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Felsőváros
Földi Zoltán
A városrész önkormányzati 
képviselője minden hónap első 
csütörtökén 17 órától 19 óráig tart-
ja fogadóóráját, ahol a Felsővárost 
érintő ügyekkel kapcsolatban várja 
a városrész lakóit. Az első fogadó-
óra december 4-én lesz az eddig 
megszokott helyen, a Királykút 
Emlékházban, a Mikszáth Kál-
mán utca 25. szám alatt, az emeleti 
tárgyalóban.

Képviselői 
programok

Tisztújító ülését tartotta a Diáktanács 

kedden délután a Városháza Díszter-

mében. Az új elnök Varga-Márfy Milán 

lett, munkáját Kozári Kristóf ügyvezető 

alelnök valamint Dominik Boglárka 

kommunikációért és rendezvényszerve-

zésért felelős alelnök segíti.

A Székesfehérvári Diáktanács 
2011 októberében alakult meg. A 
város önkormányzata arra kérte az 
általános és középiskolákat, hogy 
delegáljanak egy-egy tagot a tes-
tületbe, így összesen harmincki-
lenc fő képviseli a város valameny-
nyi oktatási intézményét. A keddi 
tisztújító közgyűlésen a delegáltak 
közül harmincketten voltak jelen, 
ők döntöttek az új elnök és alelnö-
kök személyéről, és elfogadták az 
idei munkatervet is.
Az ülésen átalakult a Székesfehér-
vári Diáktanács vezetése. A tagok 
meghallgatták a négy elnökjelöl-
tet, Dominik Boglárkát, Kozári 

A Fehérvár Televízió vendége volt pén-

teken a SZÉPHŐ Zrt. és a Székesfehérvári 

1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet 

képviselője, a szövetkezetnél a tagok által 

kezdeményezett aláírásgyűjtések miatt, 

ami a fűtés költségmegosztásának havi 

leolvasása ellen született.

Szauter Ákos, a SZÉPHŐ Zrt. 
vezérigazgatója elmondta, hogy 
azokban az épületekben, ahol már 
működött valamilyen fajta költség-
megosztó, ott a takarékos, tudatos 
fűtés akkor is megfigyelhető, ha köz-
ben esetleg visszaálltak a légköbmé-
ter-arányos költségmegosztásra. A 
vezérigazgató tájékoztatott, hogy a 
fűtőerőművet már a SZÉPHŐ Zrt. 
üzemelteti, de a fűtésszolgáltatással 
kapcsolatos rendszert csak az egyes 
épületek hőmennyiségmérőjéig tarja 
fent, az épületen belüli rendszer 
minden esetben a lakóközösség 
döntése alapján működik. Sajnos a 
harminc-negyven esztendeje épült 
panelépületek nem alkalmasak 

Új elnök a Diáktanácsban

Lakásszövetkezet újratöltve 3. rész

GÁSPÁR PÉTER

naGy zolTÁn PÉTER

A Diáktanács tagsága titkos szavazással döntött az új elnökség tagjairól

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

arra, hogy azokban lakásonkénti 
hőmennyiségméréssel osszák meg a 
költségeket. Ahhoz, hogy ezt megva-
lósíthassák, lakásonként több millió 
forintos beruházásra lenne szükség 
úgy, hogy abból egy épületen belül 
egy lakást sem lehetne kihagy-
ni, ellenkező esetben a rendszer 
működésképtelen lenne – mondta 
Ódor Zoltán, a lakásszövetkezet 
műszaki vezetője. A szövetkezeti 
lakások többségében már megtörtént 
a költségmegosztóra történő átala-
kítás, de ezek a berendezések eddig 
csak éves, lakáson belüli leolvasásra 
voltak alkalmasak. A lakásfenn-
tartó szövetkezet szeretne átállni a 
havi elszámolású, rádiós műszerek 
beüzemelésére, amelynek leolvasá-
sához nem kell a lakásba bejutni, és 
senkit nem érhet többletfogyasztás 
miatt év végére több tízezer forintos 
befizetési kötelezettség – hívta fel a 
figyelmet Ódor Zoltán, aki hozzá-
tette, hogy ahol a lakók több mint 
fele nem kívánja a havi elszámolásra 
történő átállást, ott természetesen 
megmarad az éves költségelszámolás.

Kristófot, Resch Gábort és Varga-
Márfy Milánt. A 2014–2015-ös 
tanévben Varga-Márfy Milán, a 
Lánczos Kornél Gimnázium vég-
zős diákja vezeti a Diáktanácsot.
Cser-Palkovics András polgár-
mester megköszönte a Diáktanács 
tagjainak, hogy közösségi munkát 
vállaltak az általuk képviselt 
oktatási intézményben, példaérté-
kűnek nevezve tevékenységüket. 
„Alapvetően abban hiszünk, hogy a 
fiataloknak kell javaslatot tenniük, 

ötletekkel bombázniuk a városve-
zetést, hogy mit szeretne a fiatalság 
a városban. Van, amit meg lehet 
valósítani, van, amit esetleg kevésbé, 
de amiről nem tudunk, az biztos 
megvalósíthatatlan.” – emelte ki 
Cser-Palkovics András.
A közös munka sikerét az is jelzi, 
hogy idén Székesfehérvár ad otthont 
az Országos Diákparlamentnek 
– mondta Mészáros Attila, az 
ifjúsági ügyekért felelős alpolgár-
mester.
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Új gumi- és autószerviz nyitotta meg 

kapuit Székesfehérváron, a Holland fa-

sor 2. szám alatt. A fehérvári vállalkozás 

hetvenmillió forintos beruházással hét 

új munkahelyet teremtett a városban.

Ezentúl komplex szolgálta-
tásokkal várja a cég ügyfeleit. 
Nemcsak gumiabroncsokat for-
galmaznak és javítanak, hanem 

Gumi- és autószerviz egy helyen
lEffElholcz maRiETTa

Az 1999-ben a Sóstói Ipari Parkban megnyílt telephelyet folyamatosan bőví-
ti a cég: a teher és mezőgazdasági gumiabroncsok szerelése és javítása mellett 
az elmúlt évtől már hat helyen cserélik a személygépkocsik gumiabroncsait

az autótulajdonosok olajcserére, 
klímatisztításra is vihetik a szer-
vizbe járműveiket. A Gumiflex 
Kft. 1991-ben alakult székesfe-
hérvári székhellyel gumiabron-
csok kis- és nagykereskedelmi 
forgalmazására, azonban úgy 
döntöttek, bővítik szolgáltatása-
ikat. Ezerötszáz négyzetméteren 
várják az ügyfeleket, a tervek 
szerint januártól műszakivizsga-
állomásként is üzemelnek majd.
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Programok 

az oldalPÁRT

SzERkESzTETTE:

lÁTRÁnyi vikTóRia

A Holokauszt áldoza-
tainak emlékére
2014 a zsidók deportálásának 
hetvenedik évfordulója, a Magyar 
Holokauszt Emlékéve. November 
13-án, csütörtökön több program-
mal emlékeznek városunkban a 
holokauszt áldozataira. Paulikovics 
Iván A holokauszt áldozatainak em-
lékére című alkotását az Óvoda utcai 
Izraelita temető előtti téren 9 óra 30 
perckor avatják fel. Megemlékező 
beszédet mond Cser-Palkovics And-
rás polgármester és Kunos Péter, a 
MAZSIHISZ ügyvezető igazgatója.  
A Vörösmarty Színházban 17 órakor 
nyílik Tarján Hédi festőművész em-
lékkiállítása. Köszöntőt mond Hajdu 
András zeneszerző. A kiállítást 
Uri Asaf festőművész nyitja meg. 
Ezt követően 18 órakor emlékest 
kezdődik a holokauszt székesfehér-
vári és Fejér megyei áldozatainak 
tiszteletére. Díszvendég Hajdu 
András zeneszerző. Közreműködnek 
a teátrum művészei és a Hermann 
László Kamarazenekar.

Telt ház előtt adott koncertet novem-

ber 4-én a Vörösmarty Színházban a 

világhírű basszusgitáros, zeneszerző, 

Richard Bona.

Az afrikai származású vi-
lágzenész a koncerten zenei 
tehetségét és humorát egyaránt 
megcsillogtatta, és kiváló zené-
szi együttjátéknak lehettek ré-
szesei a nézők. Bona gyakorlott 
showmanként kommunikált a 
közönséggel: a koncert végén 
az egész színház – a huszonéves 
diák, a középkorú üzletember 
magáról megfeledkezve – egy 
emberként táncolt. Richard 
Bona négy évvel ezelőtt járt 
utoljára Magyarországon, 
szerencsére a magyar alapkife-
jezésekről nem feledkezett el. 
Székesfehérvárról panaszkodva 
jegyezte meg, hogy lehetet-
len kimondani a nevét. Nem 
Afrika ez vagy Kína, hogy ilyen 
bonyolult városnevek llegyenek! – 

Szép szerelem Magyarország – mondja 

Tolcsvay Béla, és mondhatja is, hiszen 

aki egykoron elindult egy úton, és 

nyert az 1968-as Ki Mit Tud? műsorán, 

az tett már valamit.

Ma már kevesen emlékez-
nek arra, hogy a Tolcsvay és a 
trió egy ország kedvence volt. 
Különös megjelenésük a régi 
kékes tévék előtt is feltűnő volt. 
Dalaik már akkor is a magyar-
ságról szóltak, tiszta, egyszerű 

Gulastown és világzene A 68-as úton

2015. január 3-án ismét megrende-

zik a Székesfehérvári Jótékonysági 

Estélyt. Az esemény házigazdája 

Miklósa Erika, Székesfehérvár tiszte-

letbeli polgára, világhírű opera-éne-

kesnő lesz. 

Cser-Palkovics András polgár-
mester az esemény beharan-
gozásakor nem titkolta, hogy 
amikor megálmodták az estélyt, 
az elsődleges cél az volt, hogy az 
évindító eseményen visszahoz-
zák a mecenatúra hagyományait. 
Fontos, hogy egy olyan jóté-
konysági célt szolgáljanak ezek 
a találkozások, amit érdemes 
támogatni, és ki lehet állni 
mellette.
A negyedik estély háziasszonya 
természetesen ismét Miklósa 
Erika, aki vendéglátóként ezúttal 
egy egészen kiváló ifjú magyar 
tenoristát hívott meg, Horváth 
Istvánt, aki ráadásul – mint 

Mecénások kerestetnek!

Csak egy kék színű virág, ennyi a jelünk – Tolcsvay Béla 68 éves

 Richard Bona a basszusgitár virtuó-
za, humorista és showman – ezért ha-
gyott maradandó nyomot Fehérváron

A januári Jótékonysági Estéllyel az Arany János Iskola tanulóit segítik

UnGER ÁGnES vaklER lajoS

vaklER lajoS

Miklósa Erika elmondta – ki-
válóan harmonikázik, így aztán 
ismét jókedvű, tartalmas estre 
számíthatunk.
Fontosabb, hogy nyitott marad-
jon az átjárás a műfajok között, 
és aki elfelejtette, tanulja meg 
újra, a jótékonyság sokat segít-
het az elveszetteknek – mondta 
az operaénekes. 2015-ben a III. 
Integrált Regionális Fesztivál-
nak is otthont adó Arany János 

Általános Iskola gyermekeit 
segíthetik a mecénások. Bartyik 
Mihályné igazgató hangsú-
lyozta: „A társadalmi befogadás 
illetve az elfogadó attitűd sokat 
segíthet abban, hogy a sajátos ne-
velési igényű gyermekek otthonra 
találjanak Székesfehérváron. Ne 
feledjük – teszem hozzá csendben 
– ha valaki valamiből keveseb-
bet kapott, akkor valami másból 
többet!”
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dallamokkal, amelyek elkísérték 
hallgatóit mindmáig. November 
5-én, a 68. születésnapjának elő-
estéjén a Királykút Emlékház-
ban találkoztunk. Tolcsvay Béla 
mosolygott, és a hozzá hasonló 
alkotókhoz méltóan azt mondta: 
„Nem révedezem a múltban, 
nem gondolom, hogy a pázmándi 
házamból kell megmentenem a 
világot. Ugyanakkor hiszek abban, 
hogy az én gondolataim és dalaim 
segítenek abban, hogy újra felfe-
dezhessük magunkat.”
Boldog születésnapot!
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viccelődött. Megint elhangzott 
a „gulástown” kifejezés, hiába, 
Bona már csak így fog emlé-
kezni ránk. De amíg emlékszik 
ránk, és amíg visszajön, hogy 
hasonlóan fergeteges koncer-
tekkel örvendeztessen meg 
minket, addig nem panaszko-
dunk.
A FehérVár következő, novem-
ber 17-i számában olvashatják 
interjúnkat Richard Bonával.
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Még több részletet tudhatnak meg 
a képről és történetéről a Fehérvár 
Televízió Paletta című magazinjában 
kedden 19 óra 45 perctől és a FehérVár 
következő lapszámában!

Dézsy Zoltán rendező nem kevesebbet 

állít, minthogy tudja, ki gyilkolta meg 

a Seuso-kincset megtaláló Sümegh 

Józsefet. Dézsy 1992-től kezdett fog-

lalkozni a Seuso-film gondolatával, de 

a forgatásra később került sor.

1997 őszén mutatták be doku-
mentumfilmjét, A Seuso-kincs 
rejtélyét. A sokat emlegetett 
dokumentumfilmet a Seuso-kedd 
keretében láthatják a fehérvá-
riak kedden 17 órától a Csók 
István Képtárban. Dézsy Zoltán 
évekig kereste a koronatanúkat, 
és kapcsolatot teremtett az ille-
gális műkincs-kereskedelemben 
érintett orgazdákkal is. Mintegy 
húsz esztendeje megszállottja 
a témának. A késő római kori, 
felbecsülhetetlen értékű ezüst-
lelet története nem ismeretlen a 
fehérváriak és a térségben élők 
számára sem. Dézsy dokumen-
tumfilmje nemcsak lenyűgöző, de 
a képernyő elé szegezi az embert. 
Igazi kultúrtörténeti krimi, mely-

Újabb értékes műtárgy került vissza a 

magyar állam tulajdonába. Barabás Miklós 

festményét szerdán mutatták be Székesfe-

hérváron.

A kép három hónapig lesz látható a 
Szent István Király Múzeumban, utá-
na a nádasdladányi kastélyban állítják 
ki a gróf Nádasdy Ferencné gróf Zichy 
Ilonát ábrázoló műremeket. A magyar 
állam, élve elővásárlási jogával, egy ok-
tóberi aukción kikiáltási áron vásárolta 
meg Barabás Miklós festményét Zichy 
Ilonáról. L. Simon László, a Minisz-
terelnökség parlamenti államtitkára 
elmondta, hogy a Forster Gyula Nem-
zeti Örökségvédelmi és Vagyongaz-
dálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti 
Irodája a képért 5,5 millió forintot, a 
további költségekre pedig 1,1 millió 
forintot fizetett. Barabás Miklós – aki 
a magyar művészettörténet kiemelke-
dő alakja – festménye három hónapig 
látogatható a székesfehérvári mú-
zeumban.  Cser-Palkovics András 
polgármester a festmény bemutatóján 
megköszönte a lehetőséget, hogy 

A filmes, aki a Seuso-kincsek nyomába szegődött

Csodálatos műremek – a grófnő hazatért

November 13-án 20 óra 20 perctől Dézsy Zoltán dokumentumfilmjét 
a rendező hozzájárulásával a Fehérvár Televízió is műsorára tűzi. A 
film után, 21 óra 20 perckor pedig a Seuso kedd – rejtélyek nyomában 
című beszélgetést láthatják a Fehérvár TV nézői. A film és a beszélgetés 
ismétlése szombaton 16 óra 30 perckor kerül adásba.

Barabás Miklós festményén édesanyaként elevenedik 
meg a grófnő, mellette három gyermekének fotója lát-
ható, nyakában egy kis medalion, amin korán elveszett 
lánya neve olvasható

mind a nagy értékű festményt, mind a 
Seuso-kincset a városban mutathatják 
be elsőként. Ezt követően a festmény 
a nádasdladányi Nádasdy-kastélyba 
kerül. Nem véletlen a helyszínválasz-
tás, hiszen a grófi család ezer szállal 
kötődik a térséghez.  „A kép előtörténete 
csak részben ismert. Szorosan kötődik 
Zichy Ilona férjéhez, Nádasdy Ferenchez 
és általa a nádasdladányi kastélyhoz. 
A képet a kolerajárványban elhunyt 
grófnő halála után négy évvel festette 
meg Barabás Miklóssal az özvegyen 
maradt gróf, aki a kastélyt felesége halála 
után úgy fejezte és rendezte be, mintha 
elhunyt hitvese továbbra is ott élne. Ná-
dasdy Ferenc többet nem házasodott meg, 
három gyermekének, a kultúrának és a 
közügyeknek szentelte életét.” – mondta 
Bányai Balázs művészettörténész a 
kép kapcsán.
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ből a híres polgárdi rejtély sem 
hiányzik. A filmben megszólal-
nak a koronatanúk, szakértők, 
régészek vagy például Sümegh 
József testvére, de a New York-i 
pert is górcső alá veszi a szer-
kesztő. A filmvetítést követő-
en Nádorfi Gabriella régész 
beszélget a filmessel. Néhány 
napja köszöntötték a tízezredik 
látogatót a székesfehérvári kiállí-
táson. A véletlen úgy hozta, hogy 
Dézsy Zoltán épp akkor járt  itt. 
A szerkesztő akkor is töretlen 
lendülettel szemlélte a kincseket, 
folyamatosan dolgozott operatő-
rével. Pár mondatot beszéltünk, s 
megerősítette, készül a doku-
mentumfilm második része, amit 
a tervek szerint jövő tavasszal 
mutatnak be. Megvan a gyilkos 
– mondta csillogó tekintettel. 
A Seuso-kincsek rejtélyéről 
tehát Dézsy Zoltán hamarosan 
a nagyközönségnek is mesél, itt 
Székesfehérváron, a Seuso-kedd 
programsorozat keretében.
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Voltak viták más városokkal, főleg 

Budapesttel, de annak vége egy-

értelmű: Székesfehérváron indult 

el először az önálló kábeltelevíziós 

műsorszolgáltatás Magyarországon.

A hetvenes években, szinte szó 
szerint konzervdobozokból 
raktak össze kiváló fehérvári 
szakemberek egy olyan kábelhá-
lózatot, amin a Magyar Televízió 
műsorain kívül az osztrákok, 
szlovákok, csehek tévéit is 
láthattuk. Erre a hálózatra csat-
lakozott fehérvári szabadalom 
segítségével egy Commodore 
számítógép 1984. március 19-én, 
és jelent meg az első képúj-
ság-jellegű műsor a fehérvári 
hálózaton. Egy közönséges 
kapcsoló segítségével – min-
denféle szinkron nélkül – kap-
csoltak át néhány hónap múlva 
S-VHS technológiával rögzített 
felvételre, és indult el a kísérleti 

Baranyi Pál újságíró, aki meg-
álmodta és útjára indította a Fehér-
vár Televíziót

Harmincéves a Fehérvár Televízió – 2. rész

adás. Baranyi Pál, aki akkor a 
Fejér Megyei Hírlap újságírója 
volt, és cimborája, Miegend 
Árpád operatőr abban az időben 
híradóanyagokat gyártott Fejér 
megyében a Magyar Televízió 
számára, így nem volt idegen 
tőlük a televíziós filmkészítés. 
Megálmodtak hát egy helyi tele-
víziót. A Székesfehérvári Városi 

Tanács jóvoltából az akkori idők 
egyik legkorszerűbb technikájá-
hoz jutottak, egy M3-as, három-
csöves Sony kamerához és egy 
U-Matic rendszerű rögzítőhöz. 
Baranyi Pál irányításával elké-
szítették az első hírműsorokat, 
amiket felvételről 1984. decem-
ber 1-jétől rendszeresen adtak 
hétfői és csütörtöki napokon a 
fehérvári kábelhálózaton. Éppen 
harminc esztendeje mondhat-
juk azt, hogy Székesfehérváron 
működik a helyi televízió! 
Az első műsorokat az akkori 
Schönhercz utcai (ma Gyümölcs 
utca) leánykollégium épületéből 
adták, mert ott volt a rendszer 
visszirányában a legkevesebb 
zaj. A kábelhálózat szakemberei 
gyorsan kiépítettek egy még 
tisztább fellépési lehetőséget az 
MHSZ épületének tetőterében, 
ami ma is megvan az egykori 
Fekete Sas Szálloda épülete mö-
gött. Ebből a tetőtérből adta első 
élő adását a Fehérvár Televízió.

Baranyi Pál (1944–1994) főszer-
kesztő olyan élő adást tervezett, 
amiben látszik a technika, azaz 
a képkeverőpult, a kontrollmo-
nitor és természetesen a két 
műsorvezető. A műsort az első 
alkalommal Farkas Eszter és 
Sipos József (1950–2011) vezet-
te, akik Baranyi Pál kérésére a 
sokgombos technika előtt ültek. 
Igen ám, de a képet át kellett 
keverni a bejátszásra, amit egy 
U-Matic magnó biztosított, ám 
a képkeverő berendezés éppen 
a két műsorvezető előtt volt, 
ezért a képkezelő négykézláb 
állva nyúlt fel, és keverte át a 
megfelelő pillanatban a képet. 
Ebből a néző annyit látott, hogy 
a két műsorvezető előtt levő 
technikához felkúszik egy kéz, 
meghúz egy kart, majd elindul 
egy korábban rögzített felvétel. 
Így kezdődött az első magyar-
országi helyi tévé, a Fehérvár 
Televízió első élő adása, harminc 
évvel ezelőtt.
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Programtipp
November 14-én 15 órától a diabétesz világnap alkalmából a város három 

áruházában (két Tesco és Auchan) este 7 óráig vércukorméréssel és táp-

lálkozási tanácsadással egybekötött szűrővizsgálatot szervez a Székes-

fehérvári Humán Szolgáltató Intézet és a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. A vizsgálat ingyenes, TAJ-számhoz 

nem kötött.

November 15-én 10 órakor kezdődik a Fejér Megyei Cukorbetegek Egyesü-

lete rendezésében egy rendezvény a Rákóczi úti Civil Központban, ahol szű-

résre, tanácsadásra és előadásokra várják a szakemberek az érdeklődőket.

Még több részletet tudhat meg a 
programról csütörtökön 19 óra 45 
perctől a Fehérvár Televízió Együtt 
című magazinműsorából.

A  H E T I L A P

Következő lapszámunkban elosz-

latjuk a tévhiteket az urológiai 

vizsgálatokról!

Orvosi előadásokkal, sportos beszél-

getésekkel, szűrésekkel és mérések-

kel valamint családi programokkal 

várják a székesfehérváriakat azon a 

nagyszabású szűrőnapon, amelyet 

november 14-én rendeznek meg  a 

Vodafone Sportcentrumban.

A Jó szívvel Fehérvárért! – Vál-
jék egészségünkre! című akcióval 
most az aktívan sportoló fiata-
lokat igyekeznek megcélozni. 

A prosztata, azaz a dülmirigy karcinó-

mája a férfiak leggyakoribb tumoros 

betegsége. Idejében, azaz még a tüne-

tek megmutatkozása előtt felfedezve 

jól gyógyítható, ezért nagy jelentősége 

van a szűrővizsgálatoknak. 

Előfordulása az életkorral nö-
vekszik, és jellemző rá a családi 
halmozódás is. A betegség korai 

Jó szívvel Fehérvárért! Férfiak, szűrésre fel!

Idén egyszer már megtelt a küzdőtér 
a sportcsarnokban, és ezúttal is 
rengeteg látogatóra számítanak

lÁTRÁnyi vikTóRia  lÁTRÁnyi vikTóRia  

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

.

v

Jelentkezzen be díjmentes 
hallásszűrésünkre!

Próbálja ki elsők között a  
JÖVŐ TECHNOLÓGIÁJÁT  
még kiválóbb hangminőségben!

NEM AKAR 
HINNI A 
FÜLÉNEK?
PEDIG IGAZ!
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MEGÉRKEZETT HAZÁNKBA AZ 
EGYEDÜLÁLLÓ 3D LED 
HALLÓKÉSZÜLÉK GYÁRTÁSI 
TECHNOLÓGIA

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

Szakorvosi hátterünk:  
dr. Osváth Györgyi • fül-orr-gége fôorvos,
dr. Vincz István  • fül-orr-gége adjunktus,  
audiológus szakorvos

Székesfehérvár Önkormányzata 
és a Fejér Megyei Szent György 
Egyetemi Oktató Kórház közös 
rendezvényén számos ingye-
nes szűrést lehet elvégeztetni, 
emellett érdekes előadások és 
szórakoztató színpadi progra-
mok zajlanak majd. Az ese-
ményre 15 órától 20 óráig várják 
az érdeklődőket.  A hangsúlyt 
a szervezők most egyértelmű-
en a 14–18 év közötti, aktívan 
sportoló fiatalokra helyezik, az ő 
szűrésük fontosságára szeretnék 
felhívni a figyelmet. A sportcsar-
nokban már van hagyománya az 
ilyen jellegű megmozdulásnak, 
az év eleji Váljék egészségünkre! 
programra rekordszámú látogató 
érkezett.
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felismerésére az ötven év feletti 
férfiak rendszeres urológiai 
vizsgálata ad lehetőséget. Fontos 
a rendszeres szűrővizsgálato-
kon való részvétele azoknak a 
negyvenedik életévüket betöltött 
férfiaknak is, akiknek a családjá-
ban előfordult prosztatadaganat.
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Horoszkóp
november 10. – november 16.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Kos 03. 21. – 04. 20.
A kelleténél többet beszélő ismerőse furcsa dolgokat 
kotyoghat el. A családja köreiből egy személy érdekes 
ötlettel rukkolhat elő. Ne feledje, hogy jóindulat vezérli 
ezt a személyt! A hét a barátságoknak, a kapcsolatok 
ápolásának és a kikapcsolódásnak kedvez.

Ikrek 05. 21. – 06. 21.
Egy kicsit felpörögnek az események Ön körül. 
Sok ingerült ember veszi körül. Ebből eredően 
a közlekedésben is jobb, ha fokozottan betartja 
a követő távolságot és a biztonsági óvintézkedé-
seket!

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.
A hét elején új ismerősök léphetnek be az életébe. 
Nem érti, miért, de valószínűleg megdobogtatja a 
szívét egy személy. A környezetében zajló költözés 
miatt kellemetlenségei támadhatnak.

Bika 04. 21. – 05. 20.
Most egy kicsit előtérbe kerül az egészség témája. 
Táplálkozzon egészségesen! Ügyeljen a bevitt ételek mi-
nőségére, és a rendszeres étkezésről se feledkezzen meg! 
Lehetősége adódhat munkahelyének a megváltoztatásá-
ra. Gondolja meg jól, mielőtt a tettekre kerülne sor!

Rák 06. 22. – 07. 22.
Ha vásárolni megy, mindenképp győződjön meg 
arról, hogy minőségi termék kerül a kosárba! Később 
kellemetlen visszamenni reklamálni. Valami forr a 
levegőben. Magában tudja le a dolgot, és várja ki a 
fejleményeket türelemmel!

Szűz 08. 23. – 09. 22.
Munkahelyén kollegái társaságában nem a 
mostani a legjobb időpont arra, hogy felvegye a 
vezérszerepet. A végén még túl fontoskodónak 
tűnhet Gondoskodó, odafigyelő, kreatív énje teret 
kap, és Ön is új erővel töltődik fel.

8 TEMATIKUS OLDALFEHÉRVÁR 2014. január 13.

Fitz Jenő, a csokornyakkendős 

úriember három éve néz ránk a 

mennyekből, egy felhőn ülve, és vált 

tanújává a hétvégén, szombaton saját 

emléktáblája avatásának.

Ebben a sorozatban igyekszünk 
olyan képeket megmutatni 
az újság olvasóinak, amiket 
csak ritkán láthatnak, amikhez 
nehézkes a hozzáférés. Szombat 
óta mindenki láthatja Fitz Jenő 
régész, ókortörténész emléktáb-

láját a múzeum Országzászló 
téri épületének falán, mi mégis 
ezzel a háromdimenziós képpel 
szeretnénk megemlékezni a 
város egyik legnagyszerűbb 
emberéről, aki kőről kőre ásta 
ki Gorsiumot, Magyarország 

legnagyobb ókori leletét. Egyet 
lapozva, a 11. oldalon találják a 
táblaavatóról írt tudósítást. Ezt 
az emléktáblát csak vörös–cián 
szemüveggel – amit a Media 
Marktban vehetnek meg – lát-
hatják három dimenzióban.

Horoszkóp
február 25. – március 3.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Kos 03. 21. – 04. 20.
Kevésbé kíváncsi bizonyos emberekre, és nincs 
kedve olyan dolgokról beszélgetni, amelyekről 
tudja, hogy nem tartoznak mindenkire. Új 
jövőkép tárul Ön elé, ezt egy barátjának vagy 
barátnőjének köszönheti.

Ikrek 05. 21. – 06. 21.
Amennyiben kapcsolatban él valakivel, akkor 
készüljön fel rá, hogy a partnere kissé idege-
sítően viselkedik, pedig nem áll szándékában, 
inkább Ön az, aki kevésbé tolerál bizonyos 
dolgokat. Csak ne sértse meg őt!

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.
Olyan lehetőséggel kínálja meg a sors, amelyről 
azt mondhatja, hogy élete nagy ajándéka, amit 
ki kell használni és meg kell becsülni. Ha házas 
és titkos viszonyt folytat, el kell altatnia partnere 
gyanúját, ha nem akar fájdalmat okozni neki.

Bika 04. 21. – 05. 20.
A szerelemben boldog pillanatokat élhet át 
még akkor is, ha a harmadik szerepét tölti be, 
mert a héten úgy állnak a csillagok, hogy amit 
a kedvese mond, az valóban rövidesen be fog 
következni.

Rák 06. 22. – 07. 22.
Ezen a héten még az is megtörténhet, hogy 
valakinek a pechje az Ön malmára hajtja a vizet, 
és ez elsősorban a munkában, a megélhetés-
ben jelentkezik. Ha a partnere munkahelyi 
gondokkal küzd, sajnos nem tud neki segíteni, 
maximum meghallgatni.

Szűz 08. 23. – 09. 22.
Most már elmondhatja, hogy igen, megérte vál-
tani vagy változtatni. Mert ugyan aprócska még 
az eredmény, amit lát, de ez még csak a kezdet. 
Rövidesen nagyobb eredményeknek örülhet és 
persze nemcsak Ön, hanem az egész családja.

Az oldAlt

szerkesztette:

kiss lászló

NAgy zoltáN Péter

Fitz Jenő emléktábla – 3D
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az oldalT

SzERkESzTETTE:

lÁSzló-TakÁcS kRiSzTina

Ősszel és télen az egzotikus helyek mellett az európai nagyvárosokba is 
szívesen látogatnak a turisták

Magyarországon az emberek nagy ré-

sze nyáron költi el azt a pénzt utazás-

ra, amit félre tudott tenni év közben. 

Mégis nagy az utazási irodák kínálata 

ősszel és télen is. Zimmermann Er-

zsébet, az IBUSZ székesfehérvári 

irodájának igazgatója szerint azonban 

nem mindenki vágyik tengerpartra. 

Egyre népszerűbbek a városlátogató 

utak, de aki teheti, távolabbi úti célt 

választ. Az idei sláger Dubai.

A buszos vagy a repülős utak a 
kedveltebbek?
Egyre inkább a repülő felé 
billen a mérleg, hiszen rengeteg 
időt meg lehet spórolni, akár 
egy napot is. Kényelmesebb 
Párizsba vagy Rómába repülő-
vel menni, még akkor is, ha a 

Mert utazni érdemes…

Mérleg 09. 23. – 10. 22.
A hét egy kis bosszúsággal indulhat egy okoskodó 
szomszédja miatt. Semmikétség, hogy ehhez a sze-
mélyhez tömérdek türelem szükséges. Jobban teszi, 
ha nem áll le vele egy szóra sem a köszönésen kívül.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.
Itt a jövő teremtésének az ideje, Önt most ilyen erők 
veszik körül. Az, ami most van, egy előző periódus 
lenyomata, eredménye. Új korszakot írhat ebben az 
időszakban az életében. A környezete Ön mellett áll. 
Merjen most nagyokat álmodni!

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.
Ez az időperiódus kedvez a pénzügyeinek. Ennek 
ellenére ne menjen bele semmilyen kétes, bizonytalan 
ügyletbe! A barátai közül egy valaki nagyon féltékeny 
Önre. Mindent képes megtenni, hogy kínos helyzetbe 
hozza. Legyen hát óvatos a bizalommal!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.
A baráti köreiből valaki most Önt könnyedén 
magára haragíthatja a könnyelmű csevegése miatt. 
Sok privát dolgot kibeszélhet Önről. Megelőzheti a 
bosszúságokat azzal, ha túl személyes dolgokat hét 
lakat alatt őriz.

Bak 12. 21. – 01. 20.
Itt az ideje, hogy végre magánéletére is koncent-
ráljon. Ne temetkezzen mindig csak a munkába! 
Szakítania kell időt és energiát a privát életének 
ápolására, a boldogságára is.

Halak 02. 19. – 03. 20.
Ha arra vágyik, hogy most elvonultan magában 
legyen, és abból tudna erőt meríteni, nyugodtan 
mondja meg a családjának, mert Önért bármit 
megtesznek, mert fontos nekik, szeretik Önt.

Salvator Bajor Étterem – Székesfehérvár, Ányos P. u. 3.
Asztalfoglalás: 22/321-486 – www.salvatoretterem.hu

Ízelítő ajánlatunkból:
• savanyúkáposztás libaragu leves
• sült libacomb
• libamell sütőtök mártással
• Márton-napi libatál
Az ajánlat 2014. november 11-től 30-ig érvényes.

EGÉSZ NOVEMBERBEN
MÁRTON-NAP!

A kép illusztráció.

IBUSZ Utazási Iroda
Székesfehérvár,Táncsics u.5.

Tel.: 22-329-393 • www.ibusz.hu
Hétfő-Péntek: 9-17., Szombat.: 8-12. O
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Adventi utak:
London december 11-14.  82.900 Ft
Róma december 11-14.  84.900 Ft
Bécs, Pozsony, Graz decemberben  6.490 Ft

Egzotikus körutak:
Dubai január, február, március 9 nap 199.900 Ft
Florida február 11 nap 399.900 Ft
Mexikó november, március 14 nap 449.900 Ft
Panama-Costa Rica január 13 nap 659.900 Ft
Peru-Bolívia-Ecuador január 11 nap 659.900 Ft

Hajóutak: 
Miami + hajóval a Bahamákra december 11 nap 189.900 Ft
Miami + Karibi hajózás január 12 nap 249.900 Ft

A részvételi díjak a járulékos költségeket nem tartalmazzák. Részletek az irodában.

Utazni szeretne? - jó helyen jár!
Az ABC Travel Önre vár!

ABC TRAVEL Utazási Iroda
Székesfehérvár, Várkörút 7.

Telefon: 22/333-641, 70/334-0855
abctravel@abctravel.hu • www.abctravel.hu

En
g.s

z.: 
U-0

012
48

• Téli tengerparti üdülések
• Egzotikus nyaralások
• Előfoglalás 2015 nyár
• Adventi és ünnepi utak
• Társasutak, körutazások
• Síutak
• Szállás- és repülőjegy foglalás, 

utasbiztosítás

reptéren két órával előtte már 
ott kell lenni.
Melyikért kell többet fizetni, a 
repülős vagy a buszos utakért?
Ez nem számottevő, azt gondolom, 
hogy a buszos utaknál nagyobb a 
kényelmetlenség, mint az anyagi 

megtakarítás. Egy buszos párizsi út 
során az ember majdnem három 
napot elveszít az utazással.
Melyek a legközkedveltebb utazá-
sok ebben az időszakban?
Pillanatnyilag az adventi 
időszakra szervezünk városlá-

togató utakat, hiszen minden 
nagyváros ilyenkor látványo-
sabb, ünnepibb külsőt ölt, ezt 
pedig érdemes megnézni, akár 
Londonban, akár Párizsban, 
akár Rómában. Ide általában 
repülőutakat szervezünk, de 
a közelebbi nagyvárosokat is 
szeretik. Azonban Prágába, 
Pozsonyba rövid idő alatt oda 
lehet érni, itt érdemes a buszos 
lehetőségeket választani.
Biztos vannak olyanok, akik 
ilyenkor télen melegebbre vágynak, 
és megtehetik, hogy egzotikusabb 
tájak felé vegyék az irányt. Van-e 
sláger úti cél?
A közelmúltban megindult 
a Budapest–Dubai közvet-
len repülőjárat. Az év elején 
eltörölték a vízumkényszert az 
Emirátusokba, ennek köszönhe-
tően nagyon sokan érdeklődnek 
Dubai iránt. Minden hónapban 
szervezünk oda körutakat. Ez 
egy egészen más világ! Csodá-
latosan fejlett gazdaságuk van, 
hihetetlen gyorsan épül az or-
szág, ezért nemcsak a melegebb 
éghajlat, hanem az ott jellemző 
mindennapos luxus is vonzza 
az utazni vágyókat. Ezen kívül 
még mindig népszerű Mexikó, 
Kuba, Dominika, de kínálunk 
hajóutakat is Miamiből a karibi 
szigetvilágban.
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Fitz Jenő, a csokornyakkendős 

úriember három éve néz ránk a 

mennyekből, egy felhőn ülve, és vált 

tanújává a hétvégén, szombaton saját 

emléktáblája avatásának.

Ebben a sorozatban igyekszünk 
olyan képeket megmutatni 
az újság olvasóinak, amiket 
csak ritkán láthatnak, amikhez 
nehézkes a hozzáférés. Szombat 
óta mindenki láthatja Fitz Jenő 
régész, ókortörténész emléktáb-

láját a múzeum Országzászló 
téri épületének falán, mi mégis 
ezzel a háromdimenziós képpel 
szeretnénk megemlékezni a 
város egyik legnagyszerűbb 
emberéről, aki kőről kőre ásta 
ki Gorsiumot, Magyarország 

legnagyobb ókori leletét. Egyet 
lapozva, a 11. oldalon találják a 
táblaavatóról írt tudósítást. Ezt 
az emléktáblát csak vörös–cián 
szemüveggel – amit a Media 
Marktban vehetnek meg – lát-
hatják három dimenzióban.

Horoszkóp
február 25. – március 3.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Kos 03. 21. – 04. 20.
Kevésbé kíváncsi bizonyos emberekre, és nincs 
kedve olyan dolgokról beszélgetni, amelyekről 
tudja, hogy nem tartoznak mindenkire. Új 
jövőkép tárul Ön elé, ezt egy barátjának vagy 
barátnőjének köszönheti.

Ikrek 05. 21. – 06. 21.
Amennyiben kapcsolatban él valakivel, akkor 
készüljön fel rá, hogy a partnere kissé idege-
sítően viselkedik, pedig nem áll szándékában, 
inkább Ön az, aki kevésbé tolerál bizonyos 
dolgokat. Csak ne sértse meg őt!

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.
Olyan lehetőséggel kínálja meg a sors, amelyről 
azt mondhatja, hogy élete nagy ajándéka, amit 
ki kell használni és meg kell becsülni. Ha házas 
és titkos viszonyt folytat, el kell altatnia partnere 
gyanúját, ha nem akar fájdalmat okozni neki.

Bika 04. 21. – 05. 20.
A szerelemben boldog pillanatokat élhet át 
még akkor is, ha a harmadik szerepét tölti be, 
mert a héten úgy állnak a csillagok, hogy amit 
a kedvese mond, az valóban rövidesen be fog 
következni.

Rák 06. 22. – 07. 22.
Ezen a héten még az is megtörténhet, hogy 
valakinek a pechje az Ön malmára hajtja a vizet, 
és ez elsősorban a munkában, a megélhetés-
ben jelentkezik. Ha a partnere munkahelyi 
gondokkal küzd, sajnos nem tud neki segíteni, 
maximum meghallgatni.

Szűz 08. 23. – 09. 22.
Most már elmondhatja, hogy igen, megérte vál-
tani vagy változtatni. Mert ugyan aprócska még 
az eredmény, amit lát, de ez még csak a kezdet. 
Rövidesen nagyobb eredményeknek örülhet és 
persze nemcsak Ön, hanem az egész családja.

Az oldAlt

szerkesztette:

kiss lászló

NAgy zoltáN Péter

Fitz Jenő emléktábla – 3D
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SZÓRAKOZÁS

A verseny után beindult az élet

Alig múlt tizennyolc, és már pontos 

elképzelései vannak a jövőjéről. Azzal 

foglalkozik, amivel mindig is szeretett 

volna: énekel, sőt, újabban dalokat 

is ír. Mecénásokban sem szűkölködik, 

de azt mondja, a tavalyi Fehérvár 

Hangja tehetségkutató verseny 

nagyot lendített pályáján, s talán 

meg sem áll Amerikáig. Veres-Kovács 

Petra hatvan tehetség közül bizonyult 

a legjobbnak, ennek köszönhetően 

Hollandiába utazhatott a Panorama 

Offices támogatásával.

Lassan egy éve, hogy a Fehérvár 
Hangja döntőjét megnyerted. 
Hamar elment ez az év?
Igen. A verseny után beindult az 
élet: nagyon sok fellépésem volt 
Fehérváron, Dunaújvárosban, de 
külföldön is, és még nincs vége 
az évnek!
Milyen dalokat énekelsz?
Ez attól is függ, kiknek és 
milyen alkalomból énekelek. 
Általában kortárs slágereket 
választok, de imádom a Beatles 

Fejér Megyei
Civil Információs

Centrum
a PARTNERSÉG fejlesztéséért

8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
Tel.: 22/504-201 • www.fejercic.hu

November 13-án,
15 órától ismét

Fejér Megyei
Kézművesek és 

Őstermelők
Vására

a Fehérvári Civil Központ 
előtti téren.

A Fejér Megyei Civil Információs 
Centrum programján kedvezmé-
nyes alma és 
burgonya-
vásárral is 
várják az ér-
deklődőket és 
vásárlókat!

Petra nemzetközi zenei karrierre 
vágyik

A hollandiai utazás meglepetésekben is bővelkedett

lÁSzló-TakÁcS kRiSzTina
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feldolgozásokat, és most már 
saját dalokkal is próbálkozom. 
Elkészült néhány stúdiófelvétel, 
így hamarosan ezekkel fogok 
bekopogtatni a rádiócsatornák 
ajtajain.
A szöveget vagy a dallamot írod 
Te?

Mindkettőt. Jó pár évig zongo-
ráztam, így nem áll távol tőlem 
a kottafüzet. Először mindig 
a szöveg születik meg, aztán 
ezt követi a dallam. Sokszor, 
amikor a szöveget szövöm, 
már a dallam is motoszkál a 
fejemben. Van egy mentorom, 
Subecz Tamás, ő nagyon sokat 
támogatott a Fehérvár Hangja 
során is, és most is vele vettük fel 
a dalokat a stúdióban, ő segített 
végleges formába önteni őket. 
Vagy ő kísér zongorán, vagy 
magam zongorázom a kíséretet. 
Tervezünk egy videoklipet is, ezt 
decemberben fogjuk feltenni a 

videómegosztó oldalra, ennek a 
szövegét és a zenéjét is én írtam. 
Angol nyelvű a dal, mostanában 
már többnyire angolul írok.
Miért fontos számodra, hogy 
angolul szóljanak a dalaid?
Magyarul szerintem sokkal 
nehezebb írni, mert az ember 

nehezebben mond el mélyebb 
érzéseket az anyanyelvén. Ango-
lul könnyebb őszintének lenni. 
A másik ok az, hogy jövőre már 
szeretnék Amerikában tanulni, 
egy zeneművészeti főiskolán 
Los Angelesben, és a felvételi 
anyagban angolul kell majd 
énekelni.
Hollandiában akkor nem volt 
gond a kommunikációval, hiszen 
nemcsak angolul, németül is 
beszélsz, onnan pedig csak egy 
„ugrás” a holland.
Ez így van! Először jártam Hol-
landiában, és nagyon jól éreztem 
magam.
Kit vittél magaddal?
Egyik legjobb barátnőmet, 
Esztert.
Két fiatal lány nem érezte elve-
szettnek magát az idegen helyen?
Nem, mert az utazást szervező 
Panorama Offices gondoskodott 
arról, hogy programot szervez-
zenek nekünk. Ott volt például 
Roy, aki a repülőtéren várt 
bennünket, és a szállásunkhoz 
fuvarozott, sőt, még aznap este 
különleges vacsorán lehettünk 
egy nagyon jó étteremben. A 
legnagyobb élményem pedig 
az volt, hogy részt vehettem 
a kedvenc zenekarom, a The 
1975 koncertjén Utrechtben. 
Igaz, hogy hat órát álltunk 
sorban, hogy jó helyet kapjunk 
a koncerten, de megérte. Ez egy 
utószületésnapi ajándék is volt, 
hiszen szeptemberben töltöttem 
a tizennyolcat.
Mivel telt a többi négy nap?
Megnéztük Hollandia Nemzeti 
Múzeumát, a Rijskmuseumot, 
ahol nagy hatással voltak 
rám van Gogh és Rembrandt 
képei. Ez csodálatos élmény 
volt, mert nagyon szeretem a 
művészettörténetet. Eszterrel 
úgy döntöttünk, hogy nem 
zsúfoljuk tele programokkal 
Amszterdamot, így sokszor 
csak úgy útnak indultunk és 
nézelődtünk, néhányszor el 
is tévedtünk. Az utolsó nap 
nagyon emlékezetes volt, mert 

amikor már kijelentkeztünk a 
szállodából, egy meglepetésút 
várt bennünket. Jött értünk 
Roy, és mondta, hogy van 
neki egy barátja, akit szeret-
ne nekünk bemutatni. Ő volt 
Kelvin Snoeks, híres Forma2-es 
autóversenyző Hollandiában, és 
velük töltöttük az egész napot. 
Elvittek bennünket a neveze-
tes szélmalmokhoz, jártunk 
sajtmúzeumban, megnéztük, 
hogyan készülnek a fapapucsok, 
és a napot egy vacsorával zártuk 
az Északi-tenger partján. 
Mivel ritkán látunk tengert, ez 
nagyon szép élmény volt.
Mit hoztál haza Hollandiából?
Nem sok mindent tudtam hozni, 
mert kézipoggyásszal utazhat-
tunk, de mivel édesanyám ker-
tészkedik, hoztam neki eredeti 
holland tulipánhagymákat. Így 
jövő tavasszal nálunk is holland 
tulipánok nyílnak majd. 
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lEffElholcz maRiETTa naGy zolTÁn PÉTER

Az egykori múzeumigazgató, a régészkuta-

tó, az ókortörténész Fitz Jenő emléktábláját 

avatták szombaton a Szent István Múzeum 

Országzászló téri épületének falán.

Csak a magyar nyelv volt képes 
megőrizni a mai napig is az ókori 
görög hexameter dallamcsalogató 
ritmusát – mondta az avatóünnep-
ségen Sebő Ferenc, aki a régészre 
úgy emlékezett vissza, mint a Fitz 
gyerekekhez házhoz járó barát. A 
gyermekbarátot egykor vendé-
gül látó Petres Éva – Fitz Jenő 
felesége – betegsége miatt nem 
tudott megjelenni az emléktábla-
avatáson, de gyermekei, unokái 
ott voltak. A nagy férfiakra vall, 
hogy emléküket nem a hétköznapok 
emberei leplezik le, hanem a szél, így 
történik ez Fitz Jenő emléktáblájával 
is – mondta Róth Péter alpolgár-
mester, amikor a táblát még takaró 
leplet a szél felemelte.
A Széchenyi-díjas magyar 
történész, régész, numizmatikus, 

Gótikus stílust idéző bútorokkal 

gazdagodott a Vörösmarty Mihály Ipari 

Szakképző Iskola. A bútorokat a diákok 

és a szakoktatók két gyakorlati képző-

hely támogatásával készítették.

A berendezési tárgyak ezentúl a 
Vörösmarty Mihály Ipari Szak-
képző Iskola második emeletét 
díszítik. Az intézmény vezetősége 
és a Garzon Baráti Kör ötlete 
volt, hogy a diákok tanulmányaik 
részeként bepillantást nyerjenek 

A szélleplezte táblaA múlt kényelme és szépsége

A támogatóknak köszönhetően egyebek mellett trónszék és íróasztal kelti 
életre a múltat az oktatási intézményben

Fitz Jenő gyermekei és unokái is részt 
vettek a nagy előd emléktáblájának 
avatásán

LEGYEN CÉGE A 
KÖZÉPPONTBAN,
LEGYEN CÉGE A 
KÖZPONTBAN!

• KIADÓ MODERN, PANORÁMÁS IRODÁK

• FREKVENTÁLT BELVÁROSI HELYSZÍN

• EGYEDI BÉRLETI KONSTRUKCIÓK

• AKÁR INDULÓ BERUHÁZÁS NÉLKÜL IS

• SAJÁT PARKOLÓK

www.panoramaoffices.hu

SZÉKESFEHÉRVÁR,
RÁKÓCZI ÚT 1.

+36 (22) 780 000

21 m2 - 
1000 m2

Kilátás a jövőre!

a gótikus stílus rejtelmeibe. Az új 
szakképzési rendszer miatt gya-
korlatorientált a képzés a Vörös-
martyban, ahol már kilencedikben 
gyakorlati órákra járnak a tanulók, 
heti négy napon keresztül. Ez a 
harmadik évben már hat napra 
nő. A szakmai képzés után a diá-
koknak van lehetőségük érettségit 
és technikusi vizsgát tenni az 
iskolában. Az intézményben négy 
kézi műhelyben, gépműhelyben, 
csiszolóműhelyben tanulhatnak a 
fiatalok, és többféle asztalosipari 
szakkör is működik.
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Gorsium feltárója, a történeti (ré-
gészeti) tudományok doktora, Fitz 
Jenő, mint örökifjú úriember marad 
meg Székesfehérvár szívében.
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Felvidékiek 
javára
Jótékonysági estet szerveznek 

december 5-én 18 órára a Szent István 

Művelődési Házba.

A székesfehérvári Ciszterci Szent 
István Gimnázium és a Talentum 
Református Általános Iskola fel-
ajánlására rendezik a jótékonysági 
estet a párkányi Szent Imre Katoli-
kus Óvoda és a Martosi Református 
Egyházi Alapiskola javára. Mindkét 
intézmény Szlovákia területén van. 
A Párkányban élő emberek több 
mint fele, míg Martos lakosságának 
kilencven százaléka magyar.
Az est díszvendége Tamás Aladárné 
lesz a Felvidékről, aki a Magyar 
Becsület Rend és a Szent István-díj 
kitüntetettje. A fehérváriak mellett 
fellépnek székely és csángó fiatalok 
is. Az estet a fehérvári önkor-
mányzat is támogatja, fővédnökei 
Somogyi László református lelkész 
és Spányi Antal katolikus megyés 
püspök. Záró imát Steinbach József 
református püspök mond.

Szabó PETRa

Támogatók falát hoztak létre és avattak 

fel a Talentum Református Általános Is-

kolában. A falra elsőként Székesfehér-

vár Önkormányzatának táblája került 

fel, ugyanis a város közel kétmillió 

forintos támogatással szeretné elősegí-

teni az intézmény fejlődését.

Nagy volt a nyüzsgés november 
4-én a Talentum Református 
Általános Iskolában. Az iskolába 
belépve még lepellel letakart fallal 
találkozhattak a kisiskolások. 
Akkor még nem tudhatták, hogy 
hamarosan különféle technikai 
eszközöket vehetnek birtokba. A 
Támogatók fala a szülői mun-
kaközösség ötlete volt, amit az 
intézmény örömmel fogadott. 
Azért jött létre, hogy feltüntet-
hessék mindazokat, akik vala-
milyen formában támogatják a 
Talentum Református Általános 
Iskolát. Elsőként Székesfehérvár 
Önkormányzata csatlakozott a 

Felavatták a falat

A táblát a város polgármestere és az iskola igazgatója leplezte le

az oldalT

SzERkESzTETTE:

naGy zolTÁn PÉTER

2014. 11. 10. 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	–	Ne	
felejts el! – am. 
sorozat (12)

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

17:35 Hitünk és életünk 
– ismétlés

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

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek
20:20 Fehérvár KC - Érd 

kézilabda	mérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:40 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

22:25 Képes hírek - benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 11. 11. 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	bűn	fészke	–	

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

– ismétlés
22:35 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 11. 12. 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 És Isten megteremté a 

nőt	–	fr.-ol.	film	(12)	
21:50 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:35 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 11. 13. CSÜTÖRTÖK

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Bajnokok városa – ism.
08:20 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

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

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:35 Bajnokok városa 
– 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 A Seuso-kincsek 

rejtélye – Dézsy Zoltán 
dokumentumfilmje

21:20 Seuso kedd – rejtélyek 
nyomában.	Nádorfi	
Gabriella régész 
beszélgetőtársa	
Dézsy Zoltán

23:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:45 Képes hírek

2014. 11. 14. 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 Egy maréknyi dollárért 

–	am.	film	(12)		
21:55 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:20 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 11. 15. SZOMBAT
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

15:20 Alba Liga kispályás 
labdarúgó	mérkőzés

16:30 A Seuso-kincsek 
rejtélye – Dézsy Zoltán 
dokumentumfilmje	

17:30 Seuso kedd – rejtélyek 
nyomában.	Nádorfi	
Gabriella régész 
beszélgetőtársa	
Dézsy Zoltán

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

Gyémántkert – am. 
sorozat (12)

20:15 Jó estét, Fehérvár! – 
ismétlés 

20:35 25 éves a 
Székesfehérvári 
Ifjúsági Fúvószenekar: 
közvetítés	felvételről	
a Vörösmarty 
Színházból 

22:35 Jó estét, Fehérvár! – 
ismétlés 

22:55 Képes hírek - benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 11. 16. VASÁRNAP
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:10 Köztér – ismétlés
17:40 ARKSE -  Pécs 

kézilabda	mérkőzés	
közvetítése	felvételről

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

archívumából
20:20 Fehérvár KC – Siófok 

kézilabda	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. november 10-től november 16-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!

November 13. 20:20 A Seuso-kincsek rejtélye – Dézsy Zoltán dokumentumfilmje
 21:20 Seuso kedd – rejtélyek nyomában. Nádorfi Gabriella régész beszélgetőtársa Dézsy Zoltán

November 15. 20:35 25 éves a Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar - jubileumi koncert közvetítése  
 felvételről a Vörösmarty színházból

November 16. 20:20 Fehérvár KC – Siófok kézilabda mérkőzés közvetítése felvételről

kezdeményezéshez közel kétmil-
lió forintos támogatással, amit 
az intézmény az informatikai 
géppark bővítésére fordít majd: 
projektorokat, notebookokat és 
a vetítéshez szükséges vásznakat 
vásárol az iskola.
Az ünnepélyre az iskola diákjai 
műsorral készültek. A hallgatóság 
soraiban ott volt Cser-Palkovics 

András, Székesfehérvár pol-
gármestere és Somogyi László 
lelkészi elnök. Az eseményen 
elhangzott az is, hogy hamaro-
san elkészül az iskolához közeli 
lámpás gyalogos-átkelőhely a 
Széchenyi úton. A zebra nemcsak 
az iskolások átkelését könnyíti 
meg, hanem az orvosi rendelőhöz 
való eljutást is.
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Színpadi pólósok és igaziak: tabló, 3:1 után

Mintha azt kérdezné Marcel 
Tenter: „Mit tehetnék?”

Padlóra küldte a Kaposvár az Albát, kérdés, ki állítja talpra

SomoS zolTÁn

SomoS zolTÁn

A póló örök „sikerdarab”

A vereség és a lemondás sokkja

A 3:1 a szerelem javára című operett 

fehérvári előadását a Fehérvár Póló SE 

fiatal játékosai társaságában megte-

kintette Kásás Zoltán olimpiai ezüstér-

mes vízilabdázó, BL-győztes edző.

Kásás Zoltán a sikeres operet-
tet ihlető, harmincas évekbeli 
magyar vízilabda-válogatott-
ról tartott előadást pénteken 
a fehérvári fiatal pólósoknak, 
mielőtt a társaság a Vörösmarty 
Színházban megnézte a darabot. 
Az operett és a vízilabda közös 
vonása kétségtelenül a siker, va-

Súlyos, 108-88-as vereséget szenvedett 

hazai pályán a TLI-Alba Fehérvár a Kapos-

vártól a kosárlabda-bajnokság hatodik 

fordulójában. Marcel Tenter vezetőedző 

magára vállalta a felelősséget, és a mér-

kőzés után bejelentette lemondását.

Nem állíthatjuk, hogy nincs hagyo-
mánya az Albánál a szezon közbeni 
edzőváltásnak, mégis elszokhattunk 
tőle, hiszen utoljára csaknem hat 
éve, 2009 tavaszán történt ilyen. 
Korábban Sterbenz László, Predrag 
Kruscsics, Fodor Péter, Goran 
Miljkovics és Peresztegi-Nagy Ákos 
is megtapasztalhatta, nagyon ke-
mény és kényelmetlen egy-egy rossz 
periódus esetén a Gáz utcai kispad, 
de Szrecsko Szekulovics öt évvel 
ezelőtti kinevezése óta minden edző 
végigvihetett legalább egy teljes 
szezont. Braniszlav Dzunics hármat 
is. Nem csoda, hiszen szállította az 
eredményeket, aranyakat is. Vagyis 
magasra tette a lécet, amit tavaly 

ALAPÍTVÁNY
A SZÉKESFEHÉRVÁRI
FOGYASZTÓVÉDELEMÉRT

A rendezvény 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

Katolikus Családi és Hitéleti
programsorozat

az Alba Pont LISZI-ben

Decemberben és januárban is folytatódik az Alba Pont Lakóközösségi 
Információs Szolgáltató Iroda és a Székesfehérvári Egyházmegye hit-
életi programsorozata a Fehérvári Civil Központban. Az Alba Pont LISZI 
kiemelendő célként kezeli, hogy a területen élő lakóközösségeknek 
megfelelő teret adjon a családok hitéletének ápolására. 

A programot Tornyai Gábor,
az Öreghegyi Egyházközség plébánosa tartja. 

A következő alkalmak időpontjai, témái:
2014. december 1.: 

Isten humora: férfi és nő
2014. december 16.:

A közös nyelv megtalálása (A szeretetnyelvekről)
2015. január 8.:

A sötét időszakokról, nehézségekről
2015. január 13.:

Az ünnepi alkalmakról
Mindegyik előadás 17.30-kor kezdődik a Fehérvári Civil Központban.

Minden érdeklődőt
szeretettel várnak a szervezők!

Carlos Frade – bár szintén kitöl-
tötte szerződését – már nem tudott 
megugrani. Most pedig úgy tűnik, a 
Fradénál tapasztaltabb, nemzetközi 
rutinnal és minősítéssel is rendel-
kező Marcel Tenternek hat forduló 
alatt beletört a bicskája a feladatba.
A román válogatott szövetségi 
kapitányi tisztét is betöltő Tenter 
szombaton, egy valóban súlyos, 
húszpontos vereség után első felin-
dulásában, de aligha átgondolatlanul 
így nyilatkozott a fehérvári sajtó-
szobában: „A csapat az első negyedben 
semmit nem valósított meg abból, amit 
szerettünk volna. Ez az én hibám és 

felelősségem, nem játsszuk azt, amit 
tudunk és akarunk. Most úgy érzem, 
sokkra van szüksége a csapatnak, ez 
pedig az én távozásom. Sajnálom, 
mert jól éreztem magam itt, minden-
kinek köszönöm a lehetőséget.”
A sokk valóban teljes. Előbb 
a pályán védekezésben csak 
kóválygó, ismét rengeteg triplát 
kapó csapat nagy zakója sokkolta 
a publikumot – majd jött Tenter 
bejelentése. Ez pedig a klubvezetést 
érhette váratlanul, hiszen senkivel 

nem egyeztetett a mester. Nem is 
kívánták az Alba részéről kom-
mentálni egyelőre az eseményeket, 
úgy tudjuk, vasárnap is tárgyalások 
folytak, amelyekbe a klub illetékesei 
a támogatókat (vélhetően a város 
képviselőit is) bevonják. Hogy 
elfogadják-e Tenter lemondását, és 
ez esetben kivel folytatja a munkát a 
héten nem játszó Alba, hamarosan 
kiderül.
(Vélemény az ügyről lapunk 14. 
oldalán.)
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lamint, hogy igazi magyar műfaj 
mindkettő. A Kemény Dénes 
segítőjeként két olimpiai bajnoki 
címben is szerepet vállaló edző 
szerint éppen a sikereknek kö-
szönhető, hogy Magyarországon 
mindig népszerű lesz a sportág. 
Kásás Zoltán szép szavakkal 
méltatta a nagy elődöket, köztük 
a világ legidősebb élő olimpi-
ai bajnokát, a 101 éves Tarics 
Sándort. A Fehérvár Póló vezetői 
által kezdeményezett találkozó 
után a sikerdarab megtekintése 
következett – a végén pedig a pó-
lósok is a színpadon élvezhették a 
közönség tapsát. 
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Tilinger nagyot harcolt, nyolc gólt lőtt, a végén azonban az érdiek örülhettek 
a továbbjutásnak

Sima bajnoki siker után szoros kupakudarc

Remek főpróbát rossz előadás követ 

– szokták mondani. Nos, a Fehérvár 

KC esetében, ha a „rossz” jelző kicsit 

túlzás is, annyi biztos, a Szeged 

kitömése után Tilingerék egy szoros 

meccsen estek ki a Magyar Kupából 

az Érd ellen.

A hét közepén hozta a kötele-
zőt a Fehérvár KC, és a szezon 
legfölényesebb sikerével (38-25) 
küldte haza a bajnokság újoncát, 
a Szegedet. Vasárnap a Magyar 
Kupában azonban már sokkal 
nehezebb feladat várt Bakó 
Botond együttesére, nevezetesen 
az EHF-Kupában induló Érd. 
Az első félidőben még minden 
rendben ment, sokáig fej-fej 

 Elfekvő

Hendlein Roland, mielőtt 
2010-ben Székesfehér-
várra igazolt, a kaposvári 
kosárcsapatban 14 pontot 
és 6 lepattanót átlagolt 
meccsenként. A jó adottságú 
kosaras két szezont töltött 
az Albában, aztán vissza-
tért somogyi hazájába, ahol 
tovább remekelt. A legutób-
bi idényben átlag 18 pont 
és 10 lepattanó, kimagasló 
teljesítmény jellemezte. 
Szombaton ismét főszereplő 
volt, sajnos ellenünk. Szinte 
lubickolt a gyenge fehérvári 
védekezés közepette, 21 
pontot dobott. Miért érdekes 
mindez? Érdemes megnézni 
Hendlein statisztikáit az 
említett két, fehérvári sze-
zonban. Előbb 4 pont mecs-
csenként, igaz, ekkor volt 
egy súlyos sérülése, úgyhogy 
inkább nézzük a teljes idé-
nyét: 6 pont, 5 lepattanó… 
Nem tudott meg felelni az 
itteni elvárásoknak, ellen-
ben, mint látjuk, szárnyal 
Kaposváron. És nem ő az 
egyetlen nagynevű magyar 
„sztár”, aki a kényelmes 
fehérvári körülmények kö-
zepette meg sem közelítette 
valós tudását. Van ennek 
köze biztosan a pszichés 
teherviselő képességhez, 
elvégre itt mindig magasan 
van a léc, a húzóembernek 
szerződtetett kosarasoknak 
folyamatosan jól kellene 
teljesíteniük. Ugyanakkor 
érdemes elgondolkozni 
azon is, miért tekintheti a 
legtöbb játékos kényelmes 
„elfekvőnek” a város és a 
szurkolók által rendületle-
nül támogatott csapatot, az 
ország egyik legstabilabb 
kosarasbázisát? Mert most 
megint krízis van, az edző 
vállalja a felelősséget – de 
biztos nem csak az ő sara, 
ha akarat, hit és szán-
dék sem nagyon látszik a 
pályán.

SomoS zolTÁn

kaiSER TamÁS
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mellett haladt a két gárda, aztán 
a játékrész hajrája előtt megrázta 
magát a Fehérvár, és négygólos tá-
volságra ellépett. Ekkor szurkoló, 
újságíró úgy gondolhatta: nagy baj 
nem lehet.
És nem volt alaptalan a következ-
tetés, mert az első harminc perc-
ben feszes volt az FKC védekezé-
se, és tele volt ötlettel az Ishitate 
és Tilinger vezette támadójáték. 
A második félidő elején már öt 
gól is volt a különbség, de Klivinyi 
remeklésének (az átlövő végül 
11 gólig jutott) is köszönhetően 
kevesebb, mint negyed óra alatt 
fordított az Érd. Mindez annak 
tudatában, hogy a döntetlen is 
Szabó Edináék továbbjutását 
eredményezte, nagyon fenye-
getően hatott, főleg, amikor hét 

perccel a vége előtt háromgólos 
előnyben volt az Érd. És ebből a 
gyakorlatilag négygólos hátrány-
ból már nem tudott visszajönni 
a nagyon küzdő, küszködő 
Fehérvár. A végén ugyan még 
Bogoszavljevics és Kazai talála-
taival minimálisra csökkentette a 
különbséget a hazai gárda, 28-27-
re nyert, és továbbjutott a Magyar 
Kupa legjobb nyolc csapata közé 
az Érd.
„A második félidőre elfáradtunk, és 
nem tudtunk olyan minőségi cseréket 
végrehajtani, mint amilyeneket 
szerettünk volna. A kapusteljesít-
ményünk sem volt ekkor megfelelő. – 
kezdte az értékelést Bakó Botond, 
az FKC vezetőedzője. – Igaz, nem 
jutottunk tovább, de azt gondo-
lom, nem játszottunk rosszul. Egy 
nagyon jó Érd volt ma az ellenfe-
lünk. Az Érd egy hatalmas, masszív 
csapat, melynek a védőfalát nagyon 
nehéz megbontani. Az első félidőben, 
amíg sebességben jók voltunk, szépen 
megoldottuk ezt a feladatot, de a 
második harminc percre a védeke-
zésünk is puhább lett, a kapusaink 
is bizonytalanabbak lettek, és 
támadásban is volt egy 10-11 perces 
holtpontunk. Ez pedig már sok volt 
ahhoz, hogy megnyerjük a mérkőzést. 
De ha a dolgok jó oldalát nézem, 
akkor azt kell látni, hogy egy remek 
csapat ellen játszottunk nagyon jól. 
Ha ebben a tempóban lépegetünk 
tovább, akkor a folytatásban ezeket a 
kiélezett meccseket meg tudjuk majd 
nyerni!”
Tilinger Tamara is egyetért abban, 
hogy a hajó a második játékrész-
ben ment el.
„Az első félidőben nagyon jól ösz-
szeállt a védekezésünk, ezért Kiss 
Éva is magabiztosabban tudott 
védeni mögöttünk. – mondta 
a nyolc találatig jutó Tilinger 
Tamara. – A második félidőben nem 
mindig tudtuk betartani, amit meg-
beszéltünk. Gondolok itt arra, hogy 
olyan lerohanós gólokat kaptunk, 
amilyeneket nem szabad. Szélről 
is kaptunk néhány elkerülhető gólt. 
Ezekkel sajnos felhoztuk az Érdet, 
és már nem tudtuk megfordítani a 
meccset. Nagyon készültünk erre a 
mérkőzésre és a továbbjutásra, sajnos 
nem sikerült.”
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Juhász Roland közel járt a gólhoz Kecskeméten: a Vidi válogatott védőjének 
kapusban elakadó fejese volt az egyik legígéretesebb fehérvári lehetőség

A Ford Fiesta nem hagyta cserben 
Kazárékat Ausztriában sem

nÉmETh zolTÁn naGy zolTÁn PÉTER

Egy pontot ért a kecskeméti gólcsend Kazár a bajnok

Egyedülálló tettet hajtott végre az egy-

kori fehérvári edző, Bekő Balázs jelenlegi 

csapata: a Kecskemét a szezonban eddig 

egyedüliként nem kapott gólt a listavezető 

Videoton ellen. Mivel Joan Carrillo együttese 

is hiába rohamozta a lila-fehérek kapuját, 

a Vidi első döntetlenjét könyvelhette el az 

OTP Bank Liga 2014/2015-ös kiírásában.

Kemény taktikai harcot hozott a Vidi 
kecskeméti fellépése. Ahogy azt várni 
lehetett, Bekő Balázs együttesének 
szervezett védekezése komoly feladat 
elé állította a tabella első helyezettjét. 

Szombaton rendezték meg az idei 

Országos Rallye Bajnokság utolsó 

futamát Ausztriában.

Az osztrák Waldviertel Rallye-
futam előtt előtt még nem dőlt 
el a hazai bajnokság abszolút 
végeredménye. Érthető, hogy a 
murvaversenyre a Kazár Miklós–
Ferencz Ramón páros mellett 
alaposan felkészült a Herczig 
Norbert–Igor Bacigál páros is, 
akiknek még volt esélyük, hogy 
az első helyen álló Kazárékat 
beérjék. Ollé Sándor pedig 
azért ment Ausztriába, hogy a 
második helyen álló Hercziget 
utolérje. Az első gyorsasági 
kapásból etapba ment át, mert 
az Eb-futam egyik autója nagyot 
esett. Aztán a vasak nem bírták 
a megpróbáltatásokat: az idei 
Fehérvár Rallye abszolút bajno-
ka, Krózser Menyhért eldobta 
az autót, Herczig Škoda Fabiája 
pedig felmondta a szolgálatot a 

 www.renaultfehervar.hu
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A Vidi listavezetőhöz méltón igyeke-
zett iramot diktálni, amit a hazaiak is 
felvettek, ennek köszönhetően feszes 
tempójú, férfiasan kemény meccs 
kerekedett ki a kilencven percből. A 
küzdelem kárpótlásul szolgált a keve-
sebb helyzetért. E találkozó igazolta, 
hogy néha egy 0-0-ás meccs is hozhat 
fogyasztható és élvezhető játékot.
A válogatott Eb-selejtezője miatt 
most kéthetes szünet következik 
a bajnokságban, de a fehérváriak 
így sem maradnak meccs nélkül: 
a Ligakupában november 11-én a 
Vasas, 18-án pedig az Ajka vendége 
lesz a gárda.
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negyedik, Eggendorf–Burgstall–
Schönberg körgyorson. Majd 
Ollé Sándor autója, végül az 
utolsó gyorsasági Turán Frigyes 
Peugeot-ja is lerobbant. Így 
ellenfelek nélkül maradva Kazár 
Miklós Ferencz Ramónnal az 
oldalán magabiztosan nyerte 
meg az osztrák futamot, ezzel 
a 2014-es esztendő abszolút 
magyar bajnokai lettek. Kazár 
annyit mondott: jó, hogy nem 
az utolsó gyors döntött, mert ott 
már tejföl volt a köd!
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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. november 1 és 30-a között megkötött ügyfélszerződésekre érvényes, és más kedvezménnyel nem vonható össze. A fotó illusztráció. A 400 000 Ft értékű ajándék a gép-
kocsihoz 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.

PEUGEOT FÁBIÁN Székesfehérvár, Budai út 175. Tel.: (22) 303-406

  egésznapos iskola    

  képzés 1-6. osztályig    

  szöveges értékelés

  kompetencia alapú oktatás   

  tehetséggondozás

  készségfejlesztés  
kis létszámú osztályokban

8000 Székesfehérvár, Óvoda u. 4.
Tel.: 22/312-165  |  altiskola@comenius.hu   

www.comenius.hu

Angol – Magyar 

Két Tanítási Nyelvű Iskola 

                     angol-magyar készségfejlesztő 

iskolahívogató foglalkozások
              Szeretettel várunk minden érdeklődő 
                                        nagycsoportos óvodást és szüleit!

2014. november 8-tól

Comenius 
iskolahívogató 

játszóház 
szombatonként
9-12 óráig


