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Egyhangú döntések

Az ötéves igazgatói megbízás hamarosan lejár, így pályázatot írt ki a közgyűlés a Vörösmarty 
Színház vezetésére. Lapunk úgy tudja, Szikora János újra pályázik. 

Wéhli Regős DóRa

szabó PetRa

Választókerületi
programok

Vitáktól mentes volt a képviselő testület idei 
első ülése. Intézményvezetők újraválasztásá-
ról, a színházigazgatói pályázat kiírásáról és 
a Teleki Gimnázium felújításáról is döntött a 
közgyűlés. 

Közlekedéssel, strandfejlesztéssel, egészségüggyel 
és a város közterületeivel kapcsolatban érkezett a 
legtöbb kérdés Cser-Palkovics Andráshoz a hétfő 
esti Facebookos fogadóóráján. A középpontban a 
2017-es költségvetés állt.

A biztonságos közlekedés is szóba 
került a fogadóórán, ezzel kapcsolat-
ban a polgármester arról tájékoztatta 
a kérdezőket, hogy a Király sor és a 
Géza utca kereszteződése forgalmi 
rendje megerősítésének érdekében to-
vábbi felfestéseket és a körpályát jelző 
prizmákat rendelt a város, amiket 
tavasszal a Városgondnokság telepít 
majd, és a táblákat takaró növényzetet 
is visszametszik.
Azt is megtudhattuk, hogy tervezik a 
Késmárki utca felújításának folyta-

A magyarországi németek elhurcolásának és 
elűzetésének emléknapja alkalmából szervezett 
megemlékezést a Székesfehérvári Német Nem-
zetiségi Önkormányzat szombaton a Királykút 
Emlékházban.

1946-ban január 19-én kezdődött 
meg a németek szervezett elűzé-
se az otthonaikból kényszerrel 
nyugatra telepítendő első budaörsi 
lakosokat szállító vonatszerelvény 
elindításával. Az Országgyűlés 
2013-ban nyilvánította emléknap-
pá ezt a napot. A Székesfehérvári 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Öreghegy déli része, 
Kisfalud

Horváth Miklós Csaba

Minden páratlan héten két hely-
színen tart fogadóórát Horváth 
Miklós Csaba. Hétfőnként a 
Késmárki utcában, keddenként 
a Kisfaludi Közösségi Házban 
várja a lakosságot. Legközelebb 
január 30-án, hétfőn 17 és 19 
óra között a Késmárki utca 2. 
szám alatt, az öreghegyi posta 
melletti épületben található 
képviselői irodában várja a 
körzetben élőket. Ezt követően 
január 31-én, kedden 17 és 19 
óra között a Kisfaludi Közösségi 
Házban kereshetik fel Horváth 
Miklós Csabát.

Felsőváros

Földi Zoltán

Február 2-án, csütörtökön 17 
órától várja a körzetben élőket 
a Királykút Emlékházban Fel-
sőváros önkormányzati képvi-
selője. Földi Zoltán a 10. számú 
választókörzetben élőket 19 órá-
ig várja a Mikszáth Kálmán utca 
25. szám alatti épület emeletén 
található irodájában.
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Kényszerből hagyták itt az országot

Hetvenöt éve volt a wannsee-i konferencia

A költségvetésről a Facebookon

Megemlékezés a nemzeti gyásznapon

Megemlékezést tartottak csütörtökön a zsinagóga emlékműnél a wannsee-i konferencia évfor-
dulója alkalmából                                                                                                                                       K. V. O.

Csendes főhajtással és gyertyagyújtással emlékeztek hétfőn, a nemzeti gyásznapon a péntek 
esti veronai autóbusz-balesetben elhunyt áldozatokra és a közelmúltban elhunyt cukorbe-
teg fehérvári kisfiúra. A Városház téri megemlékezésen Ugrits Tamás püspöki irodaigazgató 
mondott imát.

tását, először azonban több helyen 
először a csapadékbefogadókat kell 
rendbe tenni. A költségvetés terveze-
tében szerepel, hogy ebben az évben 
előkészítik és elindítják a Fiskális és 
Nagyszombati utak felújítását és a 
csapadékgyűjtők kiépítését.
„kórhàz...!fizikótetepia kökorszaki 
rosdz gèpek...orvoshiany...lepukkant 
osztàlyok. Köszönöm” – volt, aki így 
kérdezett rá a kórházfejlesztésre. A 
válaszban az új belgyógyászati tömb 
és a parkoló fejlesztése illetve a Kégl 
György Városi Egészségfejlesztési 
Program elindítása mellett arra is fel-
hívta a figyelmet a polgármester, hogy 
bár nem városi intézmény a kórház, 
ugyanakkor fehérvári közösségi ügy 
annak fejlesztése.             Forrás: ÖKK

idén immár harmadik alkalommal 
szervezett megemlékezést váro-
sunkban. Az esemény a magyar 
és a sváb himnusz eléneklésével 
kezdődött. Ezt követően Haász 
Erzsébet tartott előadást a megem-
lékezőknek arról, hogy a kiűzött 
emberek miként integrálódtak, 
milyen nehézségekkel voltak kény-
telenek megbirkózni.
A kiszállítások 1948. június 15-én 
értek véget, addig mintegy 130-150 
ezer embert az amerikai, ötvenezret 
a szovjet megszállási övezetbe szállí-
tottak. A korábban elmenekültekkel 
együtt tehát 220-250 ezer lehetett a 
Németországba kerültek száma. 

A döntések többsége egyhangú 
szavazással kapott támogatást, 
ami jól mutatja, hogy összhang 
van a testületen belül – fogalma-
zott a polgármester az év első 
ülését követően. 

A múlt pénteki közgyűlésen fontos 
személyi kérdésekben született 
döntés. Cser-Palkovics András 
elmondta, hogy az Egyesített Szoci-
ális intézmény vezetésére Mészáros 
Józsefné újabb ötéves megbízást 
kapott, akárcsak Csurgai Horváth 
József, aki a Városi Levéltárat igaz-
gathatja további öt évig.
Kiírták a színházigazgatói pályá-
zatot is: két hónap múlva dönthet 
arról a közgyűlés, kit bíz meg a 
Vörösmarty Színház vezetésével. 
A döntést egy szakmai bizottság 
hozza majd meg, melyben a fenn-
tartó önkormányzatot Brájer Éva 
és Földi Zoltán képviseli, de több 
képviselő is jelezte, hogy szeretne 
részt venni a szervezet munkájá-
ban.
Fontos döntések születtek fej-
lesztések terén, például a Teleki 
Blanka Gimnázium bővítéséről, 
felújításáról. A polgármester erről 
lapunknak elmondta, hogy lezárult 
a kivitelezői közbeszerzési eljá-
rás, így megkezdődhet az iskola 
udvar felőli nyílászáróinak teljes 
felújítása, cseréje. A tervek között 
szerepel az iskola mögötti ingatlan 
megvásárlása is, ami a gimnázium 
bővítését teszi lehetővé a jövőben. 
A több mint százmilliós megbízást 
egy fehérvári cég nyerte el. Legké-
sőbb a tavasz elején kezdődhetnek 
meg a munkálatok.
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például felülírhatja 
a szabályokat, és tíz 
órakor nem kell lete-
kerni a hangerőt. Az 
önkormányzati ren-
dezvényekre ugyanis 
a rendelet hatályát 
nem terjesztették ki, 
mint ahogy a gyüle-
kezési jogra valamint 
az élet- és vagyon-
biztonságot mentő 
tevékenység miatti 
zajkeltésre sem. 
A zajrendelet termé-
szetesen a lakóhá-
zakra és az ott élő 

közösségekre is vonatkozik – emelte ki a szakember. 
Fontos azonban tudni, hogy a társasházak saját 
szabályzatukban további szigorításokat írhatnak elő, 
amit az ott élőknek be kell tartani. A társasházak-
ban is előfordul, hogy egy-egy ingatlan átalakítása, 
felújítása mások számára kellemetlen hangokkal 
párosul. Az ilyen jellegű zajkeltés nem büntethető, 
ha a szabályok betartása mellett zajlik, vagyis az üt-
vefúró munkanapokon csak reggel és este hét között, 
szombaton reggel nyolc és este hét között búg, de 
vasárnap és munkaszüneti napokon csend van. 
Ha valaki jogsértést tapasztal, érdemes egyeztetni 
a zajforrás okozójával – javasolja a főosztályvezető. 
Azonban ha a kommunikáció nem vezet megoldásra, 
akkor a hatóság segítségét lehet kérni. Az igazgatási 
iroda a Városház tér 2-ben, az első emelet 12-13-ban 
folytatja le az eljárásokat. Szankcióként közigazga-
tási bírság szabható ki, ami százötvenezer forintig 
terjedő pénzbírságot jelenthet.

Február elején ismét Országos Diákparlament-
nek ad otthont Székesfehérvár.

A diákparlament még a kilencvenes 
évek elején indult, és Fehérvárt meg-
előzően csak Budapesten és Zánkán 
rendeztek hasonló eseményt. Ez az 
egyetlen olyan diáktestület, ami a 
magyar diákokat iskolatípusok és 
régiók szerint is képviseli. 

Nem kell, hogy a zaj az életünk része legyen

A belváros szerencsére már nem 
„alvóváros”, de a lakók toleranciá-
ját csak mértékletességért cserében 
várhatják el a szórakozni vágyók

Székesfehérvár újra méltó körülményeket biztosít az Országos Diákparlament számára

Wéhli Regős DóRa

bácskai geRgely, lászló-takács kRisztina

A XX. században a városi környezet dinamikus átalakuláson ment 
keresztül, ennek köszönhetően napjainkban az emberiség mintegy 
fele ki van téve a mesterségesen létrehozott városi környezet negatív 
hatásainak, így a zajterhelésnek is.

Székesfehérváron úgynevezett zajvédelmi rendelet 
gondoskodik arról, hogy a városban élők egészséges 
környezethez és megfelelő pihenéséhez való jogát 
biztosítani lehessen.
A több pontból álló rendeletből kettőt emelt ki a Pol-
gármesteri Hivatal hatósági főosztályvezetője. Kincses 
Zsolt Dávid szerint fontos, hogy a családi házakat 
érintő kertgondozási szabályozással és a belvárosi 
szórakozóhelyek hangosításával kapcsolatos előírá-
sokkal mindenki tisztában legyen. Jó tudni, hogy 
füvet és sövényt nyírni munkanapokon reggel hét és 
este hét óra között, szombati napokon reggel nyolc és 
este hét óra között lehet, míg vasárnap és munkaszü-
neti napokon nem szabad ilyen jellegű zajt kelteni. 
A vendéglátóegységekben illetve kerthelyiségekben a 
hangosító berendezések használatát szintén korlátoz-
za a rendelet. Az éttermek, kávézók teraszain este tíz 
óráig szólhat hangosítással a zene, ezt követően az éj-
szakai csendrendelet lép életbe, ami külön szabályo-
kat ír elő. A szórakozóhelyek este tíz és reggel hat óra 
között csak akkor működhetnek, ha az a környéken 
élők nyugodt pihenését nem zavarja. Panasz esetén 
a jegyző, mint kereskedelmi hatóság korlátozhatja a 
nyitvatartást, egy esetleges jogsértés esetén az üzlet 
bezárását is elrendelheti. 
Mint ahogy rendkívüli helyzet, úgy rendkívüli 
esemény is lehet, ezért természetesen vannak olyan 
alkalmak, amelyek felverhetik a belváros csendjét. 
Az augusztusi Királyi Napok rendezvénysorozata 
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hagymásy anDRás

Tele élettel

Élemedett korba lépett hát – gondoltam kedves barátomról, amikor 
a háttérből meghallgattam szemléletes jelzőkkel dúsított, ám érthe-
tően elkeseredett véleményét a belváros éjszakáiról. Az eszement 
orbákolóktól az üzekedő fenevadakig széles skálán írta le a nyáresték 
végtelenségének híveit. A legmélyebb belváros gyerekeket nevelő és a 
másnapi munka előtt pár órát pihenni szándékozó lakójaként sok min-
denben igazat adhatunk neki. Ahogy vitapartnereinek is, akik szájából 
indokolatlanul és bántóan gyakran hangzottak el a nyárspolgártól a 
vérnyuggerig terjedő kifejezések.
Kóla vagy Pepsi? Android vagy iphone? Big Mac vagy Whopper? 
Ugyanilyen nehéz igazságot tenni a belváros funkciójának ügyében. 
Kétségtelen, hogy rendes emberek laknak ott is, akik nem a pezsgést, 
hanem annak minden határon túlmenő vadhajtásait kifogásolják. Akik 
ugyanúgy igénylik az éjszakai nyugalmat, mint a kertvárosiak, akik 
nem akarnak törött pezsgősüvegek cserepeit és rókafoltokat kerülgetve 
munkába indulni reggelente, akik korainak tartják a nemi szerepek 
sikeres elsajátításának zajait óvodáskorú gyermekeiknek elmagyarázni.
De a válasz sem késik: hiszen töredék áron vették meg a belvárosiak a 
volt tanácsi lakásokat, mit akarnak még? Ha azóta költöztek be? Akkor 
meg tudták, mire számítsanak, miért nem mentek a Lenin lakótelep 
szélére panelba!
Ebben is van igazság, még ha az általánosítás ezúttal sem helyénvaló. 
Magam azok közé tartozom, akiknek a gyakran tényleg féktelenül 
burjánzó extremitások ellenére jobban tetszik a „Tele élettel!” szlogen, 
mint a (szocialista) szellem városa, és azt tartom, hogy a belváros nem 
kevesek exkluzív lakóparkja, hanem minden fehérvári közös élettere, 
ahonnan egy kellemes őszi hétköznap este nem kéne tízkor hazaterelni 
a teraszokról a tíz-tizenkét óra munka után megpihenőket. De könnyű 
nekem, én a Lenin lakótelep szélén lakom, innen nézve a vigasság 
odaát van.
Azért csendben megjegyzem: egy nap alatt kiköltözöm, ha egy nyuga-
lomra vágyó belvárosi polgár lakást szeretne cserélni…

Diákfőváros lesz SzékesfehérvárA FehérVár mindenkinek jár!

Ú J S Á G - T E L E V Í Z I Ó - R Á D I Ó - O N L I N E

A fenti mondatot szó szerint gondolja lapunk szerkesztősége, hi-
szen a legfontosabb számunkra, hogy aktuális információval lássuk 
el  a városban élőket. E cél érdekében minden héten 47 000 Fehér-
Vár magazin kerül ki a nyomdából, hogy terjesztőink segítségével 
péntekre minden postaládában, gyűjtőedényben ott legyen. Aki csak 
szombaton vagy vasárnap jut hozzá a laphoz, nem csupán a híreket 
kapja meg késve, de lemaradhat a hétvégi programokról is, amiket 
hétről hétre Önöknek ajánlunk. Fontos számunkra, hogy a FehérVár 
magazin minden háztartásba eljusson, ezért ha környezetükben azt  
tapasztalják, hogy késve vagy egyáltalán nem kapják meg az újságot, 
jelezzék azt szerkesztőségünknek!

Ha nem, vagy késve kézbesítik az újságot, jelentse be!
 06-22-502-663
 terjesztes@fmc.hu

Rendszeres elfoglaltságot jelentő munkához, 
reklámkiadványok illetve ingyenes 

megjelenésű kiadványok terjesztéséhez 
keresünk munkatársakat.

Jelentkezés sms-ben a 06 70 778 54 51-es
telefonszámon vagy e-mail-ben

az ellenorzes@privatposta.hu címen.

2017 februárjában mintegy 320 
diák érkezik majd Székesfehér-
várra. A háromnapos rendezvény 
plenáris üléssel kezdődik, majd 
szakképzési, felsőoktatási és 
köznevelési fórumok következnek. 
A második napon szekcióülések 
lesznek, a küldöttek által megfogal-
mazott ajánlásokat pedig – záró-
nyilatkozat formájában – a zárónap 
plenáris ülésén átadják a kormány 
képviselőjének.
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Félezren a megnyitón

Az Árpád-ház szentjei láthatók a kápolna belsejében, különleges megvilágítással

Tradíció és innováció egyszerre jelenik meg a tárlaton. Fényzsilip, puha textillel bevont falak, 
innovatív fény- és illathatások, sőt még egy kápolna is felépült a terem közepén.

Nagy érdeklődés kísérte a megnyitót, mintegy félezren érkeztek vasárnap a Csók István Képtárba

Párkányi Raab Péter fotóművész, Kulcsár Mihály múzeumigazgató és Tóth Norbert kurátor a 
megnyitón

Somogyi Győző száz darabból álló ikonosztáza, a magyar hősök arcképcsarnoka is látható a 
tárlaton. A sort Attila hun király nyitja meg és Maléter Pál zárja.

gásPáR PéteR, látRányi ViktóRia

Somogyi Győző, a Nemzet Művésze festménye-
iből, Párkányi Raab Péter fotógrafikáiból vala-
mint tér- fény- és illatinstallációból felépülő 
kortárs kiállítás nyílt a Csók István Képtárban a 
magyar kultúra napján. A Döntés című kiállítás 
koncepcióját Tóth Norbert kurátor állította 
össze. A sötét térben berendezett kiállítás 
egy utazást szimbolizál a hősök dicsősége és 
a fenevad félhomályban felsejlő hatvanhat 
képmása között.

vonatkozásairól szólt: „A koronázá-
sokról szóló történeti forrásaink azt 
is leírják, hogy a szertartás részeként 
a Szűz Mária-bazilikában a frissen 
felkent uralkodó királyi díszben, ün-
nepélyesen vonult át a Szent Péter és 
Pál templomba, ahol ítéleteket hozott. 
A kiállítás címválasztását követően 
ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy 
az új király uralkodásának első dön-
tését nem másutt, mint Fehérváron 
hozta meg. Ez az egyházi épület őrizte 

szerepet játszó döntés köthető.” Az 
igazgató arra is felhívta a figyel-
met, hogy a tárlaton szereplő fest-
ményeken bemutatott hősök és 
szentek esetében szintén jelentős 
fehérvári kapcsolatokra figyelhe-
tünk fel államalapító uralkodónk-
kal, Szent Istvánnal és fiával, a 
Fehérváron született Szent Imre 
herceggel kezdve az itt koronázott 
és eltemetett későbbi királyokon 
át egészen a XX. századi hősökig, 
mint például Sipos Gyula ezrede-
sig, a 17-esek legendás parancs-
nokáig. 
Cser-Palkovics András polgármes-
ter a kiállítás megnyitóján szólt 

arról, hogy az elmúlt napok orszá-
gos és helyi tragédiái nyomán nem 
beszélhetünk ünnepről a magyar 
kultúra napján sem, azonban a 
kiállítás értékekről, hitünk olyan 
szimbólumairól szól, melyek ilyen 
nehéz helyzetekben is támaszt 
adhatnak. 
A tárlatmegnyitón Dresch Mihály 
Liszt Ferenc-díjas zenész, kiváló 
művész és Csoóri Sándor Sündi 
Junior Prima-díjas zenész játszott. 
A tárlat három hónapon keresztül 
lesz látható a Csók István Képtár-
ban. Számos kísérőprogram, mú-
zeumpedagógiai foglalkozás várja 
majd az érdeklődőket április 30-ig. 

A tárlatnyitón Kulcsár Mihály, 
a Szent István Király Múzeum 
igazgatója a kiállítás fehérvári 

Géza nagyfejedelem sírját, akinek 
a személyéhez szintén fontos, a 
magyarság megmaradásában jelentős 
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Apák és fiúk a színházban

 Bazarov, a darab egyik legellentmondásosabb figurája, akit Nagy Péter alakít

Az Apák és fiúk főbb szerepeiben Tóth Ildikó, Kádas József, Kerkay Rita, Gáspár Sándor, Törőcsik 
Franciska, Derzsi János (képünkön) látható, továbbá Nagy Péter, Varga Mária és Kuna Károly 

látRányi ViktóRia

Magyarországi ősbemutatónak adott otthont a 
Vörösmarty Színház: Bagó Bertalan rendezé-
sében tűzte műsorra Turgenyev Apák és fiúk 
című regényéből készült előadását. A rendező 
Turgenyev regényének Brian Friel-féle átiratát 
választotta. Az alapmű ugyan 19. századi, a 
darab mégis a 21. századnak tart tükröt.

„Minden remekmű kortalan, de ezt 
Brian Friel rendkívül modernül 
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Csertáék a csúcson Gálaest a kultúráért

Három generáció Székesfehérvár kulturális életéért A felhőtlen szórakozás alapja a színvonalas műsor volt

VakleR lajos VakleR lajos

A Vörösmarty Színházban a magyar kultúra 
napján rendezett vasárnap esti ünnepségen 
adták át az idei Pro Cultura Albae Regiae 
díjat. Az elismerést ez évben a Cserta család 
érdemelte ki.

A hagyományokhoz méltóan 
Székesfehérvár önkormányzata a 
Vörösmarty Színházban köszön-
tötte azt a napot, amikor Kölcsey 
Ferenc lejegyezte nemzeti imánk, a 
Himnusz sorait. Vargha Tamás hon-
védelmi miniszterhelyettes, Székes-
fehérvár országgyűlési képviselője 
köszöntőjében úgy fogalmazott, 
örömteli, hogy egyre több székes- 

A József Attila Fiúkollégiumban hagyomá-
nyosan gálaműsorral köszöntötték a magyar 
kultúra napját. A vendéglátó intézmény diákjai 
mellett színpadra léptek a Nemes Nagy Ágnes 
Lánykollégium növendékei is.

Dorgai József, a vendéglátó intéz-
mény igazgatóhelyettese és diákjai 
számára is kiemelten fontos a Him-
nusz születésnapjának ünnepe: 
„Tizenkilencedik éve tartjuk meg ezt a 
megemlékezést a magyar kultúra nap-
ján. A tantestülettel együtt azt valljuk, 
hogy az ilyen ünnepségeknél nagyon 
fontos az odavezető út. Szeretnénk, 
hogy a gyerekek érezzék a készülődés 
és megérkezés, a megvalósítás örömét.”

fehérvári él a lehetőséggel és segíti 
a város kulturális kibontakozását. 
Cser-Palkovics András polgár-
mester kiemelte: olyan család 
érdemelte ki a Pro Cultura díjat, 
akik tevékenységükkel értékeket 
közvetítenek és közösségformáló 
szemléletükkel is gazdagítják Szé-
kesfehérvárt. 
A díjazottak: Cserta Gábor, a mér-
nök férj és édesapa, a megzenésített 
versek hiteles dalnoka, Bohn Judit, 
az édesanya, a Prima-díjas mentál-
higiénés szakember és négy gyer-
mekük, Judit, az óvónő-néptáncos, 
Kata, a népzenész és táncos, Gábor, 
a fotográfus-néptáncpedagógus és 
Balázs, a fúvóshangszerek mestere.
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A Nemes Nagy Ágnes-hét kereté-
ben a névadóra emlékezve a kollé-
giumban élő diákok az ünnepség-
sorozat minden napján színvonalas 
programokkal várták az érdek-
lődőket. Az ünnepi közös műsor 
azonban számukra is nagy kihívás 
évről évre. Virág Andrea igazgató 
végigkísérte a felkészülést: „Az 
esten igyekszünk azokat a diákjainkat 
megmutatni, akik különböző művészeti 
területeken már bizonyították tehetsé-
güket. Vannak kiváló versmondóink, 
népdalénekeseink, táncosaink.”
A gondos előkészítés és felkészülés 
eredménye a színpadon is megmu-
tatkozott. Az egész estét betöltő 
produkciók méltók voltak ünne-
pünkhöz.

adaptálta nyelvezetében is. Nagyon 
jó a fordítás is. Ezért olyan, mintha 
ma hangzanának el ezek a szavak, 
és teljesen érvényesek lesznek.” 
– mondta el kérdésünkre Bagó 
Bertalan. 
Nyári szünidőre érkezik Ar-
kagyij, a fiatal egyetemista a 
szülői házba. Vele tart barátja, 
Bazarov is. Gondolkodásuk 
hasonló, céljuk a jelenlegi világ 
eltörlése és egy új világ létreho-

zása. A nyár végül váratlan, sors-
döntő eseményeket hoz, a két ba-
rát útja pedig elválik. A darabot 
olyan neutrális térbe helyezte a 
rendező, ami nem a kort mutatja 
be, hanem egy olyan helyzetet, 
ahol világosan lehet látni minden 
szándékot, akaratot, kudarcot. 
Így még hangsúlyosabb a szere-
lem, a szenvedély illetve az apák 
és fiaik közötti feszültség, ami az 
eseményeket irányítja. 

„A főhős, aki nem hisz a szerelemben, 
az érzelmekben, és azt gondolja, hogy 
őt nem érinti meg mindez, egyszer csak 
belekerül ebbe a helyzetbe, és megros-
tálja őt egy hatalmas nagy szerelem. 
Onnantól kezdve egészen máshogy 
látja a világot. Vele is megtörténik 
az, amit el sem tud képzelni magáról. 
Amikor kész lenne arra, hogy megta-
pasztalja az élet minden szegmensét, 
akkor hal meg. Ez a tragédia.” – tette 
hozzá a rendező. 
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2017.kormany.hu

• a kormány célja, hogy minden magyar családnak legyen saját lakása vagy háza

• már több mint 30 ezren igényelték a családi otthonteremtési kedvezményt

• az otthonteremtést segíti a csökkentett áfa és a kedvezményes állami hitel is
10 MILLIÓ FORINT OTTHONTEREMTÉSRE
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Gyöngyfűzéssel a méhnyakrák ellen

Székesfehérvár élen jár a méhnyakrák elleni küzdelemben

Wéhli Regős DóRa

Méhnyakrákban megbetegedni és meghalni 
ma már nem szabad, a betegség ugyanis meg-
előzhető! Mégis több mint ezer nő betegszik 
meg évente Magyarországon, és mintegy 
négyszázan belehalnak a humán papillomavírus 
okozta rákba. 

Mindennél fontosabb tehát a meg-
előzés, melynek két pillére van: a 
védőoltás és a rendszeres szűrés. 
Székesfehérvár ezért figyelemfel-
hívó programmal csatlakozik a XI. 
Európai méhnyakrák-megelőzési 
héthez. Január 27-én, pénteken dél-
után a Fehér Palota Üzletközpont-
ban az életmentéshez kulcsfontos-
ságú prevencióról, a HPV elleni 
védőoltásról és a szűrővizsgálatok-
ról tájékozódhatnak az érdeklődők.
Az üzletközpont földszintjén a Fejér 
Megyei Kormányhivatal Népegész-
ségügyi Főosztálya egészségfejlesztői 
várják az érdeklődőket. Lesz beszél-
getéssel egybekötött gyöngyfűzés, 
karkötőkészítés, ahol minden egyes 
felfűzött gyöngy a reményt és a vé-
delmet szimbolizálja. Az így elkészült 
ékszerek pedig a szűrés és a védőoltás 
fontosságára emlékeztetik viselőiket. 
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A-Pont Üzletház, 3. emelet
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30/479-1991 • info@mobek.hu
www.mobek.hu

Jó kezekben az egészsége!

Mi fáj, gyere mesélj!Mi fáj, gyere mesélj!

Célunk, minden hozzánk forduló betegnek diagnózist, 
megoldást, kezelést nyújtani folyamatosan bővülő, ese-
tenként egészen egyedi, modern szakmai megoldások-
kal, technikai eszközökkel és nem utolsó sorban nyitott, 
örökösen kíváncsi látásmódunknak köszönhetően, fo-
lyamatosan csiszolódó szakmai tapasztalatunkkal, tudá-
sunkkal.

• Ortopédia
• Reumatológia
• Ultrahang-diagnosztika
• Rehabilitáció

Gyógytorna
Manuálterápia
Gyógymasszázs
Fizikoterápiás kezelések

Jó kezekben az egészsége!

HATÁSAI:

Lehetőség nyílik kötetlen konzultáci-
óra is Pásztor László egészségfejlesz-
tővel, akivel a méhnyakrákszűrésről 
és az oltásról lehet beszélgetni, illetve 
délután fél négykor Mózer Edit tréner 
mutatja be a Kriston intimtorna 
előnyeit, fontosságát. 

A méhnyakrákot okozó humán 
papillomavírusok általánosan 
elterjedtek, az emberek nagyobbik 
része át is esik a fertőzésen. A 
rendszeres szűrés ezért a 25-65 év 
közötti hölgyek számára minden-
képpen javasolt, mivel azonban 

a vírusokat a férfiak is terjesztik, 
sőt náluk is okozhatnak elválto-
zásokat, számukra is ajánlott a 
védőoltás. 
„Székesfehérvár úttörő szerepet ját-
szott abban, hogy 2008-ban – a megyei 
jogú városok közül elsőként – vala-
mennyi tizenkét éves kislány számára 
ingyenesen biztosította a méhnyakrák 
kialakulásáért felelős humán papillo-
mavírus elleni védőoltást.” – mondta 
el lapunknak Östör Annamária 
egészségügyi tanácsnok. 
Az oltás a fiúknál is fontos, hi-
szen megakadályozza a HPV által 
típusosan náluk kialakuló beteg-
séget, illetve csökkenti a fertőzést 
a kapcsolatokban. Így – miután 
a lányok védőoltására már állami 
források állnak rendelkezésre – 
az önkormányzat a tizenkét éves 
fehérvári fiúk védőoltásának 
megszervezését vállalja fel évről 
évre. 
A székesfehérvári Család- és 
Nővédelmi Központ az egyetlen 
olyan intézmény az országban, ahol 
internetes felületen lehet előjegy-
zést kapni a nőgyógyászati szűrő-
vizsgálatokra. Regisztrálni a csnk.
fehervar.hu oldalon lehet.
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Kevesebb parkolás, hosszabb vezetés

Most már legfeljebb a dugók lassíthatják a forgalmi vizsga menetét

Negyven perc vezetés után a tanulók már nehezen koncentrálnak

koVács V. oRsolya

Januártól kevesebb manőverezési feladatot kell 
végrehajtaniuk az autós forgalmi vizsgán részt-
vevőknek. A változtatásra azért volt szükség, 
hogy a megmérettetés ötven percéből minél 
több jusson a valódi közlekedési helyzetekben 
való részvételre.

Megváltoztak a forgalmi vizsga 
követelményei. Amióta megszűnt 
a rutinvizsga, a tanuló vezetőknek 
a parkolásban, megfordulásban, 
kézifékes indulásban és minden 
egyéb manőverezési feladatban 
való jártasságukat is a forgalmi 
vizsga kevesebb mint egy órája 
alatt kellett bizonyítaniuk. A 
tapasztalatok azonban azt mutat-
ták, hogy ez túl sok időt vesz el, 
hiszen nem egy erre kialakított 
rutinpályán, hanem egy jármű-
vekkel telezsúfolt nagyvárosban 
kellett megfelelő parkolóhe- Fo
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Az érvényesség is változik

A 2017-től kiállított vezetői engedélyek érvényességét már nem a kiállítás dátuma 
határozza meg, hanem a tulajdonos születésnapja. Ez vonatkozik a friss és a meg-
újított jogosítványokra is. Hogy hány évig lesz érvényes az új engedély, az pedig 
az életkoron múlik. Tíz évre szóló jogosítványt csak az ötven alattiak kaphatnak. 
Efölött öt évre szól majd a dokumentum, hatvan évesen pedig már csak három évre 
kaphatunk jogosultságot a forgalomban való részvételre. A hetven évnél idősebbek-
két esztendőre szóló jogosítványt kapnak. Ezek azonban nem minden esetben lesznek 
teljes évek, hiszen attól függően, hogy valaki mennyivel a születésnapja előtt vagy 
után kapja meg az engedélyét, a különbség akár 53 hétnyi is lehet. Éppen ezért két 
évnél rövidebb egészségügyi alkalmasság esetén továbbra sem a születésnaphoz 
kötik az érvényességet.

Horoszkóp
január 26. – február 1.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Nagyon szenvedélyessé válik a héten, de legyen óva-
tos,  hogyan fejezi ezt ki, ugyanis időnként furcsán 
adja a kedvese tudtára, aki szenvedély helyett inkább 
erőszakosságnak érzékeli. Csiszoljon még a stílusán 
ahhoz, hogy elkerülhesse a feszültséget! 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Vízválasztó lesz ez a hét az Ön életében. Végre 
lezárul a munkájában, karrierjében egy nehézkes, 
lelket és testet megterhelő szakasz, és végre új fejezet 
veheti kezdetét, ami még eseménydúsabb és sikerben 
gazdagabb lesz. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A hét romantikát és szenvedélyt ígér Önnek, 
különösen akkor ha nyitott a kezdeményezésre és 
arra, hogy esetleg meglepje a kedvesét. Ne mindig 
csak a másiktól várja a szeretetet, a törődést és a 
cselekvést! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Törekedjen arra, hogy önmaga legyen, és ne 
engedjen más befolyásának, senki kedvéért ne 
akarjon gyökeresen megváltozni! Ne másnak 
akarjon megfelelni, hanem a saját elvei szerint élje 
az életét!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Úgy érezheti, megszámlálhatatlan feladat zúdult 
a nyakába, és egyre csak nő Önben a feszültség. 
Ráadásul mindenki megtalálja a napokban a 
problémájával, de semmiképpen se kezdje el azokat 
megoldani mások helyett!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Rengeteg munka vár Önre a héten, de szerencse, 
hogy bírja a terhelést. Nagyon összeszedettnek kell 
lennie ahhoz, ha mindet szeretné is elintézni. Fi-
gyeljen oda a tetteire, gondolkozzon előre, és legyen 
mindig éber!

8000 Székesfehérvár,  Kőrösi u. 228. 
(Farkasvermi u.–Bébic u. sarok)

Tel/Fax: 06-22/313-167 
Mobil: 06-70/270-0603
E-mail: lene@t-online.hu

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.

Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,

AUTÓ DIAGNOSZTIKA, 
GUMISZERELÉS

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

SZERVIZ

lyet keresniük az adott feladat 
elvégzéséhez. Végül magára a 
közlekedésben való részvételre 
maradt túl kevés idő. Ezért az idei 
szabályozás során csökkentették 
a kötelező manőverek számát 
négyről kettőre.

Mik a feladatok?

A vizsgázás során az eddigi négy 
végrehajtandó feladat helyett már 
csak kettőt ír elő kötelezően a 
Nemzeti Közlekedési Hatóság. Ed-
dig kilenc előírt manőverből húzták 
ki az elvégzendő vizsgafeladatokat, 

január 1-től ez hatra csökkent. A 
megmérettetés alatt a vizsgázónak 
le kell parkolnia a járdával párhu-
zamosan, előre vagy hátra haladva. 
Merőleges parkolási feladatként 
jobbra előre, jobbra hátra vagy 
balra előre kell beállniuk egy adott 
helyre. Ezen kívül egy Y-fordulót 
vagy egy egyívű megfordulást kell 
bemutatniuk.
„Eddig azzal ment el az idő a vizs-
gáztatás során, hogy parkolóból 
parkolóba jártunk. – mondja Varga 
József, az egyik fehérvári autós- 
iskola vezetője. – Most a minimális 
vezetésből maximális lett, hiszen a 
megmaradt két rutinfeladathoz köny-
nyen és gyorsan találunk helyszínt 
útközben.” Az oktató hozzátette: 
ennek ellenére nem lehet kijelen-
teni, hogy a változás egyértelműen 
jó vagy rossz: az ötven perces 
folyamatos koncentrációban 
annyira elfáradnak a vizsgázók, 

hogy egy-egy apróbb közlekedési 
szabálysértésnek köszönhetően a 
negyven-negyvenötödik percben 
buknak meg sokan.

Parkolásból még nem lett halálos 
baleset

Varga József szerint egyértelmű, 
hogy az autóvezetők inkább a 
forgalomban való részvételben 
legyenek gyakorlottak, mint 
a parkolásban: „Mindannyian 
találkozunk olyan sofőrökkel, akik a 
hipermarket hatalmas parkolójában 
megkeresik a többi járműtől legtávo-
labb eső helyet. Ha valaki nehezen 
illeszti be az autóját két másik közé, 
abból még nem lesz halálos baleset. 

Abból már inkább, ha egy járműveze-
tő a forgalommal szemben hajt fel az 
autópályára.” 
Az autósiskolák tanulói nem sokat 
érzékelnek a változásból. Nincs 
összehasonlítási alapjuk, hiszen 
általában mindenkinek csak 
egyszer kell sikeresen levizsgáznia 
életében. Azt pedig személyisége 
válogatja, hogy ki milyen összeté-
telű megmérettetéstől tart jobban. 
A változás sikerességét a hosszú 
távú tapasztalatok alapján lehet 
majd megítélni.
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A tíz legjobb ingyenes dolog Székesfehérváron 
FieRs gáboR

A lustaságon kívül egyre kevesebb a kifogás 
arra, hogy miért nem mozdulunk ki. A lus-
taság meg ugye nem elfogadható érv, szóval 
keressünk inkább valami más kifogást! Hogy 
jó programokon vegyünk részt, jó dolgok 
történjenek velünk, soha nem volt igazán pénz 
kérdése. Ha alaposan kinyitjuk a szemünket, 
Székesfehérváron is bőven akadnak olyan 
dolgok, amikért senki nem kér tőlünk egy vasat 
sem. 

A legjobb dolgok az életben 
ingyenesek – tartja a mondás. 
Ezzel vitatkozni nehéz, és nem is 
érdemes. Nem lehet versenyezni 
az olyan dolgokkal, mint például a 
friss kávé illata, a karácsony han-
gulata vagy egy ölelés a szeretteink-
től. Vannak viszont olyan dolgok, 
amik itt vannak az orrunk előtt 
és természetesnek vesszük őket, 
pedig valaki rengeteg időt, energi-
át, munkát vagy esetleg pénzt ölt 
bele, hogy aztán mindenki ingyen 
használhassa, élvezhesse azt. Ezek 
közül a jó és ingyenes dolgok közül 
szerintünk ez a legjobb tíz most 
Székesfehérváron: 

Ingyen wifi a belvárosban

Míg néhány éve 
komoly vonzerő 
volt egy-egy 
étteremben, 
kávézóban az 
ingyenes wifi, 
addig manapság 

ez szinte alapnak számít. Napjaink-
ban már inkább egész városokat, 
megyéket lefedő, sőt országos 
lefedettségű wifihálózatokat 
terveznek. Székesfehérvár belvá-
rosában ez hosszú évek óta alap: 
bárki csatlakozhat a hálózatra, és 
díjmentesen használhatja a felhasz-
nálónkénti 5 Mbit/s sávszélességű 
internetet. A hálózaton a statiszti-
kák szerint egyidejűleg átlagosan 
harminc-negyven fő tartózkodik, 
és óránként mintegy százötven-két-
százan veszik igénybe az ingyenes 
szolgáltatást.

Rózsa a randihoz 

Lapunkban 
is megírtuk, 
hogy van egy 
minden nyáron 
virágba boruló 
ház a Lakatos 
utcában, amit 

minden fehérvári ismer. Azt azon-
ban már kevesebben tudják, hogy 
a ház lakói számára kifejezetten jó 

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

A napokban egyre inkább megerősödik az önbizal-
ma, a fantáziája pedig kifejezetten szárnyal. Ezért 
semmiképpen se szabjon gátat magának, sőt merje 
megvalósítani elképzeléseit! Emellett sok jó dolog 
vár Önre, és fontos megerősítéseket kap.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Bizonyos terveit nem lesz képes egyedül megvalósí-
tani, éppen ezért segítségre lesz szüksége, amit akár a 
kedvesétől is megkaphat. Vegye számításba őt is, hiszen 
könnyen megeshet, hogy párja is vágyik arra, hogy 
segíthessen Önnek!

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Annyi jókedvvel és szeretettel van tele a napokban, 
hogy másokat is magával ragad, akárcsak a kedve-
sét. Ahogy a hétköznapjait is elkerüli az unalom, 
úgy a szerelmi életét is. A szinglik számára ez a hét 
új partner lehetőségét vagy izgalmas randevúkat 
ígér.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A legszívesebben elbújna a világ elől, de mint látni 
fogja, aligha teheti meg. Nem megoldás, ha kerülni kez-
di a világot, de az sem, ha kapva kap minden lehetséges 
összezörrenésen. Inkább keressen valami fényforrást, 
ami által mindennapra juthat egy kis öröme!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Többen is meghajolnak majd az Ön tudása és 
képességei előtt. Persze Ön végig erre vágyott, és 
jogosan is, de azért ne essen át a ló túloldalára, és ne 
engedje meg magának, hogy elszálljon, mert azzal 
rohamosan csökkenne a népszerűsége! 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Most már láthatja, mennyit ér az, ha odafigyel a testi 
és lelki szükségleteire. Még akár csodálókra is szert 
tehet, akik majd Önhöz fordulnak segítségért vagy 
bölcsességért, hogy árulja el nekik a titkát!

szórakozás, amikor egy-egy randizó 
pár férfi tagja rózsalopással próbál-
kozik. Nem egyszer fordult már elő, 
hogy Csukly Zsolték maguk adtak 
tanácsot a rózsaszedésben járatlan 
randizóknak a függöny mögül. 
Tehát egy elsőrandis rózsát innen 
lopni nem bűn, de azért persze ne 
raboljuk le az egész készletet, ha 
lehet! Maradjon valami a sétálva 
gyönyörködőknek is!

Koronás Park

Az egykori Vi-
dámpark helyén 
2014. július 
25-én nyílt meg 
a Koronás Park, 
a város egyik 
legmenőbb 

játszótere. Aki a megszokott játszó-
téri dolgokat (hinta, mászóka stb.) 
keresi, annak is jó szórakozás a 
park, de lehetőség van kipróbálni a 
Titkok parkja nevű, QR-kód alapú 
okostelefonos kalandjátékot (ehhez 
wifi van a Koronás Park területén). 
A Koronás Park erőssége, hogy 
nem egyszerűen csak odapakoltak 
egy kék zsiráfmászókát vagy egy 
piros bordásfalat, hanem középkori 
tematikára épült minden négyzet-
centimétere. Ennek köszönhetően 
a gyerekek egy kicsit betekintést 
nyerhetnek ennek a kornak a 
világába, az egykori koronázóvá-
ros életébe. Ugyan a Koronás Park 
használata díjmentes, de azért 
vannak olyan csomagok és prog-
ramok, amikért már a zsebünkbe 
kell nyúlni. Ezekről részleteket a 
honlapjukon találhatunk.

Nyitott tornatermek

A jó ötletek tit-
ka többnyire az 
egyszerűségben 
rejlik. Amikor 
ilyet látunk, 
jön a homlok-
ra csapás és a 

kérdés: ez miért nem nekem jutott 
eszembe? A nyitott tornatermek 
egy ilyen ötlet. Napközben min-
den iskolai tornaterem tele van 
diákokkal, de ezen kívül délután, 
este és hétvégenként miért ne 
vehetné ezeket birtokba mindenki? 
Fehérváron 2004 óta ez így törté-
nik: azóta bárki foghatja magát, 
és teljesen ingyenesen bekapcso-
lódhat egy-egy tetszőleges prog-
ramba. Csak ki kell választani az 
ízlésünknek, kedvünknek, szabad- 
időnknek megfelelő sportágat, és 
már mehet is a mozgás! Legyen szó 

fociról, röplabdáról, kosárlabdáról, 
floorballról, tollaslabdáról, tekéről, 
nyugdíjasok vagy ovisok tornájáról, 
a kínálat meglehetősen széles. És 
még egyszer: ezek közül mindegyik 
teljesen ingyenes. 

Órajáték

Az órajáték 
rövid idő alatt 
Székesfehérvár 
egyik fő látvá-
nyossága lett. A 
Hősök tere felől 
nyíló kis park, 

a néhány pad örök randihelyszín 
lett, és a városba érkező turisták is 
felkeresik a Kovács Jenő órásmester 
által néhány évtizede megálmodott 
zenélő tornyot. Bár a kezdetekben 
komoly vita volt a délelőtt tíztől 
este nyolcig kétóránként felcsendü-
lő műsor hangereje miatt a környe-
zetében élők és a város többi része 
között, mára ezek elcsitultak, és 
mindenki szereti, elfogadja és az 
élete részének tekinti a néhány per-
ces kis műsorokat. Ráadásul a pon-
tos időn felül azt is megtudhatjuk 
az óra számlapjáról, hogy éppen 
melyik csillagjegyben járunk. 

Csitáry-kút

Vagy más néven 
savanyú víz a 
Rózsaligetben. 
Naponta fehér-
váriak százai 
fogyasztják: 
marmonkan-

nákkal és PET-palackokkal érkez-
nek az emberek, hogy hazavigyék a 
százhetven méter mélyről felszínre 
törő ásványvizet. A víznek nagyon 
magas az ásványianyag-tartalma, 
savanyú ízét kiemelkedő vas- és 
széndioxid-tartalmának köszönheti. 

Kondiparkok

Az elmúlt 
években roha-
mosan megsza-
porodott, és a 
jövőben tovább 
nő a szabadtéri 
kondiparkok 

száma a városban. Félő volt, hogy 
gyorsan telefirkálják őket, esetleg 
rongálás áldozatai lesznek, de 
csodával határos módon ez nem 
történt meg. Úgyhogy akinek kedve 
és ideje van egy kis sportolásra, 
keresse fel a sok közül az egyiket, 
például a Haleszban, az Erzsébet 
utcában vagy éppen a Széna téren.

Esti mese minden nap az Igézőben

Ha van gyereke, 
akkor fogja meg 
a kis kezét, és 
sétáljon el vele 
este hatra (nyá-
ron este hétre) a 
Fő utcai Igéző-

be. Itt ugyanis minden nap élő esti 
mesét olvas fel valaki, jellemzően a 
Szabad Színház tagjai. De előfor-
dult már, hogy a szomszéd boltos 
vagy éppen a város polgármestere 
mondott esti mesét. Ezt egyébként 
bárki megteheti az Igézővel történt 
előzetes egyeztetés után. A többiek 
pedig hallgassanak! Mármint 
meséket. 

Olvasóterem a Vörösmarty  
Mihály Könyvtárban

Igen, az olvasó-
terem használa-
ta is díjmentes 
Fehérváron. 
Mindössze 
egy ingyenes 
regisztrációhoz 

kötik a szolgáltatások használatát, 
azaz régi és új folyóiratok, újságok 
és magazinok böngészését. Ezen 
felül találhatunk itt kézikönyveket, 
adatbázisokat és régi időszaki kiad-
ványok mikrofilmjeit is. A vakok és 
gyengénlátók segítségére van egy 
speciális szövegfelismerő program-
mal ellátott számítógép. A regiszt-
rált könyvtári tagok pedig saját 
laptoppal korlátlan és ingyenes 
internet-hozzáférést is élvezhetnek 
az olvasóteremben. Ezen felül pe-
dig teljesen díjmentes a hamisítat-
lan könyvtári hangulat és illat, ami 
talán a legjobb az egészben.

Kutyafuttatók

A napsütéses 
hétköznapok 
legnagyobb csa-
táját a parkok-
ban piknikezni 
vágyók és a 
kutyatulajdono-

sok vívják. Abszolút igazság nincs, 
csak jó megoldás: szét kell válasz-
tani a vitázó feleket, és mindenki 
menjen a maga útjára. Vagy inkább 
parkjába. Ennek érdekében Fehér-
váron jó pár ingyenesen használha-
tó kutyafuttatót alakítottak ki, így 
csökkentve az esélyét annak, hogy 
a heverészők egy termetes adag 
kutyagumira terítsék le a pokrócot. 
Mi az Interspar mögöttit teszteltük, 
és bátran ajánljuk is mindenkinek!
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lászló-takács kRisztina

Már túl vannak a felvételi vizsgán azok a diá-
kok, akik középiskolába jelentkeztek. Csaknem 
hatvannyolcezer-kétszáz fiatal izgulhat a héten 
azon, hogy hány pontot ért el a magyar és a 
matek központi felvételi vizsgán.

A szombat délelőtti vizsga során 
egy magyar- és egy matektesztet 
kellett kitölteniük a diákoknak. 
A feladatlapok javítási és érté-
kelési útmutatója is elérhetővé 
vált délutánra, így aki emléke-

Fontos dátumok a felvételizőknek

A kocka el van vetve

.
ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• PARKOLÓELLENŐR 

• TETŐSZIGETELŐ
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az

oneletrajz@varosgondnoksag.hu 
e-mail-címen lehet.

Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!

Székesfehérvár, Palotai út 174.
Telefon: 22/379-604, 06-20/9838-022

www.treningstudio.hu • treningstudio@treningstudio.hu

Induló OKJ tanfolyamaink:
(E-000352/2014/A009-011)

• Targoncavezető
• Földmunkagép kezelő 

• Emelőgépkezelő 
SAJÁT GÉPPARKKAL RENDELKEZÜNK!
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14Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft.

Székesfehérvár, Berényi út 72-100. • Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
www.dekra-akademie.hu • szekesfehervar@dekra-akademie.hu

Várjuk jelentkezését:
• Nyomástartóedény-gépész (E-000683/2014/A015)

• Targoncavezető (E-000683/2014/A001)

• Emelőgépkezelő (kivéve targonca) (E-000683/2014/A002)

• Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő (E-000683/2014/A009)

OKJ-s tanfolyamainkra, továbbá 1 napos
• Kazános 5 évenkénti továbbképzésünkre,
• Tűzvédelmi szakvizsgáinkra,
• Munkavédelmi képviselő képzésünkre.

zett a megoldásaira, még aznap 
leellenőrizhette, és már tudhatja, 
körülbelül hány pontot ért el. A 
legtöbb felvételi helyszínen már a 
jövő hét elején meg lehet nézni a 
dolgozatokat, így már a jelentkezés 
időpontjában pontosan tudhatjuk, 
hogy a tanulmányi eredmények 
által hozott pontok és a felvételin 
elért eredmények összesen mennyit 
tesznek ki. Azt azonban, hogy ez 
megütötte-e a kiszemelt iskola mér-
céjét, csak április utolsó hetében, 
legkésőbb április 26-ig tudhatjuk 

meg. Annyi biztos, hogy a sikeres 
felvételihez általában hetven-nyolc-
van százalékos eredményt kell 
elérni, ami egyes szakértők szerint 
óriási stresszt okoz a fiataloknak. 
Az sem elhanyagolható tény, hogy 
sikeres felvételit leginkább azok tud-
nak írni, akik az iskolai tanulmányok 
mellett külön is készülnek a megmé-
rettetésre. A tapasztalat azt mutatja, 
hogy a felvételi olyan feladatokat 
is tartalmaz, melyekre külön kell 
készülniük a diákoknak, erre viszont 
nincs minden iskolában lehetőség. 

Vagyis előnybe kerülhetnek azok a 
diákok, akiknek szülei meg tudják 
fizetni a magántanárokat. 
Az idén országszerte 402 intéz-
mény 514 helyszínen szervezett 
vizsgát. A négyévfolyamos kö-
zépiskolák írásbelijén több mint 
ötvennégyezren, a hatévfolyamos 
gimnáziumi írásbelin csaknem 
nyolcezren, a nyolcévfolyamoson 
mintegy hatezren vettek részt. Aki 
valamilyen ok miatt lemaradt a 
január 21-i felvételiről, bepótolhatja 
csütörtökön, azaz január 26-án.

Január 26.
Azok a diákok, akik a központi írásbeli 
vizsgára alapos ok miatt nem tudtak 
elmenni, és ezt igazolni is tudják, ezen 
a napon 14 órától pótló írásbeli vizsgát 
tehetnek.

Február 9.
Eddig a napig az összes felvételiző 
megtudja, hány pontot szerzett a 
központi írásbeli vizsgán. Az Arany 
János Tehetséggondozó Programhoz 
csatlakozó intézmények is értesítik 
a diákokat, a szülőket és az általános 
iskolákat a pályázati eredményekről.

Február 15.
A középiskolai felvételi jelentkezési 
határideje. A diákoknak ki kell válasz-

taniuk az intézményeket és a tanulmá-
nyi területeket, és ezeket sorrendbe is 
kell állítaniuk. A tanulói jelentkezési 
lapokat az általános iskolák küldik el 
a középfokú iskoláknak és az Oktatási 
Hivatalnak, a hat- vagy nyolcosztályos 
gimnáziumokba jelentkezők szülei 
azonban közvetlenül is elküldhetik a 
jelentkezési lapot a kiválasztott intéz-
ményeknek és az Oktatási Hivatalnak.

Február 15.
Jelentkezés a Belügyminisztérium által 
fenntartott rendészeti szakgimnáziu-
mokba.

Február 20-tól március 9-ig
A középiskolák ebben az időszakban 
szervezhetik meg a szóbeli felvételit.

Március 10.
Az intézmények eddig a napig hozzák 
nyilvánosságra a jelentkezők ideigle-
nes felvételi jegyzékét, amely a diákok 
összesített eredményét és a középfokú 
iskola által készített rangsorban elfog-
lalt helyüket tartalmazza.

Március 16-17.
A diákok és a szülők ezen a két napon 
módosíthatják a tanulói adatlapokat az 
általános iskolákban. Ehhez módosító 
tanulói adatlapot kell kitölteni: új 
középfokú iskolát ilyenkor már nem 
írhatnak be, a sorrendet azonban 
megváltoztathatják. Új tanulmányi 
területet is meg lehet jelölni ilyenkor, 
de csak olyan intézményét, amely az 

eredeti jelentkezési lapon is szerepelt, 
és amellyel a szülő vagy az általános 
iskola már egyeztetett.

Április 26.
A középfokú iskolák eddig a határidőig 
küldik el a felvételről vagy az elutasí-
tásról szóló értesítést a diákoknak és 
az általános iskoláknak.

Május 8-19.
Azokban az intézményekben rendkí-
vüli felvételi eljárást kell meghirdetni, 
amelyek a férőhelyek kevesebb mint 
kilencven százalékát töltötték fel. Az 
ekkor benyújtott felvételi kérelmekről 
az intézményvezetők döntenek. Az 
igazgatók egészen az új tanév kezdetéig 
indíthatnak rendkívüli felvételi eljárást.
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Hagyomány, ami megtart Szent István nyomában

Spányi Antal megyés püspök az ünnepi 
szentmisén a templomépítő elődök példájára 
az Istenben bízó, ígéretét megtartó emberről 
beszélt, akinek életét megáldja az Úr

A fiataloknak is ünnep a Szent Sebes-
tyén-templom búcsúja

A mise utáni agapéra sokan eljöttek: fánk és forró tea illatában találkozhattak egymással a 
régi kedves ismerősök

Filmbemutató és fotókiállítás is várta pénte-
ken a Városházán a magyar katolicizmus kez-
dete iránt érdeklődőket. Bemutatták Vakler 
Lajos Szent István-emlékek Rómában című 
dokumentumfilmjét és Simon Erika kapcso-
lódó fotókiállítását. Lapunk munkatársainak 
alkotásai segítségével a Szent István-kul-
tuszkörhöz tartozó, Rómában fellelhető 
emlékeket ismerheti meg a közönség. A filmet 
január 30-án, hétfőn 20 óra 20 perckor illetve 
február 5-én, vasárnap 16 óra 40 perckor 
vetíti a Fehérvár Televízió.                       L.-T. K.

lászló-takács kRisztina

Székesfehérvár 1739 óta minden évben január husza-
dikán püspöki szentmisével és búcsúval emlékezik a 
város fogadalmára. 

Nem volt ez másképpen az idén sem, és 
ahogy farsang idején szokás, az ünnepet 
agapé kísérte: fánkkal és forró teával 
ülték meg a búcsút a felsővárosiak.
A Szent Sebestyén-nap régen is nagy 
ünnep volt. Aznap senki nem dolgozott, 
az emberek templomba mentek, majd 
utána az egész család együtt ebédelt. Az 
asztalról nem hiányozhatott a szalagos 
fánk. Ezt a hagyományt elevenítették 
fel a fogadalmi mise után a Felsővárosi 
Közösségi Házban, ahol forralt borral és 
fánkkal várták a vendégeket.
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A Vörösmarty Rádió műsora január 28-tól február 3-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Karl 
May: Winnetou – 
Old Shatterhand

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék hírek, 
sport,aktualitások 
és érdekességek

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor

10:10 Vörösmarty kocka 
– informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila

13:10 Gazdikereső. Vendég: 
Molnár Tamásné (ASKA)

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

16:10 Környezetvédelmi műsor. 
Vendég: Mihály Gyula

18:10 Irodalmi műsor. Vendég: 
Dr. Bakonyi István

18:40 A Fehérvár Médiacentrum 
műsorajánlója

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival

 A sors törvényei a Ji King 
alapján. Vendég: Grúsz 
Róbert filozófus. 
Bemutatkozik a Pagoda 
Shibu. Vendégek: Dr. 
Rosner Gyula, Shihan 
Budán László 6 danos 
karate mester

21:00 Hangoskönyv: Gárdonyi 
Géza: Egri csillagok

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

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

2017. 1. 29. Vasárnap 2017. 1. 30. Hétfő 2017. 1. 31. Kedd 2017. 2. 1. szerda 2017. 2. 2. CsütörtöK 2017. 2. 3. pénteK

00:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Karinthy 
Fricike: Az emberke 
tragédiája és más íráskák

06:00 Heti hírmagazin 
Heiter Dávid Tamás 
szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 Műsorvezető: 
Palkó Zsuzsa

 Műsorajánló, 
kalendárium, névnapok

08:40 Tényleg változásokat 
hoz 2017? Vendég: 
Pocsai Kata

09:10 Legnagyobb kincsünk: 
az idő. Vendég: 
Galántai Gergely

09:40 A vadászó férfi és a 
megmentő nő. Vendég: 
Koller Krisztián

10:10 Fogyókúrás tippek 
és tévhitek. Vendég: 
Antal Vali

11.10 Nyelvtanulás – létezik-e 
a tuti módszer?

12:10 Műsorvezető: 
Gemeiner Lajos 

13:40 Ép testben jó lélek. 
Vendég: Pletser Ádám, 
Sántha Tamás

14:10 A társadalom működése. 
Vendég: Rózsás Ildikó

15:10 Gyógyító gombák 
Vendég: Fődi Attila

16:10 Filmkocka. Vendég: 
Pavlics Tamás

18:10 Fehérvár Aréna 
– sportműsor. 
Szerkesztő: Somos 
Zoltán, Kaiser Tamás

20:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival

00:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

02:00 Mindentudás Egyeteme 
06:00 Heti hírmagazin 

Heiter Dávid Tamás 
szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 Aktualitások, 
érdekességek. 
Műsorvezető:Sasvári 
Csilla

08:10 Érdekességek életmódról, 
családról, programokról

11:10 Az influenzáról és az 
oltásokról az orvos 
szemével. Vendég: 
Dr. Várkonyi Andrea

12:10 Műsorvezető: 
Cseke András

14:10 Rebi, Dodó és 
Bundi bácsi

15:10 Városgondnoksági hírek
15:40 Fehérvár TV –

műsorajánló. Vendég: 
Látrányi Viktória 
hírigazgató

16:10 Vörösmarty kocka 
– informatika. 
Műsorvezető: Németh 
Gábor, Barabás 
Ferenc. Vendég: 
Gombaszögi Attila 

17:10 A Seuso-történet 
nyomában – Látrányi 
Viktória műsora 

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival 

21:10 Mindentudás Egyeteme

2017. 1. 28. szOMBat

00:00 Válogatás a hétvége 
műsoraiból

02:00 Mindentudás Egyeteme
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék hírek, 
sport és aktuális témák

09:10 Autófitnesz. Vendég: 
Polgár Tibor

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor

10:10 Vörösmarty kocka 
– informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila

13:10 Természetesen, 
egészségesen. Supliczné 
Tóth Máriával Sasvári 
Csilla beszélget

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

16:10 Divatműsor. Vendég: 
Kernya Mariann

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:40 A Fehérvár 
Médiacentrum 
műsorajánlója

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival

 Szent István-
emlékek Rómában 
– dokumentumfilm. 
Vendég: Vakler Lajos. 
Aktualitások a 
nemzetközi sport 
világából. Vendég: Kádár 
Zoltán rádiós újságíró

21:00 Hangoskönyv: Gárdonyi 
Géza: Egri csillagok

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Mindentudás Egyeteme

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Karl 
May: Winnetou – 
Old Shatterhand

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Németh Gábor.

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék hírek, 
sport, aktualitások, 
érdekességek

09:10 Beszélgetés 
programokról, moziról, 
aktualitásokról. Vendég: 
Tornyai Gábor 

10:10 Műsorvezető:Schéda 
Zoltán

 Benne: aktualitások, 
érdekességek

11:40 Vörösmarty kis 
kocka. Vendég: 
Gombaszögi Attila

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

 Benne: aktualitások, 
érdekességek

15:10 Ingatlanpiac. Vendég: 
Bedő Gyula

16:10 Jóban-rockban. 
Műsorvezetők: 
Bokányi Zsolt és 
Heiter Dávid Tamás

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:40 A Fehérvár Médiacentrum 
műsorajánlója

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival

 Pro Cultura Albae Regiae 
díj. Vendég: Cserta 
Gábor. 
Hogyan lehet SM-mel élni 
és nem csak túlélni? 3. 
rész. Vendég: Dr. Guseo 
András ideggyógyász

21:00 Hangoskönyv: Gárdonyi 
Géza: Egri csillagok

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Karl 
May: Winnetou – 
Old Shatterhand

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor

 Benne: aktualitások, 
érdekességek

11:10 Vörösmarty kis 
kocka. Vendég: 
Gombaszögi Attila 

13:10 A Katasztrófavédelem 
órája

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

 Benne: érdekességek, 
napi téma

16:10 Református hitélet. 
Vendég: Somogyi 
László lelkészi elnök

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:40 A Fehérvár Médiacentrum 
műsorajánlója

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival

 A Borkultúra kettős 
tükörben című könyv 
bemutatója. Vendégek: a 
szerző és Bakonyi István 
irodalomtörténész.

 Az Aranybulla Könyvtár 
idei programjai. 
Vendég:Csiszárné Mahler 
Mónika igazgató 

21:00 Hangoskönyv: Gárdonyi 
Géza: Egri csillagok

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv:Karl 
May: Winnetou – 
Old Shatterhand

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék hírek, 
sport és aktuális témák

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor

 Benne: aktualitások, 
érdekességek

11:40 Vörösmarty kis 
kocka. Vendég: 
Gombaszögi Attila

12:10 Fehérvár Magazin 
lapszemle. Vendég: 
László-Takács Krisztina 

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

15:10 Székesfehérvár 
Városgondnoksága 
információi

16:10 Autós sport. Vendég: 
Debreceni Dávid

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:40 A Fehérvár Médiacentrum 
műsorajánlója

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival

 Európai utazások, 
Németországból 
Csehországba. Vendég: 
Igari Antal. 
Bulvár aktualitások. 
Vendég: Schéda Zoltán

21:00 Hangoskönyv: Gárdonyi 
Géza: Egri csillagok

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Mindentudás Egyeteme

A Fehérvár Televízió műsora január 28-tól február 3-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 

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 A történelmet mi 
írjuk – 1956

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

– évértékelő
 Műsorvezető: Dávid 

Renáta. Vendég: 
Farkas László

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – közéleti magazin
20:00 Honvéd7 – honvédelmi 

magazin
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Fehérvár AV19 – Znojmo 

jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:25 Köztér – ismétlés 
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: Január 29. 20:50 Falco KC Szombathely – Alba Fehérvár kosárlabda-mérkőzés közvetítése felvételről

2017. 1. 28. SZOMBAT

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! ismétlése

07:00  Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:25  Képes hírek – benne 
minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Rúzsa Magdi-koncert 
11:20 Csík zenekar 
11:45 Paletta – ismétlés
12:15 III. Fehérvári 

Kolbásztöltő Fesztivál 
12:40 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés 
13:40 Rossini: Stabat Mater 
14:45 750 éves Nádasdladány 
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Corvinus Beetető – 

Szirmai Gergő előadása
17:00 A Fehérvár TV 

archívumából
17:35 A mi kis városunk – 

beszélgetés a Thornton 
Wilder-darab rendezőjével 
és szereplőivel

18:05 Fehérvári beszélgetések 
– évértékelő

 Műsorvezető: Látrányi 
Viktória. Vendég: Égi Tamás

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

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

magazinműsor
19:50 Miami Vice – am. 

sorozat (12)
20:50  Fehérvár AV19 – 

Olimpija Ljubljana 
jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

22:30 Jó estét, Fehérvár! – 
ismétlés 

22:50 Képes hírek – benne 
egész órakor a Jó estét, 
Fehérvár! Ismétlése
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00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:20 Képes hírek – benne 
minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:20 Bringafieszta 2016
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Charlie zenekaros 

nagykoncertje 
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 XII. Székesfehérvári 

Lecsófőző Vigasság 
12:40 Jó estét, Fehérvár! 

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

archívumából 
14:00 Táncpercek
14:45 Börgöndi Repülőnap 2016 
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Corvinus Beetető – 

előadás a Humbák 
művek működéséről 

16:45 Hol volt, hol nem volt 
– Fehérvár feltáratlan 
középkori történelme

18:00 Fehérvári beszélgetések 
– évértékelő

 Műsorvezető: Novák 
Rita. Vendég: Kovács 
Béla Sándor 

18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 A hét hírei 
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Miami Vice – am. 

sorozat (12)
20:50 Falco KC Szombathely 

– Alba Fehérvár 
kosárlabda-mérkőzés 
közvetítése felvételről 

22:10 A hét hírei 
22:30 Képes hírek – benne egész 

órakor A hét hírei ismétlése

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

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

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Köztér – ismétlés
10:45 Kéklámpások – 

magazinműsor 
11:15 A Fehérvár TV archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Amikor a föld és 
az ég összeér

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

– évértékelő
 Műsorvezető: Heiter 

Dávid Tamás. Vendég: 
Horváth Miklósné

18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó 
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Szent István-

emlékek Rómában
 „Róma mindannyiunk 

közös hazája” – 
Vakler Lajos filmje

21:05 Illényi Katica és a 
Budapesti Vonósok 
koncertje 1. rész

21:50 Napi színes – ismétlés 
22:00 Jó estét, Fehérvár!
22:45 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések
 Műsorvezető: Vakler 

Lajos. Vendég: 
Heinczinger Mika, 
Csomortáni Gál László

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

– évértékelő
 Műsorvezető: Novák Rita. 

Vendég: Molnár Tamás
18:30 A Fehérvár TV 

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

magazin 
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Fehérvári Titánok 

– MAC Budapest 
jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

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

egész órakor a 
Híradó ismétlése

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Virtuózok – csodabogarak
17:00 Paletta – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 

– évértékelő
 Műsorvezető: Heiter 

Dávid Tamás. Vendég: 
Mészáros Attila

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

sportmagazin 
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 A Döntés 
20:55 Illényi Katica és a 

Budapesti Vonósok 
koncertje 2. rész

21:50 Napi színes
22:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

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

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

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Bajnokok városa 
– ismétlés

11:15 A Fehérvár TV 
archívumából

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

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések
 Műsorvezető: Vakler 

Lajos. Vendég: 
Heinczinger Mika, 
Csomortáni Gál László

17:00 Bajnokok városa 
– ismétlés

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

– évértékelő
 Műsorvezető: Nagy Zoltán 

Péter. Vendég: Brájer Éva
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi magazin
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Alba Fehérvár – MAFC 

kosárlabda-mérkőzés 
közvetítése felvételről

21:50 Napi színes – ismétlés 
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése
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II. Székesfehérvári 
Székely Bál

Március 4. 18.30, Szent István Művelő-
dési Ház, Szent István-terem
A Kárpát-medencei magyarság ünnepén 
lesz népzenei és élő zenés műsor, több-
fogásos székely vacsora, sztárvendégek 
és határon túli fellépők, igazi csíki sör, 
áfonyapálinka, értékes tombolanyere-
mények és tánc hajnalig. Az idei jóté-
konysági bál célja a külhoni barátság 
erősítése mellett Böjte Csaba csíksom-
lyói otthonából és a székesfehérvári 
Szent Imre Iskolaházból gyermekek cse-
re-táboroztatása, illetve egy kárpátaljai 
község és a székelyföldi Szentegyháza 
javára is gyűjtenek. A II. Székesfehérvá-
ri Székely Bálra belépőjegyek kapatók 
több árkategóriában a VÁLASZ Egyesület 
Prohászka út 67. szám alatti irodájában, 
illetve megrendelhetők postai úton is. 
Ezen kívül támogatójegyeket is vásá-
rolhatnak az érdeklődők elővételben és 
a helyszínen egyaránt, ugyancsak több 
árkategóriában. A részvételi szándékot 
a szekelybal.szfvar@gmail.com címen, 
továbbá a 20 251 9113-as számon 
jelezhetik a vendégek.

Folkest és táncház
Programok január 27-től február 5-ig

szabó PetRa

Gyereksarok

A Barátság mozi műsora

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

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

A DÖNTÉS
„Lásd! Halld! Érezd!"

az érzékszervekre ható kiállítás

SZÉKESFEHÉRVÁR
CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM

2017.
január 23. - április 30.

www.adontes.hu

KÉSZLET KISÖPRÉS A 
PÉLI
CIPŐBOLTBAN! 

NŐI BOKA és HOSSZÚ 
BŐRCSIZMÁK 20-30%,

KIFUTÓ MODELLEK 40% 
KEDVEZMÉNNYEL!

NŐI: 33-42-ig, FÉRFI: 39-50-ig

Megbízható márkák: 
Josef Siebel, EMIS, ANIS, stb.

Keressen a Facebook-on is! 

Bőrcipő Péli
Székesfehérvár, Távírda u. 25. 

(Falköztől 3 méterre!)

Nyitva: H-P: 9:30-17:30, SZO: 9-13-ig

Január 27.
XX. Városi diákgála
17 óra, Fejér Megyei Művelődési Központ – Mű-
vészetek Háza
Székesfehérvár középiskolásainak művészeti 
bemutatói.

Székely kapu a magyar világra
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár olvasóterme
Könyvbemutató és előadás Erdély múltjáról és 
jövőjéről. Az előadást tartja Borbély Zsolt Attila, a 
könyv szerzője.

Levél barátomnak – Cseh Tamás-emlékest
18 óra, Gárdony, Nemzedékek Háza
Cseh Tamás dalai Csobolya József előadásában.

Színek és formák
18 óra, Vörösmarty Mihály könyvtár Budai úti 
Tagkönyvtára
A székesfehérvári kárpitszövő szakkör kiállítása. 
A tárlat megtekinthető az intézmény nyitvatartási 
idejében február 24-ig.

Verebi Esték 2017 – Az aranykapu – Fénybefordulás
18 óra, Vereb, Vajda János út 5.
Tolcsvay Béla Kossuth-díjas zeneszerző, 
előadóművész estje élőszóval és muzsikával, saját 
alkotásainak bemutatásával.

Fehérvár AV19 – HDD Olimpija Ljubljana
19.15, Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok
A Fehérvár AV19 középszakasz-mérkőzése.

Folkest
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Muzsikál a Tilinkó zenekar.

Január 28.
Nóti-kabaré
19 óra, A Szabadművelődés Háza
A Prospero Színkör előadása.

A Meseház Óvoda farsangi bálja
20 óra, Mór, Erzsébet téri Művelődési Ház
Farsangi batyus bál. A zenét a Tutti zenekar 
szolgáltatja.

Január 29.
Paverpol workshop
10 óra, Fehérvári Civil Központ
A résztvevők farsangi fali képeket készíthetnek. 
Szükséges: kötény, hajszárító.

Február 1.
Szépségek a hidegben
18 óra, Gárdony, Nemzedékek Háza
Horváth-Szabó Nóra fotókiállítása. A kiállítás 
megtekinthető február-március hónapokban.

Szépkorúak jógája
18 óra, Művészetek Háza
Foglalkozások minden szerdán 18 órától. Infor-
máció: 20 525 2526, jogazzunkegyutt@gmail.com.

Február 2.
A színek varázsa
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár olvasóterme
Simon G. Kata, az Ősfehérvár Alkotóközösség 

tagjának festményeiből nyílik kiállítás. Megnyit-
ja Sipos Mari. A tárlat február 18-ig látogatható.

Iza és Krisztián
18 óra, Gárdony, Nemzedékek Háza
A Fészek Színház vendégjátéka.

Február 3.
Wurst Zoltán-kiállítás
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Az eseményen bevezetőt mond Varga Ilona tanár. 
A tárlat február 26-ig tekinthető meg.

Hazatalálás – A magyarok nyilai
18 óra, Dinnyés, Gárdonyi Géza út 25.
Hidán Csaba előadása. Az érdeklődőknek a 
Hazatalálás-sorozat idei első estjén X. századi 
fegyver- és hadtörténeti előadásban lesz részük.

Február 4.
Zimmermann-bál
19 óra, Mór, Dr. Zimmermann Ágoston Általános 
Iskola
Zenél a Happening Band.

Holdfényszonáta
19 óra, Igéző
A Szabad Színház előadása.

Gárdonyi kultúrdiszkó
Január 27. 17 óra, Gárdonyi Géza Művelő-
dési Ház és Könyvtár
Minden hónap utolsó péntekén 11-16 éves 
fiataloknak. Klubvezető: Sohonyai Edit 
írónő. Érdekes témák, kötetlen beszélge-
tés. Tetkó és csillámtetoválás készítése, 
hennázás Kovács Árpád festőművésszel. 
A rendezvény ingyenes, de jelentkezéshez 
kötött: 22 501 161, info@ggmuvhaz.hu.

Gyermekjóga
Január 28. 11 óra, Gárdonyi Géza Művelő-
dési Ház és Könyvtár
A 4-12 éves korosztályt várják. A foglalko-
zások során játékos formában sajátíthatók 
el az életkornak megfelelő jógapozíciók.

Marcipán cica
Január 28. 17 óra, Köfém Művelődési Ház
A Budapest Bábszínház előadása.

A medve horkol
Február 2. 17 óra, Vörösmarty Mihály 
Könyvtár gyermekrészlege
Családi mesedélután vetítéssel.

Játék a kastélyban
Február 3. 13 óra, Mór, Lamberg-kastély
Szó lesz a farsangi népszokásokról, lesz 
kézműves foglalkozás és rengeteg játék.

Kippkopp a hóban
Február 4. 10 óra, Mór, Lamberg-kastély 
(Radó Antal Könyvtár)
A Nefelejcs Bábszínház előadása.

Műhelytitkok
Február 4. 10 óra, Vörösmarty Mihály 
Könyvtár gyermekrészlege
A gyerekek megismerkedhetnek a gyöngy-
fűzés technikáival.

Farsangi táncház
Február 4. 17 óra, Táncház
17 óra: A Játszótárs Játékkészítő Műhely 
kézműves foglalkozása
18 óra: Népi gyermekjátszó Kneifelné Lacz-
kó Kriszta vezetésével (minden gyermeket 
jelmezben várnak)
19.15: Farsang három napjában – az Alba 
Regia Táncegyüttes Senior csoportjának 
műsora. Vendég: az Ikarus Senior csoport
20 óra: Táncházi mulatság Kiss Gábor veze-
tésével. Muzsikál a Szedtevette zenekar.

Varázsvirág – bábelőadás
Február 5. 11 óra, Igéző
Csillagtündér különleges virágokkal 
ajándékozza meg a Meseerdő lakóit. 3 
éves kortól ajánlott. Előadja: Meseerdő 
Bábszínház.

Teljesen idegenek
Január 27. és 30. 18 óra
Olasz vígjáték.

Kaliforniai álom
Január 27. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai romantikus 
film.

Balerina
Január 28. 14.15
Magyarul beszélő francia-kanadai családi 
animációs film.

Énekelj!
Január 28. 16 óra
Magyarul beszélő amerikai családi animá-
ciós film.

Az állampolgár
Január 28. 18 óra, január 31. 20 óra
Magyar filmdráma. A 28-i vetítés után 
közönségtalálkozót tartanak.

Utazók 3D
Január 28. és 30. 20 óra, január 31. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai sci-fi ka-
landfilm.
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James Farr ellen legtöbbször hiába védekeztek a franciák

Kiesés, de pozitív mérleg
somos zoltán

Véget ért az európai kupakaland: az Alba Fehér-
vár az idén életre hívott FIBA Európa-kupában 
lejátszotta utolsó meccsét is. A Pau Orthez egy 
triplával volt jobb.

Azért lett utolsó a keddi cso-
portrangadó, mert vereségével 
nem jutott az egyenes kieséses 
szakaszba a magyar bajnokság 
listavezetője. Nagyon reméltük, 
hogy nem így lesz, és minden ok 
meg is volt a bizakodásra. Egy-
részt a francia sztárcsapatot, a 
Pau-Orthezt hazai pályán fogadta 
az Alba, márpedig a Gáz utcai 
csarnokban eddig francia, belga, 
portugál, román, cseh együttes is 
vizitált a szezonban, de győz-
nie egyiknek sem sikerült. De 
nemcsak itthon volt jó az Alba, 
hiszen összesen nyolc győzelmet 
aratott tizenkét mérkőzésén a 
kupában, háromszor idegenben 
is megverte aktuális ellenfelét, 
vagyis hat riválisból három 
egyszer sem tudta legyőzni. 
Nagyszerű mérleg ez, az összkép 
pozitív, még ha a Pau csapatába 
bele is tört Lóránték bicskája. 
A rendkívül atletikus, magas 
és legalább ennyire magabiz-
tos francia élgárda az egyetlen, 
amelytől két vereséget szenvedett 
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Majdnem bravúr után papírforma Falmászóverseny kicsiknek, nagyoknak

Bobana Klikovac egyre jobban beilleszkedik a csapatba Aki nem fél a magasban és szereti a kihívásokat, annak irány a falmászóterem! 

kaiseR tamás kaiseR tamás

Vasárnap könnyen bravúros eredményt érhetett 
volna el az EHF-kupában az esélyesebb francia 
Brest Bretagne ellen az Alba Fehérvár KC. 

A franciák az első, míg a házigaz-
dák a második félidőben voltak 
jobbak. Deli Rita lányai a hajrába 
háromgólos előnnyel fordultak, de 
a Brest nem adta fel, és a végén egy 
fehérvári hibából megindultak és 
egyenlítettek. A 25-25-ös döntetlen-
nek köszönhetően három kör után 
egy-egy győzelemmel, döntetlen-
nel és vereséggel áll a sorozat B 
csoportjában a Fehérvár. Vasárnap 
pedig éppen Franciaországban 
játszik majd a csapat. 

A fal- vagy sziklamászás inkább extrém sport, 
mint tömegsport. De a III. Rotpunkt nehézségi 
falmászóversenyen kiderült: nemtől, kortól 
függetlenül bárki mászhat!

A verseny pedig ezúttal is – csak-
úgy, mint eddig mindig – nevezési 
csúcsot hozott: szombaton több 
mint nyolcvanan álltak rajthoz az 
István Király Általános Iskolában. 
Az indulók között voltak kicsik, 
akik már nem is olyan kezdők a 
sportágban, profik, akik évek óta 
másznak, de Vígh Melinda szemé-
lyében egy világbajnoki ezüstérmes 

paramászó is. Székesfehérváron 
kívül érkeztek falmászók Budapest-
ről, Miskolcról, Szegedről és Veszp-
rémből is. Ez pedig mutatja, hogy 
komoly rangja van a viadalnak, 
és igény is van rá akkor, amikor 
az időjárás nem teszi lehetővé a 
szabadban való mászást. 
Mert éppen ez utóbbiban látja a 
sportág igazi szépségét a Rotpunkt 
Sziklamászó Egyesület elnöke: „A 
sziklamászás során olyan helyekre, 
érintetlen, gyönyörű területre jutunk el 
mi, sziklamászók, ahová az átlagember 
talán soha. A sziklamászás nem csak 
egy sport, ez egy életforma is!” – je-
lentette ki Abonyi Gábor. 

el az Alba, de ez a második, a 
kedd esti tényleg nem sokon 
múlt. Hét pontnál több egyszer 
sem volt a csapatok között, rá-
adásul ennyivel az Alba vezetett. 
De túl sok volt a hiba, az ideges-
kedés, a vitatható játékvezetői 

ítélet, így nem sikerült elhúzni. A 
legvégén pedig a tizenkilenc éves 
Elie-Franck Okobo triplájával a 
Pau nyert 81-78-ra. 
A dobásnál az a James Farr 
maradt le egy gondolattal, aki 
amúgy a fehérváriak legjobbja 

volt a meccsen: „Sajnos lecsúsztam 
egy váltásról, és bár a csapattár-
sak biztos nem engem okolnak, én 
magamat hibáztatom.” – kesergett 
a sajtótájékoztatón az amerikai 
center. Pedig rajta tényleg nem 
múlt – és ez az egész Európa-ku-
pa-szereplésre igaz – hiszen 
átlagban alig húsz percet tölt-
ve a pályán 13.2 pontos és 5.7 
lepattanós átlagot mutathat fel 
az erős nemzetközi mezőnyben. 
Az Alba harmadik legértékesebb 
játékosa volt a teljesítményin-
dex alapján (10.7), nála csak 
Justin Edwards (15.9) és Lóránt 
Péter (14.7) mutatói jobbak. Az 
is biztos, hogy Farr, Edwards és 
talán mások is felhívták magukra 
a külföldi klubok figyelmét – ez 
is hozama lehet a jó nemzetközi 
szereplésnek. 
De feladat azért a közeljövőben 
is akad, és az a csapat, mely a 
Chalonnak, a Pau-Ortheznek, a 
Benficának vagy a Kolozsvárnak 
is méltó ellenfele volt, a hazai 
mezőnyben is szép eredmények-
re számíthat. Könnyű dolga 
persze a bajnokságban és a Ma-
gyar Kupában sem lesz – szom-
baton például a meglehetősen 
rapszodikus szombathelyi Falco 
otthonában kellene folytatni a jó 
szereplést.

A két Brest elleni találkozó kö-
zött szerdán a Kispest várt az NB 
I-ben Sipeki Flóráékra. Az utolsó 
helyezett ellen olykor remekeltek 
a fehérváriak, és bár a második 
félidőben tizenkettővel is vezettek, 
végül „csak” héttel, 36-29-re nyert a 
legjobb négy közé vágyó alakulat. 
A kötelező letudása után ismét a 
Brestre koncentrálnak Deli Rita tanít-
ványai. A vezetőedző elmondta, hama-
rabb kell megszűrni a francia támadá-
sokat, és a szélső védőknek is jobban 
be kell segíteniük a ketteseknek, ha 
nyerni akar idegenben a Fehérvár. És 
ha hasonló kiélezett végjátékot hoz 
a vasárnapi találkozó, mint a hazai, 
akkor sokkal nyugodtabbnak kell 
maradni az utolsó percekben!
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Felemás kezdés

Sarauer fékez, de a Volán szerencsére nem fékezett a Villach ellen

tóth Dániel

Egy vereséggel és egy győzelemmel kezdte az 
EBEL középszakaszát a Fehérvár AV19. A magyar 
csapat Grazban alulmaradt, a Villach ellen 
azonban lélekemelő sikert aratott hazai jégen, 
így életben tartotta a reményt a rájátszásba 
kerülésre.

Az már múlt héten biztos volt, 
hogy az osztrák bázisú pontvadá-
szat alsóházának két – papíron 
– legerősebb csapata ellen nyitja 
a középszakaszt a Fehérvár AV19. 
A magyar EBEL-együttes a négy 
bónuszponttal indító Graz otthoná-
ban 5-2-es vereséget szenvedett, a 
stájerek így elléptek Benoit Laporte 
együttesétől. 
Vasárnap a hat extraponttal és egy 
Ljubljana elleni sikerrel rajtoló 
Villach látogatott az Ifjabb Ocskay 
Gábor Jégcsarnokba. Egy esetle-
ges vereség a karintiai alakulattal 
szemben akár meg is pecsételhet-
te volna Rajna Miklósék sorsát, 
akik azonban összekapták magu-
kat, és bátran kijelenthető, hogy 
lélekemlő, 6-2-es diadalt arattak a 
rivális felett. 
„A mérkőzés előtt az öltözőben 
mindenkin látszott, hogy elképesztően 
bizonyítani szeretne és koncentrál.” 
– emlékezett vissza a válogatott 
kapus a találkozóra. – „Mindenkép-
pen szerettünk volna elindulni felfelé 

Sportműsor
A szomszédos hasábokon 
olvasható EBEL-jégkorong 
több felületen is jelen lesz 
a Fehérvár Médiacentrum-
ban a következő napokban. 
Pénteken a szekesfehervar.hu 
portálon élőben lesz látható 
a Ljubljana elleni középsza-
kasz-mérkőzés, amelynek fel-
vételét szombaton a Fehérvár 
Televízióban is megtekinthe-
tik. Az internetes közvetítés 
mindig igen népszerű, egy 
győzelem után pedig jólesik 
ismét visszanézni a meccset. 
Reméljük, az élet most is így 
szerkeszt… Hokit persze má-
sik bajnokságban is játszanak, 
az sem maradhat ki a műsor-
ból. A MOL-ligában érintett 
„kis Volán” jövő hétfőn a 
MAC csapatát fogadja, ez is 
megy online-közvetítésben, 
majd másnap a tévében. De 
már lapunk megjelenésének 
napján, csütörtökön is van 
sport a dobozban: a kézilab-
dás lányok Kispest elleni talál-
kozója. Vasárnap a Falco–Alba 
Fehérvár kosárlabda-rangadó 
várja este a tévénézőket. Ne 
felejtsék, hétfőn, szerdán 
és pénteken a Sportpercek, 
szerdán ráadásban a Bajnokok 
Városa is sporttartalommal 
várja a fehérváriakat a képer-
nyő elé!
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Szent István kupa ötödször Újabb sikerekre készülnek

A tavalyi győztes Real Madriddal is játszik az Alba Farkas Ágnes (jobbról) bízik az újabb sikerekben

somos zoltán kaiseR tamás

Ötödik alkalommal rendezik meg Székesfehér-
váron Európa egyik legrangosabb utánpótlás 
kosárlabdatornáját, a Szent István kupát. 
Idén is nyolc csapat méri össze erejét. Az Alba 
Fehérvár-DKKA együttesén kívül a Real Madrid 
és a Barcelona is pályára lép.

A spanyol gigászokkal eleve meg-
lehetősen veretes az U16-os torna 
mezőnye, ám ezzel még korántsem 
teljes a kép. A házigazdák mellett 
a korosztályos magyar válogatott, a 
német Bayern München, a horvát 
Cibona Zágráb, a szerb Partizan 
Belgrád és az olasz Stellazzurra 
Róma is parkettre lép a Bajnokok 
Városában.
Sajnos szomorú apropója is van az 
idei seregszemlének: a szervezők 

Nem kerülték el tavaly a hazai és nemzetközi 
sikerek a Fehérvár Karateakadémia sportolóit. 
Sensei Bőke Béla tanítványai szekérderéknyi 
érmet szereztek itthon és külföldön is. A vezető-
edző bízik benne, hogy a 2017-es esztendő is 
hasonlóan eredményes lesz. 

Ennek érdekében egyhetes edző- 
táborba vonultak a fehérvári 
karatékák. A három helyszínen 
(Csákvár, Gánt, Zámoly) tartott 
táborban még az állóképességé és 
az erőfejlesztésé volt a főszerep. A 
folytatásban azonban már a tech-
nikai edzések is előtérbe kerülnek. 

Nem véletlenül, hiszen kevesebb 
mint egy hónap múlva már a tata-
min kell bizonyítani! 
Farkas Ágnes számára is sok szép 
sikert hozott a mögöttünk hagyott 
esztendő: magyar bajnok lett, a 
KWU világbajnokságon pedig az 
igen előkelő hatodik helyet szerezte 
meg. Ági komoly célokkal vág neki 
az idei versenyszezonnak: „A tavasz 
folyamán a diákolimpiai elődöntő 
illetve döntő lesz a két legfontosabb 
verseny. Ezeken a dobogó a cél, de 
a németországi Európa-bajnokságon 
is – amely egy igazán nagy viadal lesz 
– szeretnék jól szerepelni, küzdelmeket 
nyerni!” 
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a tornát a tragikus hirtelenséggel 
elhunyt Zentai Levente, az U16-os 
válogatott technikai vezetője emlé-
kének ajánlják.
Az Alba Fehérvár-Dávid Kornél 
Kosárlabda-akadémia a tavalyi 
hetedik hely után szeretne már a 
csoportkörben a Bayern, a Partizan 
és a Real Madrid ellen is meglepe-
tést okozni.
A torna január 26-án csoportmér-
kőzésekkel kezdődik, és 29-én, 
vasárnap a helyosztókkal zárul. 
Akár az is megtörténhet, hogy a 
fináléban a Barca és a Real Madrid 
találkozik, bár kétségkívül jobban 
örülnénk mondjuk egy Alba-Barca 
párosításnak...
Az Alba Regia Sportcsarnokban a 
torna valamennyi meccsét ingyene-
sen tekinthetik meg az érdeklődők.

a tabellán, és ez látszott is a teljesítmé-
nyünkön. Mindenki végig összepon-
tosított, csapatként játszottunk, ennek 
köszönhető a siker.”
A Fehérvár így jelenleg negyedik 
helyen áll az alsóházi minitabellán, 
a rájátszást érő második pozíciótól 
hat pont választja el a csapatot. 
„Tudjuk, hogy rengeteg dolgunk van 
még. Fontos volt ez a győzelem, de 

emellett még legalább hét kell ahhoz, 
hogy ott legyünk a rájátszásban.” – 
mondta Rajna.
A fehérváriak pénteken az Olim-
pija Ljubljana gárdáját fogadják 
majd, vasárnap pedig Dornbirnba 
látogatnak. Egy hatpontos hétvégé-
vel üldözőitől mindenképpen ellép-
hetne a csapat, sőt akár rájátszást 
érő pozícióba is kerülhet.
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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.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Iroda:
• Honvéd u. 1 . szám alatti irodaépületben 

38 m2 irodahelyiség;

Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Kelemen B. utcában 

(89 m2) használaton kívüli hőközpont;
• Bátky Zsigmond utcában (148 m2) 

használaton kívüli hőközpont;
• Széchenyi u. 36. szám alatt , használaton 

kívüli hőközpont (55 m2);
• József Atti la kollégiumnál (Hosszútsétatér 

felől) 68 m2-es használaton kívüli 
hőközpont;

Rendezvényhelyiség:
• Beregszászi u. 10. szám alatti pinceklub 

max. 40 fő részvételéig;

Garázs, parkolóhely:
• Lövölde u. 1/A szám alatt 2 db BWM garázs;
• Lövölde u. 1/A szám alatti udvarban 1 db 

parkolóhely

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok 
energiatanúsítását!

Érdeklődés:
 SZÉPHŐ Zrt. , 8000 Székesfehérvár,
   Honvéd u. 1 . szám alatti   

  ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

Telefon: 22/541-307
e-mail : info@szepho.hu;
  ingatlankezeles@szepho.hu

A Depónia Nonprofit Kft.
JÁRMŰFENNTARTÁSI TECHNIKUST

keres az alábbi feltételekkel:

Elvárás:

• Szakirányú felsőfokú végzettség
• 7,5 tonna feletti  tehergépjármű javítás területén szerzett 

5 éves tapasztalat
• Számítógépes ismeretek, diagnosztikai programok ismerete
• Hidraulika rendszerek ismerete, javításában szerzett 

tapasztalat

Előny:

• „C” kategóriás jogosítvány
• Angol, német nyelvtudás
• Lakatos, hegesztő munkában szerzett jártasság

Szakmai önéletrajzokat 2017. 02. 09-ig várjuk 
a munkaugy@deponia.hu  e-mail címre.


