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Rendelőfelújítás és kerékpáros fejlesztések

Vastelepből parkoló

Összesen ezer kerékpártámasz épül a városban a következő években

Bácskai GerGely

Bácskai GerGely

kurucz Tünde

Október 12-én, pénteken reggel tartotta köz-
gyűlését a város képviselő-testülete. Elindítot-
ták a kivitelező kiválasztását a Batthyány utcai 
rendelő épületének felújítására, és elfogadták 
azt a javaslatot is, miszerint összesen ezer 
kerékpártámasz – ebből kétszázötven még az 
idén – kerül a város közterületeire.

Több egyeztetést folytatott a város 
az elmúlt hetekben, hónapokban 
a kerékpáros szervezetekkel. 
Nemcsak elvi döntést hozott a 
testület, hanem az első kétszáz-
ötven kerékpártároló kihelyezése 
is elkezdődött. Cser-Palkovics 
András polgármester kiemelte, 
hogy a következő években jelentős 
kerékpáros fejlesztések lesznek 
Székesfehérváron.

Kerékpáros képzéseket indítanak

„Közös érdekünk, hogy biztonságban 
elérjük az úti céljainkat. Nehéz jól 
közlekedni, éppen ezért gyakorlott, 
jogosítvánnyal is rendelkező kerékpáros 
aktivisták gyakorlati képzést tartanak 
Székesfehérváron, ami egy másfél órás 
túra a városban.” – mondta Pásztor 
László, a Magyar Kerékpárosklub 
fehérvári szervezetének vezetője.
Cser-Palkovics András fontos 
döntésnek nevezte a Batthyány utcai 

Megújult a sétány

Befejeződött a Rádió lakótelep melletti sárga-szürke térköves sétány építése. A több mint százhetven 
méter hosszú, két méter széles járda csaknem tizenhárommillió forintból újult meg. Az egykori járda 
cseréjéről, rendbetételéről és a sétány melletti fasor kivágásáról a lakótelepen élőkkel közösen,  
lakossági fórumon született döntés. Az ötven-hatvan éves nyárfasor gyökerei a korábbi aszfaltos járdát 
teljesen tönkretették. A kivágott nyárfák helyére novemberben babérmeggyeket telepítenek.     Sz. M. B.
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Forgalomváltozás Öreghegyen

A Fiskális úti vízvezeték építése miatt 
forgalomkorlátozást vezettek be október 
17-én, szerdán nyolc órától: a mun-
kálatok a Béla út és a Túrózsáki utca 
közötti szakaszon folytatódnak. Ezért 
egyirányúsították ezt a szakaszt a Béla 
út irányából a Pozsonyi út irányába. 
A forgalomkorlátozás miatt a 31-es 
autóbusz a centrumból kifelé vezető 
irányban a Túrózsáki út – Berényi út – 
Béla út terelőútvonalon közlekedik, és 
csak a Túrózsáki úti megállóhelyen áll 
meg. A bevezetett korlátozás az autóbu-
szok centrum irányába való közlekedését 
nem érinti.   

Lezárják a kereszteződést

Október 19-én, pénteken déle-
lőtt elkezdődnek az október 23-i 
nemzeti ünnephez kapcsolódó 
megemlékezések. Negyed kilenctől 
fél tizenegyig rendezvény lesz az 
’56-osok terén is, emiatt néhány 
órára teljes szélességében lezárják 
a Budai út, a József Attila utca és 
a Deák Ferenc utca csomópontját 
valamint a Budai út és a Gáz utca 
kereszteződését. Az országos, 
regionális és helyi autóbuszjáratok 
módosított útvonalon közlekednek, 
és útvonalukból több megállóhely 
kimarad. Október 23-án 15 órától 
a Budai út és a József Attila utca 
sarkán ideiglenes forgalmirend- 
változás lép majd életbe.

Elkészültek az első kerékpártámaszok

A közgyűlés pénteki döntése értelmében a város a mindenkori 
éves költségvetéséből finanszírozza a 2018-tól 2021-ig tartó 
kerékpárparkoló-építési programot. Az első új támaszok már elké-
szültek a Városház téren a zeneiskola előtt, a Megyeház utcában, 
a Polgármesteri Hivatal épülete mellett illetve a buszpályaudvar 
északi szegletében.

Ezen felül szintén még idén elindíthatják egy 
fedett tároló kialakításának tervezését a belváros 
mellett, az Ybl Miklós utca és a Mátyás király 
körút sarkán lévő önkormányzati ingatlanon. A 
beruházás jelentősen megkönnyítené a belváros 
gyalogos zónáiba vagy a Zichy ligeti rendezvé-
nyekre érkező kerékpárosok közlekedését, a 
biciklik biztonságos és kulturált tárolását.
„A kerékpárok parkoltatásáról éppúgy gondoskodni 
kell, mint az autókéról. Fontos, hogy a tulajdonosok 

A Homok sori, sok környékbelit zavaró vastelep 
az önkormányzat tulajdonába került. A terület 
rendezése megkezdődik, jövőre pedig száz 
parkolót alakítanak ki ott. 

A Sóstó városrészi rehabilitációs 
program keretében számos útsza-
kasz, járda és sétány újult meg, va-
lamint sikerült két olyan területet is 
megvásárolni, amelyeken korábban 
a környékbeli lakókat zavaró, nem 
a lakóövezetbe illő tevékenységek 
folytak. Az egyik ilyen a Homok 
sori vastelep, mely kisajátítás útján, 
a projektből finanszírozva került 
az önkormányzat tulajdonába. A 
területet október 15-én vehette 
birtokba a város, így megkezdődhet 
a rendbetétele. 2019-ben pedig száz 
parkoló épül az egykori vastelep 
helyén.

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

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS 

és eredetiség vizsgálat 
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti  javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!

rendelőintézet felújításának megkez-
dését. A rendelőfelújítási prog-
ramban az intézmények egy részét 
uniós forrásból, a másik részét pedig 
önkormányzati forrásból újítják fel.

Középpontban a jövő

A polgármester beszélt arról az új 
bizottságról is, amelyet felállított a 
közgyűlés, és amiben olyan stratégiai 
jelentőségű, a város jövőjét érintő kér-
déseket lesz lehetőség megbeszélni, 
melyek nem egy-egy évéről döntenek 

Fehérvárnak, hanem a következő évti-
zedekben lehetnek meghatározó kér-
dések. Ilyen például a klímavédelem, 
a város környezetvédelmének ügye, 
a digitalizáció és annak társadalomra 
gyakorolt hatása, különös tekintettel 
a robottechnológia elterjedésére. Ez a 
bizottság foglalkozik majd az okos-
város-fejlesztésekkel is.

Tovább erősödő katonai szerep

Cser-Palkovics András a honvéd-
ség átalakításával és a vezérkar 

Fehérvárra költözésével kapcso-
latban elmondta, hogy a Honvé-
delmi Minisztériummal, kor-
mányzati és katonai vezetőkkel 
folyamatos, stratégiai kérdéseket 
érintő egyeztetések zajlanak: 
„Arra törekedtünk a tárgyalások 
során, hogy olyan döntések szüles-
senek, amelyekkel tovább erősítjük 
a város stratégiai szerepét és olyan 
jövőképet vázolunk fel, amely az 
erős gazdaság mellett a másik, 
kiemelkedően fontos lábát jelenti 
Székesfehérvár fejlődésének.”

biztonságban elhelyezhessék a ma már egyáltalán 
nem olcsó biciklijeiket. A helyzet rendezése főként a 
kerékpáros civilszervezeteket dicséri, akik megkeresték 
a város vezetését azzal, hogy helyezzünk ki a városba 
ezer kerékpártámaszt.” – mondta Cser-Palkovics 
András polgármester.
Pásztor László, a Magyar Kerékpárosklub 
Székesfehérvár és Térsége Területi Szervezetének 
titkára elmondta: Székesfehérváron két-három 
kilométeres távon nincs ellenfele a kerékpár-
nak, öt kilométer a határeset, ennél hosszabb 
távon az autó a gyorsabb. Ráadásul a bicikli 
környezetbarát, helytakarékos és egészséges. 
Hozzátette, hogy az új kerékpártámaszok nagyon 
praktikusak, hiszen alkalmasak gyerek-, női és 
férfi biciklik rögzítésére egyaránt.
Molnár Tamás tanácsnok üdvözölte, hogy újra 
civilkezdeményezésre jön létre egy fejlesztés, ami 
valóban megkönnyíti a biciklisek mindennapjait.
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Cser-Palkovics kontra ifjabb Balsay?

Korán indult a kampány? Ez az a fotó, mely október hatodikán megjelent Ráczné Földi Judit privát 
közösségi oldalán. A DK-s politikus mellett a képen szerepel Márton Roland, az MSZP valamint 
Fazakas Attila, a Jobbik képviselője és ifjabb Balsay István, aki mögé összezárhat az ellenzék. 

láTrányi VikTória

Ráczné Földi Judit úgy tudja, a DK arról döntött, 
hogy ő legyen a közös jelölt

Ráczné Földi Judit úgy tudja, a DK arról döntött, 
hogy ő legyen a közös jelölt

Ifjabb Balsay István: „Ha lesz hivatalos felkérés, 
akkor megtisztelve elvállalnám!”

Fazakas Attila állítja: „Hogy milyen formában indul 
a Jobbik Székesfehérváron, az még nincs eldöntve!”

Sajtóértesülések szerint egy jelölt mellé rendeződhet 
az ellenzék Székesfehérváron. A DK, az MSZP és a Jobbik 
által támogatott független polgármesterjelöltként pedig 
ifjabb Balsay István indulhat 2019-ben, akinek édesapja 
a nyolcvanas és kilencvenes években tanácselnökként és 
polgármesterként már irányította a várost. Nem lenne 
váratlan fordulat, ha egy ismert név mögé rendeződné-
nek az ellenzéki erők. Sőt ami még nem is olyan régen 
elképzelhetetlennek tűnt volna: egy DK-Jobbik össze-
boruláson sem biztos, hogy csodálkoznunk kellene. 
Megkerestük az érintetteket, akik elmondták: hivatalosan 
nincs erről döntés. Ifjabb Balsay Istvánt is megkérdeztük, 
aki úgy fogalmazott: hivatalosan nem polgármesterjelölt, 
de amennyiben érkezne ilyen felkérés, elvállalná azt.

Október 6-án jelent meg az a fotó Ráczné 
Földi Judit privát közösségi oldalán, 
amire aztán többen felkapták a fejüket. 
A megyei napilap szúrta ki, hogy a DK-s 
politikus mellett a képen szerepel Márton 
Roland, az MSZP valamint Fazakas Attila, 
a Jobbik elnöke – és ifjabb Balsay István, 
aki mögé összezárhat az ellenzék. Arról 
írtak, hogy ifjabb Balsay István lehet a 
2019-es helyhatósági választások székesfe-
hérvári ellenzéki polgármesterjelöltje. 
Megkeresésünkre Ráczné Földi Judit 
elmondta, úgy tudja, a DK arról döntött, 
hogy ő legyen a közös jelölt. A politikus 
szerint nem titok, hogy egységes személy-
ben gondolkodik az ellenzék: „Szeretnénk 
a hódmezővásárhelyi és a szombathelyi példát 
követni. Elhiszem, hogy most kiakadás van a 
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Még közel 365 napot kell aludni az 
önkormányzati választásig, azonban 
úgy látszik, beindult a kampány. 
Ezt mutatja az is, hogy egyre több-
ször találkozhat az ember álhírrel a 
közösségi oldalakon. Az angol „fake 
news” kifejezés nyers fordítása hamis 
hír, álhír. Ezt a kifejezést használhatjuk 
akkor is, ha a tények teljes ismereté-
ben bedobnak egy álhírt a médiatérbe. 
Számos példát láthatunk erre nap 
mint nap, amikor egy álhír végigsöpör 
nemcsak a közösségi médián, de a még 
magát mértékadónak tartó sajtótermé-
keken is.
A „fake news” célja lehet lájkvadászat 
is, egy adott internetes oldal látoga-
tottságának illetve reklámbevételei 
növelésének céljából. De lehet propa-
ganda, választási reklám és átverés is a 
háttérben meghúzódó érdek. 
A minap Székesfehérvár kapcsán jelent 
meg a képünkön látható álhír. Hogy 
a magát hirdető nyugdíjasszövetség 
létezik-e vagy sem, szinte közömbös, 
de kérdésünkre a városháza megerősí-
tette: senkitől semmilyen megkeresés 
nem érkezett az önkormányzathoz 
nyugdíjasok ingyenes fitneszlehetősé-

„Fake news” – átverés vagy propaganda?

gei ügyében, így a megkeresésre való 
választól elzárkózni sem tudtak, sem 
határozottan, sem határozatlanul...

várospolitikai tartalmakat egyeztetjük, amint 
ezeket az előkészítő munkákat elvégeztük, az 
egységes ellenzék elő fog lépni!”

alapszervezetnek nincs kifejezett álláspontja 
jelenleg ezzel a történettel kapcsolatban. 
Csakúgy, mint ahogy jelenleg még nincs 
meg a tizennégy jelölt sem. Azt azért illik 
tudni, hogy az összellenzéki oldalnak több 
szavazata van Fehérváron, mint a jelenlegi 
kormányzó pártnak, de jelenleg ez csak egy 
kép, semmi több!” Kérdésünkre, hogy akár 
támogatható jelöltnek tartja-e a Jobbik 
ifjabb Balsay Istvánt, a városi elnök úgy 
fogalmazott: felelőtlenség lenne a részé-
ről erről nyilatkozni, hiszen nincs erre 
vonatkozó határozott döntésük.

„Ha lesz hivatalos felkérés, akkor 
megtisztelve elvállalnám!”

A sajtóhírek szerint az ifjabbik Balsay 
megállapodott a DK, az MSZP és a Jobbik 
helyi csoportjával. Ifjabb Balsay Istvánt 
megkereste a Fehérvár Televízió. Kérdé-
sünkre elmondta: ilyen megállapodás 
nincs, hivatalosan jelen pillanatban nem 

polgármesterjelölt. Megjegyezte azt is, 
nehezményezi, hogy az engedélye nélkül 
hozták nyilvánosságra az ő személyét 
érintő fényképet és tartalmat.
„Ha lesz hivatalos felkérés, akkor megtisztelve 
elvállalnám, mert véleményem szerint is 
változásra van szükség! A jelenlegi rendszer 
fenntarthatatlan növekedési filozófiák mellett 
félelemre és kiszolgáltatottságra építve 
igazságtalan és hazug. És ennek Székesfehér-
váron is érezhetjük és láthatjuk a vetületét. 
A város nem teljesíti kielégítően a feladatát 
a közszolgáltatásokban és az infrastruktúra 
működtetésében. Illetve úgy látom én is, 
hogy tudatosan sorvasztja és a közgazdasági 
szűkösség irányába tolja ezeket a rendszere-
ket, ahol az általa ellenőrzött módon kontroll 
nélkül irányíthatja magához a közvagyont 
és a közpénzeket. Úgy gondolom, hogy ezt 
meg kell változtatni! Amennyiben a jelölés 
engem találna meg, akkor szívesen lennék 
ez a változás. Ez a lehetőség!” – mondta 
ifjabb Balsay István, és azt is hozzátette, 
hogy véleményét mint magánszemély 
fogalmazta meg.
Arra a kérdésre, hogy a városban a 
jobboldali körökben jól csengő Balsay név 
mögé rendeződne az ellenzék, az érintett 
úgy fogalmazott: igyekszik megkülönböz-
tetni magát, de ezt a nevet kapta és a fiát 
is így hívják. Nevet változtatni nem fog.

jobboldalon, de nem egypártrendszerben élünk 
ma Magyarországon, és joga van minden 
ellenzéki pártnak jelöltet indítani! Azt, hogy a 
szóbeszéd milyen neveket hoz fel, arról szerin-
tem az érintetteket kellene megkérdezni!”

Keresik a programhoz az embert

„Az ellenzéki erők együttműködésében látják 
a változást a fehérváriak.” – ezt mondja 
Márton Roland, az MSZP városi elnöke. 
Oktatás, egészségügy, közösségi közleke-
dés – a szocialista politikus szerint ezeken 
a területeken érzékelhető problémákat 
kívánják kezelni, amihez program is 
társul. Azt, hogy ki az a jelölt, aki mögé 
felsorakoznak majd, nem nevezte meg 
Márton Roland, azonban nem is cáfolta 
ifjabb Balsay jelöltségét: „E mögé a program 
mögé keressük az együttműködést és keresünk 
polgármesterjelöltet is. Amint itt van az ideje 
ennek, és ezek az előkészületek lezárultak, be 
fogjuk tudni mutatni minden egyes székes-
fehérvárinak a polgármesterjelöltet és az 
ellenzéki egyes önkormányzati helyeknek a 
jelöltjeit.” 
Kérdésünkre, miszerint elképzelhető-e, 
hogy ez ifjabb Balsay István lesz, a szo-
cialista képviselő azt mondta: „Először a 

„Jelenleg ez csak egy kép”

Megkérdeztük a Jobbik városi elnökét 
is arról, hogy elképzelhető-e egy DK-
MSZP-Jobbik összefogás Székesfehér-
váron. Fazakas Attila felvetésünkre azt 
mondta, hogy a felvétel jelenleg csak egy 
kép és nem több: „Megjelent egy közösségi 
oldalon egy fotó. Elkövettem idézőjelben 
azt a hibát, hogy a kislányommal október 
6-án kimentem egy HEROSZ által az állatok 
világnapja kapcsán szervezett eseményre. 
Sérelmezem, hogy ezt úgy állították be, mint-
ha ez egy nemzeti gyásznaphoz kapcsolódó 
esemény lett volna. Természetesen megem-
lékeztünk a nemzeti gyásznapról. Az, hogy 
milyen formában indul a Jobbik Székesfe-
hérváron, még nincs eldöntve. Tehát nem 
is beszélhetünk polgármesterjelöltről, főleg 
annak tudatában, hogy a székesfehérvári 
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Mi az a limoges-i korpusz?
„A XII. században Limoges-ban a Szent Martialis-kolostor, majd később laikus mű-
helyek voltak termelői a jellegzetes, vörösréz alapon ágyazott, zománccal díszített, 
sajátos stílusú tárgyaknak, melyek a XII-XIII. században egész Európában igen 
elterjedtek. A román ötvösségnek e gazdag és igen nagyszámú tárgycsoportja még 
a középkor folyamán Magyarországra is szép számmal elkerült. A környező országok 
közül itt van a legtöbb emléke, s csak itt lehet kimutatni hatását a hazai művességre. 
Az európai kutatás újabban igen élénken foglalkozik a limoges-i ötvösséggel, mely-
nek néhány érdekes sajátosságát sikerült tisztázni: erősen kommerciális jellegét, 
hagyományos stílusát és ikonográfiai sajátosságait.” 
(Részlet Kovács Éva Limoges-i zománcok Magyarországon című kötetének fülszöve-
géből.)

Nyolcszáz éves korpusz mesél a múltunkról
Ritka lelet és értékes falmaradvány igazolja a korábbi feltevéseket

A ritka lelet és az ásatás során előkerült falmaradványok is megerősítik: Székesfehérvár belvárosának legmagasabb pontján a középkorban 
jelentős egyházi épület állt

A limoges-i korpusz az ásatás legértékesebb lelete, amit a kutatók, az egyházmegye és a város 
vezetői sajtónyilvános bejáráson mutattak be

láTrányi VikTória

Már az is kuriózumnak számít, hogy egy 
székesegyház belső terében végeznek ásatást. 
Székesfehérváron pedig ennek a feltárásnak tör-
ténelmi és egyháztörténeti jelentősége is van. 
A Szent István-bazilika belső terében augusztus 
óta végzik a régészek a feltárásokat. Két jelentős 
lelet is előkerült: egyik egy tizenharmadik 
századi korpusz, de az is egyértelművé vált, hogy 
a négykaréjos templom illetve a mai püspöki 
székesegyház középkori előzménye között 
építéstörténeti összefüggések vannak.

Lezárult a székesfehérvári szé-
kesegyházban az a tudományos 
szempontból országos jelentőségű 
régészeti ásatás, ami a legnagyobb 
felületű, épületen belüli városi 
feltárás volt Magyarországon. Az 
ásatást Spányi Antal megyés püs-
pök engedélyezte és Székesfehér-
vár önkormányzata finanszírozta. 
A feltárást a Szent István Király 
Múzeum régésze, Reich Szabina ve-
zette. A konzulensek Biczó Piroska 
régész és Bartos György művészet-
történész voltak.

„Itt a középkorban jelentős egy-
házi épület állt!”

2015-ben végeztek talajradaros 
vizsgálatokat a Szent István-  
székesegyházban, ami kimutatta, 
hogy belül komoly falmaradvá-
nyokkal kell számolni. Ezt erősí-
tette a bazilika környékén végzett 
ásatás is. Augusztus közepén 
álltak neki a régészek a belső tér-
ben a feltárási munkáknak. Reich 
Szabina irányításával olyan lele-
tekre bukkantak, melyek alapján 
egyértelművé vált: a négykaréjos 
templom és a püspöki székesegy-

melyet a székesegyház padjai alatt 
találtak meg a régészek. A szen-
télyt gótikus stílusú pillérek tar-
tották, díszesen faragott lábazatuk 
szinte érintetlenül bukkant elő. „A 
feltárás során bebizonyosodott, hogy a 
déli támpillér nem sokkal építése után 
leomlott. Alapjaira egy újabb, erősebb 
támpillért emeltek. A lábazati elem 
kapcsán azt is ki kell emelnem, hogy 
ez segítette a keltezést. Ezt a művé-

megfigyelnünk a szentélyhez tartozó 
járószintet, és ennek a járószintnek a 
felső törmelékes rétegéből került elő a 
limoges-i korpusz. Feltételezhető, hogy 
kereskedelmi úton került ide, vagy a 
városban szolgáló francia klérikusok 
egyikének a tulajdona lehetett. A tár-
gyat Tuza Sándor, az ásatáson dolgozó 
segédmunkás találta meg.” – mondta 
el kérdésünkre Reich Szabina.
Az is megfigyelhető, hogy igyeke-
zett mindenki a szent hely köré 
temetkezni. Két kriptát is talál-
tak. A korra jellemzően megta-
lálták a régészek a templomot 
körülvevő temető maradványait, 
ahol egyházi és világi személyek 
sírjaira bukkantak. A világi tér 
maradványai is felfedezhetők a 
föld alatt: a régészek késő közép-
kori cölöpszerkezetes házak és 
gazdasági épületek maradványaira 
bukkantak.
Az épületet a török hódoltság ide-
jén dzsámiként használták. A 18. 
században több ütemben átépítet-
ték, míg végül 1768-ban a városi 
polgárság adományaiból készült el 
a ma is látható freskókkal díszített 
templom, ami 1777-től püspöki 
székesegyházi rangot kapott.

A limoges-i korpusz

Az ásatás legértékesebb lelete egy 
zománcberakású, gótikus stílusú 
limoges-i korpusz. „A korpusz a 13. 
század első felében készülhetett, egy 
keresztet díszítő Krisztus-ábrázolás. Fe-
jén koronával, széttart karokkal jeleníti 
meg Krisztust.” – emelte ki Smohay 
András, az egyházmegyei múzeum 
igazgatója. A lelet nemcsak csodála-
tos művészeti alkotás, de a tatárjá-
rás körüli időszakra vonatkozóan 
egy kormeghatározó bizonyíték. A 
bronzból készült, zománcberakású, 
gótikus stílusú limoges-i korpusz 
feltehetően oltárkereszt vagy kör-
meneti kereszt funkciót látott el. Az 
országban már néhány ilyen kor-
pusz előkerült, Székesfehérváron ez 
az első ilyen lelet. „A ritka lelet és az 
ásatás során előkerült falmaradványok 
is megerősítik, hogy Székesfehérvár 
belvárosának legmagasabb pontján a 
középkorban egy többször bővített, 
szépített, jelentős egyházi épület állt.” – 
összegezte Smohay András.
„A lelet is és maga a feltárás is bizonyítja, 
hogy ez a magyar nemzet történelmének 
meghatározó szakrális helye volt! Korábbi 
kutatásokból, feltárásokból és Siklósi 
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ház középkori előzménye között 
építéstörténeti összefüggés van.
A négykaréjos templom keleti 
szentélyét elbontva hosszházat 
építettek sokszögű apszissal, 

szettörténeti kutatás az Anjou-korra 
teszi, tehát ennek alapján keltezhető 
az egyhajós templom építése. A temp-
lomot később a 15. század első felében 
háromhajóssá bővítették. Sikerült 
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A bronzból készült, zománcberakású, gótikus stílusú kegytárgy feltehetően oltárkereszt vagy 
körmeneti kereszt funkciót töltött be

A korpusz minden bizonnyal egy dél-franciaországi ötvösműhelyből származik
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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági Szakbizottsága

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Szakbizott-
sága bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező alábbi helyiségeket: 

A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése és a feltételek bizto-
sítása Bérlő feladata és költsége.

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 17. § és 18. § alapján a működési engedélyhez 
kötött tevékenység végzéséhez célszerű a társasházzal történő előzetes egyeztetés. 

Az Önkormányzat azon pályázókkal, akiknek az Önkormányzattal, önkormányzati 
adóhatósággal szemben lejárt tartozása áll fenn, nem köt bérleti szerződést.

A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy az Önkormányzat-
tal, önkormányzati adóhatósággal szemben lejárt tartozása nem áll fenn.

A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó 3 hónapnál nem régebbi igazolás-
sal bizonyítsa, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője - mint önkormányzati adóhatóság 
- felé nincs adótartozása.

A pályázati hirdetmény közzététele: 2018. október 19. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. november 5.  16.00 óra

Kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázatot - indokolás nélkül - eredménytelennek nyilvánítsa.

A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
honlapján, a www.szekesfehervar.hu oldalon és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán hétfő-
től-csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között. 

Bérbeadás
időtartama 

5 év

1 év
1 év

Bérleti díj 
Ft/m2/hó+ÁFA

1000,-

360,-
360,-

IRODA/ÜZLET

GARÁZS

Helyiség címe

Budai út 70.

Havranek J. utca 8. 2. jelű
Kelemen B. utca 66. 20. jelű

Terület 
(m2)

181

17
18

Megnevezés

iroda/üzlet

garázs
garázs

HaGymásy andrás

Jó lenne látni!

A bazilikán belüli feltárás során 
megtalált középkori templom alap-
jaira, lábazatára, maradványaira 
a hírek szerint bemutatható álla-
potban bukkantak rá a régészek. A 
leletek bizonyítják, hogy a ma álló 
székesegyház által elődeinkre borí-
tott monumentális fátyol alatt ott 
a dicső magyar nemzeti múlt! Mi-
vel az épület teljes belső rekonst-
rukciója még évekig tart, van idő 
gondolkodni azon, hogyan lehetne 
ennek a múltnak és Székesfehér-
vár történelmi szerepének bizonyí-
tékait mindenki számára láthatóvá 
tenni. Mivel városunk történelmi 
nagyságának eljelentéktelenítésén, 
elhazudásán ma is aktívan dolgoz-
nak számosan – megkockáztatom, 
hogy olykor a város pénzén is – 
talán célszerű lenne az őket cáfoló 
bizonyítékokat betemetés helyett 
büszkén bemutatni! A fehérváriak 
többsége, akik egyre inkább értik 
múltunk jelentőségét, feltehetően 
nem sajnálnák a közösség pénzét 
erre a célra fordítani.
De nem megkerülhető az egyház 
feladata sem ebben a kérdésben: 
ha már Mária Terézia és utódai 
idején a magyar nemzeti öntu-
dat eltiprását a mérhetetlenül 
cinikus Habsburg hatalom pont 
monumentális egyházi épületek 
emelésével igyekezett megvalósí-
tani – nemcsak a székesegyház, 
de még inkább a Püspöki palota 
révén – akkor itt a lehetőség, hogy 
a ma már megkérdőjelezhetetlenül 
a nemzeti öntudat újraépítésén 
munkálkodó egyház – ahogy a 
felújítás során eddig is – most is 
az ügy mellé álljon. A hívek ezt 
bizonyára nem bánnák!

Gyula professzor munkájából is pontosan 
lehetett tudni, hogy ez egy nagyon fontos 
helye volt történelmi és egyháztörténeti 
szempontból is a magyar nemzetnek. Ez 
a magaslat nemcsak egy egyszerű domb 
volt, hanem az egyik bizonyítéka Székes-
fehérvár történelmi szerepének. A most 
előkerült limoges-i korpusz pedig ennek a 
feltárásnak az eredményét szimbolizálja! 
Nemcsak itt, a bazilika alatt, hanem más 
területeken, többek között a Széchenyi 
út és a Horvát István utca kereszteződé-
sében éppen most zajló feltárásoknál is 
igazolódik egy korábbi feltételezés, ami a 
város középkori nagyságát jól bizonyítja!” 
– fogalmazott Cser-Palkovics András.
A polgármester azt is bejelentette, 
hogy Szent Imre ünnepétől, no-
vember ötödikétől a Városházán 
lesz majd látható a most megtalált 
korpusz. Védett körülmények között 
egy kis kiállítással egybekötve az 
ásatás eredményeit és a feltárás 
részleteit is megismertetve mutatják 
be az érdeklődőknek a különleges 
leletet. Cser-Palkovics András arról is 
beszélt, hogy már egyeztettek arról is 
Spányi Antal püspökkel, hogy hosszú 
távon méltó helyet ott találhatna az 
ereklye, ahol évszázadokig békében 
nyugodhatott, és ahol megtalálták.

„Ezen a helyen mindig is imád-
koztak a magyarok!”

A székesegyház kormányzati forrás-
ból külsőleg már megújulhatott. A 
belső megújulás megkezdésével pedig 
létrejöhetett a Csók István Képtárban 
a Barokk mennyország kiállítás és 

a belső feltárás is. „Az eredmények, 
amelyekre a régészek rábukkantak, jelen-
tős mértékben növelik az ismereteinket, 
gazdagítják a város múltjának a történetét 
és a megszentelt hely történelmét, amiről 
már tudjuk, hogy különböző korszakokon 
ível át. A feltárások során egy olyan kép 
tárult elénk, ami azt igazolja, hogy ezen a 
helyen valójában mindig is imádkoztak a 
magyarok! Itt mindig is templom volt, ez 
mindig is szent hely volt, ahová igyekeztek 
a halottaikat eltemetni. Ha egy templom 
elpusztult a történelem viharában, annak 
a romjaira építették az új templomot. Így 
mondhatjuk, hogy ha a templomok változ-
tak is, az imádság szent helye megmaradt! 
Ez a hely a magyarság egyik legősibb, 
legszentebb, legfontosabb szakrális helye!” 
– hangsúlyozta Spányi Antal.

A székesegyház feltárása során előke-
rült kincsekkel, a tudományos eredmé-
nyekkel minden érdeklődőt megis-
mertetnek majd. A tervek szerint a 
bazilika teljes belső rekonstrukciója 
2022-re készül el.
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Cser-Palkovics András a 
Fehérvár Televízió hír-
adójában nyilatkozott 
arról, hogy hónapok óta 
tartanak a megbeszélések 
a szóban forgó változtatá-
sokról: „Arra törekedtünk, 
hogy olyan döntések szü-
lessenek, melyek a város 
stratégiai szerepét tovább 
erősítik. Reméljük, hogy 
az erős gazdaság mellett a 
honvédség a másik fontos 
lábát jelenti majd a város 
fejlődésének!” – mondta a 
polgármester.

Vándorkiállítás a százhetven éves honvédségrőlNyolcezer tartalékos katona az új ezredben

Központi katonai szerepet kaphat Fehérvár

Szombaton tartalékosesküt tett és átvette a köztársasági elnök által adományozott csapatzászlót az október elsejével megalakult 6. Sipos Gyula 
Területvédelmi Ezred mintegy háromszáz katonája

„Szeretnénk létrehozni Magyarországon egy olyan erős honvédséget, melyre büszkén szá-
míthatnak a magyar emberek. Bízhatnak felkészültségükben, a katonáink pedig bízhatnak 
azokban az eszközökben, felszerelésekben, amelyekkel ellátjuk őket.” – hangsúlyozta 
beszédében Benkő Tibor honvédelmi miniszter.

2018-ban ünnepeljük a Magyar Honvédség fennállásának százhetvenedik évfordulóját. 
A jeles évfordulóra a Hadtörténeti Intézet és Múzeum vándorkiállítást készített, mely be- 
tekintést enged e százhetven éves időszak történéseibe, továbbá bemutatja annak jelentős 
eseményeit és jellegzetes tárgyait. A vándorkiállítást az Óbudai Egyetem Alba Regia 
Műszaki Kara „K” épületének földszintjén lehet megtekinteni.

szaBó miklós Bence, Bukosza ziTa, lászló-Takács kriszTina

Átalakítás elé néz a Magyar Honvédség: 
januártól összevonnák az Összhaderő-
nemi Parancsnokságot és a Honvéd 
Vezérkart, az így keletkező új központot 
pedig Székesfehérvárra költöztetnék. 

A szervezeti átalakítás a Zrí-
nyi 2026 program részeként 
valósul meg. Az új egység neve 
Magyar Honvédség Parancs-
noksága lenne, és itt zajlana a 
haderő vezetése – tudtuk meg 
a honvédelmi minisztertől. 
A honvédség parancsnoka a 
vezérkari főnök lenne, és a 
minisztérium ezután inkább 
ellenőrző szerepet töltene be 
a haderő életében. Miután 
azonban még nem született 
parlamenti döntés az ügyben, 
további konkrétumokról nem 
nyilatkozott Benkő Tibor.
A miniszter hangsúlyozta, 
hogy bár a városvezetés és 
a Honvédelmi Minisztérium 
közös célja és érdeke a fe-
hérvári központ létrehozása, 
ennek feltételrendszerét is meg 
kell teremteni. Vagyis ahhoz, 
hogy a 21. századnak megfelelő 
parancsnokság jöjjön létre, a 

Október elsejével megalakult a 6. Sipos 
Gyula Területvédelmi Ezred Székesfehér-
váron, így a katonai hagyományokhoz 
híven ünnepélyes ceremónia keretein belül 
adományoztak csapatzászlót az ezrednek. 
Az átadás-átvételi ünnepségen sor került 
a tartalékos katonák eskütételére is. 
Nagy büszkeség Fehérvár számára, hogy a 
nyolcezredik tartalékos katona csatlakozott 
önként az ezredhez. Munkájuk példaértékű 
mindenki számára – ezt hangsúlyozta beszé-
dében a honvédelmi miniszter.

„Láthatjuk, hogy környezetünkben, 
Európában, a környező országok-
ban, a világban milyen biztonsági 
kihívások alakulnak ki. Hogy ezekre 
a kihívásokra megfelelően tudjunk 
reagálni, ahhoz erős, ütőképes hon-
védségre van szükség!” – fogalma-
zott az avatóünnepségen Benkő 
Tibor.
Október 13-án megalakult az a 
parancsnokság is Fehérváron, 
mely a Dunántúl összes tartalé-
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kos katonájának a képzéséért, 
felkészítéséért, toborzásáért – és 
ha szükség van rá – alkalmazásá-
ért is felelős.
Az újonnan megalakult kato-
nai ezred névválasztása nem 
véletlen. Sipos Gyula szellemi 
munkássága olyan értéket terem-
tett, amely követendőnek számít 
minden honvédnek. Katonai 
munkássága sok szállal kötődik 
a városhoz. Nem emlékszik erre 
másképpen unokája, Nedecz-
ky Ildikó sem, aki mostantól 
zászlóanyai tisztséget tölt be 
a parancsnokságnál: „Nagyon 
büszke vagyok a nagyapámra, akit 
egy nagyon békés, csendes embernek 
ismertem meg gyerekkoromban, 
és nem tudtam, hogy ilyen kiváló 
katona és ember volt.” Nedeczky 
Ildikó hozzátette: zászlóanyaként 
igyekszik figyelemmel követni az 
ezred munkásságát, és minél ak-
tívabban részt is vállalni benne.

városban további infrastruktu-
rális fejlesztésekre van szük-
ség.
„Több óvoda, iskola, munkahely 
szükséges az ott szolgálatot telje-
sítőknek és sok egyéb feltételnek 
kell megfelelni. Tehát ez nemcsak 
a honvédségre, hanem a városra, 
annak minden szegmensére hat.” 
– mondta Benkő Tibor.
A törvénymódosítás elfoga-
dásáig további részletek még 
nincsenek a leendő parancs-
nokságról. Úgy tudjuk, hogy 
korábban, a stratégiai meg-
beszélések alatt a Fekete Sas 
Szálló és a Távirda utca egy 
épülete is felmerült lehetséges 
helyszínként.
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Elkészült a Rozsnyói utca

Új kézilabdapálya és mászófal Idén is lehet virágokra pályázni

Idén húszmillió forint a pályázat keretösszege

A Városgondnokság 
útfelújítási prog-
ramjának keretében 
százhuszonhárommillió 
forintból megvalósult 
útburkolat-felújítás 
magába foglalta a 
vízvezetékek cseréjét 
és a csapadékcsatorna 
kiépítését is. Jövőre 
többek között a Fiskális 
útba csatlakozó utak 
felújításával folyta-
tódnak az öreghegyi 
beruházások.           K. T.

ráBa HenrieTTa Bácskai GerGely

Akár diákolimpiai meccseknek is otthont adhat az 
István Király Általános Iskola megújult kézilabda-
pályája. Az intézmény tornaterme egy új mászófallal 
is bővült. Az új tornapályát kormányzati forrásból, a 
falat önkormányzati támogatással építették meg.

Az István Király Általános Iskola régi 
sportterülete már felújításra szorult.  
Vargha Tamás országgyűlési képviselő köz-
reműködésével a kézilabda-szövetségen 
keresztül huszonötmillió forintos állami 
forrásból épült meg a modern burkolatú 
pálya, a kapuk és a palánkrendszer. 

Az önkormányzat és a Városgondnokság már ki-
lencedik éve támogatja növényültetési pályázati 
lehetőséggel a fehérváriak parkosítási törekvé-
seit. Az intézmények és társasházak mellett idén 
is pályázhatnak a családi házban lakók valamint 
az erkélyeket, ablakokat szépíteni vágyók.

„A pályázatot a hagyományoktól 
eltérőn azért most, és nem télen hirdette 
meg a Városgondnokság, mert a pályá-
zók száma évről évre emelkedik. Míg 
2017-ben 919, addig tavaly már 2010 
pályázó jelentkezett. Ez nagyon komoly 
feladatot jelentett a szervezésben, a 
növények biztosításában és szétosztásá-
ban egyaránt. Az új pályázati rendszer 
jól szervezett, teljesen automatizált, 
gördülékeny és könnyen kommunikál-
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A Vörösmarty Rádió műsora október 20-tól 26-ig

FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, 
közlekedés, napi 
aktualitások, a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék 
hírek és információk. 
Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

07:10 A nap témája
08:10 Sporthírek
08:35 Pszichológus szemmel 

Vendég: Egey Tímea
09:10 Műsorvezető: Schéda  

Zoltán és Kiss György
  Benne: Nap témája 
10:10 Műsorvezető: 

Kiss György
10.10 Korzó – városrészek 

története
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Kulturális programok 

hétvégére Vendég: 
Kiss Dorottya, 
Ocsenás Katalin

14.10 Biztonságtechnikai 
magazin Vendég: 
Varga János

15:00 Napi hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Bóna Éva

15:10 Kertészeti magazin 
Vendég: Németh László

16:10 Uzsonna Vendég: 
Szabó László

17.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Szőllősi Attila

19:10 Női vonalak
20.10 Evribádi –válogatás a 

’90-es évek slágereiből
21:10 Koktél – színes 

beszélgetések Sasvári 
Csillával, Mits Mártonnal 
és Gemeiner Lajossal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Szőllősi Attila

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Elérhetőségek: Telefon: Stúdió 22 311 511, Szerkesztőség: 22 516 111. SMS és Viber: 30 300 8000, facebook.com/vorosmartyradio. 

2018. 10. 21. Vasárnap 2018. 10. 22. Hétfő 2018. 10. 23. Kedd 2018. 10. 24. szerda 2018. 10. 25. CsütörtöK 2018. 10. 26. pénteK

00.00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

08.10 Műsorvezető: Bokányi 
Zsolt,  Hírszerkesztő: 
Szőllősi Attila

 Témák: műsorajánló, 
naptár, névnapok, 
aktualitások, 
érdekességek

10.10 Vadászati magazin
11.10 Művésztársalgó 

színházi magazin
12.10 Nemzetközi ifjúsági 

csereprogram
13.00 Műsorvezető: 

Gemeiner Lajos
 Témák: aktualitások, 

érdekességek
17.10 Ünnepi séták 

Székesfehérváron. 
Műsorvezető Sasvári 
Csilla, Vendégek: Kiss 
Erika, Kulcsárné Németh 
Mariann, Györe Gabriella

18:10 Könyvespolc – Irodalmi 
műsor. Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt, vendég: 
Dr. Bakonyi   István

19.00 Beszélgetés Mits 
Marcival

20.10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

00.05 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

08.00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08.10 Műsorvezető: Sasvári 
Csilla Hírszerkesztő: 
Ficsóri Erika

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

09.10 Természetesen 
egészségesen – A 
körmök ápolása. 
Vendég: Supliczné 
Tóth Mária 

10:10 Gazdit keresünk 
az ASKA Menhely 
lakóinak. Vendég: 
Molnár Tamásné

11.10 A Család – beteg 
a családban. 
Vendégek: Pap Csilla, 
Tornyai Gábor

12.10 Ritka kincs a 
Székesegyházban. 
Vendég: Reich Szabina

13:10 Műsorvezető: 
Iszkádi Erika

            Vasárnap délutáni 
hangulat, vendégekkel 
négy órában

17.10 Zeneturmix – 
Műsorvezető: 
Kiss György

20.05 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

2018. 10. 20. szOMBat

01.00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

08.10 Műsorvezető: Bóna 
Éva,  Hírszerkesztő: 
Germán Márton

 Témák: műsorajánló, 
naptár, névnapok, 
aktualitások, 
érdekességek

09:10 Animono. 
10:10 Munkaügyek. Vendég: 

Pajtók-Vizsolyi Júlia
11:10 Logikai szobák 

hétvégéje. Vendég: 
Kónya András

13.00 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

13.10 Illemtan Vendég: 
Óber László

14.10 Uzsonna Vendég: 
Szabó László 

15:00 Napi hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Ficsóri Erika

15:10 A bor szerintünk Vendég: 
Fáncsi Viktória

16:10 Divatműsor Vendég: 
Kernya Mariann

18:10 Egy fiatal lány emlékei 
az 1950-es évek 
második feléből I. 
rész. Schéda Mária 
naplóját felolvassa: 
Romhányi Anikó

19.00 Beszélgetés Mits 
Marcival

20.10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

00:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

08.10 Műsorvezető: Bóna 
Éva  Hírszerkesztő: 
Germán Márton

 Témák: műsorajánló, 
naptár, névnapok, 
aktualitások, 
érdekességek

12.10 Időutazás a 20. 
században – ’56-os 
visszaemlékezés I. 
rész. Műsorvezető: 
Sasvári Csilla Vendég: 
Vitéz Hajdú Szabolcs

13.00 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt 

 Témák: aktualitások, 
érdekességek

16:00 1956-os ünnepi irodalmi 
műsor. Vendég: Dr. 
Bakonyi István

17.10 Időutazás a 20. 
században – ’56-os 
visszaemlékezés II. 
rész. Műsorvezető: 
Sasvári Csilla Vendég: 
Vitéz Hajdú Szabolcs

18:10 Egy fiatal lány emlékei 
az 1950-es évek 
második feléből II. 
rész, Schéda Mária 
naplóját felolvassa: 
Romhányi Anikó

19.00 A Forradalomra 
emlékezünk. 
Műsorvezető: Sasvári 
Csilla Megszólalók: Dr. 
Csurgai-Horváth József, 
id. Horváth Miklós, 
Mózessy Gergely

21.10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Mits Mártonnal és 
Gemeiner Lajossal

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék 
hírek és információk. 
Hírszerkesztő: 
Germán Márton

07:10 A nap témája 
08:10 Sporthírek
08:35 Beszélgetés meghívott 

vendégekkel
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
  Benne: Nap témája 
10:10 Műsorvezető: 

Kiss György
10.10 Lánglovagok 

katasztrófavédelmi 
műsor

11.10 Kedvencek percei 
Vendég: dr. Paál Csaba

12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Környezetbarát Vendég: 

Mihály Gyula
14.10 Autóvásár Vendég: 

Wilcsek Róbert
15:00 Napi hírösszefoglaló 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

15:10 Motorsport Vendég: 
Debreczeni Dávid

16:10 Uzsonna Vendég: 
Szabó László

17.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Bóna Éva

18:10 E-Zóna
20:10 Beszéljünk róla!
21:10 Koktél – színes 

beszélgetések Sasvári 
Csillával, Mits Mártonnal 
és Gemeiner Lajossal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Bóna Éva

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék 
hírek és információk. 
Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

07:10 A nap témája
08:10 Sporthírek
08:35 Állati dolgok Vendég: 

dr. Lorászkó Gábor
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
  Benne: Nap témája 
10:10 Műsorvezető: 

Kiss György
10.10 „107” magazin Vendég: 

Sipos Mónika
11.10 Fogyasztóvédelmi műsor
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Városgondnokság órája
14.10 Hangvilla
15:00 Napi hírösszefoglaló 

Szerkesztő: Bóna Éva
15:10 Orvos válaszol
16:10 Uzsonna Vendég: 

Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: Szőllősi Attila
18.10 Utazási magazin
19:10 Lapszemle
20:10 Tabuk nélkül Vendég: 

Lengyel Zsófia
21:10 Koktél – színes 

beszélgetések Sasvári 
Csillával, Mits Mártonnal 
és Gemeiner Lajossal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Szőllősi Attila

Az iskola tornatermében a már meglévő 
mászófal is bővült a nyár folyamán. A 
kiegészítés három és fél millió forintos 
önkormányzati forrásból valósult meg. 
Az új fal miatt a nyílászárók egy részét 
is ki kellett cserélni, ez plusz egymillió 
forintos költséget jelentett a városnak. 
Az intézmény fejlesztései nemcsak az is-
kolába járó tanulóknak jelentenek majd 
színvonalas sportlehetőséget: az iskola 
kézilabdapályája a városi diákolimpia 
meccseinek is otthont adhat majd – az 
iskola természetközeli környezetben 
fogadhatja a megmérettetésre érkező 
csapatokat.

ható lesz.” – mondta Bozai István 
városgondnok. Hozzátette: évente 
átlagosan háromszázezer növényt 
ültetnek el Székesfehérváron, ebből 
körülbelül százezret osztanak szét a 
virágosítási pályázaton. 
„Az egyre fokozódó érdeklődés azt 
jelenti: Székesfehérvár lakói számára 
kiemelten fontos, hogy még szebb, még 
virágosabb legyen a városuk. A növé-
nyeknek, fáknak megvan a szerepük, 
mosolyt, derűt csalnak az emberek arcá-
ra, sőt környezetvédelmi szempontból 
is minden felértékelődik, ami zöld!” – 
hangsúlyozta Cser-Palkovics András 
polgármester.
A pályázatot október 15. és novem-
ber 4. között kizárólag a varos-
gondnoksag.hu internetes oldalon 
keresztül lehet benyújtani.
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Megnyílt az Egészségfejlesztési Iroda

Az egészségfejlesztő programokat már szeptember elsejétől szervezi az iroda: mozgással, prevencióval, egészséges táplálkozással kapcsolatos 
rendezvények létrehozását segítik

Gáspár péTer, szaBó peTra

Baba-mama klub, jóga és különböző tréningek 
indulnak hamarosan az Egészségfejlesztési Irodában. 
A Jancsár utca 1. alatt működő intézménybe várják 
azokat, akik fizikai egészségük mellett mentális 
állapotukat is karbantartanák.

Az öt munkatárssal működő iroda 
kialakítására és működtetésére a Humán 
Szolgáltató Intézet kilencvenmillió forin-
tos EFOP-pályázata és Székesfehérvár 
önkormányzatának támogatása adott 
lehetőséget.
„Az egészségfejlesztés szóban minden benne 
van, amire annak idején stratégiát alkottunk, 
és amit próbálunk apránként, szisztemati-
kus munkával végrehajtani akár fehérvári 
szinten, akár országos vagy nemzetközi 
együttműködések részeként.” – emelte ki 
az iroda megnyitóján Cser-Palkovics 
András polgármester.
Székesfehérvár polgármestere arról is 
szólt, hogy az emberek egyre széle-
sebb rétegei számára válik fontossá a 
maguk és családjuk egészsége, és kezd 
divatossá válni a megelőzés, a preven-
ció, a mozgás, a sport, az étkezésre való 
odafigyelés. 
Keresztury Lászlóné, a program szak-
mai vezetője elmondta, hogy 2011, az 
egészségfejlesztési terv elfogadása óta a 
Humán Szolgáltató Intézeten keresztül 
folyamatosan szerveznek egészségfej-
lesztéssel, egészségmegőrzéssel kapcso-
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TISZTELT ÜGYFELEINK!
A 2018. november 1-i munkaszüneti nap 
miatt meghosszabbított nyitvatartással 

várjuk Ügyfeleinket:

2018. október 30. kedd 7:00-19:00

latos programokat. Ezért is gondolták, 
hogy elindulnak azon a pályázaton, 
amely egészségfejlesztési irodák létreho-
zását célozta meg. Keresztury Lászlóné 
hozzátette: a lelki egészség elősegítése 
érdekében is dolgoznak, két pszicholó-
gus áll rendelkezésükre, akiknek segít-
ségével a mentális egészséget fejlesztő 
programokat is szerveznek.

„A megelőző munka, a prevenció, az egészsé-
ges életmód alkalmazása hosszú távon hozza 
meg az eredményeket. De Székesfehérvár 
lakosainak egészségi helyzete már most jobb, 
mint az országos átlag a hasonló jellegű 
nagyvárosokban.” – emelte ki Östör Anna-
mária egészségügyi és sporttanácsnok.
Az Egészségfejlesztési Iroda hétköz-
napokon reggel 8-tól délután 4-ig 

várja a székesfehérváriakat. Az iroda 
programjairól tájékozódni az összes 
városi egészségrendezvényen illetve a 
szekesfehervar.hu oldalon lehet, ahol 
megtalálhatók az aktuális rendezvé-
nyek. De a napokban elindul az Egész-
ségfejlesztési Iroda Facebook-oldala is, 
ahol minden információt megtalálhat-
nak majd az érdeklődők.
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• Autizmus diagnosztika

• Dévény torna

• Konduktív pedagógia (Petô torna)

• Tervezett Szenzomotoros Tréning (TSMT)

• Alapozó terápia fejlesztô tornája

• Hallásébresztés 
  (Dr. Berard féle hallási figyelem tréning/AIT)

• Komplex mûvészeti terápia

• Logopédia

Székesfehérvár, Nagy László u. 1.
Bejelentkezés: +36 (30) 161-2761

További információ: www.zoldalmakozpont.hu

Új diagnosztikai és fejlesztőközpont Fehérváron

Prekop Csilla, a fejlesztőközpont szakmai vezetője

koVács V. orsolya

A különféle okokból a fejlődésükben elakadt 
gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek és 
családjaiknak szeretnének még több segítséget 
nyújtani Fehérváron az október huszonötödikén 
nyíló új vizsgáló és fejlesztőközpontban.

A szakemberek tudományosan meg-
alapozott speciális diagnosztikai és 
terápiás szemlélettel, módszerekkel 
és eszközökkel várják az érintet-
teket: gyógypedagógus, gyermek-
pszichológus, gyermekpszichiáter 
és mozgásterapeuta is elérhető 
ugyanazon a helyen. A szakorvosok, 
pszichológusok, gyógypedagógusok, 
gyógytornászok és terapeuták az 
autizmusdiagnosztika és -fejlesztés 
mellett korai mozgásfejlesztést is 
végeznek a Dévény-féle speciális 
manuális technika, a TSMT és az 
alapozóterápia területén képzett 
munkatársakkal. Ezenkívül hallás- 
terápia, logopédia és egyéni gyógy-
pedagógiai fejlesztések is elérhetők 
lesznek. A központ egyedisége 
többek között, hogy a gyermekek 
mellett fiatalok és felnőttek terápiá-
ját is biztosítják. 
„Szeretnénk szakszerűen segíteni olyan 
családoknak, ahol a gyermek a kommu-
nikáció, az együttműködés, a figyelem, 
a beszéd, a mindennapi tevékenységek 
képességének elsajátítási folyamatá-

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló

„Számítunk olyan családok jelentkezésére 
is, akiknek csak egy máshol kapott diag-
nózis újragondolására vagy egy korábban 
megismert fejlesztési stratégia továbbgon-
dolására, valamilyen kiegészítésére van 
szükségük.” – emelte ki Prekop Csilla. 
Mivel a hozzátartozók egymástól 
is rengeteget tudnak tanulni, ezért 
sorstárs szülőcsoportok szervezését is 
megkezdik, ami a szülők és szakem-
berek együttműködésének szintén 
hatékony kerete, mert olyan informá-
ciók elérésére biztosít lehetőséget, ami 
javíthatja az autizmussal élő gyermek, 
fiatal, felnőtt mindennapi életben 
szükséges önállóságát, kommunikáci-
ós és társas készségeit a családi béke 
megteremtése mellett. 
„Sok autizmussal élő, korábban speciális 
autista csoportban vagy integrációban 
tanuló fiatal válik az iskolai évei után ma-
gányossá. Esetleg a különleges érdeklődési 
körében – mivel az kevés kortárs számára 
vonzó – nem talál  társat magának, de 
lehet, hogy egy tíz évvel idősebb, hasonló 
érdeklődésű, akár hasonlóan sajátos 
személyiségű emberrel megtalálja a hangot, 
ezért célunk segíteni abban, hogy ezek az 
emberek megtalálják egymást, ami máris 
javít az életminőségen. Szándékunk szerint 
a családok igényei nagyban befolyásolják 
majd a programjaink alakulását, fejlődését. 
Várjuk jelentkezésüket a városból, de a me-
gye- és országhatáron túlról is!” – mondta 
Prekop Csilla.

ban elakadt. Célunk kideríteni – ha 
lehetséges – hogy mi lehet az elmaradás 
hátterében, és mivel, hogyan lehet a 
fejlődést támogatni illetve kiegészíteni 
az eddigi fejlesztések palettáját. Ilyen pl. 
az autizmussal élő iskolások, serdü-
lők vagy nagykorúak felnőtt életéhez 
szükséges munka vagy szabadidős 
készségeinek alakítása. Szeretnénk a 
hozzátartozóknak is igény szerint segí-
teni abban, hogy minél több információ- 
val rendelkezzenek a mindennapi élet 

sajátos problémáinak  megoldásában.” – 
mondta a központ szakmai vezetője, 
Prekop Csilla gyógypedagógus. 

Várják a családokat 

Minden életkorban adódhatnak fejlő-
dési nehézségek az emberek életében. 
Az autizmus jeleit sok esetben már há-
roméves kor előtt fel lehet ismerni, de 
lehetnek olyan problémák is, amelyek 
esetleg csak később mutatkoznak meg: 



10 2018.10.18.Közélet
A  H E T I L A P

FeHéRVÁR

Hogyan teremts az elméd erejével?
Interjú Baglyas Györggyel

Novemberben ismét Agykontroll tan-
folyamot tartasz Székesfehérváron. 
Hogy ismerkedtél meg a módszerrel?
Egyetemistaként végeztem el 
életem leghasznosabb képzését. 
A 4 napos Agykontroll tanfolyam 
meghatározó volt számomra. 
Azon túl, hogy maradandó 
élménnyel ajándékozott meg 
számos kiváló technikát is megta-
nultam, amit a hétköznapokban 
a mai napig használni tudok. A 
kurzus után egy héttel 5-ös jog 
szigorlattal bizonyított a módszer. 
Lett munkám, párkapcsolatom és 
ösztöndíjakat is nyertem.
Az agykontroll kifejezés mára 
beépült a köztudatba, egyre több 
ember szeretné átélni azt a hihetet-
lenül izgalmas fejlődést, amelyet az 
agykontroll nyújt. Szerinted mi a 
módszer legfőbb előnye?
Az egyszerűség. Az, hogy bárki 
elsajátíthatja és az élet kisebb-na-
gyobb kihívásaihoz eredménye-
sen használhatja.
Sokan hitetlenkednek azon, hogy egy 
4 napos tanfolyamtól jobb lesz az 
életük. Mit gondolsz erről?

Normális hozzáállás, hogy szkep-
tikusak vagyunk. Tudományosan 
igazolt tény, hogy a módszer alap-
ját jelentő meditáció; jótékonyan 
hat testünk egészségére. Ezentúl, 
mi konkrét technikákat is taní-
tunk. Nehezen hihető sokaknak, 
hogy a migrén gyógyszer nélkül is 
elmulasztható. A képzés első nap-
ja után ez többé nem lesz hitkér-
dés. Kérdezzük meg a már végzett 

300.000 agykontrollost, hogy az 
elmúlt 27 évben Magyarországon 
mi mindent értek el! Ők igazolják 
a módszer eredményességét.
Hogy zajlik egy tanfolyam és mit 
lehet elsajátítani?
A két hétvégés képzésen in-
teraktív előadásokon keresztül 
dolgozunk fel olyan témákat, 
mint a memóriajavítás, tanulási 
technikák, alvászavar megszün-
tetése, fájdalomkontroll, kon-
centráció- és egészség javítás, 
stressz kezelés, káros szokásoktól 
megszabadulás, intuíció fejlesz-
tés. Mindegyik előadásrész 1-1,5 
óra hosszú és közös relaxációval 
fejeződik be. A tananyagot szín-
vonalas vetített előadással, ért-
hető magyarázattal, tudományos 
háttérrel és sok hallgatói sikerrel 
hozom közelebb a résztvevőkhöz. 
Az előadásokon lehet kérdezni és 
játékos feladatokkal teremtek jó 
hangulatot. A képzés pedagógu-
soknak és egészségügyi szakdol-
gozóknak akkreditált. 
Mi az eddigi legnagyobb eredmény, 
amit tapasztaltál?

Az öngyógyítás. Reménytelennek 
ítélt beteg emberek gyógyulásról 
adnak hírt. Meddő nők gyer-
meket szülnek. Rossz közérzet, 
pánikbetegség, depresszió felol-
dódnak. Több, mint 4000 orvos 
végezte el a kurzust, sokan az ő 
ajánlásukra érkeznek. A mód-
szerrel függőségektől is meg lehet 
szabadulni. Ez óriási előrelépés a 
résztvevők és családjaik számára. 
A legdöbbenetesebb mégis az, 
hogy az önbizalom és az életbe 
vetett hit visszatér. Nem gondol-
tam volna, hogy az önértékelés 
ilyen sokak problémája. Főleg a 
fiatalok kérik ebben segítsége-
met, hogy életükben sikereseb-
bek lehessenek.
Kinek ajánlod az agykontroll képzést?
Bárkinek, aki szeretne előrelép-
ni az életben és hajlandó tenni 
boldogulásáért. Tanfolyam utáni 
tipikus visszajelzés ez: „Miért 
nem korábban szántam rá ma-
gam?” Rajtunk múlik, hogy mit 
hozunk ki magunkból és körül-
ményeinkből.

D.M.

Sakkszombat a Hétvezérben

A nap folyamán az iskola vendégeiként nagymesterekkel is találkozhattak a diákok, és sor 
került egy hetventáblás szimultánra is

Vakler lajos

Idén is megrendezték a Világsakkfesztivált. Pol-
gár Judit, a világhírű nagymester kezdeményezé-
sére Magyarország is csatlakozott a programhoz. 
Székesfehérváron a Hétvezér Általános Iskolában 
találkozhattak a hatvannégy mező kedvelői.

A Hétvezér az országban máso-
dikként csatlakozott a nemzetközi 
Világsakkfesztiválhoz. A különleges 
tanítási napon fekete-fehérbe öltö-
zött az intézmény, minden program 
a sakkhoz kapcsolódott. 
Lángfalvy Péterné, az iskola igaz-
gatója elmondta, hogy igyekeztek 
olyan programokat szervezni és 
megvalósítani, melyek segítenek 
minden diákkal megszerettetni a 
sportágat: „Próbáltunk a gyermekeknek 
olyan helyszíneket biztosítani, ahol a 
sakkozni tudó és a sakkozni nem tudó, 
de az ilyen rendezvényekkel a sakkot 
talán megkedvelő gyermekeknek felhív-
juk a figyelmét a játékra. Biztos vagyok 
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Melyik szelfipont a legszebb?

Adventre a Magyar Király Szálló előtti térre kerül majd egy új székesfehérvári szelfipont. Hogy 
pontosan melyiket készíttetik el és kerül ki a térre, azt szavazással dönthetik el a fehérváriak. 
Összesen négy változat terveire lehet szavazni október 19-én, pénteken éjfélig a szekesfeher-
var.hu oldalon!                                                                                                                                               B. G.
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benne, hogy örömmel tölti el ezt a szép 
délelőttöt nálunk minden diák!”
A gyermekek számára olyan progra-
mokkal népszerűsítették a sakkot, 
melyek segítik a koncentrációt, 
emellett játékos formában növelik 
a közösségi élményt. A feladatok 
között volt mozgásra épülő, sakkos 
akadályverseny, ugróiskola, egy 
másik teremben pedig gyurmából 
formáztak sakkfigurákat a gyerekek. 
A Hétvezérbe járó fiatalok – mint ki-
derült – szeretnek sakkozni. Albert 
Károly László számára ez a legjobb 
játék, ami a tanulásban is javára 
válik: „Szeretek sakkozni! A kedvenc 
sportom, mert sokat kell gondolkodni, 
és ez segít a tanulásban is.” 
„A nap célja volt, hogy játékosan 
ismerkedjenek a gyerekek a stratégiai 
gondolkodást és a logikát egyaránt 
fejlesztő játékkal. Mosolyukat látva, 
a sakkal még a szombati tanítási nap 
is könnyebben telt!” – mondta Deák 
Lajosné önkormányzati képviselő.

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
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Esküvői nyílt nap és csángó táncház
Programok október 19-től 28-ig

szaBó peTra

A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!

Horoszkóp
október 18. – október 24.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Egész héten bosszúságok érhetik, amiket nemcsak 
másoknak, hanem főleg magának köszönhet. Mos-
tanában szabályosan maga alatt vágja a fát, és nem 
veszi észre, mert túl büszke. Ha belátná, hogy hibázott 
és nyitott lenne arra, hogy meghallja a környezete 
jótanácsait, egy-kettőre megoldódnának a gondjai. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Manapság túlságosan az érzelmei rabja. Könnyen 
enged az indulatainak, emiatt gyakran keveredhet 
érzelmi viharba. Az persze jó, amikor a szeretetét és 
örömét könnyedén kimutatja, de amikor elkapja a 
méreg vagy bosszús lesz, mindenki menekül Ön elől.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Bármennyire is szereti a munkáját, a héten semmi 
kedve nem lesz hozzá. Púpnak érzi a kollégáit, a kör-
nyezetét, és nehezére esik bármilyen erőfeszítést is 
tenni. Viszont ez nem ok arra, hogy goromba legyen 
másokkal, ezért vigyázzon arra, kinek mit mond! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Úton vannak a várva vált változások, a héten lassan 
meg is tapasztalja őket. Kapja a sugallatot, hogy merre 
menjen és mit tegyen, ezért kövesse bátran az Önnek 
kijelölt utat, és éljen a kínálkozó lehetőségekkel!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Ideje lenne rendbe tennie a kapcsolatát azzal, 
akit megbántott. Ugyanakkor készüljön fel 
arra a héten, hogy adódhatnak kommuniká-
ciós problémái, könnyen félreértik egymást a 
környezetével.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Óvakodjon attól, hogy másokkal ossza meg a 
partnerével kapcsolatos problémáit. Visszajuthat 
a fülébe, tudomást szerezhet róla, és az nagyon 
kellemetlen lenne mindenki számára. Ha gondja van 
a párjával, azt vele kell megbeszélnie! 

Márkás mosó- és tisztítószerek, öblítők, tusfürdők, illatszerek diszkont áron!

Az ajánlat 2018. október 18-26-ig, illetve a készlet erejéig érvényes. A képek illusztrációk. Részletek az üzletekben.

Székesfehérvár, Balatoni út 44-46. 
Maroshegyi Üzletközpont, Tel.: 70/3938-133
Székesfehérvár, Budai út 48. Tel.: 70/445-1316

Mi nem pár napos akciókat adunk, hanem folyamatosan jó árakat!

1.999 Ft
(673,06 Ft/l)

99 Ft-tól 

1.999 Ft-ig

ÓRIÁSI MÉCSES, KOSZORÚ ÉS SELYEMVIRÁG VÁSÁR!
Krizantém szálas nagyfejű 

többféle
Toboz koszorú többféle

Lanza mosógél 
2,97 l többféle

Bonux  mosógél 
2,275 l többféle

Mécsesek többféle

Coccolino öblítő 
1,68 l többféle

Új termék!
Royal Café 3&1 

kávé 175 g

269 Ft
(269 Ft/s

zál)

749 Ft-tól 1.299 Ft-ig

949 Ft
(564,88 Ft/l)

999 Ft(439,12 Ft/l)

349 Ft
(1.994,28 Ft/kg)

GÁBOR ESZMERALDA
műgyűjtőnő - múzeumok számára 

is - készpénzért vásárol festményeket, 
bútorokat, ezüsttárgyakat, evőeszközöket, 

aranyakat, szobrokat, porcelánokat, 
teljes hagyatékot.

Kiszállás
díjtalan!

+36(1)789-1693 
+36(30)398-5720

Október 19.
Vászonszövő műhely 
13 óra, Fehérvári Kézművesek Egyesülete 
alkotóháza
Várják a gyakorlott és kezdő szövőket is. 

Gyapjúszövő műhely 
13.30, Fehérvári Kézművesek Egyesülete 
alkotóháza
Telbiszné Heckenast Csilla szövő, népi- 
kismesterség-oktató szeretettel várja az ér-
deklődőket. A gyapjú egy csodálatos termé-
szetes anyag, felhasználásával és szorgalom-
mal szép, mutatós munkák készülhetnek.

II. Székesfehérvári horvát bál
19 óra, Szent István Hitoktatási és Műve-
lődési Ház
Második alakalommal kerül megrende-
zésre a Horvát Nemzetiségi Önkormány-
zat szervezésében a Szent István-terem-
ben a horvát bál. A zenét a Kolo együttes 
szolgáltatja.

Október 20.
Esküvői nyílt nap 
10 óra, Hiemer-ház
Szolgáltatók, tippek, ötletek és minden, 
ami a közelgő nagy nappal kapcsolatos. A 
szervezők színes programokkal várják az 
érdeklődőket.

ExperiDance: Ezeregyév Generációk 
15 és 19 óra, Alba Regia Sportcsarnok
A történelem extázisa huszonegy tánckép-
ben. A színpadon negyvenöt táncművész.

Táncház 
17 óra, Táncház
Kézműves foglalkozás, gyermekjátszó 
és táncházi mulatság. Muzsikál a Galiba 
zenekar. 

Kákics csángó táncház 
17 óra, Felsővárosi Közösségi Ház
Gula Miklós viszi táncba a gyerekeket, 
majd 18 órától Nedvig Bendegúzzal a 
felnőttek lépnek parkettre. 

 Október 21.
Az alma
11 óra, Igéző
A Babos Bábos Társulat előadása. Hatéves 
korig ajánlott. A bábos mese után egy kis 
közös játékkal várják a gyerekeket. 

Október 24.
Agykontroll-előadás 
17 óra, Hiemer-ház
Előadó: Baglyas György.

Október 25.
Bútorfestő délutánok 
17 óra, Fehérvári Kézművesek Egyesülete 
alkotóháza
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A Barátság mozi műsora

Erősemberek Fehérváron
A Predator SE rendezheti az idei erősember-bajnokságot.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Arra a következtetésre jut, hogy nem görcsöl, nem eről-
ködik tovább, elengedi a dolgokat, minden lesz, ahogy 
lesz, és a kapcsolatai terén sem fog tovább küzdeni, aki 
menni akar, az menjen. Ha nem viszi túlzásba az elenge-
dést, valóban meglelheti végre a lelki nyugalmát.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Átmeneti nehézségekkel kell számolnia a kapcsolatá-
ban. Mostanában rettenetesen elégedetlenek egymással 
a kedvesével. Amíg nem tudnak higgadtan beszélni 
egymással úgy, hogy nyitottak a másik félre és a megol-
dást tartják szem előtt, nem várható javulás. 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ha nem biztos abban, hogy örökre ott szeretne 
maradni, ahol éppen van, vagy azzal foglalkozni, 
amivel, akkor kezdjen el másik munkát vagy szak-
mát keresni. keresni! Nem beletörődnie abba, ami 
éppen van. Ne féljen változtatni!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Időszerű lenne rendbe tennie a szerelmi életét! A gyakori 
és hosszas viták pontosan azt jelzik, hogy valami nincs 
rendjén. Ezért kellene erőt vennie magán, és egy őszinte 
beszélgetést kezdeményeznie a párjával. A megoldást 
tartsák szem előtt, ne a válás lehetőségét!

Bak 12. 21. – 1. 20.

A jelenlegi, karrierrel kapcsolatos döntései jelentős 
mértékben kihatnak a jövőjére. Ha változtatni 
szeretne, akkor a héten tegyen lépéseket és váltson 
munkahelyet vagy akár szakmát. Most nagyon 
fontos lenne, hogy tisztán lásson! 

Halak 2. 19. – 3. 20.

A héten semmi kedve a munkájához. Viszont nem 
teheti meg, hogy nem végzi el vagy rosszul csinálja, 
úgyhogy muszáj lenne hoznia a formáját. Maximum 
vegyen vissza kicsit a tempóból, de gondoljon arra, 
hogy a munka gyógyír!

A Fehérvár Televízió műsora október 20-tól 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

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2018. 10. 20. SZOMBAT

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

07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	András	Krisztina
11:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Miss	Mister’s
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	Szilvia.	

Vendég:	Supliczné	Tóth	Mária
12:40 Híradó – ismétlés 
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Lukácsy	József	
14:10 Honvéd7 – ismétlés  
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Almási	Ferenc
15:15	 Turisztikai	magazin	–	ismétlés
15:45	 VI.	Fricsay	Richard	

Katonazenekari Fesztivál
17:25 Napi színes – ismétlés  
17:40	 A	Határon	Túli	Magyar	

Irodalom	Napjai	2018	
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Buzinkay	Géza
18:35	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00 Híradó
19:20	 Öko-logikus	–	

környezetvédelmi	magazin
19:50	 Alba	Innovár	Digitális	

Felzárkóztatási Program 
20:50	 Harmonia	Albensis	2018	

–	A	barokk	nyomában
22:00 Híradó – ismétlés 
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2018. 10. 21. VASárnAp 2018. 10. 22. Hétfő 2018. 10. 23. Kedd 2018. 10. 24. SZerdA 2018. 10. 25. CSüTörTöK 2018. 10. 26. pénTeK

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

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Buzinkay	Géza

10:45	 Együtt	magazin	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	András	Krisztina
11:40	 Turisztikai	magazin	

– ismétlés 
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Miss	Mister’s
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió	archívumából
14:50 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	Szilvia.	

Vendég:	Supliczné	Tóth	Mária
15:20	 Haladás	–	MOL	Vidi	

labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

17:00 Fehérvári beszélgetések 
extra – ismétlés

	 Műsorvezető:	Schéda	
Szilvia.	Vendégek:	Hegedűs	
Szilvia	és	Tukarcs	József	

17:40	 Alba	Fehérvár	–	
Mosonmagyaróvár	
kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

19:00	 A	hét	hírei	
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50	 JKSE	–	Alba	Fehérvár	

kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

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

órakor	A	hét	hírei	ismétlése	

00:00 Képes hírek – benne 

minden	egész	órakor	A	

hét hírei ismétlése

07:20 Köztér – ismétlés

08:00 Képes hírek – benne 

minden	egész	órakor	A	

hét hírei ismétlése

10:20 Köztér – ismétlés

11:00	 Öko-logikus	–	

környezetvédelmi	magazin

11:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából

12:00 Képes hírek

15:00	 Fehérvár	AV19	–	Bolzano	

Südtirol	jégkorongmérkőzés	

közvetítése	felvételről

16:40	 Öko-logikus	–	ismétlés	

17:10 Köztér – ismétlés

18:00 Fehérvári beszélgetések

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Sáringer	Éva

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából	

19:00 Hírek

19:05	 Fehérvár	AV19	–	Salzburg	

jégkorongmérkőzés	

közvetítése	felvételről

21:00	 Szegedi	szikra	–	Válogatás	

a	Fehérvár	Televízió	

archívumából	

22:00 Hírek – ismétlés 

22:05 Képes hírek – benne egész 

órakor a Hírek ismétlése 

00:00 Képes hírek – benne egész 

órakor a Hírek ismétlése

11:25 Fehérvári beszélgetések

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Farkas	Gábor

12:00	 Ünnepi	műsor	2006

14:00 Képes hírek

16:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Sáringer	Éva	

17:00 Fehérvári beszélgetések

	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Vajda	

Jenőné	Németh	Terézia

17:30 Fehérvári beszélgetések extra

	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	

Schéda	Mária

18:05 Fehérvári beszélgetések

	 Műsorvezető:	Novák	Rita.	

Vendég:	Hajdú	Szabolcs

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából

19:00 Hírek

19:10	 Aqvital	FC	Csákvár	–	Vác	

FC	labdarúgó-mérkőzés	

közvetítése	felvételről

21:00 
‚
56-os beszélgetések – 

Dosztál	Béla-Orson	Welles

22:00 Hírek – ismétlés 

22:10 Képes hírek – benne egész 

órakor a Hírek ismétlése

00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 

a Hírek ismétlése

10:30 Fehérvári beszélgetések

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Wittner	Mária

11:10	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából

11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Hírek ismétlése

13:00 Híradó 1-kor

13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 

Híradó 1-kor ismétlése

16:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Novák	Rita.	

Vendég:	Hajdú	Szabolcs

16:50	 In	memoriam	1956	–	a	

Verstábor	gálaműsora	2016

18:00 Hírek

18:05 Fehérvári beszélgetések

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Darvas	Iván

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	

Honvéd7 és Hírek

20:15	 Alba	Fehérvár	–	Rilszki	

Szportiszt	kosárlabda-

mérkőzés	közvetítése	

felvételről

21:45	 A	történelmet	mi	írjuk	–	1956

22:25 Híradó és Esti mérleg 

– ismétlés

23:05 Képes hírek

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:40 Honvéd7 – ismétlés
11:10	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Darvas	Iván

17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Lukácsy	
József	2.	rész

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Bajnokok városa és Hírek

20:15	 Budaörs	–	Alba	Fehérvár	
kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:35 Bazilika 250
22:00 Híradó és Esti mérleg 

– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése 

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:40 Bajnokok városa – ismétlés
11:10	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Lukácsy	
József	2.	rész

17:00 Bajnokok városa – ismétlés 
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Almási	László
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne:	Híradó,	Köztér,	
Agrárinfo	és	Hírek

20:35	 Valse	Triste	–	Bús	keringő
	 Az	Alba	Regia	Szimfonikus	

Zenekar	a	forradalom	
és	szabadságharc	
60.	évfordulójára	
rendezett	koncertje

22:05 Híradó és Köztér – ismétlés
23:05 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: október 21. 19:50 JKSE – Alba Fehérvár kosárlabda-mérkőzés közvetítése felvételről

Székesfehérvár mindig is az erősember-
sport egyik fellegvára volt, ezt a 
titulust pedig szeretné megerősíte-
ni az egyesület. A bajnokságon két 
korosztály csap össze: a harmincöt és a 
negyvenévesek. A versenyzők öt külön-

böző feladatban mérik össze erejüket: 
rönknyomás, százhúsz kilós kofferek 
cipelése, szánkóhúzás, kerékgumi- 
forgatás, Apolló-felhúzás.
A sporteseményt a Bregyóban rendezik 
október 21-én, vasárnap 11 órától.

A hagyományos székelyföldi motívumok-
kal való tervezést és festést Radetzky 
Jenőné népi iparművész tanítja.

Október 26.
Vászonszövő műhely 
13 óra, Fehérvári Kézművesek Egyesülete 
alkotóháza
Azokat is várják, akik tudnak szőni, és 
azokat is, akik nem.

Tökfaragó délután 
17 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Az elkészült alkotásokkal a faragás után 
Kisfalud utcáin lesz felvonulás. A részt-

vevők tököt kapnak, csak a munkához 
szükséges eszközöket kell biztosítaniuk 
maguknak. 

Október 27.
Paál István-fesztivál 
9 óra, A Szabadművelődés Háza
A rendezvény vasárnap is folytatódik. 
Mindkét nap 9 órától kezdődnek az elő- 
adások és a szakmai beszélgetések.

Avatóünnepség: Frakk és Labdarózsa 
11 óra, Kápolnásnyék, Halász-kastély
Felavatják a Bálint Ágnes írónő tisztele-
tére elkészült – Frakkot és Labdarózsát 

ábrázoló – domborműveket. Az ünnep-
séget követően koncertet ad magyar 
versek dalfeldolgozásaiból a Kávészünet 
Zenekar.

Október 28.
Kacor király
11 óra, Igéző
A Meseerdő Bábszínház bábelőadása.

Nyitva
Október 19. 18 óra, október 
26. 20 óra
Magyar romantikus  
komédia.

Mamma mia! Sose hagyjuk 
abba
Október 19. és 27. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai 
zenés vígjáték.

Napszállta
Október 21. 19 óra, október 
27. 17.30
Magyar-francia dráma.

Horror park
Október 24. 18 óra
Amerikai horror.

Az apáca
Október 24. 20 óra
Amerikai horror, misztikus 
thriller.

Bergman 100
Október 25. 18 óra
Feliratos svéd dokumen-
tumfilm.

8. Mozinet filmnapok
Oscar-díjas és Oscar-  
jelölt alkotók filmjeiből 
válogatták az idei Mozi-
net filmnapok kínálatát:
Október 20.
16 óra: A vörös teknős
17.30: A sértés
19.30: Birds of Passage

Október 21.
15 óra: Mindenki tudja
17.15: Philomena – Határ-
talan szeretet 
19 óra: Napszállta 

Október 22.
15 óra: Hidegháború
16.30: Mustang
18.15: Silvio és a többiek

A néma forradalom
Október 25. 20 óra
Magyarul beszélő német 
dráma.

Könyvklub
Október 26. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai 
vígjáték.

6. Országos Rajzfilmünnep
Október 26. és 27.
Az idei rendezvény egy régi 
kedvenc, a 40 éves  
A kockásfülű nyúl és 
alkotója, Richly Zsolt egyéb 
munkái köré szerveződik. 
A kockásfülű nyúl soroza-
tot, a Kíváncsi Fáncsit, a 
Háry Jánost, legutóbb pe-
dig Luther Márton életéről 
készített rajzfilmsorozatot 
Luther címmel, ez is látha-
tó lesz a Barátság moziban. 
A rendezvény ingyenes.
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További ünnepi programok

Október 19., péntek 
9 órakor kezdődnek az iskolai megemléke-
zések az ’56-os forradalom és szabadság-
harc tiszteletére. 
9 órakor az Ötvenhatosok terén lesz 
műsor a Jáky József Szakgimnázium és 
Szakközépiskola részvételével. 11 órakor 
a Hotel Magyar Király ‚56-os emléktáblá-
jánál szervez ünnepséget a Ciszterci Szent 
István Gimnázium.
 
Október 22., hétfő 
9 órakor kezdődik a Püspökség imádságos 
megemlékezése az 1956-os forradalom 
és szabadságharc tiszteletére. Helyszín: a 
Szent Imre-templom déli falán elhelyezett 
Fadrusz-kereszt.

Október 23., kedd
15 órakor megemlékezést és koszorúzást 
tartanak az Ötvenhatosok terén. Ünnepi 
beszédet mond Vizi László Tamás, a Kodo-
lányi János Egyetem rektorhelyettese.

Október 24., szerda
11 órakor kezdődik a székesfehérvári 
felsőoktatási intézmények ’56-os megem-
lékezése az Ötvenhatosok terén.

Kedden ismét utcaszínház!

Ismét megtelik diákszínjátszókkal a Városház tér

koVács V. orsolya

Az utcaszínházi előadások már szerves részei 
Székesfehérvár kulturális életének október-
ben és márciusban. Idén is próbálják már az 
előadást Matuz János rendezésében, fehérvári 
fiatalok közreműködésével.

Miénk e föld! lesz a címe a 2018-
as élethű múltidézésnek, mely-
ben az 1956-os forradalom és sza-
badságharc eseményeire, hőseire 
és áldozataira emlékeznek al-
kotók és nézők egyaránt. Az 
előadás október 23-án, kedden 
16 órakor kezdődik a Városház 
téren. A darabban diákszínját-
szók, a Szabad Színház színészei 
és a Teleki Blanka Gimnázium 
kórusa is közreműködik, akik 
Auth Ágnes tanárnő vezetésével 
adnak zenei aláfestést a műsor-
hoz. A produkció zenei vezetője, 
Cserta Balázs szaxofonon is ját-
szik majd, Szarka Andrea pedig 
orgonán.  
„Ebben az évben a generációs fejlődés 
a fő vezérfonal. Arról a generációról 
szól, mely óvodás korában élte meg 
a második világháború végét, az 
iskolapadba ülve kezdte meg a világ 
titkainak megismerését, egy új és jobb 
kor, egy paradicsomi állapot elérésének 
reményében.” – mesélte a sajtópró-
bán Matuz János író-rendező. 
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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. meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Értékesítésre:

•	 Székesfehérvár, Sarló u. 16. 8/49. szám 
alatti , 53 m2 alapterületű, részben felújított , 
2 szobás, távhővel ellátott lakás. 
Irányár: 19,5 M Ft;

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok 
energia tanúsítását (már 10.000,- Ft+áfa 
összegtől)!

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; 
 uzemeltetes@szepho.hu

Csupa romantika

Dubóczky Gergely karmester, Selmeczi Gádor koncert-
mester, Bogányi Gergely zongoraművész és az Alba 
Regia Szimfonikus Zenekar a Vörösmarty Színházban
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A szereplők között sok ismerős 
arccal találkozhatunk, akik a 
Versünnepen, a korábbi utca-
színházi előadásokban illetve a 

Vörösmarty Színház előadásain 
már bizonyítottak, például Feren-
czy-Nagy Boglárka, Kneifel Nóra 
és Jenei Márton személyében. 

A produkció végén a fehérvári 
21 Gramm Akusztik zenekar is 
játszik majd. 

Vakler lajos

Csupa romantika címmel megkez-
dődött az Alba Regia Szimfonikus 
Zenekar Farkas Ferenc Hangverseny-
bérlet-sorozata. 

Az első előadáson Dubóczky
Gergely vezényletével 
Schubert, Schumann és Pro-
kofjev örökbecsű dallamai 
csendültek fel. Az esten – 
amelyet közönségtalálkozó 
előzött meg a Vörösmarty 
Színház kávézójában – 
vendégművészként fellépett 
a világhírű, Kossuth-díjas 
zongoraművész, Bogányi 
Gergely is. 
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dáVid renáTa

A munkaerőhiány enyhítésére az idén is 
állásbörzét hirdetett az önkormányzat a 
Fejér Megyei Hírlappal közösen az Alba 
Regia Sportcsarnokban, ahol több mint 
ezer nyitott pozíció várta az érdek-
lődőket. A cégek munkaerőhiánnyal 
küzdenek, számos betöltetlen pozíció 
van. Nekik és az álláskeresőknek nyújt 
segítséget évről évre az állásbörze, 
amit hagyományosan egy felsőoktatási 
expó követ. Az egyetemet, főiskolát 
választó diákok több lehetőséggel is 
találkozhattak a hét elején.

A standoknál információkkal, 
munkalehetőségekkel vár-
ták az érdeklődőket a Fejér 
Megyei Hírlap állásbörzéjén. 
Az Alba Regia Sportcsarnok-
ban az egészen kicsi cégektől 
a legnagyobb multinacionális 
vállalatokig széles körben ta-
lálhattak állást az érdeklődők. 
De nemcsak a felnőtteknek 
kínált hasznos információkat 
a program, a diákok is több 
kérdésre választ kaphattak: 
mik a vállalkozások nyújtotta 
lehetőségek, milyen felső- 
oktatási szakokra érdemes 
jelentkezni, milyen lehetősé-
gek vannak a duális képzések 
terén. A továbbtanulás előtt 

Iránytű a munkaerőpiachoz

A rendezvényen képviseltették magukat a fehérvári felsőoktatási intézmények: az Óbudai Egyetem 
Alba Regia Műszaki Kara, a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa és a Kodolányi János 
Egyetem
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A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

INFORMATIKUS, RENDSZERGAZDA
munkakörbe, aki hosszú távra tervez, akinek fontos a jó hangu-
latú, családbarát, emberközpontú munkahelyi légkör, a biztos 

fizetés és a számos béren kívüli juttatás. 
Főbb feladatok:

• rendszergazdai tevékenység;
• Microsoft operációs rendszerek, Office- és egyéb alkal-

mazói programok teljesítése, hiba elhárítása, felhasználók 
támogatása;

• számítógépek és perifériák rendszergazdai felügyelet, hiba 
detektálás és elhárítás.

Amit kérünk:
• minimum középiskolai szakirányú végzettség;
• számítógép rendszerek, hálózatok, Microsoft Windows 

és Office termékek ismerete, hardver ismeretek;
• angol alapfokú nyelvismeret;
• B kategóriás jogosítvány.

Előny lehet:
• Cisco és/vagy Microsoft vizsgák vagy ezek ismerete

Szakmai gyakorlat nem feltétel, pályakezdők, illetve 
az ellátandó feladat iránt fogékony „pályaváltó” jelöltek 

jelentkezését is várjuk.

A fényképes szakmai önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével 
várjuk a humanpolitika@szepho.hu e-mail címre!

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

VÍZVEZETÉK-SZERELŐ
munkakörbe, aki hosszú távra tervez, akinek fontos a jó, 
családbarát, emberközpontú munkahelyi légkör, a biztos 

fizetés és a számos béren kívüli juttatás.

Amit kérünk:
• folyadék, légnemű anyagok szállítására szolgáló csővezetékek, 

vezetékhálózatok és ezeket kiszolgáló berendezések építése, 
összeállítása, javítása és karbantartása;

• víz- és gázvezeték, központi fűtés és csőhálózat rendszerének 
előírás szerinti elkészítése, a víz- és gázvezetékhez 
tartozó berendezések üzembe helyezése, beszabályozása, 
karbantartása és javítása;

• szakirányú szakmunkás végzettség.

Előny lehet:
• hasonló területen szervezett szakmai tapasztalat;
• érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány;
• B kategóriás jogosítvány.

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével 
várjuk a humanpolitika@szepho.hu e-mail címre!

álló diákoknak is kedvező 
kínálattal szolgált a program, 
melyre több száz tanuló láto-
gatott el a fehérvári intézmé-
nyekből. A fiatalok célja az 
volt, hogy minél több infor-
mációt szerezzenek a felső- 
oktatás és a munka világáról. 
Az expón a Székesfehérváron 
elérhető egyetemi képzések-
ről, azon belül is hangsúlyo-
san a duális képzés nyújtotta 
lehetőségekről kaphattak 
tájékoztatást az érdeklődők. 
A hét eleji állásbörze és 
felsőoktatási expó második 
alkalommal kapcsolódott 
össze. Vannak ugyanis olyan 
cégek, amelyek a duális 
képzésben a diákokkal is 
kapcsolatban állnak, de állá-
sajánlatokkal is szolgálnak az 
érdeklődőknek. A program 
így kiváló lehetőség volt arra, 
hogy a felnőttek és a diákok 
egyaránt közelebb kerülhesse-
nek a munkaerőpiac lehetősé-
geihez. A program egyik fő célja 
a munkaerőhiány enyhítése 
mellett, hogy a fiatalok itthon 
maradjanak, itt találják meg 
a számukra megfelelő egye-
temet, főiskolát, és később 
munkát is itt keressenek 
majd.
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Gáspár péTer

Repülő alufóliából, fémes kvíz és vaktérkép is 
volt az Arconic(OK)osan szakmai versenyen, amit 
a Hotel Magyar Királyban rendeztek október 
15-én, hétfőn, hogy segítsenek a régióban 
tanuló középiskolásoknak és egyetemistáknak a 
pályaválasztásban.

A megnyitón Katus István, az Arconic 
országigazgatója köszöntötte a jelen-
lévő harminc versenyzőt, kiemelve, 
hogy azért fontos megszervezni ezt a 
vetélkedőt, mert kiemelt jelentőségű a 
mai világban a természettudományos 
tárgyak népszerűsítése. Példaként 
hozta fel, hogy a legtöbb ember ma 
már mesterséges intelligenciát hasz-
nál az okostelefonján a különböző 
applikációkon keresztül.
A megnyitón köszöntötte a diákokat 
Cser-Palkovics András polgármester 
is, aki hangsúlyozta, hogy a szakmai 
versenyen két nélkülözhetetlen szeg-
mense találkozik a városnak: az egyik 
a diákság, a másik a gazdaság.

Az alufólia-repülőtől az okostelefonig

A város és a cégek közös felelőssége, hogy segítsék a fiatalokat a pályaorientációban
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Otthoni Pénzkereset!
Reklámtárgyak csomagolása, stb.

Érd: 06-90-60-36-07
(audiopress.iwk.hu  635 Ft/min, 

06-12228397)

Csúcsminőségű elektronikai cikkeket 
gyártó partnercégünk 

SAJÁT ÁLLOMÁNYÁBA KERES

OPERÁTOROKAT

KIEMELT ÁLLÁSLEHETŐSÉG
SZÉKESFEHÉRVÁRON

Elérhetőségeink:
06 20 247 8608

rebeka.sinkovics@pannonjob.hu
facebook.com/pannonjob

AMIT KÍNÁLUNK:

� 3 műszakos, 8 órás munkarend 

� Kiemelkedő műszakpótlékok (akár 40 %)

� 312.000 Ft éves Cafeteria

� Tiszta munkakörnyezet

� Ingyenes vállalati buszjáratok több irányból

� Munkahelyi étkezési lehetőség

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

SEGÉDMUNKÁS
munkakörbe, aki hosszú távra tervez, akinek fontos a 
jó, családbarát, emberközpontú munkahelyi légkör, a 

biztos fizetés és a számos béren kívüli juttatás.

Főbb feladatok:
• építési munkák során szakemberek munkájának 

segítése;
• segédmunkák végzése (árokásás, falazás, betonozás, 

szivattyúzás, stb.);
• munkavégzés során szükséges anyagok szállítása.

Amit kérünk:
• 8 általános iskolai végzettség;

Előny lehet:
• építőipari tevékenységek és technológiák ismerete;
• építőipari gépek kezelése;
• B kategóriás jogosítvány.

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével 
várjuk a humanpolitika@szepho.hu e-mail címre!

Ösztöndíj rászoruló diákoknak

Rangos szeminárium 
Fehérváron

kurucz Tünde

kurucz Tünde

November kilencedikéig lehet jelentkezni a Tóth 
István és Tóth Terézia Ösztöndíjra, amit szociálisan 
rászoruló általános és középiskolások valamint 
felsőoktatásban tanulók igényelhetnek.

A Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj 
Közalapítvány kuratóriuma ismét meg-
hirdeti ösztöndíjpályázatát a jó tanul-
mányi eredményt elért, székesfehérvári 
lakhellyel rendelkező fiataloknak, akik 
szociális helyzetük miatt rászorulnak a 
támogatásra.
A pályázat benyújtásához az adatlapot 
kell kitölteni, és az abban felsorolt 
mellékleteket csatolni. Csak a hiány-
talanul leadott és aláírt pályázatok 
érvényesek.

Hozzátette: ez utóbbi zászlóshajója az 
Arconic. Székesfehérvár polgármeste-
re kiemelte, hogy a fehérvári intézmé-
nyekbe mintegy tizenhatezer diák jár, 
és közös felelőssége a városnak illetve 
a gazdasági szereplőknek, hogy a fia-
talokat segítse a pályaorientációban.
A polgármester szólt a változó világ 
kihívásairól is, amikor nem könnyű 
megmondani, hogy tíz, tizenöt vagy 
huszonöt év múlva egyáltalán milyen 
munkakörök léteznek majd. Felidézte 
legutóbbi németországi látogatását is, 
amikor a FANUC üzemében szerzett 
tapasztalatokat: a cég a világban a 
legtöbb robotot állítja elő, Német-

országban pedig képzőközpontot is 
létesített, ahol fiataloknak mutatja be 
a legújabb technológiákat.
„A kémia mindannyiunkat érdekel, és ez egy 
jó lehetőség arra, hogy megmutassuk: mi 
ebben jók vagyunk. Nekem van is közöm a 
Köfémhez, szüleim ott dolgoztak, ezért nagy-
jából tudom, hogy mi micsoda.” – mondta 
az egyik diák, Majer Dávid Gergő.
A verseny legfontosabb célja az volt, 
hogy bemutassák és népszerűsítsék a 
középiskolás diákok körében a mér-
nöki pályát, és a fiatalabb korosztály 
is megismerhesse, mivel is foglalko-
zik egy műszaki területen dolgozó 
szakember.

A pályázatokat november 9-én délig le-
het benyújtani a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodáján, vagy postán 
elküldeni a Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal, 8000 Szé-
kesfehérvár, Városház tér 1. címre. A 
borítékon minden esetben szerepelnie 
kell a „Tóth-ösztöndíj” megnevezésnek.
Az adatlapokat az iskolákban és a 
hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján lehet 
beszerezni, de letölthetők a városi 
honlapról is (szekesfehervar.hu/aktu-- 
alis-palyazatok).
A pályázat eredményéről a közalapít-
vány december 20-ig értesíti az iskolá-
kat, ebből tudják meg a nyertesek az 
ünnepélyes átadás időpontját. A felső- 
oktatási hallgatók az adatlapon mega-
dott e-mail-címükön kapnak értesítést. 

Október 17-én és 18-án Székesfehérváron tartották-tart-
ják az Európai Regionális Ellenőrző Intézmények Szerve-
zete (EURORAI) őszi szemináriumát, melynek házigazdája 
az Állami Számvevőszék. A rangos nemzetközi esemény 
szakmai programjának fókuszában a helyi önkormányzatok 
tulajdonában lévő gazdasági társaságok ellenőrzése áll.

Az Állami Számvevőszék aktív tagja a számve-
vőszékek nemzetközi közösségének, és 2001 
óta társult tagja az Európai Regionális Ellenőrző 
Intézmények Szervezetének (EURORAI). 
Mindez biztosítja, hogy az ÁSZ legfőbb nemzeti 
ellenőrző intézményként európai szinten is 
megossza tapasztalatait, illetve megismerhesse 
a legjobb ellenőrzési gyakorlatokat.
A szerdai megnyitót követően a szakmai prog-
ram október 18-án Domokos László, az Állami 
Számvevőszék elnöke nyitóbeszédével veszi 
kezdetét és egész nap két szekcióban zajlik. Az 
első blokkban az önkormányzatok tulajdoná-
ban álló vállalatok pénzügyi illetve megfelelő-
ségi ellenőrzésének gyakorlati tapasztalatait 
vitatják meg a résztvevők. Előadást tart a há-
zigazda Állami Számvevőszék, a németországi 
hesseni számvevőszék és az oroszországi tatár 
számvevőszék egy-egy képviselője. 
A második szekcióban az önkormányzatok tu-
lajdonában lévő vállalatok teljesítmény-ellenőr-
zésének témáját járják körbe a szeminárium 
résztvevői a skót, a bécsi, a walesi, a Rajna-vidé-
ki, a salzburgi és az Île-de-France-i számvevő-
székek képviselőinek előadásaival. A találkozón 
huszonöt ország képviselteti magát, összesen 
közel száznyolcvan résztvevővel.
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A rácalmási Jankovichok
Kastélyok és életek

A rácalmási kúria, a Jankovichok egykori otthona

séllei erzséBeT

Történt 1730-ban, hogy Szunyogh Miklós 
földbirtokos szépséges Krisztina nevű 
leánya kezét Jankovich I. Miklós megkérte. 
A friggyel az 1686-ban nemesi címet nyert 
horvát eredetű, jeszenyicei Jankovich família 
hat nemzedéken át határozta meg Rácalmás 
település életét. Közülük a szenvedélyes mű-
gyűjtőről, Jankovich IV. Miklósról valamint 
Fejér vármegye főispánjáról, Jankovich VI. 
Miklósról, Nádasdy Ilona grófnő fess hitve-
séről emlékezünk meg.

Az első Jankovich Miklós – előbb 
magas rangú katona, majd a „ki-
rályi személyes jelenlét bíróságai- 
nak ítélő mestere” – templomot 
épített, plébániát alapított, írás-
ban rögzítette a földesúri jogokat 
és jobbágyi kötelezettségeket, 
azzal a szándékkal, hogy jobbá-
gyai kötelezettségeit kiszámítható 
határok között tartsa. Jankovich 
II. Miklós, a Hétszemélyes tábla 
tagja és a kastély építője követte 
őt a sorban. 1766-ban Jankovich 
III. Miklós császári alezredes, 
jászkun kapitány, majd királyi 
táblai ülnök, egyben a kastély 
bővítője örökölte a birtokot. A 
jobbágyok terheit meghatározó 
korábbi írást figyelmen kívül 
hagyva elviselhetetlen körülmé-
nyeket teremtett, emiatt a rácok 
jelentős része elhagyta a falut, 
visszaköltözött a Bánátba. A 
rácalmási jobbágyok fellázadtak. 
A lázadók vezetőjét letartóztatták 
és katonai kísérettel a megyei 
börtönbe szállították. A falu lakói 
dorongokkal, fejszékkel felsze-
relkezve a katonák után eredtek, 
akiket Perkátán értek utol. A 
perkátai jobbágyok is csatlakoz-
tak a fellázadt rácalmásiakhoz, és 
összecsaptak a katonai kísérők-
kel, melynek során néhányan 
megsebesültek. A megyei közgyű-
lés vizsgálatot rendelt el. Mária 
Terézia a jobbágyok megnyugtatá-
sára és a korona hasznára királyi 
úrbéri rendeletet hozott, amely-
ben szabályozta a földesurak és 
jobbágyok viszonyát.
1797-ben két örökös, Jankovich 
IV. Miklós műgyűjtő, történész és 
Jankovich József királyi tanácsos 
osztozkodtak a rácalmási birtok-
testeken. Jankovich IV. Miklós 
a felvilágosodás nemzedékének 
kitűnő képviselője, minden idők 
legnagyobb magyar műgyűjtője. 
Műgyűjtői érdeklődése a rácal-
mási templom részére felkutatott 
kehely adományozásával kezdő-
dött. A hazai iratok, oklevelek, 
régiségek, festmények, könyvek, 
irodalmi ereklyék gyűjtése során 
elragadta a szenvedély. Köz-  
hivatalt csak rövid ideig vállalt, 
mert a megyei rendszerről Eötvös 
Józseffel együtt úgy vélekedett, 
hogy az a fejlődés kerékkötője. 
Kizárólag a tudományos munká-
nak élt. Mint régiségbúvár hatolt 
be a múlt rejtelmeibe. Gyűjtemé-
nyeiről tanulmányokat publikált, 
ott volt az első tudományos 
folyóirat létrehozói között. Részt 
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vett a nyelvújítás körüli vitákban, 
támogatta a nemzeti színjátszást. 
Hatalmas történelmi énekanya-
got gyűjtött össze. Tudományos 
munkáinak elismeréseként 
1831-ben az akadémia tagja lett, 
együtt dolgozott Eötvös Józseffel. 
A benepusztai lelet ismertetése 
jelentette régészi-történészi mun-
kája csúcspontját, amit szakmai 

körökben az első hiteles honfog-
lalás kori leletként emlegetnek 
ma is. Amikor pedig határtalan 
lelkesedése túlköltekezésbe 
vitte, József nádor ajánlásával 
sor került teljes gyűjteményének 
megvásárlására, ezzel pénzügyi 
helyzetének időleges rendezé-
sére. Gyűjteménye feltöltötte a 
Nemzeti Múzeum termeit, nemes 
szolgálatot téve a hazának. A 
gyűjtői kiadások azonban nem 
álltak arányban köznemesi 
jövedelmével. Szenvedélye újabb 
és újabb vásárlásokra sarkallta, 
ismét túlnyújtózkodva takaróján. 
József nádor elhunyt, nem volt, 
aki másodszor is kisegítse. Halála 
után a második értékes gyűjte-
ménye már nem maradt egyben. 
Anyagilag megszorult családja 
egyenként értékesítette darabjait, 
legtöbbször mélyen áron alul. 
Szerencsére számos könyvrit-
kasága az Országos Széchenyi 
Könyvtárat gyarapította.  
Testvérének, Jankovich József-
nek három fia volt. Gyula, (V.) 
Miklós és Béla. Jankovich Gyula 
adósságai miatt az ősi rácalmási 
fészektől meg kellett válni. A 
mintagazdaságot vezető Dr. Pajzs 
Gyula vásárolta meg. 1927-ben 
Jankovich Béla szerencsésen 
visszavásárolta az izgalmas, késő 
barokk stílusú formáját megőr-
ző, zömök, hasas oszlopokon 
nyugvó, árkádos tornácú kúriát, 
melynek alagsori, „pokolpincé-
nek” nevezett helyiségében az 
ősök játszották a híres, forró 
hangulatú kártyapartikat. Tria-
non után visszahozta a családot 
Rácalmásra. A birtok vezetését 

pedig nyomban átadta fiának, a 
jogot végzett Jankovich (VI.) Mik-
lósnak. 1936-ban Jankovich (VI.) 
Miklós megházasodott. Feleségül 
vette a Nádasdy Borbála grófnő 
életrajzi könyvéből már megis-
mert elegáns, finom, szépséges és 
tragikus sorsú özvegy nádasdla-
dányi Nádasdy Ilona grófnőt.
1939-ben Székesfehérvár Tör-

vényhatósági Bizottságának 
közgyűlése őszinte sajnálattal 
vette tudomásul, hogy gróf sár-
vár-felsővidéki Széchényi Viktor, 
Fejér vármegye és Székesfehérvár 
szabad királyi törvényhatósági 
jogú város főispánja idős korára 
tekintettel (és a szélsőjobboldali 
erők előretörése miatt) felmen-
tését kéri. A belügyminiszter a 
főispánváltozással egyidőben 
Fejér vármegye és Székesfehérvár 
főispáni állását szétválasztotta. 
A vármegye főispáni teendőit 
Jankovich Miklós rácalmási 
földbirtokosra, a városi főispáni 
teendőket a város polgármesteré-
re, Csitáry G. Emilre bízta. Ez a 
megoldás merőben szokatlan és 
ideiglenes jellegű volt. Indoklása 
vélhetően abban rejlik, hogy a 
vidéki, rácalmási földbirtokos 
Székesfehérvár ügyeit nem 
ismerhette kellő mélységig. A 
jogvégzett Jankovich Miklós a 
legnehezebb időkben vállalta el a 
főispáni tisztséget, és kitartott a 
német megszállásig, sőt még azon 
túl is, pedig a sötét felhők már ott 
gyülekeztek Magyarország felett. 
Szent István halálának kilencszá-
zadik évfordulója alkalmából a 
városunkban tartott ünnepi meg-
emlékezésen a külföldi vendégek 
egy részének karja már náci 
köszöntésre lendült. Hitler Auszt-
riát bekebelezte, a német politika 
határainkhoz ijesztő közelségbe 
került. Horthy Miklós Hitler 
meghívására Berlinbe látogatott. 
Megkezdődött a hazánkra mért 
első nyomásgyakorlás.
1941. május 20-án, mandátumá-
nak lejártakor Csitáry G. Emil 

kérte polgármesteri tisztsége alóli 
felmentését. A városi főispáni ál-
lását egyelőre megtartotta. 1942. 
január 20-án összeült a zsidókér-
dés végső megoldását meghatá-
rozó Wannsee-i konferencia. A 
jegyzőkönyvben rögzítésre került, 
hogy „e kérdésnek Magyaror-
szágon történő szabályozásához 
szükséges, hogy a legrövidebb 
határidőn belül tanácsadót kény-
szerítsünk rá a magyar kormány-
ra”. 
1942. augusztus 20-án, a neve 
napján, ifj. Horthy István Héja 
jelű repülőgépével hadi szol-
gálatának teljesítése közben 
lezuhant és életét vesztette. Előző 
éjszaka feleségének óvatlanul 
arról beszélt, hogy a németek 
már elvesztették a háborút. Első 
komoly figyelmeztetés a bizonyta-
lankodóknak. 
1943. január 20-án Csitáry G. 
Emil a történések ilyetén való 
alakulását helyén értékelve saját 
kérésére megvált a városi főis-
páni pozíciójától is. „A világot 
megrázó háború és az abból adó-
dó mostoha viszonyok emeltek 
gátat a folytatáshoz.” – indokolta 
búcsúiratában. Felmentésével 
visszaállt a korábbi gyakorlat. A 
már kellő tapasztalatot szerző 
Jankovich Miklós személyében 
újra egyesült a vármegyei és váro-
si főispáni hivatal.
1944. március 19-én a németek 
megszállták Magyarországot. A 
székesfehérvári Táncsics Mihály 
utca 5. szám alatti bérházba 
beköltözött az Eichmann-kom-
mandó különlegesen kiképzett 
vezetője, Sprinz SS-Sturmbann-
führer és alacsonyabb rendfo-
kozatú segédereje. Ők voltak 
a Wannsee-i kongresszus által 
jelzett úgynevezett tanácsadók. 
Veesenmayer, a Reich teljhatal-
mú megbízottja megkezdte a 
közigazgatás tisztogatását. Első 
feladatként a főispánok leváltását 
határozta meg. Szinte azonnal 
felmentettek tizenkilenc főispánt. 
Jankovich Miklós a körülmé-
nyektől is kényszerítve felállt. A 
szélsőjobboldal elsöprő erejével 
szemben a konzervatív agrárius 
politikája mit sem ért. A sajtó így 
méltatta a leköszönő főispánt: 
„Igazságos, mindenkit meghall-
gató, jóindulatú úr volt, akihez 
ügyes-bajos dolgában mindenki 
bizalommal fordulhatott.” 1944. 
május hónapjától a törvényható-
sági jogú városokban a törvény-
hatósági bizottságok működése 
további intézkedésig szünetelt, 
teljes hatásköre átszállt az első 
számú tisztviselőre. Toldi Árpád 
szolgálaton kívüli csendőr alez-
redes új főispán beiktatásával és 
Kerekes Lajos polgármesternek 
első ténykedésével – a csillagos 
házak kijelölésével – történel-
münk legsötétebb időszaka 
vette kezdetét. Jankovich Miklós 
visszatért rácalmási birtokára. A 
történelem szomorú folytatására 
ettől kezdve nem volt ráhatása.
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FeHérvÁr

Múlt héten arra voltunk kíváncsiak, hogy olvasóink menyire ismerik a Fehérvár 
Televízió műsorait. Első feladványunkban arra kaphattak választ, hogy hétköz-
naponként milyen időpontokban jelentkezik a helyi híradó. A helyes megfejtés: 
tizenhárom óra és este hét óra.
Második kérdésünkben arra voltunk kíváncsiak, milyen címet visel a Fehérvár 
Televízió portréműsora: Fehérvári beszélgetések.
Végül egy kis sport: milyen címmel jelentkezik minden héten a városi tévé 
sportmagazinja? A jó válasz: Bajnokok városa.

E heti rejtvényünk az október 23-i fehérvári forradalmi eseményekkel foglalko-
zik. A városba a pesti forradalom híre csak másnap, 24-én érkezett meg, aminek 
hatására nagyrészt fiatalok tüntetést szerveztek. Az első megoldás egy épületet 
rejt, ahová elindult a tömeg a Kossuth utcából. 
A második megfejtésből kiderül, hogy a helyszínen mit skandáltak a tiltakozók. 
A karhatalmisták egy idő után ezt nem nézték jó szemmel, ezért az emberek 
közé lőttek. Hatan haltak meg. A harmadik megfejtésből kiderül, hol dolgoztak 
többen az áldozatok közül.
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Saját maguk és egymás sikereinek is örülhet Endrész Klaudia (balra) és Takács Boglárka

Boykins (a labdával) dobta a legtöbb triplát eddig az Albából, a bajnokágban hétszer talált be 
kintről

Ezüstérem és negyedik hely

Távolról még nem az igazi

némeTH kriszTián

somos zolTán

Óriási sikert ért el a Nyári Ifjúsági Olimpi-
án az ARAK két versenyzője: Endrész Klau-
dia távolugrásban a dobogó második fokára 
állhatott fel, Takács Boglárka pedig száz 
méteres síkfutásban legjobb európaiként a 
negyedik helyen zárt Buenos Airesben.

Endrész Klaudia jó érzéssel 
vágott neki a nagy utazásnak, a 
pozitív felhangokat jó szezonja 
és az ifjúsági olimpia távolugró-
versenyének rendhagyó lebonyo-
lítása okozta. Az argentin fővá-
rosban döntő nélkül, két azonos 
értékű selejtező összesítéséből 
született meg a végeredmény. 
Az érzés kis híján aranyéremben 
manifesztálódott!
Az ARAK kiválósága az első 
fordulóban, rendkívül ked-
vezőtlen időben elért 6.05-tel 
érmes pozícióból várta a máso-
dik felvonást. A közben kiváló 
versenyidőre változott feltételek 
között Klaudia aztán felülmúlta 
önmagát és a várakozásokat. 
Már az elsőre ugrott 6.20-szal is 
javított, és összesített eredmény-
ben csak hat centiméterrel el-
maradva várta a záró kísérletet. 
Utolsóra pont hat centiméterrel 
ért el jobb eredményt, és a sza-
bály szerinti nagyobb ugrással 

Nem a jó kinti dobások miatt tudta megverni az 
Alba Fehérvár a Kecskemétet. De legyőzte, ami 
biztató a folytatódó sorozatterhelés közepette.

Miután kivívta a főtáblás sze-
replést az Alba Fehérvár, múlt 
héten az is kiderült, kik lesznek 
az ellenfelei a FIBA-Európa-kupa 
csoportkörében. A négycsapatos 
csoportban az olasz Varese tűnik a 
legerősebbnek, soraiban a korábbi 
fehérvári bajnok Ronnie Moore-ral. 
A portugál FC Porto és a bolgár 
Rilszki Szportiszt ellenben nem 
tűnik erősebbnek a fehérváriaknál, 
igaz, nem is feltétlenül gyengébbek 
a mieinknél. Valószínű, hogy ezek 
ellen a csapatok ellen a pillanatnyi 
forma dönt majd, és sokat érhet, 
ha idegenben meccset tud nyerni a 
Dzunics-csapat. 
Ami a menetrendet illeti, szerdai 
lapzártánk után, késő este kezdett 
Portóban az Alba, első hazai talál-
kozója pedig október 23-án lesz a 
bolgárok ellen. 30-án jön Moore és 
az olasz sztárcsapat Fehérvárra, és 
november 6-án is itthon játszanak 
Lóránték a Porto ellen. Úgy alakult 
tehát, hogy a Gáz utcai csarnok-
ban három meccsük is lesz egymás 
után, mielőtt megint utazni kell 
külföldre. Ezeken a hazai talál-
kozókon kellene megalapozni 
a továbbjutást. A csoport első 
két helyezettje jut a következő 
csoportkörbe, amely decemberben 
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összesítésben egyetlenegy cen-
timéterrel megelőzte Házi Éva 
versenyzőjét, aki gyönyörűen 
csillogó ezüstérmet nyert! 
Takács Boglárka, az ifjúsági 
Eb-n szerzett ezüstérme után 
a világ atlétikai színpadán is 
maradandót alkotott. Varga 
Tamás tanítványa nagyon várta 
már a döntőt. A első, ellenszeles 
futáskor elért 12.08-on minden-
képpen javítani szeretett volna. 
A 11.75-ös országos csúccsal 
rendelkező Takács a hármas 
pályán startolhatott. A rajt után 
a későbbi dobogósok jobban 
kaptak lábra, de a táv második 
felére újított a fehérvári vágtázó, 
és elképesztő, 11.45-ös idővel ért 
célba. Ugyan a megengedettnél 
nagyobb hátszél miatt az orszá-
gos csúcs hitelesítése elmaradt, 
de szél nélkül is jobb eredményt 
ért volna el a régi rekordjánál. 
Takács Boglárka legjobb európai 
versenyzőként a negyedik helyen 
zárt Buenos Airesben.
„Egy verseny akkor szolgálja a 
legjobban a célt, ha a sportolók 
pályafutásában olyan fontos mér-
földkő, amiből motivációt meríthet-
nek. Nos, ez olyan!” – értékelte 
boldogan a két ifi olimpikon 
teljesítményét Tölgyesi Előd, az 
ARAK szakosztály-igazgatója.

vezette is a versenyt. Azonban 
csak a következő, belga ugróig: 

Maite Beernaert 6.31-et ugorva 
a második fordulót megnyerve, 

kezdődik, és két meccset még az 
idén megrendeznek. 
Mindez azt is jelenti, hogy ha 
abszolválja a továbbjutást az Alba, 
2018-ban még tizenöt mérkőzés 
vár rá, közte nem kis utazásokkal. 

Ismerős ez a terhelés azoknak, 
akik már tavaly is a kék-fehéreknél 
játszottak, az újonc amerikaiaknak 
pedig újabb tapasztalat, amit meg 
kell szerezniük. Az ő teljesítmé-
nyük alapvetően határozhatja meg, 

hogy a továbbiakban stabil lesz-e 
a csapat játéka. A rossz rajt után 
sikerült javítani, győzni a Dnyipro, 
majd pénteken a Kecskemét ellen 
is (81-75). Utóbbi mérkőzésen a 
negyedik negyedben döntött az 
Alba, ez alapján erőnléti gond 
nincs. Tény ugyanakkor, hogy 
továbbra is hullámzó Cartwright, 
Boykins, Freeman és Bullock 
teljesítménye, bár utóbbié eddig 
inkább csalódás. 
Jordan Heath ellenben remekel, 
az európai rutinnal rendelkező 
center pont- és lepattanószámban 
is vezéregyéniség: „Kemény meccset 
játszottunk a Kecskeméttel, szinte 
végig szoros volt. A hárompontosokat 
nem dobtuk jól, és a büntetők sem 
mentek. Úgy tűnik, még gyakorolnunk 
kell. De nagyon fontos volt a két utób-
bi győzelem, remélhetőleg elindultunk 
felfelé!” – nyilatkozta Heath. 
Tegyük hozzá: az előszezon 
alapján mindenki azt várta, hogy 
távolról „szétlövi” ellenfeleit az 
Alba. Ehhez képest a bajnokság-
ban a harminc százalékot sem éri 
el a kinti hatékonyság. Ami baj, 
mert az amúgy jól teljesítő Ló-
ránt-Heath centerpáros könnyebb 
helyzetben lenne, ha valóban 
segítené a nehéztüzérség. Egyelőre 
nem kiforrott még az Alba játéka, 
de amint meglesz a védekezés 
stabilitása, támadásban is nőni fog 
a hatékonyság. A héten erre szom-
baton, Jászberényben is szüksége 
lesz a csapatnak!
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Lehet, hogy látjuk még edzőként a korábbi sikerkapitányt

Nem kell a keresztcsavarhúzó
somos zolTán

A világ egyik legsikeresebb vízilabdaedzője, 
a háromszoros olimpiai bajnok Kemény Dénes 
tartott előadást a Fejér Megyei Művelődési 
Központban. Színpadi stand up volt ez vetítéssel, 
sztorikkal, remek hangulatban.

Ars Poetica az előadás címe. Bár nem te 
adtad neki, akkor már megkérdezem, mi 
is a Kemény-féle ars poetica?
Teljesítménysportban a teljesítmény 
az elsődleges ars poetica. Az én ars 
poeticám pedig kapitányként és já-
tékosként is az volt, hogy tudjak jól 
aludni egy-egy meccs után. Alhatsz 
jól akkor is, ha nem nyertél, de az 
aznapi legjobbat nyújtottad. Nem 
vagyunk gépek, bárki hibázhat, de 
ha nem kell azon siránkozni, hogy 
miben voltam lusta vagy felületes, 
akkor nyugodtan tudok aludni. 
Saját szavaimmal ezt úgy szoktam 
mondani, hogy nem kell elővenni a 
keresztcsavarhúzót, leszerelni a für-
dőszobatükröt. Én mindig eszerint 
éltem, dolgoztam, sportoltam.
A sportban is sokan megtesznek min-
dent a sikerért, de nem győzhet minden-
ki. Van-e általános titka a sikernek?
Az alap az, hogy értesz a szakmád-
hoz. Egy vezető, ha nem ért ahhoz 
a munkához, amit végez, nem lehet 
hiteles, bármilyen jó vezetői vénája 
van. Az pedig abszolút nem vélet-
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Kötelező a győzelem

Különleges stadionbejárás

Itthon újra nyernének

Október 16-án este a Homok sor, a Csíkvári út, a Hosszú sétatér Csíkvári út felőli vége, az 
Eötvös út, a Bercsényi út, a Vásártéri út, a Hátszegi utca, a Lippai utca, a Lippai köz és az 
Udvarhelyi utca lakosai közül mintegy kétszázan nézték meg a Sóstói Stadiont. A látogatók a 
mínusz egyedik szinttől a skyboxokig bejárhatták az új létesítményt.                                          K. T. Elöl rendben van a Volán, hátul kell rendet tenni!

kaiser Tamás kaiser Tamás

Szombaton a Mosonmagyaróvár ellen foly-
tatja bajnoki szereplését az Alba Fehérvár 
KC. Az újonc ellen, hazai pályán kötelező a 
győzelem.

Kimaradt egy hétvége, így az 
MTK ellen kínkeservesen meg-
szerzett győzelem után volt idő 
a hibák kijavítására, a finom-
hangolásra. Az Alba Fehérvár 
szombaton az újonc Moson-  
magyaróvár együttesét fogadja. 
A mosoni gárda ellen egyér-
telműen Deli Rita csapata lép 
pályára esélyesként. 
A vendégeknél lesz ismerős 
arc, nem is egy. A házi góllövő- 

Két idegenbeli meccset tudott le a hétvégén a 
Fehérvár AV19, ezeken egy pontot gyűjtött a 
csapat. Most két hazai találkozó jön, remélhe-
tőleg győzelmekkel!

Nem volt túl sikeres a legutóbbi két 
meccse a Volánnak. Előbb Villach-
ban 4-2-re, majd pedig Grazban, 
hosszabbítás után kapott ki 4-3-ra 
a Fehérvár AV19. Az előttünk álló 
hétvégén lehet azonban javíta-
ni, igaz hiába a hazai pálya, két 
nagyon erős ellenfél érkezik az 
Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnok-
ba. Szombaton a második helyen 
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len, hogy kik nyerik az olimpiai 
aranyakat. Mindig azok nyerik, akik 
a legtöbbet tették érte. Nem aznap, 
amikor a döntő van, az önmagá-
ban kevés. A négy évet kell nézni, 
vagy azt az évet, amikor az olimpia 
van. Ha az edző alapos, a játékosai 
alázatosak, és az utolsó órákban is 
mindent megtesznek, akkor van 
esély, hogy megnyerjék. Akkor már 
csak az lehet a probléma, hogy az 
ellenfél erősebb. Elcsúszhatsz koráb-
ban, akár ha egy edzésen is felületes 

vagy, az órád nézed, hogy mikor 
lesz vége… Hogy a kapufáról kifelé 
vagy befelé pattan a labda, az nem 
azon múlik, milyen keményre van 
felfújva, hanem hogy ki mit tett érte 
a hétköznapokon.
Nemrég lemondtál a szövetség elnöki 
posztjáról. Hogyan éled meg, hogy hiva-
talosan most nincs közöd a sportághoz?
Még tanulom. Bő két hete nem 
vagyok elnök, de már ezalatt is 
nagyon sok programom volt. Az 
első hétre volt húsz ebédmeghívá-

som. Pörögnek a napok, aztán majd 
januártól valami stabil elfoglaltságot 
kell keresnem magamnak. Nem 
akarok eltespedni, még fiatalnak 
érzem magam, vannak gondolataim 
a vízilabdáról és más dolgokról is 
az életben. Nyaralni is fogok, aztán 
Kínában a FINA rendkívüli vízilabda-
kongresszusán az edzőbizottság 
tagjaként fogok részt venni.
Védjegyed volt a vizesflakon, amit mecs-
csek alatt szorongattál. Edzőként kézbe 
veszed még?
Érdekes volt – a BVSC meghívott 
Marseille-be, az Európa-kupa-mecs-
cseikre. Megint belecsöppentem 
egy csapat mindennapi életébe, ami 
egy tornán zajlik. Reggeli, edzés, 
pihenő, megbeszélés, videóelem-
zés… Kívülről néztem, nem szóltam 
bele, de ha kérdeztek, elmondtam 
a véleményemet. Aztán visszafelé 
a repülőn már keresztnevükön 
szólítottam a játékosokat, elkezd-
tem úgy nézni rájuk, mintha az én 
tanácsaimra szorulnának, holott 
van saját edzőjük. Tehát igen, meg-
mozgatta a fantáziámat a lehetőség, 
hogy megint edzősködjek valami-
kor. Hogy mi fog történni, nem 
tudom, nyilván nem lennék már 
ifiedző azok után, hogy szövetségi 
kapitány voltam. De szakmai hát-
térbeszélgetésekre, meglátásokra 
bármikor kapható leszek.

listát vezető Tilinger Tamara 
és a beálló Horváth Bernadett 
nem olyan régen még a fehér-
vári sikerekért küzdött, így az 
Albánál az újonc alapembereit 
jól ismerik. Az Óvár eddigi öt 
meccséből csupán egyet nyert 
meg, még szeptember 15-én 
Egerben. De például a Fehérvár 
által legyőzött MTK-tól hazai 
pályán kaptak ki két góllal. Ezek 
is a fehérvári két pontot vetítik 
előre, ugyanakkor pont az MTK 
elleni találkozó tapasztalatai 
mutatják: nem szabad félvállról 
venni a meccset. 
Az Alba Fehérvár KC – Moson-
magyaróvár mérkőzés szomba-
ton 17 órakor kezdődik.

álló Bolzano, vasárnap a legutóbb 
a fehérváriakra nagy verést mérő 
Salzburg lesz a vendég. 
A Volánnál idén a góllövéssel nincs 
baj, a gárda meccsenként több 
mint három gólt lő átlagban. Ami 
viszont baj, hogy ugyanakkor majd-
nem négyet kap meccsenként... A 
védekezést rendbe kell tenni, ami 
két olyan erős ellenféllel szemben 
elengedhetetlen, mint a fent emlí-
tett együttesek. Ha a statisztikákat 
nézzük, akkor az látszik, hogy 
Ryann Glennek mindenképpen ösz-
sze kellene kapnia magát, mert egy 
légiós bekk neve mellett nem mutat 
jól a mínusz tízes szám...
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