alatt összesen 78 eseményre 
épül. A program arra hívja fel a 
fiatalok figyelmét, hogy a szenvedély 
adta öröm forrása nemcsak valami-
lyen káros függőség lehet. A mozgás, 
a zene, a művészeti alkotótevé-
kenység vagy a tudomány is válhat 
szenvedéllyé, s miközben magával 
ragad, nem kevesebbek, hanem 
többek leszünk általa, nem elszakít 
a közösségtől, hanem összekapcsol 
vele. A „Legyen más a szenvedélyed!” 
program a Nemzeti Drogellenes 
Stratégiával is megismerteti a fiata-
lokat. Szeptembertől pedig országos 
roadshow indult, ahol a fiatalok híres 
sportolókkal, művészekkel, zené-
szekkel és szakemberekkel találkoz-
hatnak, akik személyes példájukon 
keresztül utat mutatva képviselik a 
drogmentes, boldog élet lehetőségét. 
Minderről szó esett Székesfehér-
váron is, amikor városunk otthont 
adott a program részeként éltre 
hívott konferenciának. 

Fo
tó

k:
 K

is
s 

Lá
sz

ló



8 BULVÁRFEHÉRVÁR 2014. október 27.
A  H E T I L A P

Az újságlapra készített háromdimen-

ziós hatású képek sorozatát a Szent 

Korona Székesfehérváron kiállított 

másolatával folytatjuk.

A korona másolata a székesfe-
hérvári városházán, Aba-Novák 
Vilmos freskója előtt látható. 
1038-ban, Nagyboldogasszony 
napján az eredeti Szent Korona 

3D – a Szent Korona
az olDalt

szerkesztette:

kiss lászló

Horoszkóp
október 27. – november 2.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Kos 03. 21. – 04. 20.
A munkahelyén az eddigi megrekedések elhárítására új 
ötletei támadnak, melyek zseniálisaknak bizonyulnak. 
Új szelet hoz ez a hét az Ön életébe, és ez örömmel tölti 
el. Párjával támad egy-két ötlete a kikapcsolódásra.

Ikrek 05. 21. – 06. 21.
Széleskörű meglátásának, rögtönzött problémameg-
oldó képességének és objektivitásának köszönhe-
tően a karrierjében emelkedés jelei mutatkoznak a 
hét során. Ügyeljen arra, hogy a rugalmassága ne 
hagyjon alább a hét második felében sem!

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.
Feletteseivel való kapcsolataiban feszültségek 
jelentkezhetnek. Ez megnehezítheti abban, hogy 
meggyőzze őket ötleteivel. Most a munkahelyén 
egy kicsit lelassulhat a haladás tempója. Alig marad 
ideje a személyes dolgai intézésére.

Bika 04. 21. – 05. 20.
A szellemi teljesítménye felülmúlja a képzeletét. A 
hét első felében kompromittáló helyzetbe kevered-
het. Ezért legyen elővigyázatos a véleménynyilvá-
nítások során. Ezzel későbbi kellemetlenségektől 
kímélheti meg magát.

Rák 06. 22. – 07. 22.
Ebben az időszakban sok energiát fektet az 
elképzelései kivitelezésébe. Olykor vegyes érzések 
ébrednek Önben az ügyei kapcsán, de ne hagyja 
magát megingatni! Arra kell ügyelnie, hogy ne 
költekezze túl magát a héten!

Szűz 08. 23. – 09. 22.
Ez a hét végre elhozza azokat a jó lehetőségeket, 
melyekre hónapok óta várt. Egy nemrég tervbe 
vett ötlete az anyagiakra nézve is nagy előnyöket 
hoz. Otthoni fronton akad egy-két elintézni való.

nagy zoltán péter képében ajánlotta fel Magyar-
országot Szűz Máriának Szent 
István király, és ezzel egy olyan 
történelmi folyamatot indított 
el, amely során e korona a 
magyar államiság jelképe lett. 
A Szent Korona évszázado-
kon át önmagában is képes 
volt szimbolizálni az uralkodó 
csoport hatalmát. E csoport 
a történelem előrehaladtával 
egyre bővült, olyannyira, hogy 

az 1848-as jobbágyfelszabadí-
tás után már minden magyar 
állampolgár a Szent Korona 
tagjává vált.
Bár eredetét a szakemberek 
vitatják, azzal kapcsolatban 
senkinek nincsenek kétségei, 
hogy ezer szállal kötődik 
Székesfehérvárhoz. A székesfe-
hérváriak sokan hiszik, vallják, 
hogy az eredeti koronázási 
ékszereknek – köztük a Szent 

Koronának – Fehérváron van 
a helyük. Talán ezért is vált 
adományozás útján rövid idő 
alatt az értékes másolat a város 
tulajdonává.
E másolat háromdimenziós 
képét láthatjuk ezen az oldalon, 
de a térhatást csak egy vörös–
cián szemüveg segítségével 
lehet meglátni, amit a fehérvári 
Media Markt üzletben jelképes 
áron lehet beszerezni.
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Zászlós Ildikó közel két évtizede foglalkozik gyásztanácsadással

A gyásztanácsadói segítség sokaknak 

ismeretlen, talán nem is tudnak róla, 

hogy a segítségnyújtás ezen formája is 

létezik. Zászlós Ildikó személyesen is 

megtapasztalta ezt a problémát, ezért 

döntött úgy, hogy szakértője lesz a 

gyász feldolgozásának.

„A gyász újabb tapasztalás az életről”

Mérleg 09. 23. – 10. 22.
A környezetében a hét elején feszültségek érez-
hetők. Ne hagyja, hogy átragadjon Önre a borús 
hangulat! Valakinek tartania kell a frontot, míg elül 
a vihar. Párjával apróságok miatt viták merülhetnek 
fel.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.
Ez a hét több esetben is tartogat lehetőséget arra, hogy 
javítani tudjon párkapcsolata minőségén. Az esték és a 
hétvége kínálta lehetőséget érdemes megragadni arra, hogy 
kikapcsolódjanak és egymásban új dolgokat fedezzenek fel.

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.
Most időszerű, hogy figyeljen az egészségére! 
Párjával kerülje a pénzügyi témákkal kapcsolatos 
vitákat! A hét során különféle ígéreteket kap, 
melyek nagy hatással lesznek a jövővel kapcsolatos 
elképzeléseire.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.
Nem kell olyat tennie, amire belső inspirációja 
nemet mondana. Párkapcsolatában ez a hét javuló 
tendenciát mutat. Karrierjében a segítő erők erősödni 
kezdenek a hét közepétől.

Bak 12. 21. – 01. 20.
Hatalmas energiakészlettel rendelkezik. A munka-
helyén sokat dolgozik, de ez nem fogja lemeríteni, 
mert a kihívások felpörgetik. Mindennél jobban 
szeretné párjával a kapcsolatát jobbá tenni. A barátai 
támogatására számíthat.

Halak 02. 19. – 03. 20.
Fontos emberekkel találkozhat a hét második 
felében. Otthoni fronton, szűk családi környezeté-
ben váratlan események történhetnek, melyek miatt 
nem kell aggódnia, magától megoldódnak.

lászló-takács krisztina

Temetés felvétel 
Temetéssel kapcsolatos ügyintézés, szükséges engedélyek beszerzése

Temetésekhez szükséges kellékek értékesítése
Koporsós és urnás temetések lebonyolítása Székesfehérváron és vidéken

Egyházi és polgári szertartások megszervezése és lebonyolítása 
Halottszállítás Székesfehérváron és vidéken 24 órás ügyelettel

Hamvasztással kapcsolatos ügyintézés
Urnakiadás, kiszállítás egyéb temetkezési helyre

Exhumálás
Koszorú és virág rendelések felvétele

Rendezvényterem búcsúszertartás utáni halotti tor megrendezéséhez

Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft. 
8000 Székesfehérvár, Berényi út 15.

Tel.: 06/22/316-443
Fax.: 06/22/314-029

E-mail: info@temetkezeskft.hu

 Temetések ügyintézése, ügyfélfogadás:
Hétfőtől - Csütörtökig: 07.00-15.00 óra

Péntek: 07.00-13.00 óra

 8000 Székesfehérvár, Béla út 1/b Székesfehérvár, Hunyadi utcai üzletsor 9.
 Tel.: 06/22/504-548 Tel.: 06/22/348-664
 E-mail: felveteliiroda@temetkezeskft.hu E-mail: felveteliiroda@temetkezeskft.hu

24 órás ügyeleti halottszállítás:
Tel.: 06/22/316-443

Mobil: 06/20/452-9951

FMÖ Kegyeleti Központ Kft.
Évtizedek tapasztalatával
a méltó búcsúzásért

aa a a

Székesfehérvár,
Malom u. 34.
Tel.: 22/313-592,
06-20/935-9452

Ön elképzeli, mi elkészítjük!

Mindenszentekre 
koszorúk, mécsesek, 

krizantémok és egyéb
kegyeleti készítmények.

VIRÁGÜZLET
Székesfehérvár, Deák F. u. 1. 

www.iriszviraguzlet.hu

KOSZORÚK
MINDENSZENTEKRE
már 550 Ft-tól!

Az ajánlat 2014.10.27-11.02-ig tart, részletek az üzletben.
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Egészségmentorként a test és a 
lélek összhangját tartja szem előtt. 
Lehetséges, hogy a nem feldolgozott 
gyásznak később testi „tünetei” is 
lehetnek?
Tapasztaltam, hogy a tartós, erős 
érzelmeink az egész élettevé-

kenységünket befolyásolhatják. 
Közvetlen hatást gyakorolnak a 
szervezetünkre: a szívműködésre, 
a légzésre, a vérkeringésre és az 
emésztőrendszerre is. Gyorsít-
ják vagy lassítják azokat, tehát 
befolyásolják egészségi állapo-
tunkat. Amennyiben nem tudjuk 
feldolgozni és kezelni a gyászun-
kat, akkor ez további viselkedés-

beli és életviteli problémák sorát 
is elindíthatja. Türelmesnek kell 
lennünk a gyász idején önma-
gunkkal és másokkal is. Én azt 
tudom, és érzem, hogy az élet a 
születéssel kezdődik, és a halállal 
ér véget. Minden perce fontos és 
számít. A vége is! Ha tudomásul 
veszem, hogy én is meghalok, 
akkor igyekszem napról napra 
szebbé, jobbá, értékesebbé és 
élvezetesebbé tenni az ittlétemet. 
Tudom, milyen nehéz a gyászt 
megélni, milyen küzdelmes 
feladat. De éreztem is minden 
átélt gyász után, hogy újabb és 
újabb tapasztalásokat nyertem az 
életről.
Nap mint nap történeteket hallgat, 
észrevétlenül résztvevőjévé válik 

ezeknek a nem éppen vidám törté-
neteknek. Kislánykorában is ilyen 
feladatról álmodozott?
Kislány koromban eszembe sem 
jutott a halál. Ha mégis hallot-
tam róla a felnőttektől vagy a 
mesékből, akkor is úgy gondol-
tam, hogy az tőlem, tőlünk távol, 
máshol van, és mindig másokkal 
történik. Később aztán közelebb 
került az távol. Balett-táncos 
akartam lenni, később tanító. 
A tánc felszabadító örömét ma 
sem hagyom ki az életemből, 
rendszeresen használom ezt 
az „ősi eszközt”. Ezt szívesen 
ajánlom mindenkinek. Termé-
szetesen alkalmas sok-sok más 
tevékenység is, hogy lelkünket 
dédelgessük.
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Székesfehérvár alpolgármesterei

Mészáros Attila a 6. számú választókerület 

egyéni képviselőjeként jutott be a székes-

fehérvári képviselő-testületbe. Egy ciklussal 

korábban, négy esztendőn keresztül szintén 

Tóváros és Alsóváros képviseletével foglal-

kozott, valamint a város ifjúsági tanácsnoka-

ként dolgozott. 

Mészáros Attila – kiemelt fejlesztések, ifjúsági ügyek

Égi Tamás – általános helyettes, gazdasági és pénzügyek

Égi Tamás második ciklusát kezdte meg 

az 1. számú választókerület, a belváros 

egyéni önkormányzati képviselőjeként és 

gazdasági, valamint pénzügyekért felelős 

alpolgármesterként. A 2010-2014 közöt-

ti önkormányzati ciklusban a korábban 

felhalmozott adósságállományt nemcsak 

a központi konszolidációval, de a város 

gazdaságának racionalizálásával, szigorú 

költségvetési rendjének kialakításával és 

levezénylésével sikerült megszüntetni, és 

a korábban rendszeresen negatív mérleget 

pozitívvá alakítani. Az előző négy eszten-

az olDalt

szerkesztette:

nagy zoltán péter

dőben a város minden része fejlődésnek 

indult, de a leglátványosabb fejlesztések a 

belvárosban történtek.

Lehet azt mondani, hogy 2014-től 
hátradőlhet, ami a város költségvetését 
illeti?

Székesfehérvár költségvetésének a 
következő években is – a biztonságos, 
magas színvonalú városműködés, vá-
rosüzemeltetés mellett – a fejlesztések 
pénzügyi hátterének megteremtése 
lesz a feladata. E célokat az elmúlt 
években megszokott hatékony gazdál-
kodással lehet megvalósítani, melynek 
folytatásában elkötelezettek vagyunk. 
Városunk pénzügyi helyzetét a jövő-
ben is a biztonságos, tervezhetőséget 
megalapozó magas tartalékképzéssel és 
adósságmentesen, hitelfelvétel nélkül 
képzelem el, és ennek megfelelően 
igyekszem tevékenykedni.

Az előző években voltak azért bizonyta-
lanságok a városüzemeltetésben, gondolok 
itt a fűtőerőműre...

Székesfehérvár számos vállalattal 
rendelkezik, melyek döntően a közmű-
szolgáltatás területén működnek, és az 
elmúlt években ismét köztulajdonba 
kerültek. Visszavásárlásukkal a város-
üzemeltetés biztonsága nagyot emelke-
dett. Gazdaságos, magas színvonalú és 
megfizethető szolgáltatásaik fenntartá-
sa a következő évek fontos feladata.

Van-e garancia Fehérváron arra, hogy 
emelkedjen az életszínvonal?

A város életszínvonala, jóléte nagy-
ban függ az itt működő vállalatoktól. 
Feladatunk, hogy fejlődésüket minden 
eszközzel segítsük, működésükhöz, 
befektetéseikhez a város vonzó kör-
nyezetet biztosítson.
A következő időszak kiemelt feladata, 
hogy a gazdaság fejlesztését előtér-
be helyező európai uniós és állami 
pályázatokból vállalataink kiemelkedő 
arányban részesüljenek. Ezen a terü-
leten a vállalatok és az önkormányzat 
szoros együttműködése hozhat jó 
eredményt.
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Mivel bízta önt meg Székesfehérvár 
polgármestere?

Nagy megtiszteltetés számomra, 
ugyanakkor nagy felelősség is, hogy 
Cser-Palkovics András polgármester 
javaslatára a közgyűlés a kiemelt ügye-
kért és az ifjúságért felelős alpolgár-
mesterré választott. Több olyan kiemelt 
nagyberuházás előkészítése kezdődött 
meg, illetve indul el hamarosan a város-
ban, amelyek valamennyi itt élő székes-
fehérvárit érintenek. Gondoljunk csak a 
Sóstói Stadion és a Sóstó Természetvé-
delmi Terület fejlesztésére, az elkerülő 
út építésére, az Árpád-ház programra, 
a rendezvénycsarnok fejlesztésére vagy 
a 2014 és 2020 közötti uniós források 
felhasználására. Ezek a beruházások 
hosszú távon határozzák meg Székes-
fehérvár fejlődési irányát, lehetőségeit. 
Bízom benne, hogy pontos, felelős 
munkavégzéssel ezek a fejlesztések 
ebben a ciklusban megvalósulnak.

A várost érintő fejlesztések, beruházá-
sok mellett sem törpülhet el a fehérvári 
f iatalság kérdése. E témakörben milyen 
alappilléreket szeretne alpolgármester-
ként letenni?

A fiatalokat érintő kérdések is na-
gyon fontosak számomra. Az előző 
négy évben tanácsnoki munkám 
mellett sokat tettünk közösen az 
intézményekkel, a pedagógusokkal, 
az ifjúsági irodákkal és természe-
tesen az itt tanuló diákokkal azért, 
hogy egy országosan is egyedülálló 
párbeszédrendszert alakítsunk ki. 
Ezt a munkát szeretném folytatni a 
következő időszakban is. Emellett 
nagyon fontos, hogy tovább erősít-
sük a műszaki felsőoktatást, lehető-
séget kínálva ezzel a székesfehérvári 
fiataloknak a továbbtanulásra, majd a 
munkalehetőségek révén az otthon-
teremtésre is itt, a nemzet történelmi 
fővárosában.
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Ha szakemberre bízzuk a gumicserét, nem kell aggódnunk  a biztonságunk miatt

Találós kérdést is kezdhetnénk így: 

mi az, ami az autód és az út között 

van? A válasz egyszerű, bár nem 

mindenkinek ugrik be rögtön, pedig a 

gumiabroncs állapota elengedhetet-

len a biztonságos közlekedéshez.

Télen különösen fontos, hogy az 
évszaknak megfelelő gumira vált-
sunk, mert egy jó állapotú és jó 
minőségű gumi életet menthet. 
Ha már van, akkor mindenkép-
pen vizsgáljuk meg, mielőtt föl-
szereltetjük: téli abroncs esetében 
a profilmélység legalább négy 
milliméter legyen. Újonnan a téli 
gumi körülbelül 9,5 mm mély – 
állítja Varga Gábor, a Gumiflex 
Kft. ügyvezetője, aki szerint a hat 
évnél idősebb gumikat is le kell 
cserélni, függetlenül attól, hány 
kilométert futottak. Ajánlott a 
téli gumiabroncs szélességét a 
nyárihoz képest keskenyebbre 
váltani. Így az autó súlya kisebb 
felületen oszlik meg, ezért 

Ami az aszfalttal összeköt
lászló-takács krisztina

Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!
Székesfehérvári telephely: Móri út 154.
Tel.: 22/310-615, 06-70/203-5943
www.pilkingtonagr.hu • emilia.gulyas@nsg.com

„Az ön régi autóüvegese új háttérrel!”

ISO 9001

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,

AUTÓ DIAGNOSZTIKA, 
GUMISZERELÉS

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

SZERVIZ

nagyobb lesz a kerék útfelületre 
mért nyomása, tehát nagyobb 
a felületeket összenyomó erő. 
Emiatt a motor által kifejtett 
forgatónyomaték jobban érvé-
nyesül – magyarázza a szakértő. 
Varga Gábortól azt is megtud-
tuk, hogy a téli gumiabroncsok 
anyaga még a -20°C-os hidegben 
is rugalmas marad, azaz képes a 
deformációra. Emellett azért is 

biztonságosabb a nyári guminál, 
mert más az abroncs mintázata. 
A speciálisan kiképzett, lamellá-

zott gumi még a havon is képes 
növelni a tapadófelületet, és ezzel 
nagyobb biztonságot nyújtani. 
A korszerű téli gumi különle-
gessége az alapanyagba kevert 
szilika, amely nagy hidegben is 
jó tapadást és rugalmasságot ad 
a havas, síkos útburkolaton is. 
A téli gumiabroncsokat plusz 7 
fokos napi átlaghőmérséklet alatt 
célszerű felszerelni az autóra. 
Ausztriában például már most 
kötelező. Így ha autóval indulunk 
szomszédunkhoz, váltsunk téli 
gumira! Ne a hatóság legyen az 
elsődleges érv, hanem a saját biz-
tonságunk. Ne feledjük: az autó 
és az út között csak a megfelelő 
állapotú gumiabroncs jelent 
biztonságos összeköttetést!
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Körmendi Tamás történész előadása 
új színben és megközelítésben mu-
tatta be Szent László törvényeit

Áldás a csókakői várkápolnán
Majd húsz esztendeje annak, hogy 

az egyetlen Fejér megyei kővárrom 

felújítását megkezdte a csókakőiek 

egy civil csoportja, a Várbarátok 

Társasága. Mára megépült a vár 

falai között az egykor sok erőt adó 

várkápolna is.

Négyszáztizenhárom évvel 
ezelőtt kereszttel kezében 
bátorította a magyar vitézeket a 
többszörös túlerőben levő török 
seregek elleni harcra egy Giulio 
Cesare Russo nevű kapucinus 
szerzetes, akit a történelem 
Brindisi Szent Lőrincként 
ismert meg. Csókakőn tör-
tént meg a csoda, hogy e kis 
vártemplomból olyan bátorság 
indult útjára, ami képes volt – ha 
rövid időre is – visszafoglalni 
Székesfehérvárt a töröktől. 
1601-ben a csókakői vár és kis 
vártemploma történelmet írt, 
aztán a Székesfehérvár előbás-
tyájának tartott vár romokba 
dőlt először a török, majd az 

Szombaton egész napos tudományos 

konferenciát szervezett a Székes-

fehérvári Egyházmegyei Múzeum 

a Szent István Művelődési Házban, 

melynek témája I. (Szent) László 

magyar király volt.

Spányi Antal katolikus megyés 
püspök köszöntőjével kezdődött 
a Szent László-konferencia, 
amely a tudományos élet nagy 
neveit sorakoztatta fel előadói 
között. Az értekezéseket két 
szekcióba csoportosították, 
ahol magas szintű előadások-
ban tettek kísérletet arra, hogy 
Szent László korát, korának 
művészetét, keresztes hadjárata-
it, egyházi felekezetekhez való 
kötődéseit, a szentek és a szent-
té avatás kultusztörténetét, a 
nagy király népénekekhez való 
kötődését, a lovagkirály erdélyi 
falképeit bemutassák, megeleve-
nítsék. Körmendi Tamás törté-
nész előadásában a híressé vált 
Szent László-törvényről esett 
szó, amelyről megtudhattuk, 

Konferencia a szent királyról

az olDalt

szerkesztette:

nagy zoltán péter

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

.

osztrák, végül az idő által. A 
XX. és XXI. századi várépítők 
fontosnak találták, hogy az újra-
épített várban a lélek is mene-
déket leljen, ezért építették meg 
az egykori várkápolnát. „Nekünk 
ez olyan, mintha Székesfehérvár 
ismét felépítené a Szűz Mária 
Prépostság templomát. Hi-
szem, hogy Fehérvár jelenlegi 
polgármestere képes arra, hogy 
a nemzet templomát egyszer 
emlékhellyé emelje, építse, úgy, 
ahogy a csókakőiek tették ezt 
várkápolnájukkal” – nyilatkoz-
ta Fűrész György, Csókakő 
polgármestere. Nemcsak a kövek 
kerültek vissza a helyükre, de az 
emberek is megerősödtek lélek-
ben azzal, hogy e várkápolnát 
újraépítették – mondta beszédé-
ben a katolikus megyei egyházfő, 
Spányi Antal, aki megáldotta a 
legújabb kor fiatal és mégis ősi 
szakrális helyét.
A kis település, Csókakő vára 
egykor nagy jelentőséggel 

bírt, hiszen előbástyája volt a 
koronázó városnak, Székesfe-
hérvárnak, ezért a várkápolna 

újraépítése és megáldása szim-
bolikus értékű a megyeszékhely 
számára is.
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hogy a legfrissebb kutatások 
szerint annak egyes cikkelyei 
nem egy időben születtek. A 
történész hangsúlyozottan a II. 
és III. törvényt vizsgálta. Elő-
adásából kitűnt, hogy a III. tör-
vény születhetett korábban, és 
a II. törvény volt az, ami Szent 
László korában lépett életbe. 
E szigorú törvényeket később 
rendezték egységes jogformába, 
aminek alapjait Szent László 
biztosította.
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A Halesz már régóta a megemlékezés és a sportolás terepe

Sportműsor

Öt mérkőzéssel várjuk 
kedves nézőinket a héten a 
Fehérvár Televízióban. Hétfő 
este jégkoronggal indítunk 
– kiderül, mire ment a Fe-
hérvár AV 19 a Klagenfurttal 
szemben az EBEL-ben. A 
szerda és a csütörtök a labda-
rúgásé lesz, előbb a Videoton 
– Diósgyőr, majd a Csákvár 
– Békéscsaba mérkőzés kerül 
képernyőre, mindkettő a Ma-
gyar Kupából, és mindkettő 
20:20-as kezdéssel. Szom-
baton este néhány perccel 
fél kilenc után megmutatjuk 
a női kézilabda bajnokság-
ból a Fehérvár KC – MTK 
mérkőzést, míg vasárnap 
20:20-tól az Alba Fehérvár 
– Sopron kosárlabda bajnoki 
meccs kerül adásba. De ne 
feledkezzenek meg magazin-
műsorunkról sem: szerdán 
19:45-től jövünk a Bajnokok 
Városával!

Sport a tévében
novák rita

Kegyeleti futással és gyalogláspróbá-

val kezdődött el a megemlékezések 

sora Székesfehérváron a nemzeti 

ünnep alkalmából. Fiatalok és 

idősebbek 1956 méter megtételével 

rótták le tiszteletüket a forradalom 

és szabadságharc hősei előtt a Halesz 

parkban.

Iskolások és nyugdíjasok sora-
koztak fel azért, hogy részt ve-
gyenek a hagyományos kegyeleti 
futáson. A sportos megemléke-
zést a város 1994 óta minden 
évben megrendezi, így vannak 
olyan indulók is, akik rutinosak 
a táv megtételében. A résztvevők 
a forradalom és szabadságharc 
hőseire emlékezve 1956 métert 
tettek meg a Halesz parkban. 
Az eseményen több mint százan 
vettek részt. Ez a próba évek óta 
összekapcsolódik Kürti Csaba, 
a város legendás testnevelő 
tanárának emlékezetével is. Az 

Kegyeleti futás

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!

VILÁGBAJNOK
PINGPONGFENOMÉN

TANÍTVÁNYAINK SORÁBAN
Örömmel köszöntjük tanítványa-
ink sorában a kétszeres világbaj-
nok pingpongfenomén Klampár 
Tibort, s büszkék vagyunk rá, 
hogy ő is a Kreatív Nyelvtanulást  
választotta.
– Kedves Tibor, honnan jött  
az ötlet? 
– Hajdanán sokat játszottam Auszt-
riában, s néha még mindig visz-
szahívnak. Régóta meg akartam 
tanulni németül, de valami mindig  
közbejött. Amikor megláttam Ottó 
könyvét és elolvastam az előszót, 
mindjárt éreztem, hogy ez valami 
új és értelmes dolog. A sportban is  
a gyors, hatékony módszerek híve 
voltam, s ez az anyag első látásra 
meggyőzött. Nagyon tetszik, hogy la-
pokból áll, s nem kell az egész köny-
vet magammal vinnem, csak azt a lec-
két, melyet éppen tanulok. Remélem, 
hamarosan már németül beszélek  
az osztrák sporttársakkal!

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve a 
Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet tanul-
ni, ők sem gondolták, hogy ilyen sikeres nyelv-
tanulók lesznek. 

Virág és Blanka átlagos nyelvtanulónak tartot-
ta magát, 27 évesen mindössze egy nyelvből volt 
bizonyítványuk. Életük nagy felfedezésének érzik  
a módszerrel való megismerkedést. Azóta ugyan-
is Virág kilenc, Blanka pedig tizenhárom nyelv-
ből szerzett középfokú nyelvvizsgát. Zsófi pedig  
18 éves „kreatív nyelvtanuló”, negyedikes gimna-
zistaként már tíz nyelvből vizsgázott sikeresen, 
teljesítménye korosztályában egyedülálló. 

Könnyedén, három-négy havonta tettek kö-
zépfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag 
a Kreatív Tananyagot használták. Figyelem, ma-
napság gyakori, hogy a középfokú nyelvvizsga 
hiánya  miatt a végzősök fele nem veheti át dip-
lomáját!

A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27 nyelv-
vizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Ma-
gyarországon. 

Három dolog, amiért érdemes ezzel a tan-
anyaggal tanulni:

1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mon-
datrész, mondat és a hanganyag megtanít beszél-
ni – tanári segítség nélkül.

2. A könyv tartalmazza a középfokú nyelvvizs-
ga nyelvi anyagát – ezt a lányok eredményei is 
bizonyítják.

3. Kiváló módszer újrakezdésre, szinten tartás-
ra, sőt – újra elővéve – bármikor felfrissíthetjük 
vele nyelvtudásunkat anélkül, hogy be kellene 
iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra.

További információ az alábbi honlapon találha-
tó, illetve az előadáson, ahol elmondjuk a titkot, 
hogyan lehet minden olyan emberből sikeres 
nyelvtanuló, aki valóban komolyan gondolja, 
hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

Hudi Tibor, 06-30/318-49-53
www.kreativnyelvtan.hu

Gaál Ottó nagysikerű tankönyvének bemutatója!     ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, DÁN,  NORVÉG, OROSZ, PORTUGÁL,
HOLLAND, ESZPERANTÓ, HORVÁT  tananyagok megtekinthetők és 21.990 Ft egységáron megvásárolhatók:

MOSONMAGYARÓVÁRON a Flesch Károly Kulturális Központban (Erkel Ferenc u. 14.)
2014. október  22-én (szerda) és október 29-én (szerda) 17–19 óráig.

GYőRBEN a Bartók Béla Megyei Művelődési Központban (Czuczor Gergely u. 17.) 
2014. október 21-én (kedd) és október 28-án (kedd) 17–19 óráig.

SzékeSfehérváron a Szabadművelődés házában (fürdő sor 3., 104-es terem)
2014. október  30-án (csütörtök) , november 5-én (szerda)

és november 12-én (szerda) 17-19 óráig.

ő halálának évfordulója is az ok-
tóberi ünnepségsorozat idejére 
esik, ezért ebből az alkalomból 
ebben az évben 2014 métert 
teljesítettek futva a középiskolás 

kategóriában nevezők. A leg-
jobban teljesítők serleget, ezen 
kívül minden egyéni résztvevő 
nemenként és kategóriánként 
ajándékot vehetett át.
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Djapa a két meccsen 31 pontot szerzett

A látvánnyal az új Alba játékában 
sincs gond

Sok pontot dobnak, de sokat is kapnak

Két mérkőzésen 178 pont, ez jó dobó-

teljesítmény egy kosárcsapattól. Az Alba 

Fehérvár ennyit dobott a Körmendnek 

és a Pécsnek. Kis szépséghiba, hogy 

kettővel ennél is többet kapott…

Támadójátékkal lehet megnyerni 
egy meccset, védekezéssel a baj-
nokságot – tartja a régi bölcsesség, 
számtalan példával alátámasztva. 
Elég csupán a fehérvári kosarasok 
bajnoki címeit felidézni: a virtuóz 
egyéni képességek mellé, ame-
lyek mindig támadásban feltű-
nőek, remek védekezés társult a 
kilencvenes évek végén éppúgy, 
mint a Dzunics-csapat 2013-as 
tündöklésekor. Ha egy jó kosara-
sokból álló társaság a saját palánkja 
alatt is hajlandó megszakadni, 
szinte élvezettel vezetheti ebből 
gyors, könnyű támadásait. Ez volt 
a fehérvári filozófia a bajnoki és 
kupasikert eredményező tavalyi 
évben, és ugyanezt vallja Marcel 
Tenter, az Alba új edzője is. Az 
idei szezonban nem támad le 
egész pályán és egész meccsen a 

Csak anyámon 

múlhat!

Ha szeretek egy csapatatot, akkor 
én meccsre megyek, nem a Parla-
ment elé! Hozhatnak bármilyen 
szabályt, ha nincs rejtegetni 
valóm és ha nincs mitől féljek, 
követelhetik, hogy pirosra festett 
krumpliorral vagy hátrafelé futva 
mehetek csak be a stadionba, nem 
érdekel, én megyek, mert szur-
kolni akarok a CSAPATNAK, 
akár az NBII-ben is! Ebben csak 
anyám akadályozhat meg, holmi 
MLSZ meg a bizonyos kártya 
nem! Bár lehet, csak a kommu-
nikáció rossz. Én azért továbbra 
sem értem, ha „csak” drukkolni 
akarok kimenni a pályára és nem 
balhézni, akkor miért kéne félnem 
a „kártyától”? Bár lehet, velem 
van a baj. Na mindegy, megyek, 
és megkérdem anyámtól, kimehe-
tek-e a meccsre...

kaiser tamás

somos zoltán

ALAPÍTVÁNY
A SZÉKESFEHÉRVÁRI
FOGYASZTÓVÉDELEMÉRT

A program az Alapítvány a Székesfehérvári Fo-
gyasztóvédelemért TÁMOP-5.5.4-13/2-2013-0039 
számú, Alba Pont-Lakóközösségi Információs 
Szolgáltató Iroda létrehozása Fehérváron című 
projekt részeként valósul meg.

Európai Szociális
Alap

ALBA PONT
Lakóközösségi
Információs
Szolgáltató Iroda

Programsorozatot indít útjára az Alba Pont Lakóközösségi Információs Szolgáltató 
Iroda és a Székesfehérvári Egyházmegye a Fehérvári Civil Központban. Az Alba Pont 
LISZI kiemelendő célként kezeli, hogy a területen élő lakóközösségeknek megfelelő 
teret adjon a családok hitéletének ápolására, amelyet egy öt alkalmas programso-
rozaton mutat be.

Az első alkalomra 2014. november 3-án hétfőn,
17.30-tól kerül sor a Fehérvári Civil Központban

(Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.)

A téma: A család, ahogy mi látjuk – katolikus családkép
A programot Tornyai Gábor, az Öreghegyi Egyházközség plébánosa tartja.
„2007 augusztusa óta vagyok Székesfehérváron, az Öreghegyi Egyházközségben plé-
bános. Mivel gyerekkorom meghatározó élményei voltak a nagy, családi összejövetelek 
és fiatalként is sok csoport, közösség tagja lehettem, így kezdettől fogva fontos volt szá-
momra, hogy a plébániámon élő emberekből minél inkább megpróbáljak közösséget 
formálni. Egyik fontos célkitűzésem, hogy a fiatal családok megtalálják egymással a 
közös hangot. Ehhez találtam segítséget a MÉCS családos lelkiségi mozgalom gondo-
latában. A most kezdődő találkozássorozatban a katolikus egyház családról alkotott 
képét szeretném az érdeklődők elé tárni. Első alkalommal a keresztény családképet 
mutatom be, megnézzük, miért is tartja fontosnak az egyház a család „intézményét”, 
illetve kitérünk azokra a hatásokra, amelyek napjainkban érik a ma fiatalját és felnőtt-
jét egyaránt” – vallja az atya.

Minden érdeklődőt szeretettel
várnak a programra!

Katolikus Családi és Hitéleti
programsorozat

az Alba Pont LISZI-ben
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Fehérvár, mint Carlos Fradénál, 
de a román mester kezdettől 
azt hangoztatja, a jó védekezés 
mindennek az alapja. Nos, a múlt 
heti két meccs azt mutatta, van 
még dolog az alapozásnál. Igaz, a 
közönség egyáltalán nem bánja, ha 
kosárgazdag meccseket nyer a csa-
pat, így aztán a Körmend szerdai, 
99-82-es legyőzése alkalmával nem 
került elő a védekezés kérdése. Az 
Alba ugyanis játszi könnyedséggel 
jutott el majdnem száz pontig. Ha 
valakinek fájhatott a feje a pocsék 
hátsó munka miatt, az a Körmend 
meccs után lemondó vezetőedzője 
lehetett. Hogy támadásban van po-
tenciál az Albában, az egyértelmű, 
főleg Wood visszatérésével, de a 
vasiak ellen a centerek is remekel-
tek. Csorvási és Djapa kihasználta 
az ellenfél gyengeségeit, ehhez jött 
pár szép mutatvány Kromahtól, és 
mindenki optimistán várta a nye-
retlen Pécs elleni idegenbeli mér-
kőzést. Ott azonban nem dobta, 
hanem kapta az Alba a „majdnem 
százat”, és együtt nézve a két talál-
kozót, egyértelmű, hogy még nem 
elég fegyelmezett a Tenter által 
folyamatosan épített védekezés. Itt 
kell megemlíteni, hogy a jelenlegi 
négy légiósból egyet ki kell hagy-
nia a vezetőedzőnek. Ez mindkét 
meccsen Cleveland Melvin volt. 
Lehet, hogy Pécsen a fürgébb 
magas emberekkel szemben jól 
jött volna az amerikai. (Szintén a 
tények része, hogy Simon és Juhos 
sérülése szűkíti a rotációt.) 98-79-
re kapott ki az Alba, meglepően 
simán. A nagyon egységes hazaiak 

nem először tették szomorúvá szá-
munkra a pécsi túrát. A következő 
feladat is nehéz lesz, a szezonban 
még hibátlan Sopron érkezik 
pénteken a Gáz utcába. Ellenük 
a vesztes bajnoki negyeddöntő 
az utolsó emlékünk, van tehát 
miért visszavágni. Mivel egyénileg 
nagyon erősek Thomasék, most 
aztán pláne muszáj lesz odafigyelni 
a védekezésre!
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Paks helyett Fehérváron játszott a Vidi, az újabb hazai meccs 2-0-ás győ-
zelmet hozott a piros-kékeknek

A VTSE fiataljai keményen meg-
harcoltak az érmekért a hétvégén

Frank Banham (38) vasárnap 
duplázott a Klagenfurt ellen

németH zoltán

kaiser tamás kaiser tamás

Nem várt hazai meccs, újabb három Vidi-pont

Nyolc érem az OB-ról Folytassa, Volán!

Idegenbeli bajnokira készült, végül 

hazai meccset játszott a Videoton FC 

az OTP Bank Liga 12. fordulójában. 

Az eredetileg Paksra kiírt meccset 

a játéktér alkalmatlansága miatt a 

pályaválasztói jog felcserélésével 

Fehérvárra hozták, a Vidi pedig élt a 

lehetőséggel, 2-0-ás sikerrel feledtet-

te a DVSC elleni kisiklást.

Az elmúlt hét esőzései szó 
szerint mély nyomot hagytak 
a paksi játéktéren, a két klub 
így még pénteken megegyezett 
arról, hogy felcserélik a pálya-
választói jogot. A Vidi így a 12. 
fordulóban már a kilencedik 
hazai meccsére készülhetett.
Érdekes kezdőcsapatot vezényelt 
pályára Joan Carrillo a Paks 
ellen: a piros-kékek klasszikus 
csatár nélkül kezdtek a tolnai 
gárda ellen. Nikolics a kispadon, 
Feczesin még ott sem kapott 
helyet. A Calatayud - Szolnoki, 

A székesfehérvári központú 
Vértesi Tömegsport Egyesü-
letet hét versenyzője képvi-
selte a szombati Utánpótlás 
Kyokushin Magyar Bajnok-
ságon, ők egyben a bulgáriai 
Európa Bajnokságra utazó 
magyar válogatott tagjai is. 
Heten pedig összesen nyolc 
érmet szereztek (5 arany-, 1 
ezüst- és 2 bronzérmet), mivel 

Remek sorozatot produkál a Fehérvár 

AV 19 az EBEL-ben. Rob Pallin 

alakulata legyőzte vasárnap este a 

rekordbajnok Klagenfurtot, ezzel leg-

utóbbi hat meccséből ötöt megnyert 

a csapat, zsinórban pedig egymás 

után harmadszor hagyta el győztesen 

a jeget.

Jó hangulatban, a pénteki, Linz 
elleni fölényes, 6-2-es siker után 
várta a Volán a rekordbajnok 
látogatását. A Klagenfurt - 
amely azért nem a legfélelme-
tesebb vendég az Ifjabb Ocskay 
Gábor Jégcsarnokban - erősen 
kezdett, hiszen alig több, mint 
három perc elteltével vezetést 
szerzett: Kirk Furey közelről 
lőtt Robinson kapujába. A 12. 
percben aztán jött az egyenlítés, 
Boivin lövése még kijött René 
Swette kapusról, de érkezett a 
negyvenéves Frank Banham, 
aki kíméletlenül bevágta az este 
első fehérvári gólját. A máso-

Nagy Nikolett a knock-down 
küzdelem mellett testvédős 
szabályrendszerben is rajthoz 
állt, és kitűnő teljesítményt 
nyújtva mindkét versenyszá-
mát megnyerte. Mégsem ő lett 
a nap hőse, mert ezt a címet 
Kreitl Kitti érdemelte ki. Az 
alig 47 kg súlyú kislány eggyel 
magasabb súlycsoportban, a 
nála mintegy tíz kilogrammal 
nehezebbek között volt kény-
telen indulni, és óriási küzde-
lemben itt is diadalmaskodni 
tudott. A győzelemhez vezető 
útja a shinkyokushin szervezet 
egyik legnagyobb ifjú tehetsé-
gén keresztül vitt, akit nagyon 
szoros küzdelemben (hosszab-
bítás után súlykülönbséggel) 
utasított maga mögé.
Eközben az egyesület fiatalabb, 
kevésbé rutinos versenyzői 
Szlovákiában, az I. Seishin 
Gálán mutatták meg magukat, 
nem is akárhogyan, hiszen 19 
éremmel, köztük 8 aranyérem-
mel tértek haza.
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Juhász, Vinícius, Stopira - Sán-
dor, Simon - Álvarez, Kovács 
(Nikolic 74.), Oliveira (Heffler 
79.) – Kleinheisler (Trebotic 
65.) összetételű Vidiben az alap-
vetően középpályás Kleinheisler 
játszott támadóként, azonban 
érezhető volt, nem ez az igazi 
posztja. A hazaiak az első fél-
időben uralták a játékot, nagy 
labdabirtoklási fölényt harcoltak 
ki, de ezt nem sikerült gólra 

váltaniuk. A 42. percben járt 
talán a legközelebb a gólhoz a 
fehérvári együttes, Kovács remek 
cselekkel tört be a tizenhatosra, 
ám közeli lövését bravúrral védte 
Molnár kapus.
A második félidő is hazai 
rohamokkal indult, és az 57. 
perc meg is hozta a piros-kékek 
vezető találatát. Egy szögletet 
követően Álvarez zsákmánya 
lett a labda, a salvadori remekül 

készítette le lövésre Oliveirának, 
aki 21 méterről kapásból lőtt a 
paksi kapuba.
Pár perccel később Álvarez 
centikkel maradt le középen 
egy labdáról, jelezve, hogy a 
Videoton nem elégszik meg egy 
góllal. A folytatásban is Álvarez 
bizonyult a legveszélyesebbnek, 
azonban a kapuba nem tudott 
betalálni. A hajrára Nikolics is 
beállt, és a 92. percben egy nem 
mindennapi góllal ki is alakítot-
ta a 2-0-ás végeredményt: egy 
paksi szögletnél Molnár kapus 
is előrejött, a labda azonban a 
fehérváriak válogatott támadó-
jához került, aki átszáguldott 
a vendégek térfelére, majd 40 
méterről az üresen árválkodó 
kapuba gurított. A Vidi 33 
pontjával továbbra is vezeti a 
tabellát, vasárnap a Honvédot 
fogadja, ám előtte még jön egy 
Magyar Kupa nyolcaddöntő, 
melynek keretében október 28-
án a DVTK látogat Sóstóra.
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dik játékrész elején kihasználta 
negyedik emberelőnyét a Volán, 
ezúttal is Banham volt eredmé-
nyes, középről lőtt hatalmas gólt. 
A záró harmadban ismét hamar 
gólt szerzett a Fehérvár, Ladislav 
Sikorcin egy kontra végén került 
ziccerbe. Nem hibázott, és ezzel 
eldöntötte a mérkőzést. A Volán 
3-1-re verte a Klagenfurtot, 
ezzel stabilizálta 5. helyét az 
EBEL tabelláján.
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PEUGEOT 301 STYLE Plus
400 000 Ft értékű ajándékkal és sok extrával (klíma, stb.)

3 535 000 Ft-ért

Finanszírozási ajánlat:
30% önerővel havi törlesztés

39 116 Ft
Használt autóját 

beszámítjuk.

Az akció a 2014. október 1 és 30-a között megkötött ügyfélszerződésekre érvényes, és más kedvezménnyel nem vonható össze. A fotó illusztráció. A 400 000 Ft értékű ajándék a gépko-
csihoz ajándékként adott tartozékok bruttó listaára beszerelten. A finanszírozási ajánlat a Merkantil Bank Zrt. forint alapú változó kamatozású zártvégű pénzügyi lízing ajánlata, futam-
idő 84 hónap, THM: 8.87%, a gépjárműre Casco biztosítás megkötése szükséges. Jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljes körű, a részleteket megismerheti márkakereskedésünkben.
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