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Mindenszentek ünnepére és halottak napjára
Mindenszentek ünnepét beárnyékolja az 
elmúlásnak, a mulandóságnak gondolata és 
félelmetes valósága.

Ez az ünnep perspektívát nyit szá-
munkra, ha komolyan vesszük azt, 
aki minket a létbe hívott, megterem-
tett. Arra kell gondolnunk, hogy a 
szó teljes értelmében maga Isten az, 
aki végtelen szent. Ez azt jelenti, 
hogy ő az a szent, akiben árnyéka 
sincs semmiféle rossznak. Az em-
bert, aki önmagában abszolút boldog 
és örömben él, arra méltatta, hogy 
fölvegye az ő boldogságába. Minden- 
szentek ünnepe az Istenhez eljutot-
tak ünnepe. Az emberek között az a 
szent, aki eljutott az örök boldogság-
ba. Ők az üdvözültek, a mennyország 
lakói. Ők azok, akik nincsenek 
elszakítva tőlünk, s ha nem is tapasz-

taljuk most közelségüket, példájuk 
mindenképpen segít bennünket. 
Az egyházban vannak kanonizált 
szentek, akiket az egyház példaképül 
állít elénk, akiknek a közbenjárása  
olyan hatékony, hogy csodák történ-
nek. A szentté avatás során az egyház 
a csodák létrejötte által mondja 
ki a végső szót. Szent az, aki az 
abszolút boldogság részese. Ezt isteni 
visszaigazolással kapjuk meg. Téved-
hetetlen tanításként minden szent a 
biztos üdvözültek sorában él. 
Mindenszentek napján azok a névte- 
len emberek is szerepelhetnek, aki- 
ket nem ismerünk ugyan, de a szen-
tek között vannak már. Az egyház 
azokra emlékezik ezen a napon, akik 
teljes boldog közösségben élnek már 
az Úristennel. Amikor mindenszen- 
teket ünnepeljük, a mennyország 
csodálatos távlatára kell gondolnunk. 
A szentségnek éppen az az ellentéte, 
hogy valaki beszorul az e világiság, a 
mulandóság hamis bálványába, akár 
egy szenvedély képében, akár valami 
más formában, aki az egoizmusba, az 
öncélúságba zárkózik. A minden- 
szentek felhívás arra, hogy lépjünk 
túl önmagunkon, nyissunk a Jóisten 
felé, hiszen nála van mindannyiunk 
öröme és boldogsága. 
Amikor ezeket a csodálatos szente- 
ket ünnepeljük és példájukból 
igyekszünk meríteni, akkor azokra 
is gondol az anyaszentegyház, 
akik valamilyen oknál fogva még 
nem juthattak el a kiteljesedett 
boldogsághoz. Ez a halottak nap-
jára való emlékezés. Ezen a napon 
azokra gondolunk, akik a tisztulás 
állapotában felkészülnek az igazi 
megváltásra. Halottak napján a 
tisztítótűzben szenvedőkért imádko-

zunk. Ezzel segíteni szeretnénk, mert 
mi, akik még itt a földi zarándokúton 
járunk és a földi érdemszerzés lehe- 
tőségeit keressük, tudunk segíteni 
azoknak, akiknek ez a lehetőség már 
befejeződött a halálukkal. Ők nem a 
semmibe mentek: a mulandóságból 
az örökkévalóságba költöztek, de 
még nincsenek készen arra, hogy be-
jussanak az örök boldogságba. Őket 
a zarándok egyház segíti. 
Ez az egymás utáni két nap, a min- 
denszentek és a halottak napja a 
teljes egyház összhangját mutatja:  
van a megdicsőültek, a hazaérkezet- 
tek egyháza, van a földön szenvedő, 
küzdő egyház és vannak, akik még 
a tisztulás állapotában csak zarán-
dokok a Jóisten felé. Komoly feladat, 
hogy eljussunk hozzá. Ezek az ün-
nepnapok felhívnak bennünket arra, 
hogy merjük elhagyni az önzésbe, 
hitetlenségbe, sötétségbe ragadt 
életünket, és olyan dimenzióban 
éljünk, ami a Jóisten tetszésére való. 
Ezt egy francia gondolkodó úgy fo-
galmazta meg: „egyetlen nyomorúság 
van, ha az ember nem szent”. Tehát 
aki nem akar szent lenni, az csak 
kárhozott lehet. Aki nagyképűen 
azt mondja, hogy nem foglalkozik 
ilyen megragadhatatlan, követhetet-
len érzelmi és érzéki valóságokkal, 
aki a valóságot csak a matériára, az 
e világi dolgokra szűkíti, tévúton 
jár. Nekünk, embereknek sokkal 
nagyobb hivatásunk van, mint hogy 
pusztán biológiai, állati létet éljünk. 
Mi értelemmel, szabad akarattal, 
döntési képességgel bírunk, és ez 
pont azért van, mert az Isten a vele 
való kapcsolatra és az egymást igazán 
szeretettel körülvevő kapcsolatra 
teremtett bennünket.

A szerző, Nyárai-Horváth István a Szent 
Sebestyén vértanú plébánia plébánosa

nyárai-HorvátH istván

Tisztítótűz helyett

Mindenszentek ünnepéhez 
és halottak napjához kö-
zeledve tűnődöm, hogy 
az egyre inkább formát 
öltő, felismerhető gyász, 
amely ilyentájt uralko-
dik rajtunk, a szenvedés 
korlátlanságának adomá-
nya-e vagy pusztán a 
megszokottól teljesen eltérő, 
a mindennapi túlélési 
viharokkal övezett életünk 
mélypontja. Esetleg egyik 
sem, csak a hétköznapi 
sémákat elutasító, borzon-
gató gondolatsorok zavar-
nak porba döntött álmokról, 
elmúlásról, kibúvó 
könnycseppekről, reszkető 
kézről, lehajtott fejről, 
visszakívánt vagy bárcsak  
soha meg nem történt volna 
érzésről. Érzésekről, melyek 
leroskadnak a sírboltnál, 
melyek mértéktelen, az 
értelmen túli vagy éppen- 
séggel feszültségekkel terhes 
szavakat tolnak agyunkba,  
hogy aztán szívünk borda- 
rejtekében alakuljanak 
mondatokká, tartózkodó, 
menedékkérő, igaz vagy 
hazug gondolatokká. Hiá-
ba éljük meg, hogy éveink 
szaporodtával egyre több 
olyan rokonunk, barátunk, 
ismerősünk volt, van, 
lesz, aki már nem lehet 
közöttünk, nem tudunk 
megszabadulni az őszi árny- 
nyal ránk vetülő kétségtől, 
ami mindig a „Mi lett volna 
ha” kezdetű, semmire sem 
jó szavakkal taszít bennün-
ket a sehova sem vezető 
mondatokig.
Ennek ellenére vagy talán 
éppen ezért, ha magányos- 
nak érezzük magunkat, 
akár egy gyertya is lehet 
társ és menedék, ha az őszi 
csend, a keresztek fensége, 
a tisztaság fehér-fekete 
kettőssége bennünk van.
Ne legyünk álszentek: 
félünk a haláltól, mert nincs 
fölötte uralmunk. És félünk 
azért is, mert szeretünk 
élni. Tehát más választás 
nem lévén, maradjunk meg 
töprengő létünkben, tisz-
títótűz helyett.
Esetleg a lélekben gyökere-
ző, örök John Donne-t citál-
juk, aki még Hemingway-t 
is meggyőzte:
„Senki sem különálló sziget; 
minden ember a kontinens 
része, a szárazföld egy 
darabja; ha egy göröngyöt 
mos el a tenger, Európa lesz 
kevesebb, éppúgy, mintha 
egy hegyfokot mosna el, 
vagy barátaid házát, vagy a 
te birtokod; minden halállal 
én leszek kevesebb, mert 
egy vagyok az emberiséggel; 
ezért hát sose kérdezd, kiért 
szól a harang: érted szól.”

vakler lajos

Elektromos kisbusszal a Béla úti temetőbe
A Béla úti köztemető területén az elektromos 
hajtású kisbusz október 31-én és november 
1-jén az Alba Volán 26-os és 31-es járataihoz 
igazodva mindkét napon 9 és 16 óra között 
közlekedik. Az utazás ingyenes.

A temetői elektromos kisbusz 
menetrend szerint már október 
24-től közlekedik a Béla úti temetői 
buszmegállóból.

A Székesfehérvár Fejlődéséért Alapít-
vány szeptember elején indított adomá- 

nyozási akciót annak érdekében, hogy a 
Béla úti temetőben egy elektromos kis-
busz közlekedhessen, megkönnyítve a 
sírkertet látogató idősek közlekedését. A 

temetőt 1982-ben adták át, és mára közel 
tíz kilométeres úthálózattal rendelkezik. 
A sírkertet fenntartó Városgondnokság 
nagyon sok levelet kapott, hogy nagyok 
a távolságok, az időseknek nehézkes a 
közlekedés. Ezért tavaly mindenszen- 
tekkor már forgalomba állítottak néhány 
napra egy elektromos kisbuszt, amivel 
a temető távolabbi pontjaira is könnyen 
eljuthattak a látogatók.

A tizennégy személyes alacsony építésű elektromos kisbusz a Városgondnokság ötödik elektromos 
autója. Az üzemeltetése is nagyon kedvező, hiszen kevesebb mint háromszáz forintból tesz meg 
száz kilométert.

Bácskai GerGely
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2015-ben esedékes a sírhelyváltás, ha
1990-ben vagy előtte váltott illetve temetett 
sírhellyel rendelkeznek (A koporsós sírhelyek 
lejárati ideje – eltérő megállapodás hiányában – 
az utolsó koporsós temetéstől számított 25 év. A 
sírokba történő urna, illetve exhuma maradványok 
behelyezése a lejárati időt nem hosszabbítja meg.)
1915-ben vagy előtte váltott kriptával (sírbolt)
1955-ben vagy előtte váltott kriptával (sírbolt)
2005-ben vagy előtte váltott urnahellyel, kolum-
báriummal
A hosszabbítást az alábbi helyen és időpontban 
tehetik meg: Székesfehérvár Városgondnoksága 
Kft. – Székesfehérvári Kegyeleti Központ, Béla út 
1/b.; Tel./Fax: (22) 301-449
E-mail: temetouzemeltetes@varosgondnoksag.hu
Nyitva tartás:
hétfő: szünnap
kedd–csütörtök: 8.00-12.00; 12.30-15.00
péntek: 8.00-12.00
Önkormányzati temetők: Béla úti Köztemető, 
Csutora temető, Hosszú temető, Szedres temető, 
Fecskeparti temető, Sóstói RK temető, Kisfaludi 
temető valamint a Börgöndpusztai temető

Menetrend
A buszmegállóból indul a Béla úti köztemetőbe: 
9.15-kor, 10.50-kor, 13.15-kor, 15 órakor.
A temetőből indul a buszmegállóba: 10.05-kor, 
11.35-kor, 14.05-kor, 15.40-kor.
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Elismerés a munkáért
A „Honvédelem kitüntető cím I. fokozatát” 
kitüntetést adományozták Simon László rendőr 
dandártábornoknak. Az elismerést nemzeti ün-
nepünkhöz kötődően, az 1956-os forradalom és 
szabadságharc évfordulója alkalmából vehette 
át a kormánymegbízott.

A Fejér Megyei Kormányhivatalt 
vezető kormánymegbízott a nyugál-
lományúak szervezetei, valamint 
a honvédelem ügye érdekében 
huzamos időn át végzett áldozatos 
munkájáért részesült elismerés-
ben. A kitüntetést Simicskó István 
honvédelmi miniszter adományozta 
Simon Lászlónak a társadalmi 
szervezetek és nyugállományúak 
egyesületei javaslatára, a HM 
Társadalmi Véleményező Bizottság 
támogatásával.

Vargha Tamás, a HM parlamenti államtit-
kára nyújtotta át Simon Lászlónak a díjat a 
Stefánia Palotában, a Honvédelmi Minisz-
térium október 21-i ünnepségén

Választókerületi
programok

Országgyűlés I. vk.

Vargha Tamás

Vargha Tamás országgyűlési 
képviselő irodájában (Piac 
tér 12-14.) Ungváryné Esz-
tergályos Ildikó munkatárs a 
képviselői fogadóórák mellett 
ügyeletet tart minden héten 
kedd, szerda és csütörtök 13 
órától 16 óráig.

Keleti városközpont

Molnár Tamás

Fogadóórát tart Molnár 
Tamás, a 4. számú válasz-
tókörzet önkormányzati 
képviselője 2015. november 
2-án (hétfőn) 16 óra és 17 
óra között a Fehérvári Civil 
Központban, majd 2015. no-
vember 3-án (kedden) 16 óra 
és 17 óra között az Erzsébet 
út 12. szám alatti képviselői 
irodában.
A 4. számú önkormányzati 
képviselő minden hónap első 
hétfőjén illetve minden hónap 
első keddjén ugyanezekben az 
időpontokban és helyszíneken 
várja a körzetben élőket.

Újra lehet majd csónakázni

Elkezdődött a Csónakázó-tó rehabilitációja. A 
felújítás után ismét lehet majd csónakázni a 
tavon.

Kedden kezdték meg a tó vizének 
eresztését. Hétvégére vélhetően 
annyira leapad a vízszint, 
hogy a lehalászást is elvégzik 
a szakemberek, a mederkotrás 
pedig januárban lesz. A kiko-
tort iszapot is hasznosítják, és 
a sziget területe körülbelül a 

mostani duplája lesz. Rendbe 
teszik a tó környékét is: teljesen 
kiépül a sétány a tó körül, és 
a közvilágítást is fejlesztik. A 
teljes rehabilitáció jövő nyár-ősz 

környékére lesz kész. Kis csó- 
nakházat is építenek a tó mellé, 
így a jövőben újra lehet majd 
csónakázni rajta. A munkála-
tok idejére a környéken lakók 
türelmét kérik, hiszen vélhetően 
jelentős szaghatással jár majd az 
iszapréteg megbolygatása.

A Csónakázó-tó az 1960-as évek elején épült. Területe 6,1 hektár, átlagos vízmélysége 1-1,2 
méter, de mára annyira eliszaposodott, hogy néhol ennél jóval alacsonyabb a vízszint. A tó 
megújulása az Orbán-kormány támogatásával a Sóstó rehabilitációs projektjének részeként 
valósulhat meg.

stefkó krisztina
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Színház az egész világ
A Szabadművelődés Háza adott otthont a Paál 
István Országos Amatőrszínházi Találkozónak. 
A háromnapos rendezvényen tizenhat társulat 
mérettette meg magát.

Paál István az amatőr színjátszás 
megkerülhetetlen személyisége 
volt. Az avantgárd, groteszkbe haj-
ló, abszurd rendezéseiről ismert és 
elismert permanens forradalmárt a 
kíméletlen igényesség és őszinteség 
jellemezte. A műfaji kísérletezés 

úttörője volt, aki örökül hagyta mai 
követőire a hitelességet. 
Bartyik Gábor, a fesztivál főszerve- 
zője számára fontos, hogy az amatőr 

színjátszás egyre inkább teret nyer 
hazánkban, s színvonalában, ha 
lassan is, de közelít a profi szín-
játszáshoz: „A jellemzőink nem változ-
tak. Amit másként csinálunk, az talán 
a témaválasztás, a darabok hangulata: 
a komolytól inkább a bohémabb felé 
tendál. Ez leginkább annak köszönhető, 
hogy mostanság szereti mindenki úgy 
eltölteni a szabadidejét, hogy nem 
véresen komoly tragédiát próbál. A 
mostani kínálatban így elsősorban a víg-
játékok és a kellemesebb hangú darabok 
jelennek meg. Természetesen találko-

zunk komorabb hangú darabokkal is. 
A fejlődés tetten érhető. Idén tizenhat 
csapat jelentkezett a versenyprogramra. 
Az általuk színpadra állított darabok 

kiállják az idő próbáját, és jó szóra-
kozást nyújtanak a közönségnek is.”
Nagy Judit, a Szabad Színház 
művészeti vezetője, rendezője 

szerint az amatőr színjátszás 
már kilépett a gyermekcipőből, a 
tehetségek egyre inkább kibonta-
koznak: „Kósa Zoltán Amatőrök című 
kötete jutott eszembe. Paál Istvánnak 
és kortársainak volt a szójátéka, hogy 
az amatőrök ama tőrök, akik megvil-
lantják a pengéiket a társadalom előtt, 
a színházművészet előtt. A mozga-
lomnak az a legnagyobb értéke, hogy 
stílust vált, hogy reformokat hoz a 
színház világába, és korlátok nélkül 
gondolkodik.”

A Szabad Színház társulata Sławomir Mrožek 
Nyílt tengeren című darabjával aratott sikert

vakler lajos

Papírmerítés és könyvkötés

A papírmerítéstől a könyvkötésig címmel 
rendeztek kiállítást a Szent István Művelődési 
Házban. A nagy érdeklődéssel várt tárlaton be-
mutatkoztak a két míves mesterség képviselői.

Az ősi mintára készített alkotások 
nemcsak szemet gyönyörködtetőek, 
hanem ezredévek óta az egyik 
legfontosabb előrelépést testesítik 
meg az írásbeliség kultúrájának 
megőrzésében. A papírmerítő- és 
könyvkötőmesterek tudása a XXI. 
században is rendkívül fontos. Az 
írásbeliség kultúrájának általánossá 
válásától a papír kincs. Mintegy két- 
ezer évvel ezelőtt a kínaiak fejlesz-
tették tökéllyé, de a papírmerítés és 

a könyvkötés a mai napig inkább 
művészet, mint mesterség, ahogy 
ezt Vergilius szavai is megerősítik: 
„Az íráshordozó anyagok készítése 
az a művészet, amely minden más 
művészetet megőriz.”
A kiállítás megnyitójának napján, 
nemzeti ünnepünkön tartotta 
Székesfehérváron éves találkozóját 
a Könyvkötők Országos Ipartestü- 
lete. Az ülésen a könyvkötő szakma 
legmagasabb kitüntetését vehette át 
Mórocz István: több évtizedes szak-
mai munkásságáért a gyémánt díjas 
kézműves kompaktor elismerésben 
részesült.
A kiállítás november 21-ig látogat- 
ható a Szent István Művelődési 
Házban.

Mórocz István munkáival méltán nyerte el a könyvkötő szakma legrangosabb elismerését

Kultúrszomj

Francesco

November 4. 17 óra, Szent István 
Hitoktatási és Művelődési Ház
Assisi Szent Ferencnek, minden 
idők egyik legnépszerűbb szent-
jének misztikus és rendhagyó 
életét dolgozza fel ez a Hermann 
Hesse írásai alapján készült film.
A XIII. századi Itália zűrzavara és 
vadsága közepette Francesco, a 
vagyonos kereskedő fia otthagy-
ja a gazdagságot és kényelmet, 
hogy osztozva a szegények nehéz 
sorsában, életét Istennek és mások 
megsegítésének szentelje. Példáját 
követve óriási tömegek hagyják ott 
régi életüket azért, hogy lelkiisme- 
retükre hallgatva kövessék őt. Egy 
megalkuvásokat nem tűrő, fordu-
latos élet eseményeit beszéli el ez a 
kiválóan megrendezett alkotás.
Liliana Cavani Arany Pálma-díjra 
jelölt rendezésének főszerepében 
Mickey Rourke és Helena Bonham 
Carter nyújt feledhetetlen alakítást.

Kamarakórus-hangverseny

Október 30. 18 óra, Szent István 
Hitoktatási és Művelődési Ház
A Klapa Anima Maris kamarakórus 
hangversenye. Karnagy: Iva 
Rončević. A koncerten klasszikus 
kórusművek mellett a hagyományos 
dalmát dalok világával ismerkedhet 
meg a zeneszerető közönség.

vakler lajos

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:

Parkolóhelyek:
• Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt 

udvarban parkolóhelyek;

Irodák:
• Honvéd u. 1 . szám alatti irodaépületben 

irodahelyiségek;

Garázsok, raktárak:
• Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt 

udvarban garázsok, raktár;
• József Atti la kollégiumnál (Hosszúsétatér 

felől) 68 m2-es használaton kívüli 
hőközpont;

Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Kelemen B. u. - Kodolányi 

J. u. sarkán, használaton kívüli hőközpont
 
 

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;
  ingatlankezeles@szepho.hufo
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Gyurkovics Tibor Fészekalja című családi drámája igazi jutalomjáték volt a Péntek 3 Tejátrum 
színjátszói számára. Nem véletlenül nyerték el a fesztivál nagydíját.
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Fejér Megyei Őszi Tárlat
Ebben az esztendőben Székesfehérváron, a 
Szent István Múzeum Csók István Galériájában 
rendezték meg az Őszi Tárlatot. Csaknem nyolc-
van kortárs képző- és iparművész mutatta be az 
elmúlt két esztendőben készült alkotásait.

Brájer Éva, Székesfehérvár 
kultúráért felelős alpolgármes- 
tere örömének adott hangot, 
hogy a Fejér megyei művészek 
ismét sokszínű alkotásokkal 
jelentkeztek: „Nagyon izgalmas 

ez a Székesfehérvár határain 
túlmutató találkozó. Mint kiállítás 
is nagyon érdekes, hiszen megmu-
tatja, hol tartanak a Fejér megyei 
képzőművészek az alkotás folya-
matában.” 
Szűcs Erzsébet művészet-
történész, a Városi Képtár–
Deák-gyűjtemény igazgatója 
számára az Őszi Tárlat az 
egyik legfontosabb művészeti 
esemény Dunaújvárosban il-
letve Székesfehérváron, hiszen 
az három generáció művészi 
munkáinak összegzése: „Nyolc- 
van alkotó adott be pályáza-

tot. Örülök ennek a számnak, 
hiszen összesen száz megszólított 
művész volt. Évről évre látszik, 
hogy fontosnak tartják ezt a 
megmérettetést. Ezen a tárlaton 
több generáció mutatkozik be, 
szerencsére még itt van velünk 
a hetven körüli nagy generáció, 

akik a hatvanas évek elején és 
a hetvenes évek elején törtek be 
a művészvilágba, aztán van az 
ötvenes korosztály, akik legtöbbje 
művészeti iskolákban tanít. És 
a művészeti iskolák révén meg-

jelentek azok a fiatalok, akik te-
hetségüknél fogva jelentős szerepet 
játszanak és értéket teremtenek a 
képzőművészetben. Úgy lehet jelle-
mezni a Fejér megyei művészéletet, 
hogy a három nemzedék kiegyen- 
súlyozott képet ad a kortárs 
képzőművészetben.” 
Izinger Katalin művészet-
történész, a kiállítás kurátora és 
rendezője számára esztendőről 
esztendőre nagy kihívás a tárlat 
megrendezése. Ő az, aki folya- 
matosan figyelemmel kíséri a 
művészek munkáját év köz-
ben is, hogy aztán az esemény 

rangjához méltó anyagok 
kerülhessenek a kiállítótérbe: 
„Utoljára négy éve volt Székes-
fehérváron, a Csók Képtárban 
a megyei tárlat. A minőség – 
amint az várható volt – kiváló, 
korosztályoktól függetlenül. Azok 
a művészek, akik itt kiállítanak – 
főleg a fiatalok – rendkívül sokat 
fejlődtek. A legkülönbözőbb mű-
fajokban mutatják meg tudásukat. 
A festmények, grafikák, szobrok, 
kerámiák mind azt mutatják, mi- 
lyen rendkívül széles a Fejér 
megyei művészpaletta.” 
Nagy Benedek szobrászművész 
ezúttal fából álmodott mara-
dandót, személyes részvételével 
erősítve az Őszi Tárlat rangját: 
„Tetszik nekem ez a kiállítás, 
nagyon változatos. Én magam – 
annak ellenére, hogy általában 
köztéri munkákat készítettem az 
utóbbi időben – most a magam 
örömére azt a régóta foglalkoztató 
témát valósítottam meg, hogy a 
fák milyen tereket nyitnak meg. 
Tettem ezt azért, mert egy olyan 
miliőben élek, ahol a hegyoldal, 
a tér, a növényzet és a fa 
meghatározó.”
Miklós János keramikus, szob-
rászművész olyan formabontó 
alkotással jelentkezett, amely 
az alkotó szándéka szerint 
a kor mindennapjainak me-
mentója: „Nagyon sok tragikus 
dolog történik ma a világban, 
ezt próbáltam megmutatni a 
magam sajátos eszközeivel, 
mert ezt a sok szomorúságot 
nem tudom szó nélkül hagyni. 
A mostani kerámiámon ezek 
a történések jelennek meg, 
kicsit másként, tárgyiasult 
formában.”
A kiállításon átadták az 
alkotói díjakat is. Fejér megye 
önkormányzatának díját 
Gráf Dóra, Székesfehérvár 
önkormányzatának elismerését 
Kis Róka Csaba, Dunaújváros 
önkormányzatának díját pedig 
Kiss Anna vehette át. A Duna- 
újvárosi Művészetért Alapít-

vány a kiállító alkotók közül 
Nemes Ferencet találta a leg-
jobbnak.

A tárlat december 13-ig te- 
kinthető meg a Szent István 
Király Múzeum Csók István 
Galériájában.

Nagy Benedek ezúttal a fát álmodta szoborrá

vakler lajos

A kiállítókhoz hasonlóan a látogatók is több generációt képviseltek

A rangos szakmai zsűri díjazottjai: Gráf Dóra, Kis Róka Csaba és Kiss Anna

Az alkotói szabadság tárgyiasult formákban 
is megmutatkozott

fo
tó

k: 
sim

on
 er

ik
a



6 2015. október 29.FehérVár Egészség

„Szívügyünk Fehérvár”
Mit jelent az egészség a gyerekek számára? 
Van, akinek a friss gyümölcsöket, a rendszeres 
úszást, de olyan is akad, aki számára egy 
jó erdei kirándulás jelképezi az egészséges 
életmódot.

Az óvodásoknak és kisiskolásoknak érde-
mes most is ceruzát, ecsetet vagy éppen 

zsírkrétát ragadni és pályázni. Immár har-
madik alkalommal várják az egészséges 
életszemlélettel kapcsolatos gyermek-
rajzokat. Székesfehérvár önkormányzata 
és a Fejér Megyei Szent György Kórház 
rajzpályázatot hirdet a gyermekek számá-
ra. A felhívás a „Szívügyünk Fehérvár” el-
nevezésű nagyszabású szűrőprogramhoz 

kötődik, amit november 10-én szerveznek 
meg városunkban.

A szervezők nem titkolt célja, hogy a 
rajzpályázattal motiválják a gyerme-
keket az egészséges életszemléletben 
való gondolkodásra. A Szabadművelő- 
dés Háza immár harmadik alkalom-
mal házigazdája a rajzpályázatnak. 
Kiss Dorottya igazgató elmondta 
azt is, hogy évről évre sok száz 
gyermekrajz érkezik be a felhívásra: 
„Témaválasztásban, technikában, sőt 
méretben sincs megkötés. Szabadon 
szárnyalhat a gyermekek képzelete. 
Nagyon jó dolognak tartom, hogy 
a korábbi években a pedagógusok a 
pályázathoz kötődően mindig tartottak 
az egészséggel, egészséges életmóddal 
kapcsolatos foglalkozásokat a gyere-
keknek, amikor az életkornak megfelelő 
módon beszélgettek is a témáról, amit 
utána aztán feldolgoztak az óvodások-
kal, kisiskolásokkal. Minden beérkező 
munka kiállításra kerül majd november 
10-én a Vodafone Sportcsarnokban.” – 
tájékoztatta a Fehérvár magazint az 
intézményvezető. Lehet egyéni és 
csoportban készített munkákkal is 
pályázni. Több kategóriában várják a 
munkákat, a beérkezett alkotásokon 
fel kell tüntetni a pályázó vagy 
készítők nevét, intézményét.

A munkák díjazására november 10-én az egészségügyi szűrőnap 16 órai megnyitója után kerül 
sor. A programot idén is úgy állították össze, hogy a család apraja-nagyja együtt vehessen részt. Beküldés helye: A Szabadművelődés 

Háza (8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3.)
Beküldési határidő: 2015. november 5. 
(csütörtök) 18 óra

látrányi viktória

Informatikai fejlesztés a kórházban

Több száz millió forintból több száz régi számító- 
gépet cserélnek le újakra a Szent György Kórház-
ban. A fejlesztésnek köszönhetően gyorsabb és 
biztonságosabb lesz a betegkiszolgálás.

Teljesítményüket tekintve jobbak 
és biztonságosabbak, méretüket 
tekintve azonban kisebbek azok a 
gépek, melyeket egy nyertes pályá- 
zatnak köszönhetően beszerezhetett 
az egészségügyi intézmény. Időszerű 

volt már a fejlesztés: a kórház számí- 
tógépei már tíz-tizenöt éve állnak a 
betegek szolgálatában. 
„Ennél a fejlesztésnél elsősorban az 
egészségügyi ellátó területre koncent- 
ráltunk. Az orvos-beteg találkozások 
segítésére építettünk be hatszáz gépet. 

A szakrendelők gépeit teljes egészében 
lecseréljük, az orvosok és asszisztensek 
munkája így gyorsabb és biztonságosabb 
lesz.” – mondta el lapunknak Vincze 
László, a kórház informatikai osztály-
vezetője. 
Az egészségügyi intézmény főigazgató-
ja szerint elengedhetetlen a kórházak 
folyamatos fejlődése. Csernavölgyi 
István elmondta: a mai modern világ-
ban és a gyógyításban a megfelelő és 
stabil informatikai hálózat alapelvárás. 
Egy ekkora volumenű fejlesztés pedig 

gyorsabb betegkiszolgálást eredmé- 
nyezhet, mindenki megelégedésére. 
A több száz millió forintos beruházás- 
nak köszönhetően a számítógépek 
cseréje folyamatosan zajlik, az 
ütemezési tervek szerint negyedéven 
belül a teljes gépparkot lecserélik.

Az új számítógépek helytakarékosak és energiatakarékosak: a számítógép alkotórészei, 
például a dvd-meghajtó és az alaplap is a monitorral egy készülékházba van építve

leffelHolcz marietta
Váltson 

tisztességes, átlátható, 
szakszerű és megbízható 

társasházkezelésre!
 

Amennyiben társasháza jövőjét 
kompromisszumok és rejtett 

költségek nélkül képzeli el, válassza 
a SZÉPHŐ Zrt.  megújult társasház-

kezelését, megbízható szakértői 
háttérrel, új díjcsomagokkal!

Érdeklődjön különböző díjcsomagjainkról!

tarsashazkezeles@szepho.hu
email címen                  

illetve

22/ 541-300/3010
+36/30 494 5707

telefonszámon
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Véradást szerveznek

A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó 
Szolgálat munkatársai október 30-án, pénte-
ken 11 és 18 óra között rendkívüli véradást 
szerveznek az Alba Plazában. Magyarországon 
évente ötszázezer egység vérre van szükség a 
betegellátás számára. A nők évente háromszor, 
a férfiak ötször adhatnak vért.

Véradó lehet minden 18 és 65 év 
közötti ember, akinek a testsú-
lya meghaladja az ötven kilót 
és egészségesnek érzi magát. A 
véradáshoz eredeti Taj-kártya, 
személyi igazolvány és lak-
címkártya szükséges. Véradás 
előtt ajánlott a folyadékbevitel 
és az étkezés. Fontos tudni azt 
is, hogy két véradás között 56 
napnak kell eltelnie. A véradás 
egyben szűrővizsgálat is, így a 
véradók visszajelzést kapnak 
egészségügyi állapotukról. Azok, 
akik vért adnak, a betegségre 
utaló jelek esetén kérés nélkül is 
kézhez kapják a leleteket. Egyéb-
ként kérésre minden további adat 
is rendelkezésükre áll. A véradás 
után a mintacsövekbe levett vért 
minden alkalommal kivizsgálják, 
függetlenül attól, hogy a véradó 
hányszor adott vért. A tetoválás 
és a testékszer nem kizáró ok, ha 
elkészülésük óta eltelt fél év. A 
véradás 30-45 percet vesz igény-
be, adatfelvétellel és kivizsgálás-
sal együtt.

látrányi viktória
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Ötvenkilenc éve ragadtak fegyvert
1956. Van, aki átélte, van, aki túlélte és van, 
aki elesett. Van, aki félt, van, aki fegyvert 
fogott. Van, aki büszkén emlékszik, van, aki 
összeszorult szívvel. És olyan is van, akinek 
emlékezni kell: az őket követő generációknak. 
A forradalom és szabadságharcra Székesfe-
hérvár koszorúzásokkal, ünnepi műsorokkal és 
díszközgyűléssel emlékezett.

Az ünnepi ülés a Megyeháza Dísz-
termében a Himnusszal kezdődött, 
a Vox Mirabilis kamarakórus 
előadásában. Ezt követően Molnár 
Krisztián, a megyei közgyűlés el-
nöke tartotta meg ünnepi beszédét: 
„A magyar nemzet ezer év alatt 
megtanulta, hogy a szabadságról, a 
hazáról nem elég csak beszélni. Ezekért 
harcolni kell, és tenni a békés hét-
köznapokban is. Megtanultuk ezt, emi-
att vagyunk ma itt, Európa szívében, az 
ezeréves magyar államban. És tegyük 
hozzá azt is, talán éppen ezért lehet 
még itt, viheti tovább kereszténységben 
gyökerező hagyományait, értékeit egész 
Európa is. Úgy tűnik, ezeken a végeken 
emberöltőről emberöltőre meg kell az 
országot védeni. Európa szerencsésebb 
részein ezt gyakran nem értik, hisz 
nekik több száz éve eleve adott ez a 
szabadság, sok-sok nemzedék óta nem 
kellett küzdeniük érte. Köszönjük 
1956 forradalmárainak, hogy tettük, 
a nemzet iránti elkötelezettségük még 
ma is, több mint fél évszázad múltán is 
zsinórmértékként szolgál utódjaiknak! 
A legkevesebb, amit mi tehetünk, hogy 
igyekszünk méltóak lenni hozzájuk!” 
– fejezte be gondolatait a megyei 
közgyűlés elnöke.
Cser-Palkovics András polgármester 
ünnepi beszédében arról beszélt, 
hogy ebben az évben fókuszba 
került az emberek elnyomástól 
való félelme, és a szabadságért való 
menekülés: „Aki akar, számos párhu-
zamot fedezhet fel az 1956-ot megelőző, 
majd az azt követő történések és a mai 
forradalmi változások következményei 
közt: a személyi kultusz, a hatalom 
önkénye, a lázadás, a harc, a megtorlás, 
a tömeges menekülés a szabadságért 
küzdők és az értük elbukók szenvedé-
seit szegélyezik. Úgy tűnik hát, hogy 
a vágy az önmagunk fölötti szabad 
rendelkezésre kor- és kultúrafüggetlen, 
mert az a gondolkodó, magát valamire 

tartó emberben mindenütt és minden- 
kor felébred. Pedig igazából már az 
olyan alapvető fogalmakat sem könnyű 
tisztázni, hogy mi az önkény, mi az 
elnyomás vagy mi a szabadság. Bár ez 
utóbbiról a Nobel-díjas Octavio Paz 
egyszerűen csak annyit mondott, hogy 
a szabadság nem más, mint két szó, az 
IGEN és a NEM közötti választás.” 
A polgármester hangsúlyozta, hogy 
a szabad döntés jogától senkit sem 

szabad megfosztani. Ezt követően 
Martin Luther King szavait idézte: 
„Abban a percben, abban a másod-
percben, amikor elkötelezed magad 
a szabadságnak, függetlenségnek és 
igazságnak, akár meg is ölhetik a 
tested, a lelked akkor is győzni fog.” 
–  majd így folytatta: „’56 – bár 
gyorsan ellobbant – mégsem mondható 
szalmalángnak. Inkább volt egy hatal-
mas hőtől fellobbanó keményfa hasáb, 
amit ugyan elolt a rázúduló vihar, de 
a felszín alatt izzik, parázslik tovább. 

Akik az elkövetkező évtizedekben meg 
akarták melengetni a lelküket, ’56 
emlékét húzták közel magukhoz. Akik 
a nemzethez való hűségről akartak 
példát mondani, ’56-ról szóltak – vagy 
legalább suttogtak. 1956 forradalma 
– amíg lesz magyar – nem egy elvont 
eszmére tanít minket. 1956 maga az 
eszme! Tisztesség, felelősség, önfelál- 
dozás, szabadság. Legyünk mindig 
méltók hozzá! Kötelez bennünket!” 
– fejezte be gondolatait Cser-Palko-
vics András. 
Az ünnepi beszédek után a Tiszta 
szívvel című ünnepi műsort tekint- 
hették meg a résztvevők. A darabot 
Matuz János, a Vörösmarty Színház 
művészeti intendánsa rendezte. 

A fehérvári fiatalok, Szabó Diána, 
Kurucz Flóra, Szigethy Norbert, 
Börcsök Olivér, Komlóssy Márk, 
Körmendi Kristóf, Strasszer Do-
monkos és Detre Soma az ‘56-os 
egyetemisták szemszögéből mutatta 
be a forradalom izgalmas, mégis 
szomorú eseményeit. Nyolc pesti 
forradalmár, akiknek a sorsát meg-
pecsételte és összefonta a forrada-
lom – hiába volt egyikük sportoló, 

másikuk zenész vagy éppen egy 
teljesen hétköznapi fiatal.
A műsort követően elismerése-
ket adtak át. A Fejér Megyei 
Közgyűlés elnökének dicséretében 
részesült Barabás János címzetes 
rendőr alezredes és  Bor Norbert 
címzetes rendőr főtörzsőrmes-
ter a határaink megvédéséért 
nyújtott színvonalas rendőri 
munkájukért. Elnöki dicséretben 
részesült Kovács Balázs szakasz-
vezető, a Magyar Honvédség 

Összhaderőnemi Parancsnokság 
állományában kiemelkedő hiva- 
tástudattal és elkötelezettséggel 
teljesített szolgálataiért és Oláh 
József ezredes a déli határszakasz 
védelme érdekében teljesített 
magas színvonalú szervező- és 
koordináló munkájáért.
A megyeházi ünnepség után az 
ötvenhatosok terén folytatódott a 
megemlékezés, ahol Sinka Jenő, a 
POFOSZ megyei elnöke vissza- 
emlékezését követően a megye 
és a város, az egyházak, pártok, 
társadalmi szervezetek vezetői 
koszorúzták meg a forradalom 
Szabó-palota előtt meggyilkolt 
áldozatainak emlékművét.

A fiatalok ünnepi műsorának egyik pillanata

szaBó petra

Négyen részesültek a Fejér Megyei Közgyűlés elnökének dícséretében

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!
Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

Betlehemi szép csillag

Immár tizenharmadik alkalommal 
hirdeti meg a Betlehemi szép csillag 
című pályázatot a Fehérvári Kézművesek 
Egyesülete, a Szent Donát Alapítvány és 
a Szent István Művelődési Ház. Hivatásos 
és amatőr alkotóktól egyaránt várják a 
pályaműveket, melyek közül a legjob-
bakat kiállításon is bemutatják.

Szebbnél szebb alkotások 
érkeznek be minden évben 
a Betlehemi szép csillag 
elnevezésű pályázatra. A 
megkötés csupán annyi, 
hogy a betlehemi jelenetek 
természetes anyagokból 
készüljenek, például agyag-
ból, csuhéból, fából, textilből, 
üvegből, de gyapjút vagy épp 
nemezt is használhatnak 
a betlehem elkészítéséhez 
az alkotók. A pályázaton 
ifjúsági és felnőtt kate-
góriában hivatásos kézmű-
vesek és műkedvelő alkotók, 
alkotócsoportok egyaránt részt 
vehetnek, ám legfeljebb három 
tárgyat adhatnak be, melyek az 
eddigi pályázatokon még nem 
szerepeltek. A szakértő zsűri 
értékelése után a legszebb 
műveket kiállításon is be-
mutatják, alkotóikat pedig 
díjazzák. A pályaműveket no-
vember 24-én és 25-én 9 és 17 
óra között lehet leadni a Szent 
István Művelődési Házban, a 
Liszt Ferenc utca 1. szám alatt. 
A tizenharmadik alkalommal 
meghirdetett pályázat célja, 
hogy hozzájáruljon az ünnepre 
való meghitt felkészüléshez.
A tárlat megnyitóját és a 
díjátadó ünnepséget november 
28-án, szombaton 14.30-kor 
tartják a Szent István Hitok-
tatási és Művelődési Házban. 
Az adventi időszakban szom-
batonként mind az intézmény-
ben, mind pedig a Fehérvári 
Kézművesek Egyesületének 
házában várják majd a csalá-
dokat: mindkét helyszínen 
saját maguk készíthetnek 
ajándékokat szeretteiknek.

leffelHolcz marietta
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A lakók fizetik a vízóracserét
Idén húszezer mellékvízmérő hitelesítése jár 
le Fehérváron. Ezek kicserélésének költsége a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény és egy 
2013-as kormányrendelet értelmében már a 
felhasználókat terheli. Az összeg lakásonként 
változó. Ha csak egyet kell kicserélni, akkor 
hozzávetőlegesen tízezer, ha kettőt, akkor 
tizenötezer, ha négyet, akkor huszonötezer 
forintot kell fizetni.

Ebben az évben körülbelül ötezer-
hétszáz bekötési főmérő, és megkö-
zelítőleg húszezer mellékvízmérő 
hitelesítése jár le. Fontos megje- 
gyezni, fővízórája minden olyan 
ingatlannak van, ahol van vezetékes 
víz, míg mellékvízórákat jellemzően 
a társasházakban szereltek fel. 
Az előbbiek cseréjét továbbra is a 
Fejérvíz végzi a saját költségén, míg 
az utóbbiakat a megváltozott jog- 
szabály miatt ezentúl a lakóknak 
kell állniuk. A fehérvári vízmű 
korábban a mellékmérők csere-
költségét magára vállalta és beépí-
tette a vízdíjba, de erre most már 
nincsen jogi lehetősége.

Legalább tízezer forintba 
kerül

Tögl Lászlóné, a Lakásbérlők és 
Lakástulajdonosok Érdekvédelmi 
Egyesületének elnöke elmondta, 
hogy a Fejérvíz még áprilisban 
értesítette azokat a lakástulaj-
donosokat és közös képviselőket, 
akiknek lakásában, épületében az 
idén lejár a vízórák hitelesítése. Az 
egyesület a témával kapcsolatban 
tavaly novemberben tartott egy 
fórumot, ahol kiemelték: a vízórák 
cseréjét ezentúl mindenki magának 
fizeti.
„Akik nem jöttek el és nem olvasták 
el az értesítőleveleket, akkor fognak 
meglepődni, amikor a vízmű benyújtja 
nekik a számlát.” – jegyezte meg az 
elnök.
A vízórák száma eltérő. Egy 
mellékmérő van azokban az 
ingatlanokban, ahol a meleg vizet 
saját bojler állítja elő. A legtöbb 
lakásban két vízóra van, de akad 
négymérős megoldásra is példa, 
jellemzően olyan paneleknél, ahol 
a hideg és a meleg víz két külön 
strangon jön föl.

„Ahol csak egy mellékmérő van, és a 
tu-lajdonos egyedileg intézi a cserét, akkor 

valamivel többet fizet tízezer forintnál. Ha 
viszont a társasház illetve a lakásszövet-
kezet megszervezi, akkor a csere költsége 
nem éri el a tízezer forintot, mert ilyenkor 
a szakembereink egyszerre több lakásban 
tudnak dolgozni. Van olyan lehetőség 
is, hogy a lakó nem a vízművel, hanem 
egy vízvezeték-szerelővel végezteti el a 
munkát. Ilyenkor a plomba levételénél és 
feltételénél kell kimenni munkatársunknak, 
ami természetesen díjjal jár.” – tette hozzá 
Karászi Gáspár, a Fejérvíz műszaki 
vezérigazgató-helyettese, akinek nincs 
tudomása arról, hogy az utóbbi meg- 
oldást eddig valaki igénybe vette volna.

Részletekben, egy összegben 
vagy közös költségként

A pénzt a vízmű felé egy összegben 
kell kifizetni. A legtöbb háznál a 
közös képviselő szedi be a díjat. A 
Fehérvár magazin Facebook-olda- 
lára érkeztek olyan hozzászólások, 
amelyekből kiderült: vannak olyan 
társasházak, lakásszövetkezetek, 
ahol a nehéz anyagi helyzetben 
lévő lakók számára részletfizetési 
lehetőséget ajánlottak fel.
Az 1. sz. lakásszövetkezet aktívan 
részt vett és részt vesz a csere le- 

bonyolításában, de a lakóknak saját 
maguknak kell az esetenként több 

tízezres költséget finanszírozniuk. 
Farkas Béla elnököt ezzel kapcso- 

latban megkerestük, de kérdé-
seinkre lapzártánkig nem érkezett 
válasz. 
A Tóvárosi Lakásfenntartó Szövet-
kezetnél teljesen más a gyakorlat: 
„Az alapszabályzatunkat módosítottuk, 
ennek értelmében a mellékvízmérők 
csereköltségét a szövetkezet vezetése 
gazdálkodja ki, így a lakók közvetlenül 
nem fizetnek. A díjat a közös költség-
be építettük be, amit ebben az évben 
egységesítettünk. Ebből kifolyólag van-
nak olyan házak, ahol havi szinten nulla, 
vannak olyanok, ahol egy-kétszáz forint, 
és vannak olyanok, ahol nyolcszáz forint 
pluszköltség terheli a tulajdonosokat.” 
– mondta Szabó Ernő, a Tóvárosi 
Lakásszövetkezet elnöke.
Az új mellékvízórákba egy rádiós 

távadót is felszerelnek, így a jövő-
ben a leolvasóknak nem kell bejut-

niuk a lakásba, mert a lépcsőházból 
vagy az utcáról is le tudják kérni 
a mérőállást. Ebből kifolyólag a 
vízóraállásokkal nem lehet annyit 
trükközni. Például nem lehet valót-
lan állást kiírni az ajtóra. Várhatóan 
ezentúl a főóra és a mellékórák 
összege között sem lesz különbség, 
amit a szövetkezetnek vagy a tár-
sasháznak kell finanszírozni.

A szabályokat rugalmasan 
kezelik

Eddig hatezer mérőt cseréltek ki, 
ami jól mutatja, hogy a munkála-
tok az év vége felé feltorlódtak. Ha 
valaki elmulasztaná a vízóracserét, 
akkor a lejárattól kezdve nem kap 
egyéni számlát, így az ő fogyasztása 
hozzáadódik a társasházi illetve a 
lakásszövetkezeti főmérő külön-
bözetéhez.
Karászi Gáspár megjegyezte, 
rugalmasan fogják kezelni, ha 
valaki önhibáján kívül nem tudta 
lecseréltetni a mellékmérőjét, vagy a 
társasház nem időben rendelte meg 
a szolgáltatást. De a jogszabályokat 
mindenképpen be fogják tartani.

A mellékvízmérők hitelesítése nyolc év után lejár. Cseréjükért a lakástulajdonosoknak kell fizetni, de a társasházak, lakásszövetkezetek sokat 
tehetnek a terhek csökkentéséért. Csak nem mindegyik akar...

kurucz tünde

Horoszkóp
október 29. – november 4.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Kos 03. 21. – 04. 20.
Egy változás, ami most Ön előtt áll, nagyon boldoggá 
teheti. Amennyiben most párkapcsolatban él, tegyen 
meg mindent a kapcsolata elmélyítéséért, szorosabbá 
tételéért, és ne hagyja, hogy rokonai vagy barátai 
beleszóljanak a kettőjük dolgaiba!

Ikrek 05. 21. – 06. 21.
Pénzügyeit illetően jó híreket kaphat. Ha pénz üti 
a markát, ne kürtölje szét! A szerelem mostanság 
nagy jelentőséggel bír az Ön számára. Nehéz lesz 
megkötnie azt az embert, akivel együttélést vagy 
házasságot tervez.

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.
Egy már majdnem elfelejtett személy vagy dolog újra 
beléphet mostanság az Ön életébe. A kedvességével, fi-
gyelmességével nem tud mindenkit meggyőzni. Olyan 
valakinek viszont, akit nem tud elviselni a környezeté-
ben, nem kell szívességeket tennie.

Bika 04. 21. – 05. 20.
Rájön a napokban arra, hogy mi is az, ami Önnek va-
lóban a legfontosabb. A munkakörnyezetében figyeljen 
oda az emberekre! Kerülje a pártoskodást viták esetén! 
Sajnos van rá esélye, hogy bizonyos tetteivel akaratlanul 
maga ellen fordít másokat, legyen tehát óvatos!

Rák 06. 22. – 07. 22.
A barátok, a család és a kollégái a kedvességét nagyra 
becsülik. Önt kedves embernek ismerik el. Utazás van 
kilátásban, vagy téli vakáció céljából vagy pedig egy 
fontos munka miatt. Bármi legyen is az ok, lelke szinte 
felpezsdül, elérkezik végre a hőn áhított szabadság ideje.

Szűz 08. 23. – 09. 22.
Ön körül ezen a héten a levegőt a romantika és a sze-
relem tölti meg, érezheti is ennek hatását abban, hogy 
belső hangja előrejelzi, hogy valamilyen kellemes, jó 
változás közeleg az életében. Legyen türelemmel, hogy 
élvezhesse a közeledő csodálatos állapotot!

Jó tudni!
Budapesten és a legtöbb 
nagyvárosban eddig is kellett 

fizetni a mellékvízórák cseréjéért.
A locsolási mellékmérő cseréjét a 
háztulajdonosnak kell fizetni.
A főmérőket négy évente, a 
mellékmérőket nyolc évente kell 

hitelesíttetni.
Évenként hullámzó, hogy mikor 
mennyi vízmérő hitelesítése 

jár le. Ennek két oka van: egyrészt a 
beszerelésük is hullámokban történt, 
másrészt az elmúlt húsz évben kétszer 
változtatták a mellékvízórák lejárati 
idejét. Először hat, később nyolc évre 
hosszabbították meg.

A közös képviselők szerepe
A közös képviselők a cserében fontos szerepet 
töltenek be, hiszen ha egy lépcsőház (legalább 
tíz lakás) közösen rendeli meg, a Fejérvíz 
kedvezményt biztosít a lakók számára.
Ha egy közös képviselő nagyon lelkiismeretes, 
akkor bemegy a Fejérvízhez, lekéri az adott 
ház lakónyilvántartását, és látja, melyik 
lakásban mikor jár le a vízórák hitelesítése.

Mi MEnnyibE KErül?
Mérők száMa árak egyénileg árak csoportos Megrendelés

  esetén (leGaláBB 10 lakás)

egy Mérő (13MM) 10215 Ft 9600 Ft

két Mérő (13 MM) 15935 Ft 14980 Ft

négy Mérő (13MM) 26895 Ft 25280 Ft

forrás: fejérvíz zrt.

fo
tó

: s
im

on
 er

ik
a



9közéleti hetilap FehérVárKözélEt

Jövőre állhat helyre a rend a
Gánts Pál utcában

A Gánts Pál utcában található társasház 
tetőszerkezetének helyreállítási munkálatai 
ezen a héten befejeződnek. Július 8-án a 
lakók feje fölül fújta el a szél a tetőt, a ház 
belső udvara is tele volt romokkal.

Mint ahogy arról korábban 
beszámoltunk, a július eleji 
vihar jelentős károkat okozott 
a Gánts Pál utcában található 
társasházban. Ezerháromszáz 
négyzetméternyi felületről vitte 
le a szél a tetőhéjazatot. A kár-
bejelentést már július 9-én, a 
vihar másnapján megtette a 258 
lakásos székesfehérvári társasház 
közös képviselője. A kárszakértő 
július 13-án érkezett meg a 
helyszínre. Azon a héten mérték 
fel az épületben, a tetőtérben és a 
lakásokban keletkezett sérülése-
ket. A szakértő akkor kiemelte, 
hogy a társasház méretéhez képest 
jelentős a rongálódás, és hogy 
a szerkezeti károsodásokat a 
társasház részére, a belső káro-
kat pedig a lakók részére térítik. 
Mivel a kárfelmérést követően 
kezdődhet meg a kárelhárítás, 
ebben az időszakban még nagy 
kellemetlenséggel járt a legkisebb 
esőzés is, hiszen a tetőtéri lakások 
beáztak.
Csárádi László tájékoztatása 
szerint a tetőhéjazat helyreállítása 
ezen a héten befejeződhet. Mint 
mondja, a lemezelés már el is 
készült, a Gánts Pál utcai oldalon 
csak a szellőzősapkák elhelye- 
zésére várnak. A Hübner An-
drás utca 18-as számú épületénél 
hasonlóan kedvező fejleményekről 
számolt be a közös képviselő, 
a 16-os számnál viszont még 
nincs kész a lemezelés. Kie-
melte, hogy az egész társasház 
tetőszerkezetét megemelte a vihar, 
és ennek megerősítése elenged-
hetetlen ahhoz, hogy a jövőben 
ne történjen hasonló eset. Ezt 
azonban a biztosító nem fizeti. De 
mint mondja, a lényeg az, hogy 
a télre kellőképpen felkészültek. 
Számításai szerint jövőre végez-
nek minden apró simítással, és 
akkor visszatérhet az élet a rendes 
kerékvágásba.
A tetőszerkezet legfontosabb 
helyreállítási munkálatai tehát 
várhatóan ezen a héten elkészül-
nek. Ezzel azonban nincs vége a 
tennivalóknak, hiszen a lakásokon 
belüli javítások még hátravan-
nak, ugyanis sok tetőtéri lakás 
beázott. Debreczeni Tamás – aki 

egy tetőtéri lakásban él család-
jával – arról számolt be, hogy a 
biztosító háromszázezer forintos 
kárt állapított meg nála, és a mai 
napig látszanak a vihar nyomai 
otthonukban. A lakók többsége 

abban bízik, hogy decemberre ez a 
munka is befejeződik.
Csárádi László tájékoztatása 
szerint nagy problémát okoz, hogy 
a gépjárművekben keletkezett 
károkat nem akarja kifizetni a 

biztosító, pedig van olyan lakó, 
akinek kettő autója is összetört, 
amikor a szél által leszakított tető 
ráesett. A közös képviselő szavai 
szerint ezzel kapcsolatban folya- 
matosan tárgyal a biztosítóval.

A tetőhéjazat helyreállítása ezen a héten befejeződhet

Heiter dávid tamás

Mérleg 09. 23. – 10. 22.
Az egészségére fokozott figyeljen ezekben a napokban. 
Óvakodjon a megfázástól, kimerüléstől! Pihenjen 
eleget. A saját belső harmóniáját kényeztető fürdő-
zéssel helyre tudja állítani, se egy finom hangfürdő is 
csodákra képes.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.
Nyíltan elmondhatja a meglátását, ezért még senkit 
sem állítottak falhoz. Végre elégedett a karrierje 
helyzetével, mely végre olyan formát ölt, amire már 
régóta vágyakozott. Tökéletesen végzi a munkáját, 
kapcsolatai pedig elbűvölőek és színesek.

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.
Vigyázzon arra, hogy ne tegyen meggondolatlan 
lépéseket! Ne engedje, hogy az önuralma körüli 
problémák rátelepedjenek a gondolataira! Mostaná-
ban nagyon elfoglalt, de ha a figyelmét a munkájára 
összpontosítja, minden rendben lesz.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.
Ha úgy érzi, hogy közérzetével valami nincs rendben, 
érdemes most nagyobb hangsúlyt fektetnie a testi-lelki 
egészségére. Akad egy-két ügy, ami már nem tűr halo-
gatást. Mostanság a munka megszállottja érdemrend 
illetheti meg.

Bak 12. 21. – 01. 20.
A türelme nincs mostanság a kellő magaslaton. Így hát 
legyen óvatos! A közúti forgalomban is vezessen meg-
fontoltan a napokban! Ezen a héten túlságosan érzékeny, 
túl büszke és érzelmes lehet. Az elég nyilvánvaló, hogy 
mások kérdéseire elég sűrűn vállrándítással válaszol.

Halak 02. 19. – 03. 20.
Bízzon képességeiben és ítélőképességében! Csak 
a saját véleményére hagyatkozzon! Ne hagyja 
semmilyen helyzetben elbizonytalanítani magát, 
bármilyen témáról is legyen szó! Valószínű, hogy 
kételyek gyötrik.

Ilyen volt a Gánts Pál utcai társasház teteje a vihart követő napokban
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Horvát kulturális hét
A Szent István Művelődési Házban megkezdődött a 
horvát kulturális hét. Az ötnapos programsorozatot, 
élve a 2015-ös nemzetiségi alap pályázatának le-
hetőségével, a székesfehérvári Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat szervezi.

Az első napon „Magyar történelmi 
emlékek Horvátországban” címmel 
Bálint Mátyás tekintett vissza a 
múltra: „Olyan előadást állítottam össze, 

amely a Zrínyiek és a Frangepánok korát 
is megidézi, hiszen ők a magyar és a 
horvát történelem szerves részesei. Nem 
feledhetjük, hogy több mint nyolcszáz évig 
éltünk perszonálunióban.”
A Szent László-teremben bemutat-
kozott a budapesti Horvát Óvoda, 
Általános Iskola és Diákotthon is. 

Gojtán Anna igazgató segítségével a 
résztvevők betekintést nyerhettek az 
intézmény mindennapjaiba: „1993 óta 
vagyunk önálló intézmény. Legfontosabb 
pedagógiai céljaink közé tartozik, hogy 
megőrizzük nyelvünket, hagyományainkat 
és nemzeti identitásunkat.”
A hazánkban élő horvátokról, 
bunyevácokról és ráchorvátokról, 
azok néprajzi jellemzőiről, csoport-
jainak kialakulásáról adott ízes 
tájékoztatót előadásában Horváth 
Sándor irodalomtörténész, néprajz-
tudós szerdán este. A magyarországi 
horvátság jellemzően a Dunántúl 
déli részén él, de nagyobb tömbben 
megtalálhatók az Őrségben, Sopron és 
Kőszeg környékén. A körülbelül tizen-
hatezres horvát populáció gazdag népi 
hagyományait, szokásait ma is őrzi.
A horvátok és a magyarok kapcsola- 
ta egyedülálló talán az egész világ- 
történelemben. Két nemzet képes 
volt úgy együtt élni nyolc évszáza-
don át, hogy az egyik nép a másik 
királyságának szerves része volt, 
mégis garantált nemzetgyűléssel ren-
delkezett. Azaz Horvátország a 
Magyar Királyság részeként autonó- 
miát kapott – ezt a Habsburgok 
hatalomra kerülése tette tönkre.
Horváth Sándor előadásában a 
hagyományokról, népszokásokról, 
népviseletekről beszélt, előadását 
képes illusztrációkkal gazdagította. 
Az egykor üldözött bunyevácokat 

(akik délről jőve Baja környékén 
települtek le) a Batthyányak és 
Eszterházyak segítették, amiért 
viszonzásul e családokat és 

népségüket a bunyevácok agyag- 
edényekkel, kerámiákkal látták 
el – mondta előadásában Horváth 
Sándor.

Ha a fazekasságról hallunk, azonnal az Őrség jut eszébe mindenkinek, holott Vas megye és Zala 
megye is agyagos talajjal rendelkezik, ahol több évszázada is jegyezték a fazekasmestereket, 
köztük sok horvátot – mondta előadásában a néprajztudós, Horváth Sándor

vakler lajos és naGy zoltán péter

A horvát hét programjai

Október 29., csütörtök
17 órakor A magyar és a horvát egyház 
történelmi összefonódásai címmel hallhat-
nak előadást az érdeklődők Horváth Árpádtól, 
a SZÍV jezsuita folyóirat főszerkesztőjétől
19 órakor kezdődik a táncház a KOLO 
együttessel

Október 30., péntek
18 órától ad hangversenyt a Klapa Anima 
Maris kamarakórus Zadarból.
20 órától gasztronómiai bemu-
tatón vehetnek részt, akik meglá-
togatják Robert Majanovič horvát 
szakácsot.
A rendezvényeket a Szent István 
Művelődési Házban szervezik.

A horvát előadásokat olyan személyiségek is 
látogatták, mint Lukács László és Gelencsér 
József néprajzkutatók
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A tizenhat éves veszprémi lány jelenleg a Gorsium 
Művészeti Szakközépiskola zeneszakos tanulója. 
Basszusgitározik, énekel, szeret táncolni. Játszott 
már színházban, sokat koncertezett zenekarokkal, 
több tehetségkutatóban is találkozhatott vele a 
közönség. Nevezett a Ki Mit Tube versenyre, és Az 
ének iskolája első évfolyamában Varga Viktor nö-
vendékeként eljutott a döntőig. A Fehérvár Hang-
jára ismerősei biztatására jelentkezett. Jól tette, 
hiszen Pély Barna szerint félelmetesen jól énekel.

Hangja
Fehérvár

2015

Az Olaszfaluban élő tizennyolc éves lány fuvolázik, 
gitározik, zongorázik, a Hang-Szín-Tér Művészeti 
Iskolában jazz- és klasszikus ének képzésre jár. Ko-
moly színpadi tapasztalattal rendelkezik, nem áll 
tőle távol a színház és a modellkedés világa sem. 
Megnyíló, segítőkész, kitartó fiatal, aki produkciói-
val az idei versenyen is az éneklés és a zene iránti 
szeretetét szeretné megosztani az emberekkel. A 
válogatóra választott dalai hallatán Kelemen Ange-
lika nagyon muzikálisnak tartotta.

A tizenöt éves solymári lány idén kezdte meg ta-
nulmányait Bodajkon, a Hang-Szín-Tér Művészeti 
Iskolában. Ügyesen játszik hegedűn és gitáron is. 
A Fehérvár Hangja tehetségkutatóra – a mezőny 
egyik legfiatalabbjaként – tapasztalatszerzés cél-
jából jelentkezett. A bájos tini a válogatón hamar 
meggyőzte a zsűrit. Pély Barna azt mondta neki, 
miközben arra buzdította, ne csak énekelje, ha-
nem adja is elő a kiválasztott Anthony Hamilton 
és India Arie dalokat: „én hiszek benned”.

Barcsik Boglárka

John Legend All Of Me című dala nagyon népsze-
rű volt a válogatón fiatalok között. A tizennyolc 
éves dunaújvárosi fiú is ezt választotta elsőként, 
ám a zsűrit második dalával, a Jégszív előadásá-
val nyűgözte le igazán. Kelemen Angelika szerint 
nagyon érzékeny a zenére. A versenyen szeretne 
fejlődni, tapasztalatot szerezni és nagyon kíváncsi 
a profik véleményére. Kossuth-udvari beéneklése 
után a Pelikán Kamaraszínház színpadán beéne-
kelte magát a huszonnégy továbbjutó közé.

Barkóczi Gyula

Arany Timi

Bachstedter Regina

A tizenhat éves székesfehérvári lány a versenyben 
tapasztalatokat szeretne szerezni, nagyon kíváncsi 
a Fehérvár Hangja zsűrijének véleményére. Legna-
gyobb célja, hogy befutott énekes legyen. A Kodály 
Zoltán Általános Iskolában több kórus tagja volt, 
el sem tudja képzelni a baráti összejöveteleket 
jammelés nélkül. A Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola 
természetes lazasággal, jó ízléssel éneklő diákja a 
válogatóra Herbie Hancock és Frank Sinatra dalai-
val érkezett. Váradi Eszter Sára szerint csupa zene.

Bérces Molli

Három éve tanul jazz-éneket a Székesfehérváron 
élő tizenhét éves lány. Öt évig a Kodály Zoltán 
Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művé-
szeti Iskola növendékeként képezte magát, majd 
a bodajki Hang-Szín-Tér Művészeti Iskolába je-
lentkezett. A Fehérvár Hangja válogatóján Amy 
Winehouse, Bill Withers és Etta James slágereivel 
próbálta meggyőzni a zsűrit arról, hogy nemcsak 
szép, hanem tehetséges is.

Berecz Dorka

A tizenhat éves székesfehérvári művészpalánta sok 
műfajban bizonyította már tehetségét, rátermettsé-
gét. Rendszeresen szerepel városi rendezvényeken, 
sikeresen teljesít térségi és országos versenyeken, 
tagja a Megadance tánccsoportnak és színjátszó kö-
röknek. 2015-ben a Versünnep második helyezettje, 
a Fejér Megyei Diáknapok hatszoros aranyérmese, 
a Starfactory Veszprém tehetségkutató különdíjasa 
lett. Az újabb zenei megmérettetésre, a Fehérvár 
Hangjára ismerősei javaslatára jelentkezett.

Börcsök Olivér

A tizennyolc éves székesfehérvári lány idén iratko-
zott be a bodajki Hang-Szín-Tér Művészeti Iskolába. 
Komolyabb zenei előképzettség nélkül nevezett a 
versenyre, mégis sikerült meggyőznie a tehetségku-
tató zsűrijét. A Fehérvár Hangja válogatóján Caramel 
Várt váratlan című szerzeményének előadásakor még 
nem tudta, hogy valóban vár egy hosszú út még rá. 
Tapasztalatot szerezhet, fejlődhet a mások előtt való 
éneklésben, visszaigazolást kap, és sokat tanulhat – 
úgy, ahogy a jelentkezésekor is remélte.

Dömök Réka

Elődöntő: november 14.  Alba Plaza

Döntő: december 11.  Vörösmarty Színház

A továbbjutók bemutatását a következő lapszámban folytatjuk.
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Tökfesztivál, koncertek – ősszel is tele élettel
Október 30. péntek

Palotavárosi Tökfesztivál
16–18 óra, Szent Imre Iskolaház
Az Egyesület évről-évre szervez családi 
rendezvényt, melynek célja, hogy felhívja 
a figyelmet a családi élet fontosságára. A 
szervezők 18 óráig várják a családokat. A 
programon nemcsak tököt faraghatnak 
a résztvevők, de a gyerekeket játékos 
feladatokkal, kézműveskedéssel és apró 
ajándékokkal is várják. A részvétel 
regisztrációhoz kötött, jelentkezni lehet a 
szenaegyesulet@gmail.com, vagy a 30 356 
5907-es telefonszámon.
 
Gsztronómiai bemutató
20 óra, Szent István Művelődési Ház
Robert Majanović horvát szakács dalmát 
ételkülönlegességekkel örvendezteti meg 
az érdeklődőket.

Október 31. szombat

Népzenei családi program
15 óra, VOKE Vörösmarty Művelődési 
Ház
Itt van az ősz, vele együtt megérkezett a 
Fejér Megyei Népzenei Műhely Egyesület 
családi programsorozata, amelynek a 
VOKE Vörösmarty Művelődési Ház ad 
otthont.

Tök jó tökös nap
15 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Faragjon együtt a család apraja-nagyja!
Tamaramusic-jazzkoncert
19 óra A Szabadművelődés Háza
A zenekar tagjai: Mózes Tamara (ének, 

zongora), Florent Souchet (gitár), Anders 
Ulrich (nagybőgő), Simon Bernier (dob).

November 1. vasárnap

Szurkolj velünk!
19 óra, Alba Plaza
Az amerikai futball rajongóit várják 
az Alba Plazában. Óriáskivetítőn lehet 
nézni az NFL meccseit az ételudvarban, a 
Fehérvár Enthroners szakértőivel.

November 2. hétfő

Gerinctorna
17 óra, Köfém Művelődési Ház Kamara-
terem
Kiscsoportos preventív jellegű gerinc-
torna indul gyógytornász vezetésével. 
A programra előzetes bejelentkezés 
szükséges.

November 3. kedd

Családi és Hitéleti program
Családi és hitéleti program
17 óra, Fehérvári Civil Központ
Folytatja „Így élni jó! – gondolatok az 
egészségről” című családi és hitéleti 
programsorozatát az Alba Pont LISZI. A 
térítésmentes rendezvénysorozat előadó-
ja Tornyai Gábor katolikus plébános. Az 
előadás témája: a testem ajándék.
 A harag kezelése
17.30, Szent István Művelődési Ház
Pécsi Rita neveléskutató előadássorozata 
pedagógusoknak és szülőknek:
• Érted haragszom! – nem mindegy, 
hogyan!

• A harag kezelése – tanulható, tanítható!
• Praktikus fogások, edzési terv a harag 
kezeléséhez – saját magunknak és to- 
vábbadásra.

November 5. csütörtök

Vörös október
18 óra, A Szabadművelődés Háza
Molnár Artúr fotográfus kiállítá-
sa. A megnyitón Bakonyi István 
irodalomtörténész mond bevezetőt. A 
tárlat november 29-ig látogatható.

November 6. péntek

Női klub
17 óra, Fehérvári Civil Központ
Várja a mozogni vágyókat Pap Csilla 
lélekgyógyász a Fehérvári Civil Köz-
pontban. Az Alba Pont Lakóközösségi 
Információs Szolgáltató Iroda Női klub-
jának jógaórájára kényelmes öltözetben, 
polifoammal érkezzenek!
 
Obornik András festő kiállítása
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
A kiállítást Várkonyi Gábor festő nyitja 
meg.

November 7. szombat

Stukkó, konzol, rozetta
November 7. és 8. 14 óra, Szent István 
Király Múzeum ( Országzászló tér 3. )
A stukkó, a konzol, a rozetta a polgári, 
parasztpolgári otthonok díszei. Nosztal-
gikus lakásbelső vagy modern lakásdísz. 
Hagyományosan a stukkátor készítette a 
polgári vagy a polgárias divatokat utánzó 
parasztpolgári otthonok gipszdíszeit. A 
hagyományos technikák és motívumok 
mellett a résztvevők megismerkedhetnek 
a módszerben rejlő lehetőségekkel és egy 
fiatal művészpárral, Kovács Alinával és 
Molnár Attilával. A foglalkozás a Múze-
umok Őszi Fesztiválja programsorozat 
része.
 
Buli a COLOR együttessel
19 óra, Szent István Művelődési Ház
Vendég előadó: Rudán Joe (P. Mobil)

November 8. vasárnap

Patikusinas szakkör
10-16 óra, Szent István Király Múzeum
A szakkör résztvevői természetes, káros 
adalékanyagoktól mentes kozmeti-
kumokat készíthetnek. November 8-án 
a szappankészítés fortélyait ismerhetik 
meg az érdeklődők.

A megjelenített programok esetleges 
elmaradásáért vagy módosulásáért 
szerkesztőségünk nem vállal fe-
lelősséget!

Sportnaptár
Kosárlabda

TLI – Alba Fehérvár – PVSK – Pannon-
power
November 6. 18 óra, Vodafone Sportcent- 
rum

Kézilabda

Alba Regia KSE – Várpalotai BSK
Október 31. 18 óra, VOK

Fehérvár KC – Érd
November 7. 17 óra, Köfém Sportcsarnok

Labdarúgás

OTP Bank Liga NB1, 14. forduló: Videoton 
FC – DVTK
Október 31. 18 óra, Sóstói Stadion

EBEL

Fehérvár AV 19 - Dornbirner EC 
Alapszakasz
Október 31. 17.30
Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok
 
Fehérvár AV 19 - HC TWK Innsbruck 
Alapszakasz
November 1. 17.30
Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok

Gyereksarok
Kézműves foglalkozás

Október 30. 13 – 17 óra,
Koronás Park
Őszi terményekből készíthetnek 
a gyerekek díszeket, állatokat, 
képeslapokat. Az ősz tele van 
színekkel, formákkal, változatos 
termésekkel. A foglalkozás alkal-
mával a résztvevők konzerválhat-
ják az őszt.

A Koronás Park november 1-jén 
zárva tart!

Babajátszó

November 2. 10 – 10.45,
Koronás Park
Minden hétfőn délelőtt ölbéli 
játékokkal, mondókákkal, 
gyermekdalokkal, cirógatók-
kal, dúdolókkal kényeztethe-
tik gyermeküket a résztvevők. 
A játékos délelőttöket 0–3 
év közötti gyermekeknek 
és anyukáiknak ajánlják a 
szervezők.

Falevelek színes kavalkádja

November 7. 10 – 12 óra, 
Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Gyermekrészlege ( Oskola u. 7. )
Őszi kézműves foglalkozás a 
gyermekkönyvtárban.

Én és a szecesszió – rajzpályázat
A Városi Képtár–Deák-gyűjtemény ismét rajz-
pályázatot hirdet 7–12 és 13–19 éves diákok számára 
Nagy Sándor (1869–1950) művészete témakörében 
„Én és a szecesszió” címmel. A pályázat feltételei: 
minden pályázó (Fejér megyei diák) legfeljebb két, 
bármilyen technikájú, maximum A3 méretű alkotással 
pályázhat, melynek kapcsolódnia kell Nagy Sándor 
művészetéhez. Lehetőséget biztosítanak arra, hogy 
a pályázók a képtárban készítsék el alkotásukat: az 
eredeti művek másolatát, parafrázisát, egyéni átírását. 
Az alkotások hátoldalán jól láthatóan kérik feltüntetni 
a pályázó nevét, életkorát valamint iskolája, rajztanára 
nevét és az alkotások alapjául szolgáló mű címét. Az 
elkészült művek beérkezési határideje: 2015. november 
10., kedd 17 óra.

Pilinszky és Fehérvár
Szent István Király Múzeum, Országzászló tér
A kiállítás a költő és a város kapcsolatáról 
szól. A tárlat egyik részében képzőművészeti 
alkotásokat mutatnak be azoktól a művészektől, 
akiknek kiállítását Pilinszky nyitotta meg az Ist-
ván Király Múzeumban (ma: Szent István Király 
Múzeum). A második részben portréfilm látható 
azokkal a székesfehérvári emberekkel, akik jól 
ismerték Pilinszkyt. A harmadik részben általa 
dedikált és róla szóló könyveket, publikációkat, 
fotókat állítottak ki, és egykori barátok, is-
merősök visszaemlékezéseivel idézik meg a költő 
emlékét. Megtekinthető október 31-ig.

Tájképtől az absztraktig
Művészetek Háza
Horváth Teri és Mezey Cecília amatőr festők 
kiállításának megnyitója. Megtekinthető október 
31-ig.

Babavilág
Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai úti 
Tagkönyvtára
Forrayné Zsuzsa kiállítása. Megtekinthető 
október 31-ig.

Régi idők – Balaton
A Szabadművelődés Háza
Fekti Vera festőművész kiállítása balatoni ké-
peiből. A kiállítás november 3-ig tekinthető meg. 

Művésztelepek kiállítása
Pelikán Galéria
A 2015-ben rendezett 3. Székesfehérvári 
Művésztelep (fotó-videó) és a 22. Móri Művész-
telep (kerámia) beszámolókiállítása, mely 
november 13-ig tekinthető meg.

Kották szibériai hadifogságból – „Hol a 
haláltorkán pokoltáncát járta”
Szent István Király Múzeum

Károly János szibériai hadifogságból (1914-
1918) hazamentett kottáiból hangban és képben. 
Megtekinthető november 15-ig.

Színes múltidéző
Fehérvári Civil Központ (emeleti aula)
Bognár Ferenc Székesfehérvárról készült 
archív képeslapok és fotók alapján készítette 
színes képeit, melyeket november 15-ig lehet 
megtekinteni.

Dicső évszázadok nyomában
Szent István Király Múzeum, Rendház, Díszterem
A Szent István Király Múzeum időszaki kiállítása 
a királyi bazilika történetével ismerteti meg a lá-
togatót egykorú történeti források, a bazilikából 
származó kőfaragványok és rekonstrukciós rajzok 
bemutatásával. Megtekinthető november 15-ig.

ÜvegSejtelmek
Vörösmarty Színház, Forrás Galéria
Németh Mariann és Keller Ági kiállítása. 
Megtekinthető november 27-ig.

Fejér megyei őszi tárlat 
Csók István Képtár
Több évtizedes hagyomány alapján minden 
negyedik évben a Szent István Király Múzeum 
rendezi meg Fejér megye kortárs képző- és ipar- 
művészetét bemutató kiállítását. A kiállításon 
a megyei vagy a megyéhez kötődő képző- és 
iparművészek utóbbi két évben készült alkotásait 
mutatják be. Megtekinthető: december 13-ig.

A gödöllői szecesszió kertje – Nagy Sándor 
művészete
Városi Képtár – Deák-gyűjtemény
A kiállított művek jelentős részét a Gödöllői 
Városi Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria és az 
Iparművészeti Múzeum bocsájtja rendelkezésre, 
de néhány alkotás magángyűjteményből került a 
tárlatra. Megtekinthető december 20-ig.

Ősszel is látogatható kiállítások

Pályázati felhívás

Székesfehérvár önkormányzata Humán 
Közszolgálati Szakbizottsága pályázatot 
hirdet a Társadalmi Felelősségvállalási 
Alap terhére fehérvári civilszervezetek 
működési költségei-nek támogatására. A 
pályázati kiírás november 2-től tölthető le 
a http://civil.szekesfehervar.hu/ honlapról. 
Kérdéseikkel forduljanak a Civil-, Ifjúsági 
és Sportiroda munkatársaihoz!
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Fákat ültetett a VÁLASZ

Az október 21-i földünkért világnap alkalmából 
ültetett fákat a VÁLASZ – Független Civilek 
Fehérvárért Egyesület a Prohászka-templom 
mellett.

A munkálatokat önerőből végezte 
az egyesület, szakmai segítséget 

pedig a Városgondnokságtól 
kaptak. Mint azt Juhász László, 
a VÁLASZ elnöke kérdésünkre 
elmondta, ezzel a faültetéssel 
szerette volna az egyesület felhívni 
a figyelmet arra, milyen fontos, 

hogy minél több zöldfelület és fa 
legyen a város bel- és közterületein.

Kolbászból kerítést!

Ezen a héten megtudtuk, hogy min-
den rákkeltő, ami A-val kezdődik: 
azbeszt, arzén, alkohol, továbbá a 
kolbász, a sonka, a szalonna.
Évezredes piacszerző háború újabb 
állomásához érkeztünk ezzel. No, 
nem arra kell gondolni, hogy a 
harctereken mától vállról indítható 
rakéták és ezer kilométerekről 
vezérelt drónok helyett kumisz-
ba áztatott szalámirúddal és 
metróalagútban érlelt tokaszalon-
nával teszik jégre egymást a felek. 
A harc kontinenseket átölelő 
érdekcsoportok között zajlik az írott 
történelem kezdete, az árucsere és a 
pénz feltalálása óta, de lehet, hogy 
már előtte is. Hol az egyik nyer te- 
ret a piacon, hol a másik vág 
vissza.
Elsőként a marhatenyésztők 
rántottak fegyvert: Mózes nevű 
ügynökük révén tisztátalanságra 
hivatkozva a fél Közel-Keleten 
betiltották a disznóhúst. Nem kel-
lett sokáig várni az ellencsapásra: 
az indiai szubkontinensen hama-
rosan a marha lett szent állattá. A 
tehenészek nem hagyták annyiban, 
jött egy sivatagi sprinter, és az 
iszlám világ azóta szintén kerüli a 
disznót.
Ma már persze korszerűbb esz-

közökkel vívják a harcot. Az elmúlt 
években újabb fenyegetések jöttek 
divatba: sertéspestis, juhhimlő, 
ólmozott hal, kerge marha, csirke-
nátha. A zsírmájszindrómáról, 
a tradicionális libatenyésztőket 
tönk szélére sodró négymancsos 
piacvédelmi akciósorozatról nem is 
beszélve! Időről időre minden nagy 
lobbicsoportra rájár a rúd.
Ma ismét a disznótenyésztők 
állnak az első sorban a szőnyeg 
szélén. Pedig hovatovább már zene 
is szól az ólban, a malac „Álom-
ország tengerpartján játékok közt 
él”, hogy pályája végén kellemes 
uniós bódulatban ügethessen át 
az örök makk- és moslékmezőkre. 
(Pontosabban moslékmező nem 
lehet, az veszélyes hulladék. Egy 
rendes mennyország nem kockáz-
tathat kötelezettségszegési eljárást, 
a végén még kizárják a schengeni 
övezetből, és annyi a határok 
szabad átjárhatóságának!) De ez 
mind nem volt elég. A WHO-nak 
az idén a pángalaktikus barom-
fi- és halszindikátus fizethetett 
a legtöbbet – ki is derült rögvest, 
hogy minden rákkeltő, amit nem 
ők dobnak piacra. Kolbászból 
kerítés készüljön, ne rántotta!
Nem tudta ezt Áron bácsi 
Csinódon, a Csíki-havasokban. 
Csecsszopó kora végétől ünnep-
napon sonkát evett, hétköznap 
szalonnát. Hozzá hagymát, 
pálinkát és két-három liter bort. 
El is ment álmában, kilencvenhét 
évesen.

stefkó krisztina

HaGymásy andrás

A Városi Piac új nyitva tartása:
hétfőtől–péntekig: 6–18

szombat: 6–14
vasárnap: 6–12

Városi Piac

* Székesfehérvár, 
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Kohéziós Alap

2015. október 22.
SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó
és Hőszolgáltató Zrt.

SAJTÓKÖZLEMÉNY  

„A SZÉkeSfeHÉrvári távHŐellátáS környeZetvÉdelmi ÉS 
energiAHAtÉkonySági fókuSZú, komPlex megújítáSA”

Megvalósult a SZÉPHŐ Zrt. távhőhálózati rendszerének energiahaté-
konysági korszerűsítését célzó projektje, mely a Környezet és Energia 
Operatív Program (KEOP) keretében meghirdetett KEOP-2012-5.4.0. 
kódszámú, „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló ener-
giaforrások felhasználásának lehetőségével” tárgyú pályázati forrás-
ból 295.415.317 forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert.

A pályázati konstrukció alapvető célja az energiahatékonyság és az energiatakarékos-
ság fejlesztése, ezzel együtt a helyi és nemzetgazdasági szintű Co2-megtakarítás foko-
zása a távhőtermelés és –szolgáltatás infrastruktúrájának energetikai korszerűsítésével.
A projekt keretében kb. 3 km nyomvonalhosszúságú, különféle korróziós és mecha-
nikai hatások következtében leromlott primer távhővezeték, valamint 35 db korsze-
rűtlen felhasználói hőközpont felújítása valósult meg, illetve új fogyasztók bekapcso-
lásával a távhőrendszer kihasználtsága javításra került. A távvezetékek felújításának, 
cseréjének köszönhetően a leromlott állapotú és hőszigetelésű, nagy hőveszteség-
gel bíró távvezetékek, illetve távvezeték szakaszok hővesztesége és karbantartási 
igénye a jövőben jelentősen csökken, a korszerű hőközponti berendezések beépí-
tésével a hőátadási folyamatok veszteségei csökkennek, a felhasználói igényeket 
hatékonyabban lehet kielégíteni, az új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolásával 
pedig a távhőrendszer kihasználtsága, energiahatékonysága javult.

A beruházás teljes összege: 311.526.021, - ft + áfa
támogatás összege: 295.415.317, - ft + áfa
A projekt megvalósításának kezdete: 2008. július 08.
A projekt megvalósításának befejezése: 2015. szeptember 30.
A projekt azonosítója: keoP-5.4.0/12-2015-0023

A projektről bővebben a www.szepho.hu oldalon tájékozódhat.
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Két kőrisfát ültetett el a VÁLASZ a Prohászka-templom melletti téren
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Nyerőszériában az Alba
Két vereség után hegymenetbe kapcsolt a TLI-Alba Fe-
hérvár, mely a MAFC és a Kecskemét után a Kaposvárt is 
magabiztosan győzte le. A remek sorozat folytatására 
pénteken nyílik lehetőség: a Dzunics-legénység 
Jászberénybe látogat.

Az Alba már az első percekben el-
döntötte a Kaposvár elleni hazai baj-
nokit. A találkozót egy 13-0-s rohammal 
kezdő fehérváriak azonban a folytatás-
ban sem hagyták kibontakozni ellen-
felüket, és végül magabiztosan nyertek 
94-74-re. Az Alba legjobbjának a 30 pon-
tos Tristan Spurlock mellett a remekül 

irányító és négy triplát is helyére küldő 
Kenny Chery bizonyult, őt kérdeztük a 
jászberényi meccs előtt:

„Egy csapat sohasem lehet száz százalékos 
formában, mi sem, hiszen mindig lehet és 
mindig kell is fejlődni. Nekünk is van még 
hova előrelépnünk támadásban és védekezés-
ben egyaránt. Az mindenképpen pozitívum, 
hogy ebben a keretben megvan az akarás is 
ahhoz, hogy még jobb legyen. Erre szükség is 
van, mert az eddigi meccsek alapján a ma- 
gyar bajnokság egy kimondottan jó és szín-
vonalas pontvadászat, jó játékosokkal. Sokat 
kell edzeni, nem engedheted meg magadnak, 
hogy a meccsek között lazsálj vagy alibizz, 

mert azonnal megbüntetik a riválisok. Nagyon 
a szezon elején járunk még, messze van a 
rájátszás, nekünk most mindig csak a soron 

következő meccsre kell koncentrálnunk.”
Arra a bizonyos következő meccsre nem 
is kell sokat várni: az Alba október 30-án 
18 órától az eddig mindössze egy győzel-
met arató Jászberény vendége lesz.
„Bármelyik csapat ellen képesek vagyunk nyerni, 
így Jászberénybe is győzni megyünk. A nagy 
kérdés minden meccsen az, képesek leszünk-e 
kihozni magunkból a legjobb formánkat. Mert 
csak akkor nyerhetünk, ha a tudásunk legjavát 
nyújtjuk. Pénteken is ez a cél, erre készül az egész 
csapat!” – zárta gondolatait Kenny Chery.

Tristan Spurlock (balra) és Kenny Chery vezetésével magabiztosan nyert az Alba a Kaposvár 
ellen. A következő fordulóban a Jászberény ellen már a negyedik sikerére hajt a gárda.

Remekelt a DKKA a csarnokavatón
Kiváló hangulatú torna avatta fel az MKOSZ 
új, székesfehérvári edzőkomplexumát. 
A European Youth Basketball League A 
csoportjának körmérkőzésein ráadásul a 
Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia együttese 
is remekül szerepelt. A nemzetközi sorozat 
első fordulójában négy mérkőzést játszott a 
DKKA U16. A szlovákiai Vágbeszterce ellen 
64-58-ra, a Kolozsvár ellen 69-56-ra, a pécsi 
Rátgéber Akadémia ellen pedig 72-60-ra 
nyertek Peresztegi Nagy Ákos tanítványai. A 
zárónapon a szintén veretlen szerb KK Flash 
volt az akadémisták ellenfele. A jobb fizikális 
adottságok végül déli szomszédunk javára 
döntötték el a meccset 75-64 arányban. 
A sorozat következő fordulóját januárban 
rendezik Szolnokon, addig az Országos Kadett 
Bajnokság Nyugati Főcsoportjában várnak 
nagy rangadók a DKKA U16-os együttesére.

somos zoltán és németH zoltán

Haladás szombattól szerdáig

Kétszer játszott a Haladással a Videoton, 
mindkétszer idegenben. Szombaton bajnokin ki-
kapott, szerdán kupameccsen nyert. Mindkétszer 
1-0 volt a végeredmény.

„Ha nem szenvednek a sikerért, nem is 
lesz siker.” – így summázta lakoniku-
san Horváth Ferenc, a Vidi edzője 
a Haladástól elszenvedett 1-0-s 
vereséget szombaton. Sok mindent 
mondtak már a bajnoki címvédő 
eddigi pocsék szezonjáról, fogták a 
kudarcokat rossz edzőválasztásra, 
nem megfelelő erőnlétre, de talán 
érdemes elgondolkozni azon is, 
amit a szakvezető a szenvedésről 
mondott. Mert abból eddig inkább 
csak a nézőknek jutott…
A csapat hamar esélyt kapott, 
hogy bizonyítsa, értett a szóból, 
hiszen szerdán megint Szombathe-
lyen lépett fel, ezúttal a kupában. 
Alaposan felforgatta a megszokott 

kezdőt Horváth Ferenc: Danilovics 
– Heffler, Lang, Vinícius, Szol-
noki – Pölöskei, Pátkai – Kovács, 
Ivanovszki, Suljić – Feczesin volt 
az összeállítás. Az eseménytelen 
első félidő végén szögletekkel és 

beívelésekkel került fölénybe a Vidi. 
A 44. percben Vinícius fejelt fölé 
az ötösről, ez volt az addigi leg-
nagyobb helyzet. A második félidő 
remekül kezdődött: az 54. percben 
a Haladás-nevelés Kovács István 
látványos, jobb külsős lövéssel 
megszerezte a vezetést a Vidinek. 
Kilenc perccel később Feczesin 
került nagy helyzetbe, de Rózsa ka-
pus védett. A meccs irama és szín-
vonala is bőven hagyott kívánnivalót 
maga után, de a hétvégi vereség 
alkalmával hiányolt küzdést ezúttal 
megkapta csapatától Horváth Fe-
renc, és az idegenbeli győzelemmel 
a továbbjutás is elérhető. Visszavágó 
november 18-án, Fehérváron.

A kupában Kovács István góljával került előnybe a Videoton

somos zoltán

Mit bír el a város?

Előre szólok, nem fogok konkrét 
sportágakat, csapatneveket írni. Nem 
teszem, mert nem az én feladatom, 
hogy eldöntsem: mely sportágak mely 
képviselőinek van létjogosultsága létezni 
Fehérváron. Célom csupán az, hogy 
feldobjak egy kérdést, mely tettemért 
valószínűleg kapok kedvező és kedve- 
zőtlen kritikát egyaránt.
Szóval a kérdésem: mit bír el ez a város? 
Gombamód szaporodnak világszerte az 
újabbnál újabb sportos őrületek, melyek 
szélvészként törnek be városunkba is. 
Jönnek a más kontinenseken tradicioná-
lis, nálunk azonban még gyerekcipőben 
járó sportágak. Ehhez adott egy fix 
terület (Székesfehérvárnak hívják), fix 
emberanyaggal. Kérdés, mennyit bír el 
ez a város, mely sportágak és klubok 
maradnak életben, és melyek morzsolód-
nak le.
Mert azt tudni kell: Megfelelő merítési 
lehetőség nélkül nem lesz utánpótlás, ez 
pedig maga a vég. A kevesebb néha több. 
Lehet, hogy a mondás itt is érvényesül? 
Vagy Fehérvár, a fehérvári sport min-
dent elbír? Meglátjuk. Csak annyit kérek 
a történet minden szereplőjétől: egymást 
tisztelve versengjenek, a saját sportáguk, 
klubjuk érdekei ne írják felül a közösség 
iránt meglévő kötelezettségeket és az 
egészséges emberi morált.

németH zoltán

364 nap néhány mondatban

A tavasszal mutattuk be olvasóinknak 
Angyal-Csóra Renáta fitneszedzőt. Azóta 
kéthetente jelentkezik életmódtanácsaival. 
Ezúttal a Fehérvár magazin olvasói Reni elmúlt 
egy évéről olvashatnak – röviden.

Reni egy esztendővel ezelőtt 
nyitotta meg saját edzőtermét, 
az elmúlt évben pedig sok min-
den történt. „Kezdetben heti nyolc 
órával indult a terem, mára ez a szám 
huszonháromra nőtt. Amire büszke 
vagyok, hogy több vendégemből már 
oktató lett. Nagyon fontos, hogy 
több fehérvári család is jár hozzám 
rendszeresen, a hatéves kisgyerektől a 
nagymamáig. Lényeges volt számomra 
az induláskor, hogy egy jó hangulatú 
termet hozzunk létre közösen. Mára ez 
nemcsak egy edzőterem, sokkal inkább 
egy közösségi tér. Nagyon sok ismerős 
arccal találkozom a különböző sportren-
dezvényeken, versenyeken, és azt 
tapasztalom, hogy jó néhányan együtt, 
barátként érkeznek. Azóta a társaság 
kétszer megkerülte a Velencei-tavat, 
illetve körbefutotta a Balatont is. Nem 
mehetek el szó nélkül azok mellett 
sem, akik hihetetlen változásokon 

mentek át az elmúlt évben. Többekről 
olvashattak is itt, a Fehérvár magazin 
hasábjain. Ők összesen több mint 200 
kilót fogytak! Nagy örömömre szolgál, 
hogy most “várjuk” a nyolcadik és a 
kilencedik “hot iron babát”, ami azt 
jelenti, hogy a kismamák szülészorvo-
sukkal egyeztetve a lehető legtovább 
jártak edzeni, hogy minél fittebben 
vághassanak bele az anyaságba!” – 
foglalta össze Reni az elmúlt 364 
napot, nem titkolva: bízik benne, 
hogy a következő év is hasonlóan 
pozitív lesz.

kaiser tamás

EXCLUSIVE
Funkcionális edzőterem

Székesfehérvár • Tel.: 30/678-3789

www.rgym.hu
www.facebook.com/rgymhu

Reni receptje – Fitness csoki
Hozzávalók: 2 dl víz; 1 dl tej; 10 dkg kakaópor; 25 
dkg fehérjepor; 5-10 dkg vaj; folyékony édesítőszer
A kakaóport és a fehérjét külön-külön átszitáljuk, 
hogy ne maradjon bennük csomó. A vizet és a tejet 
feltesszük főni. Forrástól számítva három percig 
főzzük. Majd beletesszük a vajat és az édesítőszert. 
A tűzről levéve kanalanként belekeverjük a kakaót, 
majd apránként a fehérjeport. Langyosra kavarjuk. 
Vajazott tepsibe töltjük. Mikor keményedni 
kezd, darabokra vágjuk, vagy nyújtódeszkán, 
sütőpapíron kinyújtjuk, és süteményszaggatóval 
kivágjuk. A gyerekek is élvezik! Ízlés szerint kev-
erhetünk bele darabos mogyorót, diót, mandulát, 
mazsolát, szitált babkávét.
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Sportműsor

Örök példakép

Örök példakép. Mindig 
szomorú, ha valakiről azért 
kell így beszélnünk, mert 
már nincs köztünk. Mégis 
örvendetes, ha emlékét 
tehetségéhez, eredménye-
ihez, elhivatottságához 
méltón őrizzük. Kolonics 
György vitathatatlanul a 
legnagyobb példaképek 
egyike, a róla szóló kiállítás 
jelentős esemény a város 
életében. A Fehérvár 
Televízióban természetesen 
beszámolunk róla. Akár-
csak a város csapatainak 
újabb megmérettetéseiről. 
A hokisok „dupla hétvégé-
jéből” az Innsbruck elleni 
meccs kerül képernyőre 
jövő hétfőn este. Előtte már 
látható lesz a kosarasok 
jászberényi meccse (szom-
baton) és a mostanában 
bántóan kiszámíthatatlan 
kézilabdás lányok siófo-
ki, ezúttal talán kellemes 
meglepetést tartogató 
rangadója (vasárnap). 
Az ARKSE újabb hazai 
találkozóját pedig hétfő 
délután nézhetik meg, akik 
sporttal szeretnék nyitni a 
jövő hetet.

Versenyben a Spirit of Hungary

Október 25-én rajtolt Le Havre-ból a 
Transat Jacques Vabre kétszemé- 
lyes óceánátkelő vitorlásverseny, 
mezőnyében – az IMOCA hatvanlá-

bas hajók között – a Spirit of Hun-
gary-vel. Fa Nándor és társa, Perényi 
Péter az első kemény, szeles éjszaka 
után az ötödik helyen haladt kate-
góriájában, miközben már több esé- 
lyes is feladni kényszerült a viadalt.

somos zoltán

Átbillenni a holtponton
Nem jó ránézni az EBEL tabellájára: a Fehérvár 
AV 19 jelenleg a tizenegyedik helyen tanyázik. 
Reméljük, nem sokáig. A két legutóbbi meccsen 
előbb szombaton, a Villach ellen 5-3-ra 
győzött, hétfőn azonban Klagenfurtban 4-2-re 
kikapott a csapat.

Kovács Csaba szerint – ha csak 
apró lépésekkel is – de elindult 
a csapat a jó irányba: „Nagyon 
kellett már, hogy végre sok gólt ütve 
nyerjünk, ez szerencsére szombaton 
összejött. Szerettünk volna nyerni 
Klagenfurtban is, de ott sosem könnyű. 

A jégkorongban sok minden múlhat a 
szerencsén. Hétfőn, 1-0-nál volt egy 
kapufánk, majd még egy lövésünk, ami 
nem ment be, ebből az ellenfél megin-
dult és újabb gólt ütött. Azt látni kell, 
hogy talán még sosem volt eny- 

nyire kiegyenlített a mezőny, mint 
most, így nüanszok is eldönthetnek 
egy-egy meccset.”
Ha a bajnokság statisztikáit nézzük, 
az látszik, hogy elsősorban a pon-
tosabb befejezésekkel lehet előrébb 
jutni. „Sok helyzetünk volt eddig is, de 
nem voltunk elég hatéko-nyak.” – foly-
tatta a Villach ellen két gólt szerző 
fehérvári támadó. – „A mai napig 
sokat elemezzük ezeket a helyzete-
ket, sokat beszélünk is róla, hiszen a 
játékosokat ez frusztrálja a legjobban. 

Minél nagyobb nyomást tudunk 
helyezni az ellenfélre, ezek a helyzetek 
annál nagyobb százalékban mennek 
majd be! Talán a kapu előtti terültre 
kell nagyobb hangsúlyt fektetnünk, ott 
kell nagyobb forgalmat lebonyolíta-
nunk, és jobban zavarnunk az ellenfél 
kapusát. Ha ez sikerül, akkor szerintem 
át tudunk végre billenni a holtponton.”
A válogatott miatti szünet előtt 
még két hazai meccs vár a Volánra: 
szombaton a Dornbirnt, míg vasár-
nap az Innsbruckot fogadják.

A varratokat már kivették

Az október 13-i, újpesti MOL-Liga 
meccsen megsérülő Devon Krogh egyre 
jobban érzi magát. A Fehérvár AV 19 
légiósának a nyakán ejtett vágást egy 
korcsolya. A mérkőzés félbeszakadt, a 
játékost kórházba szállították. A varra-
tokat már kivették, a seb pedig szépen 
gyógyul. Devon Krogh minden nap kint 
van a jégcsarnokban, és bízik benne, 
hogy minél hamarabb visszatérhet a 
pályára.

kaiser tamás

Böllhof-kupa, sakknagyüzem

Csaknem száz résztvevő ült asztal-
hoz a XIII. Fehérvár-Böllhoff-kupa 
sakkversenyen, amit négy napon át 
rendeztek a Novotel szálló különter-

mében. Két csoportban zajlottak a 
küzdelmek, a legalább 1800 Élő-pont-
tal rendelkezők között (A-csoport) 
Nagy Gábor és Flumbort András, 
a B-csoportban Szunyogh István és 
Fodor Kornél végzett az élen.

somos zoltán

A tettek ideje

Újabb értékes pontokat hullajtott el hazai pályán 
a Fehérvár KC. Bakó Botond együttese szombaton 
kikapott a Váctól 28-23-ra. Ezzel már öt olyan vesz-
tett pontnál jár a csapat, amiket előzetesen sokan 
megszerezhetőnek véltek.

Kesergésre azonban nincs idő, az FKC 
a hétvégén a bajnoki tabellán negyedik 
helyezett Siófok otthonába látogat. 
A Balaton-partiak eddig a Győrtől és 
a Ferencvárostól, valamint legutóbb 
meglepően simán a Dunaújvárostól 
kaptak ki, és jelenleg három pont-
tal előzik meg a hét ponttal hetedik 
Fehérvár. Egy esetleges győzelemmel 
tehát oda lehet érni az élboly nyakára. 
„A Siófok ellen és általánosságban az 
összes következő bajnoki mérkőzésünkön 
mindenben előre kell lépnünk. Tudnunk 
kell gyorsabban és eredményesebben 

kézilabdázni. Bízom benne, hogy a hét 
során Tápai Szabina sérülése rendbe jön, és 
Ishitate Mayuko is megfelelő állapotban tér 
haza a japán válogatottól. Kellenek a jobb 
átlövő-teljesítmények, mert ezzel jelenleg 
egyáltalán nem lehetünk elégedettek. Csa-
patszinten kell egy irgalmatlan összefogás, 
kitartó küzdőszellem, amelyből erőt tudunk 

meríteni. Ismét egy erős ellenféllel találko-
zunk, de nem verhetetlennel! Itt az ideje, 
hogy ne csak beszéljünk a nagy dolgokról, 
hanem mutassuk is meg, hogy képesek 
vagyunk rájuk!” – nyilatkozta Bakó Bo-
tond a klub honlapján. 
A dániai női kézilabda világbajnokság 
előtt a Fehérvár a Siófok mellett még az 
Érdet fogadja, majd pedig Békéscsabára 
látogat, illetve november 10-én fél 
héttől az Inárcs-Örkény vendégekén lép 
pályára a Magyar Kupában. Ezeken a 
meccseken kell tehát megmutatni, hogy 
nagy dolgokra is képes az együttes.

kaiser tamás

Kazai Anita újra sokat volt pályán a Vác ellen, de négy gólja sem volt elég a pontszerzéshez

sPOrt

A Villach ellen végre kinyílt a gólzsák – Kovács Csaba kétszer is betalált, először korcsolyával
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A Fehérvár Televízió műsora 2015. október 31-től november 6-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

2015. 10. 31. SZOMBAT
 

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:25 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:25 Bajnokok városa 
– ismétlés

10:55 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

 Benne: Kolonics György- 
kiállítás – Egy olimpiai 
bajnok emléke

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Novák	Rita.	
Vendég: Tóth János

11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Nagy	Zoltán	

Péter.	Vendég:	Nagy	István
12:40 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés 
13:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Szabó	

Miklós	Bence.	Vendég:	
Kovács Péter Barnabás

14:05	 Napi	színes	–	ismétlés
14:10 Kincsesláda – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Nagy	

Zoltán	Péter.	Vendég:	
Kiszler	Zsófia

15:05	Napi	színes	–	ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés 
15:30 Újrakezdés – olasz 

sorozat	89-90.	rész	(12)		
16:30 Balatoni barangolások 

–	ismeretterjesztő	
filmsorozat	4.	rész

17:00 A Fehérvár Televízió 
archívumából

17:30 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Gyimesi Edit

Minden hétköznap: Híradó 1-kor!
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Kéklámpások – 

magazinműsor	
19:50 A polgármester – kanadai 

sorozat	5.	rész	(12)		
20:50	Jászberény	–	TLI	Alba	

Fehérvár kosárlabda-
mérkőzés	közvetítése	
felvételről

22:30 FehérVászon – 
filmes	magazin	

23:00 Jó estét, Fehérvár! – 
ismétlés 

23:20 Képes hírek

2015. 11. 1. VASárnAp

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:20 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég: Gyimesi Edit

10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Novák	Rita.	

Vendég: Tóth János
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Szabó	

Miklós	Bence.	Vendég:	
Kovács Péter Barnabás

12:40 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

13:00 Köztér – ismétlés
13:35 A Fehérvár TV 

archívumából 
14:00	 Napi	színes	–	ismétlés
14:10 Kincsesláda – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Nagy	

Zoltán	Péter,	Vendég:	
Kiszler	Zsófia

15:05	Napi	színes	–	ismétlés

15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Újrakezdés – olasz 

sorozat	91-92.	rész	(12)	
16:30	Siófok	KC	–	Fehérvár	

KC	kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

17:40 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Bódi Árpád
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 A hét hírei 
19:20 Hitünk és életünk
19:50 A polgármester – kanadai 

sorozat	6.	rész	(12)		
20:50 Mindenszentek
	 Temetői	hangulat	a	

gyertyák	fényében.
21:50 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
 Benne: Utolsó beszélgetés 

Sipos	Józseffel
22:20	Napi	színes	–	ismétlés
22:30 FehérVászon – ismétlés 
23:00 A hét hírei 
23:20 Képes hírek 

2015. 11. 2. Hétfő

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

07:00 A hét hírei – ismétlés
07:20 Köztér – ismétlés
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Köztér – ismétlés
10:45 Kéklámpások – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor A hét hírei ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

15:10	 ARKSE	–	Várpalota	
kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

16:30 Fehérvári beszélgetések 
–	ismétlés	Műsorvezető:	
Vakler	Lajos.	Vendég:	
Bódi Árpád

17:00 Kéklámpások – ismétlés
17:30 Köztér – ismétlés
17:50	 Napi	színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 

Műsorvezető:	Németh	
Zoltán.	Vendégek:	Horváth	
Márk, Keleti András

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó 
20:15 Hírek
20:20 Fehérvár AV19 – 

HC	TWK	Innsbruck	
jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

2015. 11. 3. Kedd

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Agrárinfó – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Németh	
Zoltán.	Vendégek:	Horváth	
Márk, Keleti András

17:00 Agrárinfó – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50	 Napi	színes
18:00 Hírek

18:05 Fehérvári beszélgetések 
Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	
Simon	József

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

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

magazin 
20:15 Hírek
20:20	 V.	Székelyföldi	Verstábor	

1-3.	rész	
22:20	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	ism.
23:15 Képes hírek 

2015. 11. 4. SZerdA 

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

07:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	ism.
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	ism.
10:45 Paletta – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	
Simon	József

17:00 Paletta – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50	 Napi	színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendégek:	
Major	Gábor,	Imre	Dóra

18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa – 

sportmagazin 
20:15 Hírek
20:20	 V.	Székelyföldi	

Verstábor – gála 

21:40	 Lúdas	Matyi
22:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2015. 11. 5. CSüTörTöK
 
00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Bajnokok városa 
– ismétlés

11:15 A Fehérvár TV 
archívumából

11:40 Képes hírek – benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendégek:	
Major	Gábor,	Imre	Dóra

17:00 Bajnokok városa 
– ismétlés

17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50	 Napi	színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Nyíregyházki	László

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi magazin
20:15 Hírek
20:20 Fehérvár Hangja 

2015	–	elődöntő	
22:20 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
23:05 Képes hírek

2015. 11. 6. pénTeK

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

07:00	Jó	estét,	Fehérvár!	–	ism.
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Együtt – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	
Nyíregyházki	László

17:00 Együtt – ismétlés 
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50	 Napi	színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória Vendég: 
Hankusz Kálmán

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 Kolonics György, a 

kenus legenda
21:00	 A	313.	ugrás
	 Elbúcsúzott	az	

ejtőernyőzéstől	Paczúr	
Ferenc, a 84 éves 
egykori	vadászpilóta.

21:30	 A	határon	túl	is	
magyarul…

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

22:25 Köztér – ismétlés 
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: október 31. 20:50 Jászberény – TLI Alba Fehérvár kosárlabda-mérkőzés közvetítése felvételről


