
2014. október 20.

Egy hét, három premier
5. oldal

A Loki vette el a Vidi 
veretlenségét 15. oldal

Leszámolás a vérszívók-
kal 10. oldal

A sikerhez azt keressük, 
ami összeköt! 2. oldal
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Fesztivál és jó hangulat a 
PaRT-on 3. oldal
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Megalakult Székesfehérvár új képviselő-testülete

Október 23-i programokA FehérVár magazinban 2014. november 
10-től kezdve lapszámonként egy-egy 
oldalon bemutatjuk Székesfehérvár 
Közgyűlésének tizennégy egyéni 
kerületi képviselőjét, majd fél-fél oldal 
terjedelemben hat listás képviselőjét, hogy 
a város lakói jobban megismerhessék 
döntéshozóikat.
Lapunkhoz számos képviselőjelölt, 
megválasztott képviselő és párt juttatta el 
választóiknak szóló köszönetnyilvánítását. 
Mivel valamennyit közölni nincs módunk, 
politikai hirdetést pedig a törvény 
értelmében kampányidőszakon kívül nem 
közölhetünk, egyben továbbítjuk most 
olvasóinknak és valamennyi választónak a 
politikai közélet szereplőinek köszönetét.

Választás 2014

Vasárnap délelőtt tíz órai kezdettel 

megalakult Székesfehérvár képvise-

lő-testülete, mely öt éven keresztül 

irányítja a város életét.

A megyei választási bizott-
ság elnökének választásokkal 
kapcsolatos bejelentése indította 
az alakuló közgyűlést. Meré-
nyi Zoltán elmondta, hogy a 
városban a választások során 
rendkívüli esemény nem történt, 
csendesen, békésen zajlott 
a kampány, amiért az elnök 
köszönetét fejezte ki valamennyi 
szereplőnek.
A székesfehérvári testületbe, 
melynek alakuló ülése Dienesné 
Fluck Györgyi korelnök vezeté-
sével kezdődött meg, tizennégy 
egyéni képviselő, hat listás kép-
viselő és a polgármester került.
Székesfehérvár egyéni képvise-
lői: Brájer Éva – Fidesz, Deák 
Lajosné – Fidesz, Dienesné 
Fluck Györgyi – Fidesz, Égi 
Tamás – Fidesz, Farkas László 
– független jelölt, Földi Zoltán 
– Fidesz, Horváth Miklósné – 
Fidesz, Horváth Miklós Csaba 
– Fidesz, Kovács Béla Sándor 
– Fidesz, Mészáros Attila – 
Fidesz, Molnár Tamás – Fidesz, 
Östör Annamária – Fidesz, 
Szigli István független jelölt és 

A sikerhez azt keressük, ami összeköt!

nagy zoltán péter

A képviselők és a polgármester eskütételéig a korelnök, Dienesné Fluck Györ-
gyi vezette az alakuló ülést

Viza Attila – Fidesz.
A listán mandátumot szer-
zett képviselők: But Sándor 
– MSZP–Együtt, Csabai Béla 
– DK, Horváth-Tancsa Ágnes – 
Jobbik, Juhász László – Válasz, 
Márton Roland – MSZP–
Együtt, Róth Péter – Fidesz.
Székesfehérvár polgármestere: 
Cser-Palkovics András – Fidesz.
Bóka Viktor jegyző, a városi 
választási bizottság elnöke vette 
ki az esküt a képviselőktől, majd 
a polgármestertől. Cser-Pal-
kovics András polgármester 
székfoglalójában hangsúlyoz-
ta, hogy a testületnek a város 
egésze érdekeit kell képviselnie, 
függetlenül attól, hogy ki kire 
szavazott. Az újraválasztott pol-
gármester beszédében kiemelte, 
hogy folytatni kívánja a város 

eddig megkezdett fejlesztését, 
annál is inkább, mert a számítá-
sok szerint olyan szavazatokat is 
kapott, melyek nem pártpoliti-
kai alapokon születtek. „Székes-
fehérvár sikeréhez nem azt kell 
keresnünk, ami elválaszt, hanem 
azt, ami összeköt! – hangsúlyoz-
ta beszédében Cser-Palkovics 
András polgármester. Polgár-
mesterként és frakcióm tagjaként 
örömmel vehettem tudomásul, 
hogy városunk lakóinak többsége 
szerint Fehérvár ügyei jól ala-
kulnak, képviselőink megfelelően 
végzik a munkájukat. Természete-
sen akadtak olyan jelöltek is, akik 
más értékek, preferenciák mentén 
gondolkodnak, némileg másképp 
képzelik el legfontosabb teendőin-
ket, a város jövőjét, de közülük is 
többeket bejuttatott a testületbe a 

választói akarat. Gratulálok nekik 
is, és komolyan bízom benne, hogy 
a következő öt évben megtalál-
juk az együttműködésnek azt a 
formáját, amiben az őket delegáló 
polgárok akaratát érvényre tudják 
juttatni. Mi több, azt szeret-
ném – talán a magyarországi 
politikai kultúrát is emelve ezzel 
– ha azok is szóhoz, valamilyen 
szintű képviselethez juthatnának, 
akiknek a képviselői most nem 
tudtak a közgyűlésbe bekerülni, de 
akik ugyanúgy városunk értékes, 
jobbító szándékú polgárai, mint 
akik mandátumhoz jutottak. Biz-
tos vagyok benne, hogy bizottsági, 
konzultációs vagy egyéb szinteken 
megtaláljuk ennek a lehetőségét 
is.” – mondta székfoglalójában 
Cser-Palkovics András polgár-
mester.
A képviselők a polgármester 
előterjesztése alapján titkos 
szavazással megválasztották 
a város új alpolgármestere-
it: Brájer Évát, Égi Tamást, 
Mészáros Attilát és Róth Pétert. 
Majd ezt követően megsza-
vazta a testület a polgármester, 
alpolgármesterek és képviselők 
javadalmazásának mértékét, 
amit a www.szekesfehervar.hu 
honlapon mindenki megismer-
het. Az új testület létrehozta a 
bizottságokat, megválasztotta 
azok vezetőit.
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Székesfehérvár és Fejér megye 

közösen ünnepli ’56-os forradalmunk 

és szabadságharcunk 58. évfordulóját. 

A nyilvános rendezvényekre várják a 

megemlékezni vágyókat.

Már október 21-én, kedden 15 
órakor megkezdődnek a prog-
ramok, méghozzá egy kegyeleti 
futással és gyalogláspróbával a 
Halesz parkban, amit az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
tiszteletére és Kürti Csaba 
testnevelő tanár emlékére ren-
deznek.

Október 22-én, szerdán 9 órától a 
Hősök terén tart imádságos meg-
emlékezést a püspökség. Ezzel 
egy időben kezdődik az ünnepi 
megemlékezés és koszorúzás az 
’56-osok terén (Budai út–József 
Attila utca kereszteződése), mely-
nek házigazdája a Székesfehérvá-
ri Belvárosi I. István Középiskola 
Jáky József Tagintézménye lesz. 
Ezen a napon 11 óra 30 perckor 
kezdik meg a Ciszterci Szent 
István Gimnázium tanulói meg-
emlékező műsorukat a Magyar 
Király Szálló előtti téren, ahol az 

emléktáblánál koszorúkat helyez-
nek el a résztvevők.
Október 23-án 16 óra 30 perctől 
tartja közös megemlékezését 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
és Fejér Megye Önkormányzata 
az ‚56-osok terén. A köszöntőket 
a város polgármestere és a megyei 
közgyűlés elnöke tartja. Az ünnep 
estéjén 18 órakor kezdődik a gála-
est, amit a Vörösmarty Színházban 
rendeznek. A rendezvényen adják 
át az elismeréseket ünnepi műsor 
keretében. A gálát belépőjeggyel 
látogathatják az érdeklődők.
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Álmokból született fesztivál a Palotavá-

rosban, ahol első ízben, hagyományte-

remtő szándékkal szerveztek háromnapos 

közösségi örömünnepet. A Palotavárosi 

RendezvényTér, avagy a PaRT a városrész 

csodálatos zöldövezeti területe a panel-

épületek szomszédságában, a tavakkal 

szegélyezve. Szinte kiáltott azért, hogy 

közösségi eseményeknek adhasson 

otthont. Milyen, ha a palotavárosiak fesz-

tiváloznak? Nos, a három nap mérlege 

alapján bizton állíthatjuk: jó hangulatban, 

vidámságban nincs hiány!

A Palotaváros Székesfehérvár 
legnagyobb lakótelepe és leg-
sűrűbben lakott területe, ahol 
mintegy huszonkétezer polgár él. 
A háromnapos fesztivállal teljesült 
a lakók régi álma és igénye, hogy – 
akárcsak más városrészekben – itt 
is szervezzék meg a közösség saját 
rendezvényét. A programok során 
minden korosztály megtalálhatta a 
kedvére való elfoglaltságot. 

Fesztivál és jó hangulat a PaRT-on
Szabó petra

Az első Palotavárosi Fesztivál Napok a hagyomány-

teremtésen és a kikapcsolódáson kívül jótékony 

célt is szolgáltak. A főszervező Szegényeket 

Támogató Alapítvány éppen a szegénység elleni 

küzdelem világnapjára, október 17-re időzítette a 

nyitónapot, hogy felhívja a figyelmet a szükségben 

élőkre, támogatásokat gyűjtsön, és tájékoztassa a 

lakókat arról, miként tudják segíteni a szervezet 

munkáját.

Jótékony cél

Rengetegen érkezetek Nagy Feró koncertjére szombat 
este. A rock fenegyereke, a nemzet csótánya most is óriási 
show-t produkált a színpadon, és percek alatt magával 
ragadta a közönséget.  Rég elfeledett játékok újra előkerültek

Több ezren látogattak ki a háromnapos fesztiválra
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További információ a Széphő 
Zrt.-ről a www.szepho.hu 
honlapon olvasható.

Az időnként eleredő eső sem riasztotta 
el a Széphő Zrt. vezetőségének tagjait: 
festékesdobozt és ecsetet ragadtak, 
hogy felkészítsék a télre a gyerekek 
udvari játékait a Belvárosi Brunszvik 
Teréz Óvodában. 

A társadalmi felelősségvállalás 
jegyében a Széphő Zrt. veze-
tősége felajánlotta segítségét a 
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda 
javára. A felső és középvezetőség 
számos munkatársa hagyta ott az 
íróasztalt és az irodaházat, hogy 
fizikai munkát végezzen az in-
tézmény udvarán. A gyerekeknek 
egész évben örömet okozó kerti 
fajátékokat időről-időre speciális 
állagmegóvó anyaggal és festékkel 
kell kezelni, hogy megőrizze jó 
minőségét.
Az októberi időjárás szeszélyes 
volt, hol sütött a nap, hol borult 
volt az ég. A jókedvű csapat azon-
ban kihasználva az esőmentes órá-
kat szorgalmasan dolgozott, hogy 
a játékokat mielőbb újra haszná-

A Széphő munkatársai az óvodásokért dolgoztak
idén is szerettek volna segítséget 
nyújtani. A tavalyihoz hason-
lóan most is egy óvodára esett a 
választás.
„A keresés során azért gondoltunk a 
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvodára, 
mert a Várkörút felújítása kapcsán 
mi így szerettünk volna   a környék 
megszépüléséhez hozzájárulni. 
A fajátékok átfestését vállaltuk, a 
munkát reggel nyolc órakor kezdtük.  
Gyorsan, tempósan haladtunk a 
feladat elvégzésével, de az eleredő eső 
miatt a munka spontán átszervezésé-
re volt szükség.”
A vezérigazgató jelezte, hogy 
amennyiben módjukban áll, a tél 
elmúltával a következő szezonban 
is szívesen kiveszik a részüket a 
társadalmi munkából, de egyelőre 
még nincs határozott elképzelé-
sük, hogy hol, milyen  segítséget 
nyújtanak majd. 

latba vehessék az óvodások. Mia-
latt az apróságok a csoportokban 
játszottak, több részletben ugyan, 
de elkészült a tervezett munka. Az 
óvoda vezetőhelyettese, Keresztes-
né Anda Valéria köszönetét fejezte 
ki a Széphő Zrt. munkatársainak 
a felajánlásért és a segítségért, 
hiszen mind az anyagi támogatás, 
mind a fizikai segítség levesz egy 

kis terhet az intézmény vállá-
ról, és hozzájárul ahhoz, hogy 
megszépüljön a környezet, ahol a 
gyerekek és az óvoda dolgozói a 
hétköznapjaikat töltik.
A Széphő Zrt. mb. vezérigazgató-
ja, Szauter Ákos lapunk munka-
társának elmondta, hogy az elmúlt 
esztendő társadalmi felelősségvál-
lalásának sikerén felbuzdulva az 

A közös feladatvégzés derűt hozott a dolgos társaságba, többen úgy 
fogalmaztak, hogy csapatépítő tréningnek is megfelelt az együttlét
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Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda
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Programok 

az oldalpárt

SzerkeSztette:

látrányi viktória

Családi nap
Október 25-én 10 órakor kezdődik 
a Családi nap a Múzeumok Őszi 
Fesztiválja keretében a Városi 
Képtár - Deák Gyűjteményben.  A 
képtárban található őszi témájú 
képek szolgálnak alapul egy játékos 
kreatív családi naphoz. Várják 
mindazon családokat, kicsiket és 
nagyokat, akik szeretnek festeni, 
alkotni, kézműveskedni.

A Biblia térképei
Október 21-én 17 órakor nyílik 
Acsa Szücs Imre grafikusművész „A 
Biblia térképei” című gyűjteményes 
kiállítása. A tárlatot Tornyai Gábor 
plébános nyitja meg az Öreghegyi 
Közösségi Házban.

Zene-zoom
Az idei Zene-zoom fotópályázatra 
érkezett képekből nyílik kiállítás a 
Művészetek Háza folyosógalériáján 
október 27-én, hétfőn 17 órakor. A 
kiállítás december 31-ig tekinthető 
meg.

Az ecset útja, ezt jelenti a japán kalligráfia. 

Mindez pedig tükrözi azt is, hogy a 

tudatosság művészeteként és a szellemi 

fejlődés útjaként tekintenek erre a 

japán művészeti ágra. A Múzeumok Őszi 

Fesztiválja keretében ezzel a varázslatos 

művészettel is megismerkedhettek az 

érdeklődők a Megyeház utca 17. szám alatt 

található intézményben.

A japán kalligráfia és a teázás 
kapcsolatáról, a teaszertartások 
kalligráfiáiról, valamint a zen budd-
hizmushoz kötődő kapcsolatáról is 
hallhattak az érdeklődők az elmúlt 

Csütörtökön este nyitották meg Erdei 

Edit festményeinek kiállítását a 

Kisfaludi Közösségi Házban.

A naiv, letisztult festészet tiszta 
lelkű képviselője Erdei Edit, 
akinek képein a természet kö-
szön vissza pasztelles tükréből. 
A festő hobbiból ragad ecsetet, 
mégis termékenynek bizonyul 

Japán kalligráfia

A szabadság vágya

Japán kalligráfia – azaz az ecset útja

Erdei Edit legkedvesebb képe előtt, mely a szabadság érzetét váltja ki alkotójából

nagy zoltán péter Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Cím: Szent Vendel u. 17/a Telefon: 06/22/513-480

 

 

 

Központi hibabejelentés: 
(22) 500-984
hiba@varosgondnoksag.hu 
 
Állattetemek begyűjtése közterületről 
(0-24 óráig hívható zöldszám): 
06/80/205-093

Városüzemeltetés – Szent Vendel u. 17/a.
Elérhetőség: 22/513-480
Ügyfélfogadás:

Hétfő :  13.00-15.00
Szerda:  8.00-12.00 és 13.00-18.00
Péntek:  8.00-12.00

 
Parkolási csoport – Szent Vendel u. 17/a.
Elérhetőség: 22/513-481
Ügyfélfogadás:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.30
Szerda : 8.00-12.00 és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00

 
Temetőüzemeltetés: Béla út 1/b.
Elérhetőség: 22/301-449
Ügyfélfogadás:

Kedd: 8.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00

Temetőellenőrzés telefonszám: 22/301-339 
Mobil: +36/70/6699-165

.

Echo Innovációs Műhely
8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
Tel.: 22/502-276 • www.echoinn.hu

INNOVÁCIÓS
MŰHELY

Az Echo Innovációs Műhely 
Októberben 120 órás OKJ-s

Társadalombiztosítási és
Bérügyintéző Tanfolyamot 

hirdet 13 fő számára! 

Jelentkezzen ingyenes képzésünk-
re amennyiben Ön:

– székesfehérvári szárazréti lakos
– középfokú végzettséggel rendelkezik

Jelentkezni 2014. október 
21-ig személyesen

a Fehérvári Civil Központban
(Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.) 

lehet 8:00-16:00 között.

A tanfolyamról bővebb információ 
kérhető a 06-30/230-1948-as 

telefonszámon.

A képzés a KDOP-3.1.1/d2-13K2-2013-
0004 kódszámú, Szociális város-

rehabilitáció Szárazréten című project 
keretében valósul meg.

héten. Az előadás „A teázás szokásá-
tól a félelmetes sárkányokig - Amit 
tudni illik a keleti porcelánokról” 
című kiállításhoz kapcsolódott. Az 
előadást performansz követte, majd 
a közös gyakorlás során mindenki 
maga is kipróbálhatta a japán kalli-
gráfia művészetét. Így gyakorlatilag 
testközelből érthette meg mindenki 
azt az üzenetet, amit a kalligrá-
fia sugall: azaz, hogy tapasztalat 
útján kevésbé lehet elsajátítani ezt 
a művészetet, inkább az érzelmekre 
kell hagyatkozni. A kalligráfia nem 
tudatos erőfeszítés által születik.
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a kiállítás alapján. A tárlat 
megnyitóján bevallotta, hogy 
képeinek többségét az általa 
készített fotók alapján festi 
meg, mert nincs ideje mun-
kája mellett a festőállvánnyal 
bolyongani. Festményeimből 
kiveszem mindazt, ami megtöri 
a természet harmóniáját, és csak 
azt hagyom meg, amit álmaim-
ban is szívesen látnék – mondta 
Erdei Edit.

Fo
tó

: n
zp



5KULTÚRA FEHÉRVÁRközéleti hetilap
A  H E T I L A P

Edith és Marlene

A félkegyelmű Őfelsége komédiása

Az ország több száz könyvtára készült 

programokkal az Országos Könyvtári 

Napok alatt. Fehérvár sem maradt el: 

négy könyvtárban összesen huszonöt 

rendezvényre invitálták a nagyérdeműt.

Nyitni és megújulni – ez a célja a 
már évek óta megrendezett könyv-
tári napoknak. Az újra és újra 
életre hívott könyvtári programok-
kal azt szeretnék tudatosítani az 
emberekben, hogy a könyvtár nem 
csupán könyvek tárháza, hanem 
annál több: a könyvtárban szellemi 
kincsekre, közösségi együttlétre és 

Készültek a vidám tökfejek, közben 

közös mókázásra is volt lehetőség, 

hiszen az Öreghegyi Közösségi 

Házban együtt faraghatott a család 

apraja-nagyja. Egy kellemes délutánt 

tölthettek együtt a látogatók, az 

alkotásnak csak a fantázia szabhatott 

határt.

Immár hagyománya van a 
Fanta-villában a programnak, 
hiszen nem első alkalommal 
alkothattak együtt a vállalkozó 
kedvűek. Manapság a töklámpás 

Könyvtári találkozásokTök jó tökös nap

Mozgalmas hetet tudhat maga 
mögött a fehérvári teátrum. Talán 
még nem is volt példa arra a Vö-
rösmarty Színház életében, hogy 
egy hét alatt három bemutatót 
tartanak. A Pelikán kamaraszín-
házban az Edith és Marlene című 
előadást mutatták be. Doszto-
jevszkij Félkegyelműjét a Kozák 
András Stúdióban tűzték műsorra, 
míg a nagyszínpadon Őfelsége 
komédiását láthatja a nagyérdemű.

Egy hét, három premier

A regény főhőse, Miskin herceg az „isteni objek-
tív”, melyen keresztül Dosztojevszkij a világot 
szemléli. A fő téma a szerelem: botrányosan 
megfoghatatlan, minden társadalmi normát 
felrúgó ösztön, és mégis emberi. A szenvedély 
miatt hazudnak, csalnak, sőt ölnek is. 

Vidám tökfejek egy tök jó napon Minden korosztály talált magának programot

láSzló-takácS kriSztinalátrányi viktória

Edith Piaf és Marlene Dietrich elevenedik meg a Pelikán 
Kamaraszínházban. A két legendás előadóművészt Váradi 
Eszter Sára és Varga Gabriella kelti életre. A darab 27 év tör-
ténetét meséli el, a drámai élettörténetek mellett pedig nagy 
hangsúlyt kap az előadásban a két népszerű, világhírű előadó-
művészt összekötő kapocs is, a zene. Widder Kristóf rendező 
az összes férfi szereplő megformálását egy személyre, Keller 
Jánosra bízta. Izgalmas, látványos zenés játékra számíthatnak, 
akik ellátogatnak a Pelikán Kamaraszínházba. 

Október 17-én 
mutatták be Dosz-
tojevszkij Félke-
gyelműjét a Kozák 
András Stúdióban. 
Az előadást Hargi-
tai Iván rendezi, a 
főszerepeket Krisztik 
Csaba, Radnay 
Csilla, László Zsolt 
és Törőcsik Franciska 
játsszák.

Molière társulata XIV. Lajos előtt 
lép fel. A király tapsol, Molière 
verset rögtönözve köszöni meg a 
királyi kegyet. A Tartuffe bemutatója 
azonban sokak ellenszenvét kivívja, 
akik a komédia gyilkos humorától 
megsebzetten lihegnek bosszút 
őfelsége komédiása ellen. Bulgakov 
darabját Bagó Bertalan rendezi. 
Molière-t Gáspár Sándor, XIV. 
Lajost Cserhalmi György alakítja. A 
főbb női szerepekben Tóth Ildikó és 
Földes Eszter látható.
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készítését sokan az angolszász és 
amerikai ünnephez kötik, pedig a 
tökfaragás Magyarországon is régi 
hagyomány. Olyannyira régi, hogy 
az első erről szóló történet egészen 
Salamon királyunk idejébe nyúlik 
vissza. A vidám tökalkotások el-
készítése jó elfoglaltságot jelent az 
egész családnak. Ráadásul nincs is 
szükség másra, mint néhány szép 
nagy, formás tökre, praktikus esz-
közre és már kezdődhet is a móka. 
A jó hangulat pedig garantált, 
erről meggyőződhettek mindazok, 
akik részt vettek az Öreghegyi 
Közösségi Ház programján.  
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nem utolsó sorban jó könyvekre 
lelhetünk. Leginkább a kisgyer-
mekes családokra fókuszáltak az 
idei programok, de nagy gondot 
fordítottak az egészségmegőrzésre 
és az irodalomtörténet vagy a 
képzőművészet iránt érdeklődők-
re is. Mindemellett szavaló- és 
mesemondóversenyt is rendeztek a 
diákok között. A programsorozat 
minden évben a Könyves Vasár-
nappal zárul, amikor a könyvtári 
idegenvezetés segítségével megis-
merhetjük például a Vörösmarty 
Könyvtár kulisszatitkait, vagy 
majdnem ingyen irodalmi kincsek-
re lelhetünk a könyvvásárban.
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vakler lajoS

Heiter Tamás az írott szó és egyben 

a hatvanhármas generáció képvise-

lője. Kortársaival, László Zsolttal és 

Németh József Attilával jelent meg 

a székesfehérvári alkotók között. Lírá-

jával a Lánczos Kornél-Szekfű Gyula 

Alapítvány döntéshozóit is meggyőz-

te. Fehéregyensúly című kötetét 

2015-ben vehetjük kézbe. 

A 63-asok kötet megfelelő publici-
tást kapott?
A visszhang jó volt. Nemcsak 
költőtársaim mondják, de az 
utcán is megszólítanak az 
olvasók. Büszke vagyok rá, hogy 
a szerzőgárda tagja lehettem. 
Azóta eltelt két év, az újdonság 
ereje nem olyan erős, így aztán 
itt volt az ideje, hogy egy önálló 
kötettel jelentkezzem.
A Fehéregyensúly című kötet foly-
tatása az eddigi munkáinak?
Részben igen, de a mostani 
verseim önálló életet élnek. El-

Heiter Tamás a fehéregyensúly híve

Fehéregyensúly
kötelezett maradtam a szépség 
iránt. Továbbra is vallom, hogy a 
legmagasabb rendű szellemi él-
mény és rend igazságot monda-
ni, írni, és szolgálni az olvasókat.
Ez a kötet különleges, hiszen „csak” 
tizenhét versben mondja el, miként 
vélekedik a világról.
A tizenhét versnek több oka van. 
Egyrészt a tizenhét gondolat-
sor, a valóságban megjelenő 
rímek tiszteletet adnak Tomas 
Tranströmer Nobel-díjas 
költőnek. De tisztelgés ez a 
gyűjtemény mindazok előtt, 
akik töredékesen jelennek meg 
előttem, ugyanakkor nagy je-
lentőséggel bírnak, mint például 
József Attila, Weöres Sándor. A 
másik oka, hogy éppen tizenhét 
vers szerepel a kötetben, az a 
meggyőződésem, hogy nem 
igazán szerepel az emberek 
életében a versolvasás...
Megvan önben a fehéregyensúly? 
Hiszen tudjuk, hogy minden szín 
alapja a fehér és a fekete.

Nincs meg bennem a fehér-
egyensúly, talán nem is volt 
soha. A Fehéregyensúly című 
vers, amely a kötet címadója 
is, egy André Kertész-kiállítás 
apropóján született. André 
Kertész fotóművész alkotásai 
nyomán született meg bennem 
a gondolat, hogy írjak rímekben 
a digitális világról. Számomra 
a fehéregyensúly a fotó nyelvén 
azt jelenti, hogy fehér papírt 

mutatunk a kamerának, az ob-
jektívnek, és az adott viszonyok 
között azt tekinti fehérnek. 
Minden attól függ, hogy sike-
rül-e ezt az egyensúlyt létrehoz-
nunk. Így lesz valami piros, kék, 
zöld vagy éppenséggel barna. Az 
irodalmi mondanivalója ennek a 
tudománynak nem más, ami az 
író, költő felelőssége is: eldönte-
ni, mi a fehér és mi a fekete. A 
többi az olvasó dolga.
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heiter dávid tamáS

Vakler Lajos újságíró, lapunk munkatársa 

vendégeskedett az Öreghegyi Közösségi 

Házban az elmúlt héten. A vendégeskedés 

apropója az Öreghegyi Disputa volt, a 

kérdező–házigazda szerepét Bobory Zoltán, 

a Vörösmarty Társaság elnöke, a Vár című 

folyóirat főszerkesztője látta el. A rendez-

vény eredetileg „A kérdező felel” címet 

viselte, ám a házigazda hirtelen átkeresz-

telte az eseményt, amely így a „10-es 

számú meztől a mikrofonig” elnevezést 

kapta. Az átkeresztelés nem véletlen, 

hiszen Vakler Lajos sportemberként kezdte 

felhívni magára a fehérváriak figyelmet, 

és csak később kapaszkodott bele a világot 

jelentő mikrofonba. Ha pályafutását, élet-

művét nézzük, jó döntést hozott, hiszen 

maradandót sikerült alkotnia.

Az újságíró talán akkor van a 
legnagyobb bajban, ha kollégájáról 
kell írnia, főleg, ha az említett kolléga 
sokkal régebb óta űzi a szakmát, mint 
a szerző. Ilyenkor minden mondatot 
többször is átolvas az ember, hogy 

Bobory Zoltán és Vakler Lajos az átkeresztelt Öreghegyi Dispután

Őrizzük meg a kérges tenyerek becsületét

a kellő alázattal és igényességgel 
formálja meg a szavakat, azt mondja, 
amit mondani akar. Ne legyen kétér-
telműség a sorokban. Ha megnézzük 
a Fehérvár Médiacentrum holnapján 
Vakler Lajos bemutatkozását, akkor 
azt olvashatjuk, hogy kollégánk 
ekképpen ajánlja magát az igényes 
médiafogyasztók figyelmébe: „Bér-
bánatból élő ember vagyok. Több mint 
tíz esztendeje dolgozom a Fehérvár 
Televízióban.”
Bérbánat ide, bérbánat oda, mun-
kásságát több elismeréssel is díjazták 
már. Nekünk, akik vele dolgozha-

tunk, sok úgynevezett „alapvetést” 
szokott mondani. Talán a legfonto-
sabb, amelyet hitvallásának is lehet 
tekinteni, így hangzik: „Az anyagot 
én rendeztem, nem az élet.” Néhány 
évvel ezelőtt a Fehérvár Tv akkori 
székházánál, a Jókai utcai épület előtt 
beszélgettem vele, akkor azt mondta 
nekem, hogy ne foglalkozzak sem-
mivel, csak a saját rendszeremben 
gondolkozzam.
Az Öreghegyi Disputa előtt megkér-
deztem, hogyan is néz ki az ő maga 
által létrehozott rendszer. Egyszerű 
választ kaptam: nem bántok senkit, 

felelősséggel csinálom a dolgomat, 
és mindig az igazat mondom. Vakler 
Lajos legfontosabbnak az Agrárinfó 
című műsorát tartja. Mint monda, 
a Mezőföld szívében, ahol harminc 
aranykoronás földek vannak, nem 
lehet a „paraszt” szitokszó. Vissza kell 
hozni a kérges tenyerek becsületét. 
Egy újságírónak ritkán adatik meg 
a lehetőség arra, hogy maradandót 
alkosson, hogy az örökkévalóságnak 
dolgozzon. Ha valaki kellő alázattal 
hajol az éppen készülő munkája fölé, 
kellő alázattal fordul az interjúala-
nyai felé, és nem hagyja veszendőbe 
menni, amit elkészített, akkor abból 
izgalmas kordokumentum rajzolód-
hat ki.
Vakler Lajos elmondta, tervei között 
szerepel, hogy kötetbe szerkeszti ed-
digi munkáiból azokat az anyagokat, 
amelyeket saját kíméletlen szakmai 
cenzúráján átenged. Ahogy fogal-
mazott: „Olyan televíziós anyagaim 
vannak, amelyek párját ritkítják a 
Fehérvár Tv történetében”. Sok sikert 
kívánunk hozzá!
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A halottak napja keresztény ünnep, 
november 2-án tartják

Az érintett temetők: Béla úti-, 
Csutora, Hosszú, Szedreskerti, 
Fecskeparti, Sóstói rk., Izraelita, 
Börgöndpusztai és Kisfaludi temető.
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A halált kísérő gyász szinte tabutéma, 

nem beszélünk róla. Régen a hagyo-

mányok segítettek a gyász feldolgo-

zásában, a múlt századra jellemző 

nagyfokú városiasodással azonban a 

hagyományok is elveszőben vannak. 

Pedig ezeket a szokásokat mindig a 

gyakorlat és a tapasztalat alakította, 

a helyi közösség pedig őrizte, for-

málta. Napjainkban ezek a fogódzók 

elvesztek – már csak a vidék őriz 

valamennyi hagyományt. 

„Azt tapasztaltam, hogy a gyász 
elutasítása nagyobb feszültséget 
okoz, több embert érint, mint a 
halálfélelem és a halál elviselése.” 
– írta Polcz Alaine egy 1997-
ben megjelent tanulmányában. 
A pszichológus rámutat, hogy 
régebben, egészen a 20. század 
második feléig a gyászmunkát 

A város önkormányzata és a Vá-

rosgondnokság igyekszik segíteni 

a kegyeleti napok során is, hogy a 

temetőkbe kilátogatók méltó módon 

emlékezhessenek meg elhunyt 

szeretteikről. Néhány gyakorlati 

információt már most eljuttattak 

szerkesztőségünkhöz.

Az önkormányzat tulajdoná-
ban álló és a Városgondnokság 
kezelésében lévő temetőkertek 
október 30-ig reggel 7 és este 7 
óra között tartanak nyitva. Ok-
tóber 31. és november 3. között 
a kapukat reggel 7 órakor nyitják 
ki a megemlékezők előtt, és a 
temetőkertek a látogatók igénye 
szerint a késő esti órákig nyitva 
maradnak.
Október 28-án lakossági fel-
használásra kőzúzalékot biztosít 
a Városgondnokság a 2014. évi 
kegyeleti napok keretében. A 
szállítás reggel 7 és délután 4 óra 
között történik.

láSzló-takácS kriSztina

láSzló-takácS kriSztina

Hogyan búcsúztak eleink a halottaiktól?

Temetőlátogatás és sírgondozás 

Temetés felvétel 
Temetéssel kapcsolatos ügyintézés, szükséges engedélyek beszerzése

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

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

Hamvasztással kapcsolatos ügyintézés
Urnakiadás, kiszállítás egyéb temetkezési helyre

Exhumálás
Koszorú és virág rendelések felvétele

Rendezvényterem búcsúszertartás utáni halotti tor megrendezéséhez

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

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

E-mail: info@temetkezeskft.hu

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

Péntek: 07.00-13.00 óra

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

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

Mobil: 06/20/452-9951

FMÖ Kegyeleti Központ Kft.
Évtizedek tapasztalatával
a méltó búcsúzásért

aa a a
segítették, vezették a rítusok, a 
vallás és a társadalom.

Ideje volt a gyásznak

A gyász ideje hat héttől egy 
évig terjedt, attól függően, hogy 
milyen életkorú hozzátartozóját 
veszítette el valaki. Csecsemőt, 
kisgyermeket hat hétig gyászol-
tak, nagyobbacska gyermeket 
hat hónapig, felnőttet egy évig. 
Mivel a csecsemőhalandóság 
igen magas volt, valahol az élet 
részének tartották: ”Isten adta, 
Isten elvette.” Az eladó lányokat, 
a házasulandó korú fiatalem-
bereket azonban életük végéig 
gyászolta az édesanyjuk, ez volt a 
legfájdalmasabb. A gyász fontos 
része volt az alamizsnálkodás, 
ezt sokszor maga az elhunyt még 
életében előírta. A szegényeknek 
úgy adtak pénzt vagy egyebet, 

hogy a halott lelki üdvéért 
imádkozzanak: „mert a szegények 
imája jobban meghallgatik”. A 
gyászt a férfiak a kalap levételével 
jelezték, a lányok és az asszonyok 
kibontott hajukkal.

Öltözet a túlvilági útra

Mint ahogy ma, régen is fontos-
nak tartották a halott ruházatát. 

Jellemző volt az elhunyt kötőinek, 
gombjainak kioldása, mégpedig 
azért, hogy ne gátolják szabad 
mozgását a túlvilágon. Néhol 
cipőt húztak a halottra, hogy át 
tudjon menni a túlvilágra, néhol 
viszont éppen úgy tartották, hogy 
nem szabad rá lábbelit adni. Sőt 
mi több, a csizma sarokvasát le 
kell venni, mert annak kopogása 
felébresztené a „pokol kutyáját”.

Fehér gyász

A fehér színű viselet a festésről való 
lemondást és a tisztító erőt jelké-
pezte. A fehér, mint a gyász színe 
főleg a Dél- és Nyugat-Dunán-
túlon volt a legtovább szokásban. 
Somogy megyében, az Ormánság 
területén az idősödő asszonyok 
egyre inkább elhagyták a fiatalabb 
korukban használt színeket, végül 
már csak fehérben jártak.
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Horoszkóp
október 20. – október 26.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Kos 03. 21. – 04. 20.
Ezen a héten a környezetében lévőkkel gördülékennyé 
válik a kommunikáció. Könnyedén meg tudják beszélni 
a közös terveket. Szakmai téren új kihívások kínálkoz-
nak fel, melyek a karrierje emelkedésében előfutárként 
szolgálnak.

Ikrek 05. 21. – 06. 21.
Az utóbbi időben tett erőfeszítései ezen a héten 
kezdenek realizálódni. A népszerűsége ezen a hé-
ten fokozatosan nő az Ön körül lévők szemében. 
Bent, a munkahelyen a feje tetején áll minden, 
Önre van szükség, hogy helyreálljon a rend.

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.
Fokozottan figyeljen a pénzügyek területére, 
ugyanis váratlan kiadások is felmerülhetnek. Ezért 
óvakodnia kell a nagyvonalú költekezésektől ezen a 
héten. A fizikai terhelhetősége korlátozott.

Bika 04. 21. – 05. 20.
Egy sor fontos döntés előtt áll, melyeket meg kell hoznia 
a hét során. A racionális gondolkodás most nagy segít-
ség lehet. Intelligencia kapacitása a csúcson van. Amit 
eddig merész ötletnek gondolt, lassan realizálódhat.

Rák 06. 22. – 07. 22.
Ezen a héten beszédesebb kedvében van. A közép-
pontba kerül egy új ötlete miatt. Sok kérdésre megjön 
a válasz ezekben a napokban, úgy érzelmi téren, mint 
társadalmi szinten.

Szűz 08. 23. – 09. 22.
Az eddigi hetekhez képest sokkal gördülékenyeb-
ben mennek a dolgok minden fronton. A folya-
matban lévő ügyei lassan kezdenek realizálódni. 
A családi fronton egy kellemes meglepetés éri a 
napokban.
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Nem hibás a kép, hanem háromdi-

menziós, amit csak vörös–cián szem-

üveggel érdemes megnézni, hogy a 

térhatás érvényesüljön.

Sorozatunkban igyekszünk 
olyan képeket bemutatni Szé-
kesfehérvárról és annak jellegze-
tességeiről, amit csak kevés fe-
hérvárinak adatik meg látni. Az 
ötletet a világszerte ritka érték, a 
Seuso-kincs adta, amit bárme-
lyik városlakó megtekinthet a 
Szent István Király Múzeumban 
január közepéig.
Az általunk itt közölt fotók csak 
vörös–cián szemüveggel élvez-
hetők, amit a székesfehérvári 
Media Markt üzletében kaphat 
meg bárki jelképes áron.
Városunk belvárosát szinte 
naponta láthatjuk. A belvárosi 
forgalomból ki is derül, hogy 
sokan és egyre többen élünk a 
lehetőséggel. Ugyanakkor kevés 
embernek adatik meg, hogy 
röpködjön a város felett, és még 
kevesebben tehetik meg, hogy 
olyan technikával rendelkezze-
nek, amely három dimenzióban 
rögzíti a pillanatot Fehérvár 
életéről. Ennél a képnél min-
denkinek lehetősége van arra, 
hogy kis makettként tekinthes-
sen Székesfehérvár belvárosára 
és annak környezetére. Minél 
közelebb található egy épület, 
annál plasztikusabb a hatása, s 
az embernek olyan érzete támad, 
hogy képes lenne benyúlni az 
udvarok közepére, megfogni az 
evangélikus templom tornyát 
vagy akár ujjával végigsétálhatna 
a Fő utcán. Csak arra kellene 
vigyázni, hogy a házsarkok ne 
sértsék meg az ember ujjait! A 
makettváros izgalmas élményt 
nyújt három dimenzióban.

Az oldAlpárt

szerkesztette:

kiss lászló

NAgy zoltáN péter
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Mérleg 09. 23. – 10. 22.
Fokozottan figyelnie kell a közúti közlekedésben, 
fontos döntései meghozatalában, a részletekre 
való odafigyelésben! A hét során több esetben is 
előfordulhat, hogy a munkái feltornyosulnak és 
túlóráznia kell.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.
Ismeretlen emberek folyamodnak Önhöz tanácsért. 
Ezen a héten olyan dologért adhat ki lényeges összeget, 
amit egy pár hét múlva megbánna. Ezért szükséges a 
következetesség, a megfontoltság a pénzügyeit illetően.

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.
Érzékenyen érintik a baráti és a családi kötelékeiben 
felmerülő gondok. Most objektívnek kell lennie. Célirá-
nyos, gyors tettekre van szükség. A bajban Ön mindig 
biztos oszlop a bajbajutott embertársai számára.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.
Ezen a héten is többnyire a racionalitás dominál 
szemléletére nézve és a döntései meghozatalában. Több 
folyamatban levő ügyét sikeresen tudja vezetni a cél felé. 
A hét második felében hallgatnia kell a megérzéseire!

Bak 12. 21. – 01. 20.
Pénzügyi téren ez a hét tartogat Önnek kellemes 
meglepetéseket. Egy korábbi munkája most kezd 
igazán jól profitálni. A környezetében lévőkkel a 
kapcsolata harmonikus. Az utóbbi idők feszültségei 
láthatóan oldódnak.

Halak 02. 19. – 03. 20.
Mindent meg tud oldani, amit erre a hétre tervez, 
csupán komótosabb tempóban. A hét közepén azt 
tapasztalhatja, hogy türelmetlenebb a környezeté-
ben élőkkel. Figyeljen a közlekedés során, mert a 
türelmetlenség balesetveszélyt okozhat!
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Sokan vagyunk, akik az ősz beköszön-

tével tetemes mennyiségű C-vitamint 

halmozunk fel, hogy aztán szemen-

ként egészen a tavasz beköszöntéig 

kísérjen minket a mindennapokban. 

Jól tesszük!

Van azonban még néhány dolog, 
amire nem árt odafigyelni, ha el 
akarjuk kerülni a hűvös év-
szakkal járó megbetegedéseket. 
Mindenekelőtt adjunk teret a 
szervezetünkbe vitt vitaminok-
nak! Nem elég, hogy beszedjük 
vagy táplálék által elfogyaszt-
juk ezeket, az is fontos, hogy 
felszívódjanak, beépüljenek a 
szervezetünkbe. Ez viszont csak 

Október közepén rendkívüli szúnyog-

gyérítésre volt szükség a szokatlanul 

nagy mennyiségű vérszívó miatt. Sok 

kisgyerek napjait tették kellemet-

lenné a csípések nyomán keletkező 

duzzanatok.

Az elmúlt időszak csapadékos 
hónapjai után várható volt, 
hogy a megszokottnál több 
szúnyogra kell számítanunk. 
Rendszerint a nyár vége után 
már nincs szükség a szúnyogok 
gyérítésére, de az idei esztendő 
kivételes ebből a szempontból. 
Az indián nyár napjait sokan 
szerették volna a szabadban 
tölteni, de a tömegével támadó 
szúnyogok miatt a szabadidős 
terveket újra kellett gondolni. 
A vérszívóknak kedvezett az 
októberi napokban tapasztal-
ható nyárias meleg és egyben 
nyirkos idő. Még a belvárosban 
sem lehetett élvezni a szép őszi 

Mielőtt a C-vitaminhoz nyúlnánk

Leszámolás a vérszívókkal

A csipkebogyó régi népi orvosság, ami most is ugyanúgy megállja a helyét az 
immunerősítésben

láSzló-takácS kriSztina

cSabai dorina 

Színvonalas ellátást szeretne hosszú várakozás nélkül, elérhető áron?
Válassza a LIFE Egészségcentrumot!

 Korszerűen felszerelt szakrendelőkkel, egyedülállóan széleskörű egészségügyi szolgáltatásokkal, 
kiválóan képzett szakorvosokkal és a város egyetlen magán egynapos sebészeti műtőjével várjuk Önt! 

KIVIZSGÁLÁS, GYÓGYÍTÁS, 
GONDOZÁS, SZŰRÉS EGY HELYEN!

LIFE Egészségcentrum Székesfehérvár, Huszár utca 2.
Információ/Bejelentkezés: 22/340-048, 20/561-6501 • www.lifecentrum.hu

OCT diagnosztika, fájdalommentes LÉZERTERÁPIA
az újonnan megnyílt LIFE Szemészeti Centrumban!

Korszerű, világszínvonalú berendezések!

06-22/500-300
06-30/534-3121

Októberben
ingyenes 
vérnyomás
és vércukorszint mérés.

Az ajánlat 2014. október 1-31. között érvényes.
Részletekért érdeklődjön a Mentaház központi telefonszámán:

Biorezonanciás állapotfelmérés
50%-os kedvezménnyel.

Ásvány medálok és marokkövek,
valamint Mecsek filteres teák

10%-os kedvezménnyel.

Bejelentkezés: +36/30 641-3326

GYÓGYNÖVÉNY ÉS BIOBOLT
Gyógynövény Ásvány és Biobolt

nyílt a Várkörút 42. szám alatt.

Akció 2014.10.01-11.30-ig, részletek az üzletben.

sétákat, mert amint enyhült a 
napsütés, támadásba lendült 
a szúnyogok hada. A kertvá-
rosokban, a zöld területek és 
parkok közelében még elvisel-
hetetlenebb volt a helyzet. Az 
elmúlt hetekben szinte minden 
második gyerek mutathatott a 
szúnyog csípése után jelentkező 
viszkető duzzanatot.
Wilhelm Róbert gyermekorvos 
kérdésünkre elmondta, hogy az 
elmúlt hetekben gyakrabban 
jelentkeztek a gyerekek szüleik-
kel a rendelőben a megduzzadt 
szúnyogcsípésekre panaszkodva. 
Főként a lágy részeken, a fejen, 
a nyakon és a kézfejen okoznak 
duzzadást a csípések. „Sajnos 
a kezelés ellenére is jelen van 
néhány napig a duzzanat, de 
azért enyhíteni lehet. Csípés 
esetén kalciumot adunk, és a 
patikákban kapható csípések 
utáni használatra kifejlesztett 
krémeket ajánljuk. Erősebb pa-
naszok vagy több csípés esetén 

akkor sikerül, ha kellően méreg-
telenítünk, ugyanis a nyár fo-
lyamán méreganyagok rakódtak 
le a szövetekben, a belekben, a 
nyirokban – magyarázza Szegfű 
Zsuzsanna.
A természetgyógyász szerint 
ugyan vannak méregtelenítő 
időszakok – mint a tavasz vagy 
az ősz – a mai táplálkozá-
si szokások, a rengeteg ipari 
élelmiszer elfogyasztása miatt 
szinte folyamatosan szükségünk 

van szervezetünk tisztítására. 
Az anyagcsere méregtelenítésére 
kiválóan alkalmasak azok a teák, 
készítmények, amelyek a vér-
tisztító csalánt vagy a májtisztító 
máriatövist tartalmazzák. Segí-
tenek még a zöld füveket, árpát 
vagy a tarackbúzát tartalmazó 
étrend-kiegészítők. Ha valódi 
kúrát tervezünk, azt már most el 
kell kezdeni, mert négy-öt hetet 
igénybe vesz. Nem kell mást 
csinálni, mint könnyíteni az 

étkezésen, és aki tudja, hagyja el 
az állati tejeket, helyette növényi 
alapanyagú tejet igyon. Szegfű 
Zsuzsanna szerint a fehér cukrot 
és a fehér lisztet is hanyagol-
ni kell ebben az időszakban. 
Emellett együnk rostban gazdag 
ételeket, és igyunk napi 2-3 liter 
vizet!
Fontos az enzimpótlás is ebben 
az időszakban. A szakember a 
papayát, az ananászt és az aloe 
verát vagy ezeket a gyümölcsö-
ket tartalmazó készítményeket 
javasol. Enzimeket tartalmaz 
még a virágpor és a méhpempő 
is, de korántsem olyan meny-
nyiségben, mint az előbbiek. A 
méregtelenítés mellett és után 
pedig jöhet a C-vitamin, csak 
arra figyeljünk, hogy antioxi-
dánssal párosítsuk! A házilag ké-
szített hecsedli vagy a somlekvár 
kiváló erre, de aki inkább a keleti 
praktikákban hisz, fogyasszon 
goji bogyó tartalmú készítmé-
nyeket!

Fo
tó

: K
is

s 
Lá

sz
ló



11STÍLUS FEHÉRVÁRközéleti hetilap
A  H E T I L A P

Leszámolás a vérszívókkal

A rovarok általában a 20-30 fok körüli melegben aktívak. Amint beköszönt 
a hideg idő, eltűnnek.

Puha, meleg szőrmébe bújva fittyet hányhatunk 
a télre!

Aki már látta az Álom luxuskivitelben című 

filmet Audry Hepburn-nel, annak kevés újat 

tudunk mondani divattémában. Az idei ősz 

ugyanis a hatvanas évek bűvöletében telik – 

legalábbis ami a divatos nő ruhatárát illeti.

Míg a csipkézett kiegészítők és a szí-
nes virágmintás sálak arról árulkodnak, 
hogy még maradt némi romantika a 
nyárból, addig a ruhák, a kabátok és a 
nadrágok elegáns szürkébe és feketé-
be fordulnak. Lesz némi ”derítés” is, a 
sötét színeket ugyanis fehérrel, bordó-
val, vagy akár pinkkel kombinálhatjuk, 
ez nem fog elvonni semmit elegan-
ciájából. Divat még a bézs, a barna 
árnyalatai, és pasztellszínekben sem 
leszünk divatjamúltak – mondja Budai 
Zsuzsanna. A Budai Fashion tulaj-
donosa olyan ruhákat mutat, amelyek 
egytől egyig a nőies vonalakat képvise-
lik. Emellett megjelentek az absztrakt 
minták, ezek nem csupán jól mutatnak, 
de kiváló alakformáló hatásuk is van. 
Figyeljünk, hogy jól használjuk őket! 

A tyúklábtól a skót kockáig
láSzló-takácS kriSztina

FEHÉRVÁR TRAVEL
Székesfehérvár, Várkörút 40.   Tel.: 22/321-871, 331-997    www.fehervartravel.hu R0
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KÖRUTAZÁSOK
Kérje téli programfüzetünket: egzotikus utazások; adventi, szilveszteri és
karneváli buszos utazások; európai körutazások előzetese kora tavaszra!
Autóbuszos utazásainkból:                                                 FEHÉRVÁRI INDULÁS
Velence, a tengerek királynője II. 4 nap fp. htl. 4* 62.900 Ft
Róma, az örök város 6 nap fp. htl. 4*      115.700 Ft
Advent Drezdában és Prágában 4 nap reg.   htl. 4*     46.900 Ft
Adventi varázslat Türingiában 4 nap reg. htl. 4*    65.900 Ft
München és Altötting adventkor 3 nap reg. htl. 3*  43.200 Ft
Repülős körutazásainkból:    + reptéri illeték
Mesebeli India II. 13 nap fp. htl. 4* 321.000 Ft
Thaiföld, a Távol-Kelet varázsa I-II. 12/14 nap reg. htl. 4* 244.500 Ft
Dél-Afrika, a szivárványország 12 nap      fp. htl. 3-4* 576.000 Ft
Buenos Airestől Rio de Janeiróig 11 nap reg. htl. 4* 497.000 Ft 

5*-OS INDULÁSI GARANCIA
Valamely utunkra való jelentkezés esetén, amennyiben személyesen vagy postán visszajuttatja hirdetésünket, 

4% kedvezményt biztosítunk az adott út részvételi díjából! (Más kedvezménnyel nem vonható össze.)

1 ÉVESEK
LETTÜNK!
Megköszönve vásárlóink egy éves hűségét születésnapi 

akciókkal várjuk a divat szerelmeseit!
• Kettőt fizet hármat vihet az őszi-téli trendet 

követő hosszú és háromnegyedes ujjú pólókból! 
• Egyes pulóverek, táskák és sàlak most 

50%-os kedvezménnyel kaphatók! 
• Minden vásárlás után 30%-os kedvezmény!

Székesfehérvár, Balatoni út 44-46. 
Prémium Center (Maroshegy)
+36/30 343-9371 • budaifashion@t-online.hu
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Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 2.
(Földhivatal és illetékhivatal utcája)

Telefon: 06-30-76-86-547
Nyitva: h-p.: 9.30-17.30, szo.: 9.00-12.00

ÓRIÁS BOLT
Extra nagy méretű 

férfi ruhák az extra igényekhez,
110-230 kg-ig, 2XL-9XL-ig.

Szalagavatóra, esküvőre:
• öltönyök, szóló nadrágok, 

zakók (56-86)
Szabadidőhöz:
• pólók, pulóverek (3-9 xl)
• hosszú nadrágok (60-84)

Télre:
• szövetkabátok (62-82)
• téli dzsekik, mellények (3-9 xl)

A gyógyzoknik megérkeztek boltunkba!

antihisztamin készítményekre is 
szükség lehet. 
Az enyhe őszi idő kedvez a vér-
szívóknak. A szúnyogok jól érzik 
magukat, megerősödtek, agresszí-

vabbakká váltak. A jelentős meny-
nyiségű lakossági bejelentés alapján 
a város polgármestere a Városgond-
nokságtól rendkívüli szúnyogirtást 
kért az elmúlt hétvégére. 
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Tavalyról maradt a tyúkláb minta, és 
újra hódít a brit stílus, így aki kockás 
szoknyában, netán skót kockásban 
vonul végig a Fő utcán, biztos sikert 
könyvelhet el.
Budai Zsuzsanna úgy tapasztalja, 
hogy mi, fehérváriak nem nagyon 
kedveljük a rakott szoknyát, de a 
pliszé szoknyáktól is idegenkedünk, 
pedig idén ősszel elkerülhetetlenek 
lesznek. Az irha minden változatában 
tovább hódít, legyen az egy kis mel-
lény vagy egy puha, meleg télikabát. 
A szélesebb vásárlóközönség műirhát 
választ, ez anyagilag is kisebb terhet 
jelent, ráadásul nem kerül senkinek az 
életébe. Vonzó a puha szőrmegallér 
miatt, és azért is, mert ebben biztosan 
nem fázunk majd télen. Mint ahogy 
akkor sem, ha nadrágot húzunk. Ennek 
formája idén még mindig ceruza, mert 
a hölgyek úgy döntöttek, hogy nad-
rágban sem rejtik el formás lábaikat. 
Az is lehet, hogy a divatot diktálók 
döntöttek így, mindenesetre feketében, 
szürkében, színesben és mintásban is 
ez most a divat.
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Egyházi ünnepi programok, 
nyitva tartások

November 1-jén, szomba-
ton 15 órakor ökumenikus 
megemlékezést tartanak a 
kisfaludi temetőben. 16 órakor 
A vigasztalás evangéliumának 
megszólaltatása címmel városi 
ökumenikus megemlékezést 
tartanak a Béla úti közteme-
tőben. 17 órakor kezdődik az 
Emlékezők istentisztelete a 
Budai úti református templom 
urnatemetőjében.
A Budai úti altemplomi 
urnatemető ünnepi nyitva 
tartása szerint október 22-én 
16 és 18 óra között, nemzeti 
ünnepünkön, október 23-án 
9 és 12 óra között, 24-én 16 
és 18 óra között, szombaton 
és vasárnap, 25-én és 26-án 9 
és 12 óra között látogatható. 
Az urnatemető a reformáció 
napján, október 31-én 15 és 
17 óra között lesz nyitva, míg 
mindenszentekkor 9 órától 17 
óráig, halottak napján 9 órától 
12 óráig.

láSzló-takácS kriSztina

A három valóban tökéletes szám

Amikor a fagyos szél esőt fúj az ember 

arcába, nem szívesen indul útnak 

otthonról. Az Egyházmegyei Múzeumban 

rendezett dzsesszkoncertet is át kellett 

költöztetni a Szent István Művelődési 

Házba. De aki kabátot húzott és elment 

rá, valódi zenei élménnyel gazdagodott. 

Aki pedig kihagyta, sajnálhatja!

Lemaradt ugyanis a Múzeumok 
Őszi Fesztiváljának egyik kiemel-
kedő programjáról, arról a három 
zenészről, akik a legmagasabb 
színvonalon mutatták meg: a 
dzsessz valóban komoly zene. 
Nagyon komoly. Nem a klasszikus 
értelemben vett zenei komolyság 
ez, inkább a korlátok lebontása, a 
vélt vagy valós határok határozott 
átlépése. Saját bevallásuk szerint 
is ez motiválja őket. Az 1705 
(Kaltenecker–Piri–Dés) nem mai 
vagy régi zenét játszik, nem könnyű 
vagy komolyzenét, hanem – a zene 
minden elemét egybesűrítve – JÁT-

az oldalt

SzerkeSztette:

nagy zoltán péter

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

SZIK. Olyat, aminek a rezgésével 
a hallgató észrevétlenül azonosul, 
képeket lát maga előtt, hangula-
tokat érez, majd egyszer csak azt 
veszi észre, hogy együtt bólogat a 
többi ücsörgővel, ráadásul ritmusra. 
Vagy én járok ritkán koncertekre, 
vagy ők ennyire jók, mindenestere 
a péntek este nálam katarzisban ért 
véget, ilyet pedig nem minden nap 
él át az ember. De nézzük, kik ők!

Kaltenecker Zsolt – zongora
A Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem Jazz-zongora szakán, 
majd New York-ban Jaki Byard-nél 
tanult magánúton. Saját neve alatt 
tizenhat lemeze jelent meg, ezek 
közül a „Songs From The 20th 
Century” az „Év Dzsesszlemeze” 
díjat kapta.  

Piri Béla – nagybőgő
Ő is a Zeneművészeti Egyetemen 
tanult, de felsőfokú tanulmányokat 
folytatott a Western Washing-
ton Universityn és a Brisbane-i 
Griffith Universityn is. Sokáig 

Ausztráliában élt és dolgozott mint 
hangszeres tanár és előadóművész. 
Játszott a sydney-i olimpián, az 
osloi operaházban vagy a chicagoi 
Auditoriumban.

Dés András – ütőhangszerek
Zenei tanulmányait hétévesen 
kezdte klasszikus ütőhangszere-
ken. Eleinte elsősorban világzenei 
együttesek tagjaként játszott sze-
fárd, balkáni és ír-kelta népzenét. 
Ezzel párhuzamosan kezdett el 
dzsesszt játszani, majd lediplo-
mázott a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem Jazz tanszékén. 
Az elmúlt évek több meghatározó 
dzsesszegyüttesének is tagja volt, 
emellett olyan énekesnők állandó 
zenésztársa, mint Juhász Miczura 
Mónika, Szalóki Ági és Palya Bea. 
Zeneszerzőként is közreműködött 
film- és színházi produkciókban, 
előadóművészként pedig bejárta 
a világot: a Carnegie Halltól a 
Covent Gardenen keresztül a 
shanghai-i világkiállításig számos 
jelentős színpadon zenélhetett már. 
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Sikeres versenyt rendeztek Kőszárhegyen

Herczig Norbert verhetetlen volt a Mecsek aszfaltjain Škoda Fabia S2000 
autójával és Bacigál Igor navigátorral

kaiSer tamáS

Remek verseny Kőszárhegyen

Szikrázó napsütés fogadta a 
vasárnap Kőszárhegyre kiláto-
gatókat a MotoCross Országos 
Csapatbajnokságon. A több mint 
kétezer néző előtt megrendezett 
futamok remek csatákat hoztak 
Magyarország egyik legjobb Mo-
toCross pályáján. Gáspár Gergely, 
a hazai, kőszárhegyi klub egyik 
legjobb versenyzője technikai 
probléma miatt kihagyta az 
OB-t. „Sajnos elromlott a motorom, 
és már nem tudtuk megjavítani 
vasárnapig. Nagyon fáj a szívem, 
hogy ilyen remek időben és hangu-
latban, hazai pályán nem mutat-

nagy zoltán péter

Az utolsó, kényszerfutam hoz döntést

Hétvégén lezárult volna a hazai 

ralibajnokság, de éppen a Mecsek 

Rallye-n tudta meg minden érintett, 

hogy még egy futamot rendez az 

MNASZ Ausztriában.

A 48. Mecsek Rallye izgalmassá 
tette a hazai ralibajnokságot. 
Kazár Miklósék 17 ponttal 
vezették a bajnokságot a pécsi 
verseny előtt. Adta magát, hogy 
biztonsági autózással akár bajno-
kot is avathatnak a baranyai me-
gyeszékhelyen. A rali országos 
vezetése végül amellett döntött, 
hogy az elmaradt hazai futam 
helyére egy osztrák futamot épí-
tenek az idei bajnokságba. En-
nek tudatában a második helyen 

FELHÍVÁS
„KIVÁLÓ BOLT KIVÁLÓ VENDÉGLÁTÓ EGYSÉG PÁLYÁZATRA”

A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület az idei évben is meghirdeti a Kiváló Boltok és Kiváló 
Vendéglátóegységek pályázatát!

Célja, hogy kiemelje és oklevéllel díjazza, és a fogyasztók figyelmébe ajánlja a városunkban 
működő üzletek és vendéglátó egységek közül azokat, amelyek a jogkövető magatartáson túl, 
tisztességes piaci magatartással a fogyasztók bizalmát elnyerve, érdekeiket képviselték.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 27.

A jelentkezési lapokat az Egyesület irodájában személyesen a Székesfehérvár, Csanádi tér 1-2.szám alatt 
lehet átvenni: Hétfőtől- Péntekig: 8.00-16.00 óráig.
Telefon: 06-22-327-652, 06-20-253-2270

A rendezvény fővédnöke Dr. Cser-Palkovics András polgármester.
Várjuk jelentkezését! Mindenkit szeretettel várunk!

Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület
Hajdú Mária 

Elnök

hatom meg, mit tudok, de bízom 
benne, hogy a csapattársak remekül 
helytállnak majd!” – mondta Ger-
gely még a futamok közben.
A társak pedig tisztességesen 
szerepeltek, a Kőszárhegyi Mo-

toCross Klubot négy csapatban 
összesen tizenkét versenyző 
képviselte. A tömegsport 
kategóriában egy 8., egy 11. 
és egy 13. helyezést értek el a 
kőszárhegyiek, míg a profik 

mezőnyében a 15 csapat közül 
a 12. helyezést sikerült megsze-
rezniük. A 2014-es Országos 
Csapatbajnok a több válogatott 
versenyzővel, köztük a sport-
ágban nemzetközi szinten is 
elismert Németh Kornéllal 
felálló HTS KTM Team lett. 
„Ez a csapat hazánkban az 
egyik legnagyobb klub, így 
nem meglepetés a győzelmük.” 
– mondta már a verseny után 
Gáspár Gergely, aki a rendezés-
sel kapcsolatban közölte, min-
den rendben ment, a közel 120 
versenyző jó szájízzel távozott 
Kőszárhegyről, és a szövetség 
elöljárói is elégedettek voltak.

Fo
tó

: n
zp

álló Herczig Norbert–Bacigál 
Igor páros vezetője a Fehérvár 
Televíziónak kijelentette: nem 
tehetünk mást, kockáztatunk! 
Az első versenynapon bizony 
túlkockáztattak, mert Herczig 
Norbert alig várta, hogy vége 
legyen a gyorsoknak, ugyanis 
rossz, száraz gumit választottak a 
szakadó eső előtt. Így a második 
napra, amit a negyedik helyen 
kezdtek, nem maradt más, mint 
a legkeményebb bevállalás. 
Herczig a szombati 14 és 28 
kilométeres gyorsokon folyama-
tosan állt a gázon, és álomba illő 
versenyzéssel, 27 másodpercet 
ráverve Kazárékra, megnyerte 
a Mecsek Rallye abszolútját és 
kategóriáját is. Így 11 ponttal 
megközelítette Herczig Norbert 

a bajnokaspiráns Kazár Miklóst, 
ami azt jelenti, hogy a murvás 
talajú szezonzáró viadalon, az 

ausztriai Waldviertelben novem-
ber 8-án mindkét versenyzőből 
lehet magyar bajnok.
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Alaposan visszavágott a Volán a Salzburgnak

Kazaiék Győrben nem, utána viszont 
rendre esélyesként lépnek pályára

A hetesre hatos volt a válasz

Felkészülés a Győr ellen

Pénteken egy szoros meccsen 

Znojmoban kikapott (4-5) a Volán, így 

nem várta feltétlenül jó hangulatban 

a csapat a vasárnapi játéknapot. 

A hét utolsó napján Salzburgba 
látogatott a Fehérvár AV 19, 
ahol az a Red Bull várt rá, amely 
a két gárda legutóbbi összecsa-
pását 7-0-ra nyerte Székesfe-
hérváron. Ryan Duncan révén a 
hazaiak hamar előnybe is kerül-
tek, de a Volán sem teketóriázott 
sokáig, és Andrew Sarauer gyor-
san egalizált. Az első harmad 13 
hátralevő percében már több gól 
nem esett.
A második legelején az éppen 
Salzburgból a Bajnokok Vá-
rosába költöző Michael Boivin 
szerzett vezetést a Fehérvárnak, 
majd a 27. perben már 3-1-re 
ment Rob Pallin együttese, Jeff 
LoVecchio talált be. A negye-
diket emberhátrányban ütötte 

A válogatott összetartása és 
felkészülési meccsei, valamint 
a Magyar Kupa-forduló után 
(amit simán abszolvált a Fe-
hérvár KC, a Rinyamenti KC 
vendégeként nyertek Kazaiék 
36-20-ra) a héten folytatódik 
a női kézilabda bajnokság. Az 
FKC Győrbe látogat szerdán, 
a bajnoki és BL-címvédő 
otthonában finoman fogal-
mazva sem számít esélyesnek 
Bakó Botond együttese. De az 
örök közhely most is érvényes: 
sportban bármi megtörténhet. 
„Természetesen nem feltett kézzel 
megyünk az ETO-hoz, ahogy 
mindig, most is célunk a győze-
lem, de a realitás természetesen 
az, hogy a Győr otthon tartja 
a két pontot. – kezdte Kazai 
Anita. – Az biztos, most sokkal 
jobb teljesítményt kell nyújta-
nunk, mint legutóbb a Fradi 
ellen. Azt is tudjuk, hogy nekünk 

Az akadémia 

lényege

Tévút, ha arra fog juk a Vidi 
vereségét (mellesleg bőven 
belefér tíz meccsenként), 
hogy a magyar mezőny 
leg jobb csatára nélkül volt 
kénytelen kiállni. Már-már 
természetesnek vesszük, hogy 
Nikolics úgyis gólt lő, azzal 
pedig minimum döntetlen 
lett volna a Debrecen elleni 
rangadó. De hát ezt mégsem 
lehet garantálni. Akik mégis 
a gólvágó hiányára, vagy 
általában egy balszerencsés 
sérülésre fognák valamely 
meccs alakulását, nyugodtan 
vessék vigyázó szemüket 
hokisainkra. A Volán elát-
kozott szezont fut egyelőre, 
egy komplett válogatott sort 
nélkülöz ezekben a hetek-
ben. Kapusostul, védőstül, 
csatárostul. Hetényi, Varga, 
Szirányi, Kóger, Bartalis, 
Magosi – ez simán lehetne 
a magyar kezdőcsapat is egy 
világbajnokságon, jelen-
leg ellenben felépülőben, 
sérültlistán vannak a tagjai. 
Mégis, vasárnap éppen a 
Fehérváron nemrég hét gólt 
ütő Salzburg otthonában 
győzött a nélkülük felálló 
Fehérvár AV19 – ez olyan 
tartást mutat, ami méltó 
a csapat nevében található 
mezszám egykori viselő-
jéhez. Az Ocskay-utódok 
között pedig – és ez lenne az 
igazi mondandóm – egyre 
markánsabban vannak jelen 
a fiatalok, akik (már bocsá-
nat) nem betojtak, hanem 
felpörögtek az esélytől, hogy 
végre megmutathatják. Er-
dély Csanád, Kocsis Ferenc 
és más akadémisták akarják 
a lehetőséget, élnek vele, a 
szakvezetés pedig épít rájuk. 
Nagyjából a mostanában 
minden sportágban divatos 
akadémiai modell élő pro-
pagandáját látjuk. Bárcsak 
általános lenne a példa!

SomoS zoltán

kaiSer tamáS

kaiSer tamáS a pontokat nem elsősorban a 
Győr ellen kell gyűjtögetnünk, így 
elsősorban az ezt követő három 
meccsre kell koncentrálnunk. Az 
MTK, a Szeged és a Siófok ellen 
szeretnénk megszerezni az összes 
lehetséges pontot, vagyis hatot!”
Azzal, hogy Győrben az ETO 
az esélyes, Mayer Szabina 
is egyetért. A válogatott 
beállójának az elkövetkezen-
dő, még az Eb előtti négy 
meccsen lesz lehetősége arra, 
hogy bizonyítsa, ott a helye 
a nemzeti csapatban. „Ez így 
van! A válogatottal jó időszakot 
hagytunk magunk mögött. Azt 
hiszem, hogy elsősorban a védő-
munkámmal kell meggyőznöm 
a szövetségi kapitányt, de itt, 
Fehérváron, nagyszerű közegben 
erre jó esélyem van!”
Szabina mellett Kiss Évát és 
Horváth Bernadettet is figyel-
heti majd Németh András, aki 
rendre feltűnik a Fehérvár KC 
mérkőzésein.
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Sarauer 8:25-tel a középső 
játékrész vége előtt. Arról, hogy 
az utolsó 20 percre maradjon 
izgalom, Troy Milam gondosko-
dott, 2-4-el fordultak a csapatok.
Kevesebb, mint öt perc eltel-
tével egy találat volt már csak 
a különbség, Fahey használt ki 
egy emberelőnyt, de alig telt el 
egy perc, és Orbán Attila ismét 
kettőre növelte a fehérváriak 

előnyét. Sőt, öt perccel a lefújás 
előtt jött Kovács Csaba, és 
meglőtte a hatodik Volán-gólt, 
bebiztosítva ezzel a Fehérvár 
győzelmét. A végén ugyan még 
szépített a Salzburg, de ez már 
nem osztott, nem szorzott, a 
Volán remek győzelemmel (6-4) 
javította a fehérvári klubcsapa-
tok nem éppen fényes hétvégé-
jét!
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Látványos koreográfiával készült 
az RBD: „Az Ultrák utolsó sze-
zonja” felirattal a szurkolói kártya 
bevezetése ellen tiltakoztak

Kovács István gólja most kevésnek bizonyult, tíz győztes meccs után elszen-
vedte első vereségét a Vidi a bajnokságban

Tanácstalanság az arcokon, pedig kézben volt a meccs

németh zoltán

SomoS zoltán

A Loki vette el a Vidi veretlenségét

A megoldóember hiánya

Tizenegyedik bajnokiján elbúcsúzott hibát-

lan mutatójától a Videoton FC. A forduló 

rangadóján a Debrecen Kulcsár góljaival 

kétszer is vezetést szerzett Sóstón, a hazaiak 

Kovács révén csak egyszer tudtak felelni.

A tíz bajnokin 12 gólt jegyző, lázas 
megbetegedéssel küzdő Nikolics 
Nemanja és a zöld-foki szigeteki válo-
gatottól pénteken visszatérő Stopira 
nélkül várta a bajnoki címvédő Lokit 
a Videoton a 11. forduló slágermecs-

Sokáig vezetett az Alba Zalaegersze-

gen, de a végén lefagyott a gépezet. 

Kellett volna valaki, aki megoldja a 

kritikus szituációt. De nem volt.

Tarantino (illetve a Ponyva-
regény) megoldóemberét Mr. 
Wolfnak hívták. Jött, látott és 
praktikus észjárással helyre 
billentette a kissé bepánikolt 
bérgyilkos párost. Nos, megoldó 
ember az élet más területén is jól 
jön. Egy kosárcsapatnál például 
arra tartják, hogy nehéz helyze-
tekben kosarat dobjon.
Magától értetődőnek tűnik, ám 
ha egy csapatban nincs ilyen 
játékos, rögtön érezni a hiá-
nyát. Így járt az Alba Fehérvár 
Zalaegerszegen, ahol az utolsó 
negyedig vezetett – aztán vi-
szont elfelejtett kosarat dobni. 
Marcel Tenter az észt hiányolta 
a vesztes meccs (71-74) kritikus 
szakaszában. Ugyanakkor kívül-

Sportműsor
Most aztán visszatérnek a 
dolgok rendes kerékvágá-
sukba, a csapatok játsza-
nak, a Fehérvár TV pedig 
közvetíti, csak győzzék 
követni! A kosarasok nehéz 
próbák előtt állnak, ebből 
lesz az izgalmas tévéműsor 
csütörtökön és vasárnap. A 
csütörtöki nemzeti ünnep 
igazán sportos lesz, hiszen 
a világ legjobb női kézi-
labdacsapatát is láthatják, 
miután az FKC előző nap 
Győrben vizitál. Ha nyerne, 
az kézilabda-forradalom 
lenne, de ne várjuk el. 
Ellenben a Viditől várjuk a 
paksi pontszerzést, vasárnap 
megmutatjuk, sikerül-e. 
Szombaton a Volán-Linz 
meccsel dobjuk fel az őszi 
szünet tévéműsorát, de 
mindezek mellett a Csákvár 
és az ARKSE is képernyőre 
kerül. Szóval olyan lesz ez a 
hét, mint a nézőtéri rigmus: 
mindent bele!

ről úgy tűnt, éppen a legfonto-
sabb pontok megszerzésére, a 
meccs eldöntésére képes játékos 
hiányzott. Kromah jól játszott, 
de a végén levédték, a többiek 
pedig mintha a felelősséget is 
kerülték volna. Egyetlen dobott 
triplával nem lehet meccset 
nyerni, és vállalni sem nagyon 
akarta senki. Pont ilyenkor kell a 
megoldóember!

Még az is lehet, hogy Brandon 
Wood az lenne, de továbbra is 
civilben üldögél az Alba meccsein 
a 2013-as bajnokcsapat pontkirá-
lya. Ha sikerül vele megegyezni, 
közelebb juthat az ilyen meccsek 
„megoldásához” a csapat, amely 
szerdán és szombaton is pályán 
lesz. Előbb a tavalyi csarnokavatót 
elrontó Körmend érkezik, majd 
Pécsre utaznak a fehérváriak. 

Fo
tó

: b
b1

.h
u

csén. A Calatayud – Szolnoki (Heffler 
77.), Juhász, Vinícius, Fejes - Sándor, 
Simon (Trebotic 46.) - Gyurcsó, 
Kovács, Oliveira (Álvarez 62.) – 
Feczesin összetételű Vidi gyorsan 
nyomatékosította, hogy nem szívesen 
válna meg hibátlan mérlegétől: Joan 
Carrillo együttese gyorsan magához 
ragadta az irányítást. A hazai gárda ki 
is alakított néhány helyzetet, ám ezek 
kimaradtak, a futball örök igazsága 
a 27. percben igazolta önmagát. A 
vendégek megbosszulták az elsza-
lasztott lehetőségeket: a Loki Kulcsár 
Tamás fejesével szerzett vezetést, a 
támadó Szakály beadását továbbította 
Calatayud kapujába.
A Vidi nem késett sokat a válasszal: 
a 35. percben Szolnoki bedobását 
Juhász csúsztatta meg, Kovács István 
pedig 13 méterről a hálóba vágta a 
hazaiak egyenlítő találatát. A második 
félidőre sem változott a kép, nyomott 
a Vidi, de megint a debreceniek 
bizonyultak eredményesnek. Ismét 
Kulcsár villant, aki a bal oldalon lépett 
ki, a 16-oson belül egy visszahúzós 

csellel tisztára játszotta magát, majd a 
hosszú felsőbe emelte a labdát.
A hajrá nagy fehérvári rohamokat 
és elszánt, olykor a szabályosság 
határait is átlépő debreceni véde-
kezést hozott. A felpaprikázott 
hangulat kemény összecsapásokat 
szült, mely egyértelműen a kapuját 
óvó hajdúságiak malmára hajtotta 
a vizet.

A piros-kékek rohamai eredmény 
nélkül maradtak, a DVSC így 2-1-re 
nyert Fehérváron. Gyurcsóék tíz 
győztesen megvívott bajnoki után 
búcsúztak el 100%-os mérlegüktől. A 
Vidi 30 pontjával továbbra is vezeti 
a tabellát, előnye 3 pont a második 
MTK előtt. Joan Carrillo együttese 
következő bajnokiját október 25-én a 
Paks otthonában játssza.
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2014. 10. 20. 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	–	Élve	
eltemetve	–	am.	
sorozat (12)

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

17:35 Hitünk és életünk
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	 Videoton	FC	–	

Debrecen labdarúgó 
mérkőzés	közvetítése	
felvételről

22:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	
– ismétlés

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

2014. 10. 21. 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 nagy alakítás 

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

– ismétlés
22:35 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 10. 22. SZERDA

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

07:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	ism.
07:45 Paletta – ismétlés
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 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 História – 1956
 A Szabadságharc 

fotósa: Almási László, 
Orson Welles, és A 
Szegedi	Szikra.	Vakler	
Lajos dokumentum 
filmjei	az	1956-os	
forradalom	kapcsán.

21:40	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	ism.
22:25 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 10. 23. CSÜTÖRTÖK

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

07:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	
– ismétlés

07:45	 Bajnokok	városa	
– ismétlés

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

10:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	
– ismétlés

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

16:20	 Alba	Fehérvár	-	
Körmend	kosárlabda	
mérkőzés	közvetítése	
felvételről

17:40	 Győr	-	Fehérvár	KC	
kézilabda	mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!
19:20 Mansfeld – magyar 

film	(12)
21:25	 Jó	estét,	Fehérvár!	

– ismétlés
21:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

2014. 10. 24. PÉNTEK
 
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 Képes hírek - benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:20	 X.	Fehérvári	Lecsófőző	
Vigasság	–	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 História – 1956
	 Életmű:	Dosztál	

Béla,	és	„Vallomások	
’56-ról”.	Vakler	
Lajos dokumentum 
filmjei	az	1956-os	
forradalom	kapcsán.

21:40	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	ism.
22:05 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 10. 25. SZOMBAT
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:45	 Köztér	–	ismétlés
17:20	 Aqvital	FC	Csákvár	

–	Mezőkövesd	
labdarúgó	mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

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

maffia	szeretője	–	
am.	sorozat	(12)

20:15	 Jó	estét,	Fehérvár!	-	
ismétlés 

20:35	 Fehérvár	AV	19	–	Linz	
jégkorong	mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:15	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
ismétlés 

22:35 Képes hírek - benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 10. 26. VASÁRNAP
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:20	 ARKSE	–	Vecsés	
kézilabda	mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

17:40	 Pécs	-	Alba	Fehérvár	
kosárlabda	mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

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

archívumából
20:20	 Paks	–	Videoton	

labdarúgó	mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:00 A hét hírei – ismétlés 
22:20 Képes hírek - benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

A Fehérvár Televízió műsora 2014. október 20-tól október 26-ig:

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

Kiemelt ajánlataink:

A hét hírei című heti hírösszefoglalónk minden 

vasárnap 19 órakor jeltolmáccsal látható!

október 21. 19:45 Paletta – kulturális magazin. Benne: Egy hét három premier a fehérvári színházban

október 22. 20:20 História – 1956 A Szabadságharc fotósa: Almási László, Orson Welles, és A Szegedi Szikra - Vakler 
Lajos dokumentum filmjei az 1956-os forradalom kapcsán

október 24. 20:20 História – 1956 Életmű: Dosztál Béla,  „Vallomások ’56-ról” - Vakler Lajos dokumentum filmjei 
az 1956-os forradalom kapcsán

Számos szolgáltatással várja a József utcai 
lakótelepen és környékén élőket az Alba 
Pont Lakóközösségi Információs Szolgáltató 
Iroda a Fehérvári Civil Központban.

Ingyenes jogi tanácsadást biztosít az
Alba Pont LISZI a következő témákban:

• biztosítás jog • kártérítési jog • végrehajtási 
jog • ingatlan jog • polgári jog

A tanácsadásra az Iroda elérhetőségein lehet je-
lentkezni.

Az Alba Pont LISZI és az Alapítvány a Székesfe-
hérvári Fogyasztóvédelemért fogyasztóvédel-
mi tanácsadásban is részesíti a környéken élőket, 
melynek időpontja: 

• hétfőnként 14.00-16.00,
• szerdánként 10.00-12.00

A tanácsadások mellett ifjúsági és zenei progra-
mokkal, tájékoztató fórumokkal, közösségi ren-
dezvényekkel várják a székesfehérváriakat az Alba 
Pont LISZI munkatársai.

ALAPÍTVÁNY
A SZÉKESFEHÉRVÁRI
FOGYASZTÓVÉDELEMÉRT

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

LISZI – aktívan a  közösségért!

Európai Szociális
Alap

ALBA PONT
Lakóközösségi

Információs
Szolgáltató 

Iroda

 

S Z É K E S F E H É R V Á R

F E J L Õ D É S É É R T  

A L A P Í T V Á N Y

SZFA ÖSZTÖNDÍJ pályázati felhívás
Az Alapítvány kuratóriuma ösztöndíj pályázatot hirdet, amellyel hozzá kíván járulni 
ahhoz, hogy a Székesfehérváron élő fiatalok – 18 – 25 éves korosztály – tehetségüket 
minél szélesebb körűen kibontakoztassák, a képességeikben rejlő lehetőségeket megmu-
tassák, szakmai tudásukat fejlesszék.

Cél:
A pályázat célja a meghatározott korosztályhoz tartozó pályázónak, a megadott 
területeken történő tudományos kutatás/művészeti munka, tevékenység/egyéni sport-
tevékenység elvégzéséhez, elkészítéséhez, megvalósításához, szakmai képzésen való 
részvételhez történő hozzájárulás. Az ösztöndíj alapja az egyén – pályázó - eddigi 
és ehhez kapcsolódóan a jövőben folytatandó tevékenysége.

Kategóriák:
1. Művészeti tevékenység
2. Tudományos kutatási tevékenység
3. Egyéni sporttevékenység (amatőr)

Pályázók köre:
Székesfehérvári állandó lakhellyel rendelkező, 18-25 év közötti korosztály. (intézmény, 
csoport, szervezet, egyesület, csapat nem pályázhat)

Pályázat beadási időszak:
2014. 11. 03. – 2014. 11. 10.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati adatlap és a kért dokumentumok 
postai úton történő, hiánytalan beérkezésének végső határideje: 2014.november 10.

A pályázatokat az alábbi postai címre várjuk:
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/a.

Részletes ösztöndíj pályázati felhívás és a szükséges ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI LAP 
letölthető a www.szfa.hu hivatalos honlapról. További információ kérhető Forray Móni-
kától telefonon, munkanapokon 8-12 óra között a 06-20-356-1021 telefonszámon, illetve a 
palyazat@szfa.hu e-mail címen.

Kérjük, hogy a részletes pályázati felhívást alaposan tanulmányozza, mert az abban 
meghatározott feltételek mindegyikének teljesülése esetén tudja a kuratórium a pályáza-

tát érdemben elbírálni. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány
Kuratóriuma


