
Jönnek a robotok! 
 3. oldal

Tehetségek a színpadon és a 
levegőben	 6. oldal

Korszerű	is,	szép	is! 
 8. oldal

Most	győzni	szeretnék! 
 10. oldal

Egyedül, mégis jó társaságban
5. oldal

2018. február 1.

A  H E T I L A P

Közéleti hetilap
FehérVár Otthon oldal

a FehérVár
Magazinban!

9. oldal

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló



2 2018. február 1.FehérVár Közélet

Megújul	a	velencei	tábor

Itt épül majd a parkolóház, jelenleg a tervezés folyik

Heiter DáviD tamás

Múlt héten pénteken megtartotta idei első ülé-
sét Székesfehérvár képviselő-testülete. Döntés 
született a Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor 
felújításáról, a Palotai úti parkolóház terveinek 
elkészítéséről, továbbá arról, hogy támogatják 
a székesfehérvári fiúgyermekek ingyenes HPV 
elleni oltását.

A Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor 
épülete és annak környezete a Mo-
dern Városok Programjának köszön-
hetően kormányzati támogatásból 
szépülhet meg. A tervezési feladatok-
ra a közgyűlés pénteken megindította 
a közbeszerzési eljárást. A felújítás 
után a főépület télen is alkalmas lesz 
majd gyerekek fogadására.
A képviselők szintén közbeszerzési 
eljárást írtak ki a Palotai úti parko-
lóház tanulmányterveinek elkészí-
tésére. Cser-Palkovics András arról 
beszélt, hogy megkapták az ehhez 
szükséges előkészítési és tervezési 
forrásokat az államtól: „A tervezésre 
a pályázatot kiírtuk. Ez részben engedé-
lyes terveket, részben tanulmányterve-
ket is tartalmaz. Az már látszik, hogy 
több száz parkoló kialakítására nyílik 
majd így lehetőség.” 
A Palotai úti parkolóházhoz 
kapcsolódó napirendi pontot az 
egész baloldali frakció támogat-
ta: „Hónapok óta mondjuk, hogy a 
parkolási problémákat meg kell oldani 
Székesfehérváron. Ezzel is nehézkes 

Ösztöndíjjal	támogat	a	város

Közel nyolcvan diák vehette át a Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíjat Cser-Palkovics András 
polgármestertől és Fűrész Istvántól, az alapítvány kuratóriumi elnökétől. A diákok havonta – attól 
függően, hogy általános vagy középiskolások, főiskolások vagy egyetemisták – háromezer- 
ötszáztól tizenegyezer forintig terjedő összeggel gazdálkodhatnak.                                                R. H.

A középiskolások áttekintették a tanév első felének programjait, de szóba kerültek a következő félév 
eseményei is. Nagy Boglárka, a diáktanács elnöke számos sikeres rendezvényt említett, ami a diáktanács 
nevéhez fűződik: beszélt a tanévindító velencei tábor tapasztalatairól, szóba került az októberi tisztújítás, 
de megemlítette az adventi napot és flashmobot is. Az ülésen a diákok megvitatták a második félév mun-
katervét, meghatározták a feladatokat, és jelölteket állítottak a Fehérvár Ifjúságáért díjra is.        Sz-M. D
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Az	elűzetésre	emlékeztek

Bemutatkozott	a	Jobbik	jelöltje

Felhívás	emlékdiploma 
iránti	kérelem	benyújtására

Féléves	közgyűlést	tartott	a	diáktanács

SzűcS-Molnár Diána

rába Henrietta

A magyarországi németek elhurcolásának és 
elűzetésének emléknapja alkalmából szervezett 
megemlékezést a Székesfehérvári Német Nemze-
tiségi Önkormányzat. Az eseménynek a Királykút 
Emlékház adott otthont.

Az Országgyűlés 2013-ban nyilvání-
totta január 19-ét a magyarországi né-
metek elhurcolásának és elűzetésének 
emléknapjává. 1946-ban ezen a napon 
kezdődött meg a németek szervezett 
elűzetése az otthonaikból kényszerrel 
nyugatra telepítendő első budaörsi 
lakosokat szállító vonatszerelvény 
elindításával. 
A Székesfehérvári Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat múlt szombaton 

Eldőlt, ki lesz Fejér megye 1-es számú 
választókerületének Jobbikos országgyűlési 
képviselőjelöltje. Tóth Nóra Tímeát Dúró Dóra 
országgyűlési képviselő mutatta be a sajtó 
munkatársainak.

„Ha egy női képviselőjelöltet mutatunk 
be, az mindig egy figyelemfelhívás, és 
kifejezi azt, hogy szeretnénk a nőket 
helyzetbe hozni. Ezt a programunkban 
is ki fogjuk fejteni, ahogyan azt is, 
hogy erősítenénk az apák szerepválla-
lását a családban. Emellett fontosnak 
tartjuk, hogy a fiatalok is beleszóljanak 
a politikába.” – mondta Dúró Dóra, 
a Jobbik országgyűlési képviselője.
A Jobbik minden testülete támogat-

Székesfehérvár önkormányzata kéri azokat 
a nyugdíjas pedagógusokat, akik diplomá-
jukat 50, 60, 65, 70 illetve 75 esztendeje 
vették át, nyújtsák be emlékdiploma iránti 
kérelmüket. Telefonon és személyesen is 
lehet segítséget kérni az ügyintézéshez 
február 28-ig.

Székesfehérváron hagyomány, 
hogy minden évben köszön-
tik az 50, 60, 65, 70 illetve 75 
esztendeje végzett óvónőket, 
tanítókat és tanárokat. Az 
emlékdiplomákat a Városháza 
Dísztermében ünnepélyes ke-
retek között adják át a generá-
cióknak utat mutató pedagó-
gusoknak, köszönetet mondva 
a pályán eltöltött évekért, a 
nevelőmunkájukért, a tanítvá-
nyok sikereiért.
Az önkormányzat kéri azokat a 
székesfehérvári közoktatási in-
tézményekből nyugdíjba vonult 
és érintett pedagógusokat, akik 
emlékdiploma iránti kérelmük 
intézéséhez segítséget kérnek, 
legkésőbb február 28-ig jelent-
kezzenek az alábbi elérhetősé-
gen: Mazzag Károlyné, Polgár-
mesteri Hivatal Személyügyi 
Iroda (Telefon: 22 537 189 vagy 
személyesen ügyfélfogadási 
időben, azaz szerdán 8 és 12 ill. 
13 és 18, pénteken 8 és 12 óra 
között).
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már negyedik alkalommal szervezett 
megemlékezést, mely a magyar és a 
sváb himnusz közös eléneklésével 
kezdődött. Ezt követően a Felsővárosi 
Általános Iskola diákjai adtak műsort, 
majd Márkus Beáta doktorandusz tar-
tott előadást a megemlékezőknek arról, 
hogy a kiűzött emberek miként integ-
rálódtak, milyen nehézségekkel voltak 
kénytelenek megbirkózni. De lapunk-
nak beszélt a jövőről is: „Van okunk 
optimistának lenni, hiszen a magyaror-
szági népszámlálások azt mutatják, hogy 
a német nyelvű kisebbség száma ugyan 
csökken, viszont akik magukat német nem-
zetiségűnek vallják, azok száma növekszik. 
Úgy tűnik, nemcsak a nyelvében él ez a 
nemzetiség. A közös múlt ismerete miatt is 
fontosak ezek a rendezvények.” 

lesz még a belvárosban parkolni, de ez 
maximálisan támogatható elképzelés!” 
– mondta Földi Judit, a Demok-
ratikus Koalíció önkormányzati 
képviselője. 
Horváth-Tancsa Ágnes, a Jobbik 
képviselője arról beszélt, hogy a par-
kolóházhoz háromféle tervezet is ké-
szül majd: „Kértem, hogy a tervezetek 
kerüljenek vissza a bizottság illetve a 
közgyűlés elé, hogy mi tudjuk kiválasz-
tani a legalkalmasabb elképzelést.”

A testület idén is támogatta a 
tizenkettedik életévüket betöltött 
székesfehérvári fiúgyermekek 
ingyenes HPV elleni oltását. 
Döntés született arról is, hogy 
bérbe adják a Sörház téren a 
kollégiumot, továbbá hamarosan 
elkezdődik a beruházás a Budai 
út és Zrínyi utca melletti terüle-
ten, ahol a Corvinus székesfehér-
vári campusát bővítik a felújított 
épülettel.

ta, hogy Fejér megye 1-es számú vá-
lasztókerületében Tóth Nóra Tímea 
induljon a választáson. A képvi-
selőjelölt programjában kiemelten 
szerepel Székesfehérvár tömeg-
közlekedésének jobbá tétele és a 
parkolóhelyek számának növelése. 
Emellett az egészségügy helyzetét 
is orvosolni szeretné. Véleménye 
szerint meg kell becsülni Székes-
fehérváron az egészségügyben 
dolgozókat, ehhez pedig béremelés 
szükséges. A képviselőjelölt célja, 
hogy a fiatalokat programjával a 
városban tartsa: „Ehhez szükség van 
bérlakásépítési programra, illetve arra, 
hogy az emberek tisztességes béreket 
kapjanak!” – mondta el a Fehérvár 
Televíziónak Tóth Nóra Tímea.
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Megmentik	az	öreg	platánt Szeméthegy	a	külvárosban	

A hatvanéves platánt megtámasztással 
próbálják megmenteni a szakemberek

Az illegális szemétlerakó miatt többen is tettek bejelentést. A hulladékot azóta elszállították.

ScHéDa Szilvia DáviD renáta

Nem vágják ki az Országzászló téren álló 
hatvanéves platánfát, ehelyett statikai 
megtámasztással próbálják megmenteni, óvva 
ezzel a belváros zöldfelületét is. Az átépítési 
munkálatok során megsérült a fa gyökere, ezért 
dönteni kellett az esetleges kivágásról vagy 
megmentésről.

Szeptember óta zajlik az Ország-
zászló tér felújítása, ám a földmun-
kálatok során észlelték, hogy a 
közeli patika melletti nagy platánfa 
támasztógyökerei nem a föld alá, 
hanem oldalirányba, a Virágóra 
felé, közel a talajfelszínhez nőttek, 
ami így a fa köré tervezett bur-
kolat kialakítását akadályozza. A 
gyökerek a földmunkavégzés során 
megsérültek, ezért dönteni kellett a 
fa megtartása vagy kivágása között. 
„Minden kivágás faültetési kötelezett-
séget von maga után. Egy ilyen idős 
platánnak a megmentése kulcsfon-
tosságú. A közművek elhelyezkedése 
nem tenné lehetővé, hogy itt, a téren 
pótoljunk.” – mondta Kálmán Lilla, 
a Polgármesteri Hivatal Környezet-
védelmi Irodájának vezetője. 
Vojtek Tímea, a tér tájépítész-ter-
vezője újragondolta a felújítási 
koncepciót: „Statikus és tájépítész 
kooperációjával jött létre az a terv, 
ami a fa megmetszését irányozta elő, 
hogy a gyökérzet és a korona megfelelő 
arányba kerüljön egymással. Megter-
veztük az alátámasztást is, ami körül-

Építési törmelék, kommunális hulladék, hatal-
mas szeméthegy – ezt tapasztalhatta az, aki az 
elmúlt időszakban a Vág utcában közlekedett. 
Egy internetes oldal hívta fel a figyelmet az 
illegális szemétlerakóra, ezt követően a hulla-
dék elszállítását azonnal megkezdték. Hatósági 
eljárás nem indult az ügyben.

Szeméthegyek hada, kupacokban 
álló hulladék. A székesfehérvári 
Vág utca végén megdöbbentő lát-
vány fogadta az arra közlekedőket 
az elmúlt hónapokban. Törmelé-
ket, műanyag illetve elektronikai 
hulladékot raktak le a helyszínre. 
A szeméthalom miatt állítólag már 
többen tettek bejelentést. Múlt hé-
ten végül a terület egyik használója 
kezdeményezte a szemét elszál-
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Jönnek a robotok!

Az Alba Innovár Londonban is bemutatkozott

látrányi viktória, rába Henrietta, SzűcS-Molnár Diána

Magyarországon egy év alatt tizenhárom 
százalékkal nőtt a gyárakban az ipari robotok 
száma. Fejér megyében több gyárban, sőt már 
patikákban is használják őket. A Nemzetközi 
Robotikai Szövetség pedig további felfutásra 
számít. Hogy mindez milyen hatással lesz a 
piacra, arról Laufer Tamást, az Alba Innovár 
vezetőjét kérdeztük.

A Nemzetközi Robotikai Szövetség 
pozitívan értékeli a magyar robo-
tizációs folyamatokat. A 2017 és 
2020 közötti időszakban az eladá-
sok emelkedését várja a nemzetkö-
zi szervezet, elsősorban az autóipa-
ri kapacitásbővítő beruházásoknak 
köszönhetően. 
Laufer Tamás, az Alba Innovár ve-
zetője szerint is további emelkedés 
várható, ami hatással lesz majd a 
munkaerőpiacra. A szakember úgy 
látja, hogy a következő két évben 
csak Székesfehérváron százötven-
milliárd forintos beruházást végez 
a négy legnagyobb multinacionális 
cég: „Ezek a cégek, gyárak jelentősen 
növelni fogják a termelékenységüket. 
Ennek érdekében drága robotsorokat 
fognak vásárolni. Szükségük lesz 
technológusokra, mérnökökre, több 
ezer olyan emberre, akik programoz-
zák, javítják a robotokat. Őket meg kell 
találni, át kell képezni.” 
Fejér megyében, sőt Fehérváron 
is több cég gyárában használnak 
már robotokat. Többen a haté-
konyság javulását várják tőlük. 
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belül két évig mankóként támasztja 
majd meg a fát.” 
A tartószerkezet látványa a meg-
újuló téren többek nemtetszését 
válthatja ki, ugyanakkor szükséges, 
mert óvja a platánt, hogy a jövőben 
is gyönyörködhessünk lombkoro-
nájában.

líttatását a helyszínről. Skultéty 
József, a közeli MÉH-telep vezetője 
azt mondja, a szemetes terület 
nagy része nem az övék, de ők is 
használják, ezért úgy döntöttek, 
saját költségükön elszállíttatják a 
hulladékot. 
A telephely vezetője hozzátette: 
nem ők, és nem is a környék vállal-
kozásai szemetelnek. Valószínűleg 
illegálisan, éjszakánként rakják le 
ismeretlenek a hulladékot. 
Kálmán Lilla, a környezetvédelmi 
iroda vezetője elmondta: az ille-
gális hulladéklerakások felszámo-
lása jegyzői hatáskörbe tartozik. 
Lakossági bejelentés alapján és más 
hatóság jelzése után is eljárást indí-
tanak. Ebben az ügyben – mivel a 
hulladék elszállítása megkezdődött 
– erre nem volt szükség.

Bár néhány éve még talán sokan 
önök közül is azt gondolták, hogy 
a robotika, a robottechnológia 
még a jövő technológiája, mára 
egyre inkább nyilvánvalóvá válik, 
hogy ez a jövő éppen napjainkban 
zajlik. Erre kell felkészülni gyere-
keinknek is! Az oktatás területén 

városunk szerencsés helyzetben 
van, hiszen a legkorszerűbb 
technológia jelen van Székesfehér-
váron, nem kell ezért a glóbusz 
másik felére utazni! 
Erről a világ legnagyobb okta-
tástechnológiai kiállításán is 
meggyőződhettek az érdeklődők 

Londonban, ahol az elmúlt napok-
ban harminckettedik alkalommal 
rendezték meg a Bett Show-t A 
nemzetközi seregszemlére több 
mint harmincötezer látogató 
érkezett száznál is több országból. 
A látogatók nem kis részét a brit 
tanárok, iskolavezetők, szakembe-
rek teszik ki minden évben, akik 
gyakran itt vásárolják meg a mun-
kájukhoz szükséges tananyagokat, 
szoftvereket, szolgáltatásokat. 
Az Alba Innovár Digitális Élmény-
központ munkatársainak nagy 
lehetőség volt részt venni a Show-n. 
Bialkó László Gergő, az Alba 
Innovár Digitális Élményközpont 
oktatója elmondta: „Két ok miatt 
is nagyon jó ez a kiállítás. Az egyik 
az, hogy mi is, mint Alba Innovár, 
megmutathatjuk, hol tartunk ezen a 
téren. Másrészt nagyon sokat tanulha-
tunk másoktól. Európa minden országa 
bemutatkozik ezen a kiállításon. Ma-
gyarországról huszonöt cég érkezett. 
Tízen kiállítottak, tizenöten előadást 
tartottak az érdeklődőknek.” 
Az Alba Innovárt pénteken 
ismerhette meg jobban a világ. 
Az élményközpont munkatársai 
előadással készültek, bemutatták 
a híres Pepper robotot, melynek 
egyedüli példánya Magyarorszá-
gon az Alba Innovárban található. 
A kiállítás résztvevői hallhattak 
a digitális élményközpont egyéb 
eszközeiről is, a virtuális szem-
üvegről, az okospadlóról és a 
szabadulószobáról.
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Pályázati felhívás!

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából:
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi 
lakásokat piaci alapon történő bérbeadásra hirdeti meg:

 

Alapterület

37 m2

53 m2

49 m2

Szobaszám

1
2
2

Komfortfokozat

összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos

Költségelvű lakbér 
- induló ár (Ft/hó)

20.350,-
35.775,-
26.950,-

Cím
(Székesfehérvár)

Kelemen Béla u. 38. 2/2.
Mancz János u. 2/B 4/15.

Tolnai u. 8. 3/2.

Érvényesen az alábbi - együttes - feltételeknek megfelelő személyek pályázhatnak (zárójelben az igazolás módja):
1. A pályázó munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy nyugdíjszerű ellátásban 

részesül. Munkaviszony esetén munkáltatója nem áll felszámolás, adóhatósági, bírósági végrehajtás alatt (mun-
káltatói igazolás, nyugdíjszelvény, stb.),

2. A pályázó havi nettó jövedelme egyszemélyes háztartás esetén legalább 100.000,- Ft/hó, egyéb esetekben az együtt-
költöző személyeket is figyelembe véve legalább 75.000,- Ft/hó/fő (nyilatkozat az együttköltözőkről, jövedelemigazolá-
sok),

3. A pályázó és/vagy a vele együttköltözni szándékozó Székesfehérváron az elmúlt 5 évben nem volt önkormányzati tulajdo-
nú lakás jogcím nélküli lakáshasználója (nyilatkozat),

4. A pályázónak és/vagy a vele együttköltözni szándékozónak Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Székesfe-
hérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított gazdasági társaság (pl: SZÉPHŐ Zrt., Székesfehérvár Város-
gondnoksága Kft., Fejérvíz Zrt. mint közszolgáltatók) felé esedékes tartozása nincs. (nyilatkozat),

5. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó (az együttköltözni szándékozókat is figyelembe véve) az igazolt havi nettó 
összjövedelem 30 %-ánál nagyobb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.

6. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó a pályázat benyújtásához képest egy éven belül piaci bérlakás-pályázaton a 
Gazdasági Szakbizottság döntése szerint nyertes ajánlatot tett, de a bérleti szerződést önhibájából nem kötötte 
meg.  

7. Amennyiben a nyertes pályázó a pályázat elbírálásának időpontjában Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata tulajdonában lévő valamely bérlakás bérlője, a lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a 
meglévő bérleti szerződését a bérlő felmondja és a lakást a tulajdonos birtokába adja.

8. A nyertes pályázó és a vele együttköltözni szándékozó nagykorú, székesfehérvári bejelentett lakóhellyel rendel-
kező személy 90 napnál nem régebbi adóigazolással köteles igazolni azt, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Jegyzője, mint helyi adóhatóság felé adótartozása nincs.

9. Pályázó 25.000,- Ft pályázati biztosíték megfizetésére köteles, amelyet a Székesfehérvári Városfejlesztési Köz-
hasznú Nonprofit Kft. Raiffeisen Bank Zrt. székesfehérvári fiókjánál vezetett 12023008-01131183-00100001 szá-
mú számlájára kell
– átutalni, 
– bármely Raiffeisen Bankfiókban, készpénzben befizetni.

A pályázati biztosíték akkor minősül megfizetettnek, ha az legkésőbb a kihirdetési szakaszt követő napon 10:00 
óráig a Városfejlesztési Kft. számlájára megérkezik. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a lakás-
bérleti szerződés megkötéséig fizetendő 2 havi óvadékba beszámításra kerül, a többi pályázó részére a pályázati biz-
tosítékot a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. az eredményhirdetést követő 15 napon belül, 
kamatmentesen visszautalja az adott bankszámlára, illetőleg a pályázó lakcímére. A pályázati biztosíték visszajár 
a pályázati felhívás Önkormányzat részéről történő visszavonása, a pályázati eljárás indokolás nélkül eredményte-
lenné nyilvánítása esetén is. Amennyiben a lakásbérleti szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható okból 
vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, a befizetett pályázati biztosíték az Önkormányzatot illeti meg. 

Pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről letölthető:  
http://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati_kiirasok

További részletek a www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehér-
vár, Városház tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező  
Székesfehérvár belterület 8533/9 hrsz. alatt felvett, „általános iskola” meg-
nevezésű, a természetben 8000 Székesfehérvár, Budai út 90. szám alatt  
található ingatlan épületrészének oktatás céljára történő bérbe adására.

A részletes pályázati kiírás az Önkormányzat honlapjáról (www.szekesfe-
hervar.hu; „Ingatlan pályázatok” aloldal) letölthető, illetve térítésmentesen 
átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyon-
gazdálkodási Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/1. irodában, 
tel: 22/537-253) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 12. (hétfő) 12 óra

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, 
Városház tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező Székesfe-
hérvár, 4255/6 hrsz-ú, a természetben, 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1. 
szám alatti, „kivett kollégium és tanműhely” megnevezésű ingatlan kollégi-
um épületrészére szálláshely céljára történő bérbe adására.

A részletes pályázati kiírás az Önkormányzat honlapjáról (www.szekesfe-
hervar.hu; „Ingatlan pályázatok” aloldal) letölthető, illetve térítésmentesen 
átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyon-
gazdálkodási Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/1. irodában, 
tel: 22/537-253) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 5. (hétfő) 12 óra

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 feltéte-
lek biztosítása Bérlő feladata és költsége.

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

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

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

A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó 3 hónapnál nem régeb-
bi igazolással bizonyítsa, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője - mint önkor-
mányzati adóhatóság - felé nincs adótartozása.

A pályázati hirdetmény közzététele: 2018. február 1.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. február 16-án 12.00 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 hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között. 

Bérbeadás
időtartama 

5 év
5 év
5 év
5 év

5 év

Bérleti díj 
Ft/m2/hó+ÁFA

360,-
360,-
360,-
400,-

50,-

GARÁZS

LÉGÓPINCE

Helyiség címe

Kelemen Béla utca 7. szám alatti, 2. jelű
Martinovics utca 2. szám alatti, 4. jelű
Tóvárosi ln. 26-28. szám alatti, 8. jelű
Vörösmarty tér 10. szám alatti, 4. jelű

Karinthy Frigyes utca 6.

Terület 
(m2)

14
14
15
17

87

Megnevezés

garázs
garázs
garázs
garázs

légópince

Újabb	fejlesztések	Csalán
A jövőben újabb fejlesztések várhatóak a Depónia csalai telep-
helyén: bővül a létesítmény, fejlesztik a szelektív gyűjtést, és 
körülbelül másfél év múlva ideköltözik a cég a Sörház térről.

Steigerwald Tibor, a cég ügyvezetője elmondta, 
hogy a csalai telepen több mint negyven fő dol-
gozik. Éves szinten vegyes hulladékból körül-
belül hatvanezer tonna, zöldhulladékból tízezer 
tonna, szelektíven gyűjtött lakossági hulladék-
ból hatezer-hétszáz tonna érkezik ide. Jelenleg 
dolgoznak az európai támogatású KDV-projekt 
tervezésén és a kapcsolódó közbeszerzéseken: 
ötszázezer embert érintő, másfél milliárd forint 
értékű programról van szó, aminek a fele fogja 
Székesfehérvárt szolgálni létesítményekkel, 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, 
Városház tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonát ké-
pező székesfehérvári 524/3 hrsz-ú, Székesfehérvár, Vörösmarty tér 12. 
szám alatti ingatlana értékesítésére. 

A részletes pályázati kiírás térítésmentesen átvehető Székesfehérvár Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján 
(Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/1. irodában, tel: 22/537-264) 
hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között, vagy letölthető a 
www.szekesfehervar.hu honlapról. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 15. csütörtök 12 óra

gépekkel. Továbbá a teljes szolgáltatási területre 
kiterjesztik a kétkukás rendszert, ami óriási 
fejlődést jelent a szelektív gyűjtésben. 
Östör Annamária önkormányzati képviselő 
elmondta, hogy a városban elsőként Öreg- 
hegyen és Csalán kipróbált új szelektív gyűjtés 
jól működik. A hulladéklerakó közelében élő 
csalaiakra figyelemmel szinte teljesen kikü-
szöbölték a szaghatást, és az újabb tervekről is 
folyamatosan tájékoztatják őket.
A tervek bemutatásán részt vett Cser-Palkovics 
András polgármester is, aki a csalai telephelyen 
megköszönte a cég dolgozóinak azt a munkát, 
ami egy nagyvárosban nélkülözhetetlen.                                           

Forrás: ÖKK 
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Egyedül,	mégis	jó	társaságban
láSzló-takácS kriSztina

A villanykapcsolót hiába kerestük, sötétben tapogatóztunk 
felfelé egy csigalépcsőn, mely a Deák-képtár Jókai utcai 
épületének emeletére vezetett. Fent már fény fogadott, de 
üres terek: harmincnyolc évig lakott itt Schaár Erzsébetnek, 
a második világháború utáni magyar képzőművészet egyik 
legkiemelkedőbb alakjának hagyatéka. Csupán egyetlen 
művet találunk magányba burkolózva: a művész édesapját 
ábrázolja, ahogy szinte beleolvad egy hatalmas karosszékbe. 
Csak azért maradt itt, mert nem fért ki az ajtón. Hova lett a 
többi ötven alkotás? Ennek jártunk utána!

Persze nem kellett messzire menni, csak egy 
emelettel lejjebb, a képtár kiállítótermébe, 
ahol múlt héten még rendezés alatt volt, 
mára pedig már megnyílt a szobrászművész 
hagyatékából rendezett kiállítás. A maga 
idejében úttörő, a vasfüggönyön túllátó, 
Nyugat-Európát megjárt Schaár Erzsébet már 
életében Fehérvár mellett tette le a voksát. 
Első nagy sikerei is ide kötötték, így aztán 
1975-ös halála után a minisztérium által 
megvásárolt teljes hagyaték városunkban 
kapott otthont. A történethez hozzátartozik, 
hogy Smohay János festőművész és kalapos-
mester a múzeumra hagyta a házát (ez a Jókai 
utca 11. szám alatti épület), így nem kellett 
azon gondolkodni, hogy hol helyezzék el 
az életnagyságú szobrokat, kisplasztikákat. 
Mindez 1980-tól állandó kiállításként volt 
jelen a múzeum életében, mígnem 2005-ben 
az épület tetőszerkezetének állapota miatt 
Schaár Erzsébet alakjai magányra ítéltettek, 
egészen mostanáig.

Minek van létjogosultsága?

A magány a művész esetében visszatérő mo-
tívum. Szűcs Erzsébet művészettörténész és a 
kiállítás másik két rendezője, Izinger Katalin 
és Győr Attila szerint ezt kommunikálni és 
közvetíteni kell. 
„Nem könnyű a közönséget behozni egy nehéz 
témára, mert a magány, az elszigeteltség, a melan- 
kólia ma nem éppen kurrens téma. Mégis azt 
gondoljuk, ha nem mutatjuk meg az életnek ezt az 
oldalát, akkor sokat veszítünk. Nálunk a múzeum- 
pedagógia nagyon erős, és ez a kiállítás most 
középiskolás diákokat szeretne megcélozni. Talán 
az irodalmon keresztül fog célt érni, hiszen itt van 
Pilinszky, Radnóti, Petőfi portréja is.” – magya-
rázza Szűcs Erzsébet. 
Persze felmerül a kérdés, milyen volt maga 
az alkotó. Magányos? „Erről nem tudunk sokat. 
1935-ben ment férjhez Vilt Tibor szobrászművész-
hez, akinek egyébként szintén vannak alkotásai a 
múzeumi gyűjteményben. De már a házasság előtt 
is jellemző volt Schaár Erzsébet szobraira a ma-
gány és a melankólia, feltehetően ilyen alkat volt. 
Bizonyos szempontból ezt ellensúlyozta vehemen-
ciájával, társaság-központúságával, információ- 
átadásával.” – meséli a művészettörténész. 
Schaár Erzsébet fia leírása alapján édesanyja 
minden nap dolgozott négy-öt órát, majd 
utána a vendégek érkezésére készülődött. Hi-
hetetlen, de minden nap szüksége volt arra, 
hogy kommunikáljon, társasági életet éljen. 
A művészete tehát a magányról szólt, de az 
élete éppen az ellenkezője volt. Egy nagyon 
szenzitív, lendületes nő, akinek rendkívüli 
érzéke volt a művészetek új irányzataihoz. 
Külföldi újságokat járatott, és társaságával 
rendszeresen megvitatták az új trendeket. 
Művészete pedig a legmodernebbnek számí-
tott korában. 
„Tulajdonképpen előzmények nélküli volt a 
munkássága, szobrászatban a második világ-
háború után még a nemzeti vonal képviseltette 
magát Kisfaludi Stróbllal, a Ferenczi István-i 
hagyománnyal. A különleges anyagokkal, a nem 
mindennapi formaképzéssel Schaár Erzsébet élen 

A lényeg a perspektívában és a részletekben rejlik
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járt.” – magyarázza Izinger Katalin művészet-
történész.

Miért éppen Fehérvár?

Az 1960-as évek évektől Fehérváron fantasztikus 
kiállítások voltak. Például a Csontváry-kiállítás 

vagy a Huszadik századi magyar művészek című 
kiállítássorozat, mely a múlt század alkotóinak 
legfontosabb ciklusait és csoportjait mutatta be. 
Nem véletlen ez, hiszen Kovalovszky Márta és Ko-
vács Péter, a múzeum akkori művészettörténészei 
a kortárs művészekkel is folyamatosan kapcsolatot 
tartottak. „Szerencséjük is volt, mert eredetileg buda-
pestiek voltak, így a kapcsolatrendszerük is oda-  
kötődött. Ezen kívül nagyon jó gondolkodótársak voltak, 
inspirálóan hatottak a művészekre, ezért azok szívesen 
állítottak ki Fehérváron.” – vallja Szűcs Erzsébet. 
Schaár Erzsébetnek két kiállítása volt Székesfe-
hérváron. Először 1966-ban mutatta be munkáit 
a múzeum Országzászló téri épületében. „Ott 
tulajdonképpen mindent bemutatott.” – meséli Izin-
ger Katalin, majd hozzáteszi: „Fehérvárnak az volt 
a nagy szerencséje, hogy az 1966-os kiállításnak is 
óriási visszhangja és sikere volt. Akkor vált ugyanis 
ennyire izgalmassá a munkássága. Tehát Fehérvár 
sikert hozott a művész számára, ez városunk rangját 
is emelte a kortárs művészeti életben.” 
A másik nagy mérföldkő egy különös egység, a 
hetvenes évek Magyarországának első environ-
ment-alkotása, mely az Utca címet viseli, és ami 
jelenleg Pécsen van teljességében kiállítva, noha 
ezt is Fehérváron mutatták be először 1974-ben. 
Részleteket a most megnyílt kiállítás látogatói 
is láthatnak a Deák-képtárban. Ember nagyságú 
szobrok, melyek egy elképzelt utcában kapnak 
helyet falakkal, ablakokkal, azokból kitekintő 
figurákkal, az utca végén pedig egy nőalakkal. 
A most kiállított darabok az eredeti hungarocell- 
installációk. Kovács Péter leírása szerint az Utca 

gondolata akkor fogalmazódott meg, amikor 
felkérték, hogy mutassa be régi portréit. Ezt a mű-
vész nem is nagyon szerette volna, aztán egyszer 
csak előállt az ötlettel, hogy épített térben szeretné 
újra megmutatni a portréit. Úgy haladt a tervezés, 
hogy egyik nap kitalálta, hogy így legyen, másnap 
pedig visszavonta, majd megint történt egy kis 

előrelépés, és újra vissza. „Úgy épült, mint Déva 
vára. Gondolhatnánk, hogy ez egy szimbolikus életút 
is, bár azt a művész nem tudhatta, hogy a kiállítást 
követő évben eltávozik, ugyanis váratlanul halt meg 
hatvannyolc évesen.” – meséli Győr Attila.

Mentornak lenni és továbbadni

„Létezik múzeum a világban, melybe minden egyes 
kiállítást kívülről hoznak be. Olyan, mintha egy színház 
csupán befogadó színházként működne. Ilyen kiállítások-
ra is szükség van, de egy múzeum tudományos munkáját 
ez érdemben nem befolyásolja.” – magyarázza Győr 
Attila, majd hozzáteszi: „A múzeum attól lesz tudo-
mányosan alkotó közeg, ha a saját gyűjteményéből kiin-
dulva dolgozik, és épít fel egy kiállítást a saját kutatásai, 
gondolati újrarendezései alapján. Szeretnénk, ha a teljes 
Schaár Erzsébet-anyag felkerülne az internetre, és mások 
által is kutathatóvá válna. Ezen dolgozunk most is.”
Szűcs Erzsébet is különleges faladatot lát ebben 
a munkában: „Ha egy művészettörténész kortárs és 
modern művészettel foglalkozik, akármilyen módon 
is, de mecénási szerepet is betölt. Hiszen a művészt 
inspirálja a kiállítóhely. Az, hogy együtt gondolkod-
nak vele, maga a lehetőség. Ha a hatvanas-hetvenes 
években nem így működött volna mindez Fehérváron, 
elképzelhető, hogy Schaár Erzsébet hagyatéka most 
nem nálunk lenne.” 
A munka tehát folytatódik. A múzeum restauráto-
rai sokat dolgoztak azon, hogy újra fényt kapjanak 
ezek az alkotások. A kiállítás csütörtökön nyílt 
meg, és a tervek szerint május 6-ig várja a látoga-
tókat.
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Tehetségek	a	színpadon	és	a	levegőben

 A Hajnal Mozgástér tagjai a színpad fölé emelkedve légtornászelemekkel kápráztatták el a közönséget

Az ifjú táncosok többek között szatmári csárdással ajándékozták meg a közönséget

Piber Patrícia a versek szerelmese. A fiatal 
lány már több oklevéllel büszkélkedhet. Ez-
úttal Szabó Lőrinc egyik versét, Az Egy álmai 
című művet adta elő.

DáviD renáta

Fülbemászó dallamokkal, versekkel, prózákkal 
és akrobatikus produkciókkal is készültek a 
diákok – huszonegyedik alkalommal rendezték 
meg a Városi Diákgálát Székesfehérváron.

Tehetséges gyermekekkel telt meg 
múlt pénteken a Művészetek Háza 
színházterme. Máté Péter egyik 
ismert dala is felcsendült a XXI. 
Városi Diákgála megnyitóján, de a 
fiatalok megidézték Szabó Lőrin-
cet, Vörösmarty Mihályt, és volt, 
aki a levegőből kápráztatta el a 
közönséget.
Mint azt Deák Lajosné önkormány-
zati képviselő mondja, ezeknek a 
programoknak közösségkovácsoló 
ereje van: „Minden bizonnyal ebben 
rejlik a program sikere és népszerűsé-
ge. A Székesfehérvári Diáktanáccsal 
együttműködve a város vezetése napi 
munkája során folyamatosan kapcso-
latban van a fiatalokkal, meghallgatja 
gondolataikat. A városban évről évre 
nő azon kulturális és sportrendezvé-
nyek száma, melyeket a diákok kérésé-
re, velük közösen szervezünk.” 
A színvonalas művészeti eseményt 
huszonegy évvel ezelőtt a Bugát 
Pál Szakközépiskola hívta életre. 
Székesfehérvár egyik kiemelkedő 
programjává nőtte ki magát az el-
múlt években, ezt mi sem bizonyít-
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ja jobban, hogy az idei esztendőben 
is zsúfolásig megtelt a programnak 
otthont adó színházterem, és vastaps 
fogadta a diákok produkcióit.
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Újra Mobil Art kiállítás

Mobillal másképp címmel nyílik 
rendhagyó fotókiállítás február 3-án 
szombaton 17 órakor a Művészetek 
Háza Nagy Ottó Sándor kiállítóterében. 

FeHérvár közéleti Hetilap • FelelőS kiaDó éS SzerkeSztőSég: FeHérvár MéDiacentruM kFt., 8000 SzékeSFeHérvár, Szent venDel u. 17/a. levelezéSi cíM: 8000 SzékeSFeHérvár, Szent venDel utca 17/a., vagy 8001 SzékeSFeHérvár, pF. 229. • e-Mail: ujSag@FMc.Hu • 
FelelőS SzerkeSztő: láSzló-takácS kriSztina • teleFon: 06 30 260 8302 • az e Heti lapSzáM SzerkeSztője: láSzló-takácS kriSztina • Fotók: kiSS láSzló, SiMon erika • HirDetéS: Marketing@FMc.Hu • terjeSztéSi probléMák bejelentéSe: terjeSzteS@FMc.Hu vagy 22 502 663 • 
törDeléS, nyoMDai előkéSzítéS: FeHérvár MéDiacentruM kFt. • nyoMDai előállítáS: MeDiaworkS Hungary zrt. nyoMDa – veSzpréM • FelelőS vezető: HorvátH gábor • terjeSztő: MeDiaworkS Hungary zrt • a FeHérvár Megjelenik Hetente 44 000 pélDányban • iSSn: 2061-2273

A	kultúrházaké	a	főszerep Janus,	avagy	Trubadúrvarázs

Tavaly többen is próbálkoztak a csuhéálarc-készítéssel Bakonyi István és Gáspár Ferenc a Királykúton

kovácS v. orSolya vakler lajoS

Február 2. és 4. között idén is megrendezik a Kul-
túrházak éjjel-nappal programsorozatot, melynek 
fő helyszíne városunkban a Művészetek Háza lesz.

Dzsesszkoncert és moldvai dalla-
mok, farsangi játszóház gyerekeknek 
álarckészítő kézműves foglalkozással, 
előadás az egészséges táplálkozásról 
és filmvetítések – ezek mind színesítik 
az idei programsorozatot. A Malom ut-
cában farsangi táncházat, a Rác utcai 
Kézművesek Házában pedig hagyo-
mányőrző foglalkozásokat tartanak. 
A szervező Magyar Népművelők 
Egyesülete és az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma elsősorban azt szeretné 

Folytatódott Bakonyi István portrébeszélgetés- 
sorozata, a Királykúti esték. Az irodalomtör-
ténész vendége ezúttal a kortárs literatúra 
egyik kiváló regényírója, Gáspár Ferenc volt.

Gáspár Ferenc a Magyar Prózaíró 
Műhely Egyesület elnöke, népszerű 
ifjúsági kalandregények írója, akit 
nemrégiben a Magyar Kultúra Lo-
vagja címmel tüntettek ki. Ezúttal 
egy játékos, fikciós történelmi re-
génnyel jelentkezett: Janus Panno-
nius korába kalauzolta el olvasóit. 
A kötetben feltűnik Galeotto 
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Csodálatos	történetek	háromszáz	oldalbanA	fények	fiatal	szerelmesei

Glosszák, jegyzetek, filmek sokasága és több száz fehérvári beszélgetés fűződik Vakler Lajos nevéhezA gorsiumosok fotókiállítása február tizenegyedikéig látható a Kisfaludi Közösségi Házban

DáviD renátaláSzló-takácS kriSztina

Bemutatták Vakler Lajos Fehérvári beszél-
getések című könyvét. Lapunk munkatársa 
a Fehérvár Televízióban készített interjúiból 
összeállított érdekes, szívszorító és példamuta-
tó történetekkel ismerteti meg az olvasókat.

„Mindig hű marad az adott műfajhoz, 
de ami a legfontosabb, tiszteli beszél-
getőpartnerét, és természetesen mindig 
van még egy kérdése – talán ez jellemzi 
legjobban Vakler Lajost, aki újságírói 
pályafutása során mindig igyekszik 
maradandót, értékeset alkotni.” – mél-
tatta a szerzőt és most megjelent 
kötetét Bobory Zoltán, a Vörös-
marty Társaság elnöke a kedd esti 
könyvbemutatón.
„Csodálatos emberekről írtam!” – vall-
ja Vakler Lajos, aki szerint a hiteles-

Február tizenegyedikéig még látható a Gorsium 
Művészeti Szakgimnázium fotográfus diákjai- 
nak kiállítása. A Kisfaludi Közösségi Házban 
rendezett tárlat a Színek és formák címet viseli, 
és szinte mindegyik alkotás leleményességről, 
ötletességről, játékosságról tanúskodik.

„Ha itt körülnézünk ebben a tágas 
teremben, valódi vizuális élményben 
lehet részünk. Színkavalkád, sok-sok 
játék és ötlet, leleményesség jellemzi 
szinte mindegyik alkotást, az ifjúi 
világnak és a szabadságnak sokféle 
megnyilvánulásával. A nézők közben 
azt érzik, hogy a fotográfus tanszak 
diákjai élvezik is azt, amit csinálnak. 
Talán jobban, mint ahogy azt a közis-
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Marzio, Janus Pannonius barátja 
és kortársa, és természetesen ott 
vannak a cselszövések árnyai is. 
Bakonyi István a tőle megszokott 
játékos gondolatsorokkal avatta 
be a Királykútra látogató olvasókat 
a regény kulisszatitkaiba: „Nem 
hagyományos történelmi regényről van 
szó, de arra is alkalmas ez a kiválóan 
megírt mű, hogy az irodalomtörténet 
klasszikusának a hátterét megvilágít-
sa, megmutassa annak az embernek 
az életét, aki ugyan püspök volt, de 
különböző szerelmi kalandokba is bele-
kavarodott, korábban Itáliában pezsgő 
életet élt.”

mereti órákon tapasztalja a szegény 
tanár...” – mondta kiállításmeg-
nyitó beszédében Bakonyi István, 
majd így folytatta méltatását: „És 
a fények! Hol erős kontúrokkal, hol 
rejtelmesen elmosódva. Mint tudjuk, 
fény nélkül nincs fénykép. De a fény 
ennél is több: a teremtés kezdete óta le 
kell győznie a sötétséget. Amiből ugye 
bőven van részünk fizikai és szellemi 
értelemben egyaránt. Valahol egy 
harmonikus formájú macska, s van, 
ahol egy adventre földíszített villamos 
fürdik a fényben. Milyen jó, hogy 
most már fotós osztályunk is van! Azt 
kívánom diákművészeinknek, hogy 
sok fény hulljon rájuk életükben és 
hivatásukban!”

megmutatni a hétvégi rendezvényeken 
keresztül, hogy az ország művelődési 
intézményeiben mennyire sokszínű, a 
modern életbe illeszkedő tevékenysé-
gekre van lehetőség. A részletes prog-
ram megtalálható a www.fejermmk.
hu oldalon és lapunk 12. oldalán. Bár 
a belépés ingyenes, a filmvetítésekre 
hamar megtelnek a helyek, ezért érde-
mes lefoglalni őket a www.baratsag-
mozi.hu/jegyfoglalas oldalon.

ség az egyik legfontosabb alappil-
lére a szakmának. Mint mondja, 
igyekszik munkája során mindig 
maradandót alkotni a valóságnak 
megfelelően. Lapunknak elárulta: 
könyvének lesz folytatása.
A Fehérvári beszélgetések című kö-
tet a Vörösmarty Társaság gondozá-
sában jelent meg. A válogatás olyan 
televíziós beszélgetések anyagaiból 
készült, melyben a város közös-
ségének életében  meghatározó 
szerepet betöltő személyek, például 
művészek, tudósok, sportolók, ki-
tüntetettek beszélnek pályájukról, 
városunkról. Ahogy Bobory Zoltán 
bevezető gondolataiban áll: „A kötet 
élvezetes olvasmány, és ami nagyon 
fontos, hiteles képeket ad.”
A kötet interjúit Simon Erika port-
réfotói kísérik végig.
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A felújítások folytatódnak: további 
nyolc rendelőintézet újul meg a 
városban, a program a tervek szerint 
2021-re fejeződik be.

Korszerű	is,	szép	is! Tombol	a	járvány!

Megszépült és korszerűbb lett a Berényi úti rendelő

DáviD renáta, látrányi viktória

látrányi viktória

Közel húszmillió forintos városi beruházásnak 
köszönhetően komfortosabb lett a Berényi úti 
gyermekorvosi rendelő. A Kégl György Városi 
Egészségügyi Program keretében valósult 
meg a fejlesztés. Teljes egészében megújult a 
kerítés, elkészült a falszerkezetek utólagos víz-
szigetelése és külső hőszigetelése, új kazánnal 
is korszerűsítették a fűtési rendszert, valamint 
a tető is megújult.

A Berényi úti gyermekorvosi rende-
lő igazán szép külsőt öltött, és még 
modernebb környezetben várják az 
ide érkező pácienseket, vagyis két 
gyermekorvosi körzet betegeit és 
a kismamákat. Varga Márta, a Hu-
mán Szolgáltató Intézet igazgatója 
az újítások első lépéseit elevenítette 
fel: „2006 előtt itt nem volt külön 
várója az egészséges, rendelésre érkező 
kismamáknak és a beteg gyerekeknek. 
Ez volt az egyik fontos szempont, ami 
a 2006-os felújítást indította. Akkor 
történt a villamoshálózat felújítása is, 
ami szintén nagyon elavult volt.” 
„Ennek folytatásaként valósult meg 
a tizenkilenc és fél millió forintos 
beruházás, melynek köszönhetően még 
korszerűbb lett az intézmény.” – fo-
galmazott a terület önkormányzati 
képviselője, Földi Zoltán. 
„A Kégl György Városi Egészségügyi 
Program keretében valamennyi eddig 
fel nem újított rendelő felújítására sor 

A kórházi jelentőszolgálat adatai szerint az elmúlt héten 
négy új beteget vettek fel kórházba influenzaszerű 
megbetegedés miatt. Öt beteg szorult intenzív ellátásra 
és gépi lélegeztetésre, mindannyian felnőttek voltak. 
Ahogy arról már beszámoltunk, az elmúlt héten látoga-
tási tilalmat rendeltek el a megye összes fekvőbeteg-
intézményében, miután az influenzaszerű megbetege-
dések száma átlépte a járványos küszöbértéket. 

A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok 
jelentései alapján elmondható, hogy 
mintegy 136,5 százalékkal több volt az or-
voshoz forduló betegek száma január 22. 
és 28. között a megye területén a korábbi 
heti adatokhoz képest. Ez azt jelenti, hogy 
több mint kétezer-hatszázan keresték fel 
háziorvosukat influenzaszerű tünetekkel. 
A kormányhivatal népegészségügyi főosz-
tályának közleményéből kiderül: a megye 
egész területén a százezer lakosra vonat-
koztatott megbetegedési arány az utóbbi 
négy hétben folyamatos emelkedést 
mutatott, és megyei szinten is jelentősen 
túllépte a járványos küszöbértéket, elérte 
annak négyszeresét! Az influenzaaktivitás 
a magas tartományban van. 
A Szent György Kórházba nem mehetnek 
be a hozzátartozók, de csomagot le lehet 
adni a Seregélyesi úti portán: „A bejárati 
portánál leadhatják a csomagot névvel, 
hellyel pontosan ellátva, hogy megtaláljuk 
a címzettet. Nyilván az a kérésünk, hogy az 
ilyen csomagokba törékeny és értékes holmit 
ne tegyenek, hanem csak azt, amire tényleg 
szükség van!” – mondta el megkeresésünk-
re Reiber István orvosigazgató.
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kerül.” – mondta Östör Annamária 
egészségügyi és sporttanácsnok. 
– „Elkészült a feketehegyi rendelő, a 
Sarló utcai rendelő előtt a járda, és 
most a Berényi úti orvosi rendelő is. A 
Köfém-rendelőben pedig januártól már 
a kivitelezők dolgoznak.” 
Wilhelm Róbert házi gyermekorvos 
az intézmény ünnepélyes átadóján 
arról beszélt, hogy a megújulás 
lehetővé teszi, hogy az ide érkező 

gyerekeket és kismamákat az ed-
digieknél is méltóbb körülmények 
között lássák el, ugyanakkor az 
orvosok is családias környezetben 
dolgozhatnak. 
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Száz	forintért	is	vehetünk	ingatlant!
FierS gábor

Közel hatmilliárd forintért hirdették tavaly a 
legdrágább magyar ingatlant, a legolcsóbbtól 
pedig mindössze száz forintért akart szabadulni 
tulajdonosa. Háromezerszer ennyibe került, de 
még így is nagyon olcsó volt az a Fejér megyei 
vályogház, amit Rácalmáson árultak.

Ötvenhatmilliószoros különb-
ség volt a tavaly legdrágábban 
és legolcsóbban hirdetett eladó 
ingatlanok árai között, legalábbis 
az ingatlan.com-on feladott hir-
detések statisztikái alapján. Az öt 
legdrágábban kínált ingatlan közül 
négy budapesti, a legalacsonyabb 
árúak közül pedig az egyik Fejér 
megyei volt. 
Kezdjük az utóbbival! A rácalmási 
vályogházat háromszázezer forin-
tért hirdette tulajdonosa. A hetven 
négyzetméteres épület egy száz-
nyolcvan négyzetméteres telken 
áll a Madách Imre utcában. Bár a 
számok egy kényelmesebb belvá-
rosi lakás méreteivel vetekednek, 
azért jó ha senkinek nem kerüli 
el a figyelmét, hogy mindössze 
egyetlen szoba található az ajtón 
belül. Az épület nem akadálymen-
tesített, cserébe van pincéje. A 
hirdetés feladója arra is felhívja a 
figyelmet, hogy a házikó erősen 
felújításra szorul – ezt mondjuk 

Sok szeretettel köszöntök idén is minden kertked-
velőt. Egy enyhe január után, egy enyhe február-
ral kezdjük a kertészeti szezont. Ha nem jön komoly 
fagy, akkor a gyümölcsfáink is hamar megindulnak, 
és a talaj melegedésével egyidejűleg el lehet kezdeni 
a veteményezést is. Szerencsére az idei tél nem volt 
annyira száraz, mint a tavalyi, így az évkezdés meg-
felelő a veteményeknek. Az ősszel előkészített talaj-
ba vethető a petrezselyem, a sóska és a spenót. Ha 

az őszi talajforgatás kimaradt, akkor mielőbb kezdjük el, hiszen a sikeres 
kelés alapja a gyommentes, jól elmunkált, porhanyós föld. Akinek üveghá-
za, vagy fóliasátra van, elkezdheti a paprika és paradicsom vetését ládába, 
hogy a lehető legkorábban szedhesse a friss zöldséget.
Az enyhe télben a rovarok, és a különböző növényi betegségek is jól érez-
ték magukat, érdemes a gyümölcsfáinkra különös gondot fordítani. Ké-
regkaparással, tisztítsuk meg a törzset, hernyófogó övekkel elkezdhetjük 
összefogni az enyhe időben előbújó kártevőket. Amennyiben fagymentes 
az idő, akár az alma, körte, birs metszését is elvégezhetjük. Fordítsunk kü-
lön gondot az almafák lisztharmat elleni metszésére. Mivel a kórokozó, a 
friss hajtások csúcsi részén telel, így ezen ágvégek levágásával, nem csak 
a koronát alakítjuk, és nem engedjük felfelé elnyúlni a fát, hanem akár az 
első lisztharmat fertőzést is kikerülhetjük. A csonthéjasok metszését vi-
szont feltétlenül halasszuk későbbre! Ráérünk majd virágzás környékén, 
vagy nyáron metszeni. A metszési sebeket kezelni szükséges, erre a célra 
többféle készítmény is kapható. A metszés után jöhet egy olajos lemosó 
permet, ami különösen fontos, ha az őszi lemosást kihagytuk. A Vegarep, 
Vektafid A, Vegesol eReS, Bordói lé, Olajos Rézkén, stb. bármelyike alkal-
mas lehet a lemosáshoz.
Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal, keressenek bennünket üz-
letünkben, és kérdezzenek bátran. Még mindig úgy gondoljuk, hogy csak az 
a rossz kérdés, amit nem tesznek fel.
Fagymentes tavaszt, hátfájástól mentes kerti munkát és gazdag termést 
kíván Németh László kertészmérnök és a Kenderzsineg Mezőgazdasági 
bolt.

Februári feladatok a kertben

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo.: 8.00-12.00

Tel: 22/308685, 30/6479111
www.kenderzsineg.com • info@kenderzsineg.com

ÉPÜLETGÉPÉSZET
FÜRDŐSZOBA

Már netről is rendelhet tőlünk!
WEBSHOP: www.hollander.hu

Hollander-2000

Kft.

Székesfehérvár, Mártírok út 44.
Telefon: 22/347-423

a mellékelt fotók és az ár alap-
ján előre borítékolni lehetett. A 
hirdető nem árult zsákbamacskát: 
szerinte lakóépületnek ugyanúgy 
megfelel a vályogház, mint boros-
pincének. 
Volt azonban ennél olcsóbban 
hirdetett ingatlan is tavaly, igaz, 
ez már nem Fejér megyei. Csu-
pán száz forintot kértek azért a 
harminc négyzetméteres tápió-
bicskei családi házért, ami egy 
kétezer négyzetméteres telken áll. 
A durván egyharmad focipályányi 
területen tehát marad hely bőven 
kertészkedésre, fűben heverészés-
re vagy amire éppen akarjuk. A 
közmű nélküli épület a hirdetés 
megjelenésének idején használat-
lanul állt a Pest megyei település 
külterületén. 
Ehhez képest nagyjából nyolcszáz 
évnyi átlagfizetésnek megfelelő 
összegért kínálták tavaly a legdrá-
gább magyarországi ingatlant. A 
budapesti Andrássy úti kastélyért 
5,6 milliárd forintot kértek. 
Ez azt jelenti, hogy minden idők 
legnagyobb magyar lottónyere-
ménye nyertesének is további 
félmilliárd forintot kölcsön kellene 
kérnie, ha meg szeretné vásárolni 
a kastélyt, melyben négy luxusla-
kást alakítottak ki, saját wellness-
részlege és borospincéje is van. 

A négyszintes épület alapterülete 
2230 négyzetméter, a hétvégi por-
szívózás idején pedig tizennyolc 
szobában kell azon aggódni, hogy 
felkarcoltuk-e a padlót. A hirdetés 
szövege szerint az 1881-ben épült 
kastély korábban grófok, bárók és 
hercegek rezidenciájaként szolgált. 
A 2017-ben hirdetett legdrágább 
ingatlanok között csak egy vidéki 
van. A bükkösdi kastélyt néhány 
hete még két és fél milliárd forin-

tért kínálták, mostanra azonban 
háromszázmillióval csökkent az 
ára. Az eredetileg meghirdetett vé-
telárral a második helyen áll a már 
említett Andrássy úti luxuskastély 
után. A Baranya megyei kastély-
ban hárommal kevesebb szoba 
van, alapterülete egy leheletnyivel 
kisebb, mint a listavezetőé, cserébe 
egy nagyjából huszonhárom focipá-
lyányi, tizenhat hektáros telken 
helyezkedik el. 
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Horoszkóp
február 1. – február 7.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ne keressen magának megoldásra váró problémát, 
ne is gyártson, egyszerűen örüljön annak, hogy ilyen 
gondtalan napjai vannak, amikor semmiért sem 
kell aggódnia. Gondoljon arra, hogy idáig az volt a 
gondja, hogy semmire sem jut elég ideje!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Ha eddig bármivel kapcsolatban is nehézségekbe 
ütközött volna, az a héten egy csapásra megoldó-
dik. Még a a magánéleti és hivatalos problémák is 
megoldódnak, kedvező fordulatra számíthat. Érdemes 
aktivizálnia magát, és belevágni abba, amibe szeretne! 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Veszélyes viszonyokba keveredhet, akkor is, ha szingli, de 
párban élőként is. Nem ártana kétszer is meggondolnia a 
munkahelyi kapcsolat előnyeit-hátrányait, főleg, ha egy felet-
tesével készülne összejönni. Amennyiben párban él, rendkívül 
kockázatos Önre nézve egy szerelmi háromszög fenntartása. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Egész héten feszült lesz. Kimondottan fél, tele lesz 
baljós gondolatokkal, mint aki szabályosan várja, hogy 
bekövetkezzen a baj.  Most valami belső nyugtalanság 
elhomályosítja a látását, emiatt nem tudja belátni azt, 
hogy bármi is történjék, úgyis meg fogja tudni oldani. 

Rák 6. 22. – 7. 22.

Érdemes részt vennie a céges összejöveteleken, csapatépí-
tőkön, de legalábbis munka után beülnie a kollégáival egy 
kávéra, mert előnyös helyzetbe kerülhet, ha kicsit több ener-
giát fektet kapcsolatainak ápolásába. Már csak azért is, mert 
egyikük akár a segítségére is lehet feljebb mászni a ranglétrán.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Tombol Önben az energia, szeretne valami igazán 
kreatívat alkotni. Ajánlatos is lehet belefogni az ötletei 
megvalósításába, de akár lakásfelújításba vagy bármi-
olyan dologba, ahol kiélheti magát. Tapasztalni fogja, 
hogy elképzeléseiből könnyen lesznek valós dolgok.

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:
Bérbeadásra:

Üzlethelyiség, raktár:
•	 József Atti la kollégium mögött 

(Hosszúsétatér felől) 68 m2-es 
használaton kívüli hőközpont;

•	 Mura u. 2. szám alatt 1 db 15 m2 
alapterületű garázs.

Értékesítésre:
•	 Székesfehérvár, Bőrgyár dűlő 4. szám 

alatti 1010 m2 területű ingatlan. 
Irányár: 28 M Ft;

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok 
energia tanúsítását!

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

gáSpár péter

Most	győzni	szeretnék!

Ezúttal győzni szeretne!

Heti négy-öt napot gyakorol a versenyre

Február nyolcadikán tartják a Bocuse d’Or magyar-
országi döntőjét Budapesten, amin Volenter István, 
a fehérvári 67 Étterem és Bistro séfje ismét részt 
vesz. Istvánnal a versenyről, a tányérokról és az 
esélyekről beszélgettünk.

A legutóbbi magyar Bocuse d’Or-döntőn 
harmadik helyezést ért el. Akkor azt 
mondta, hogy többet nem indul ezen a 
versenyen…
Tényleg nem akartam, de egy kis 
ráhatással ismét belevágtam. Lassan 
húsz éve versenyzek, és úgy érzem, 
a pályafutásom során most van a 
legnagyobb esélyem – bár a döntőben 
bármi megtörténhet. Ha például a 
segítőm megvágja a kezét, mint két 
évvel ezelőtt, akkor a végén gondban 
lehetünk a percekkel.
A decemberi selejtezőn is akadtak várat-
lan problémák, amiket gyorsan kellett 
orvosolni?
Most teljesen simán ment minden. 
Talán egy kicsit túl is pörögtem, mert 
azt hittem, tíz perccel kevesebb időm 
maradt a tálalásra.
Melyek voltak a kötelező alapanyagok?
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A vegetáriánus tányérhoz többek 
között acquerello rizst, fürjtojást 
és gombákat kellett használni. Én 
egy klasszikus rizottót készítettem, 
nem pedig krokettet vagy pudingot 
huszonegyedik századi technikával. 
A rizshez nem hús- vagy zöldségalap-
levet, hanem egy körtés-lime-os levet 
használtam, amitől az egész édeskés 
plusz ízt kapott. A húsos tálat a borjú 
felsál és a kacsamáj köré kellett épí-
teni. Itt igyekeztem a friss, könnyű és 
füstös jegyeket megragadni, ezért ke-
rült a tányérra többek között turbolya, 

narancsos sárgarépa, hagymalekvárral 
töltött fűszeres hagyma és olívás 
répahab.
Mennyire sikerült eltalálni a zsűri ízlését?
A hússal maximálisan, viszont a 
rizottó teljesen megosztotta őket, 
éppen ezért változtattam a koncep-
ción. Most egy rizsropogóst fogok 
készíteni kétféle sajttal és olívaolajjal, 
mert a selejtezőhöz képest a gorgon-
zola sajttal kibővítették a vegetáriánus 
tál alapanyagait. A húsos tál fő eleme 
a bélszín és a borjú lábszár lesz. Ez 
utóbbit ossobuco formában kapjuk, 
vagyis a hús közepén ott lesz a csont. 
A bélszín nyilván senkinek sem okoz 
problémát. Az igazi, már-már lehe-
tetlen kihívás, hogy a csontban lévő 
velőt úgy kell beleépíteni a fogásba, 
hogy az íze ne vesszen el, és tizennégy 
felé lehessen tálalni.
Az előző évekhez képest változott a döntő 
menete?
Sokkal több lesz a véletlen faktor. 
Például a lyoni világdöntőhöz hason-
lóan a verseny előtti nap felépítenek 
a versenyzőknek egy komplett piacot. 
Az itt összegyűjtött alapanyagok egy 
plombált kosárba kerülnek. A vegetá-
riánus ételt csak ezekből lehet főzni, 
és a nevét fél órán belül le kell adni. 
Továbbá tíz zöldség és tíz fűszernö-
vény közül kisorsolnak egyet-egyet, 
amit a résztvevőknek kötelezően fel 
kell használniuk. Aztán a versenynap 
reggelén mindenkihez kisorsolnak egy 
második segítőt, akit az első segítőm-
nek, Friderika Spekovának kell irányí-
tania. A tizenkét tagú zsűri pontozni 
fogja, hogy a sorsolt commis-t meny-
nyire és milyen minőségben vonjuk be 
a munkába. Például csak takarít, vagy 
hagyjuk-e zöldséget tisztítani, aprítani.
Ha már itt tartunk, hogyan került Frideri-
ka a csapatba? 
Sajnos nincs olyan nagy választá-
si lehetőség elhivatott, alázatos és 
dolgozni akaró tizennyolc-tizenkilenc 
éves szakácstanoncokból. Barátok, is-

merősök révén végül egy fiú és Fride-
rika közül választhattam. A végső 

döntés előtt megversenyeztettem őket. 
Egy egyszerű kosárból – amiben volt 
például cukkini, tojás, hagyma, pak 
choi és csirkemell – kellett időkorlát 
nélkül főzniük, és végül Friderika 
bizonyult a jobbnak.
Mennyit gyakorolnak a döntőre?
Hetente négy-öt napot készülünk a 
versenyre. Általában már nyolckor 
nekiállunk az előkészítésnek, és este 
tizenegyre érek haza. A főzés ideje öt 
óra harmincöt perc, utána jön a kós-
tolás, majd a tapasztalatok, esetleges 
nehézségek megbeszélése.
Mit gondol, ki a legnagyobb vetélytárs?
Mindenkit egyformán kezelek. Ver-
senyrutintól és konyhai tapasztalattól 
függetlenül a krach aznap bárkinek 
beüthet, de pont az ellenkezője is 
megtörténhet. Egy biztos, most győzni 
szeretnék!
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nem kell akadályokkal, sem pedig nehézségekkel 
számolnia. Ha mégis akadna valamilyen probléma, 
azt könnyűszerrel megoldja. Ráadásul egy barátjától 
olyan tanácsot, segítséget kap, ami előnyökhöz juttat-
hatja vagy valami olyasmihez, amire régóta vágyott.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Meglehetősen szétszórt lesz a héten. Nemigen találja 
majd a helyét, gyakran elfelejt dolgokat, és figyelmetlen-
ségéből adódóan kisebb kellemetlenségek is érhetik. De a 
hét vége felé kiegyensúlyozódnak Ön körül az energiák, 
és sikerül behoznia a lemaradást, kijavítani a hibáit.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Szakmai, de még tanulmányi téren is nagyot léphet elő-
re. A héten megkaphatja a várva várt elismerést, de akár 
a jutalmat is. Bár ez mégsem tölti Önt el kellő örömmel, 
kifejezetten kevesellni fogja elért sikerét. Pedig nem 
ártana megbecsülnie, hiszen az is nagy dolog! 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Nincs oka csüggedni, hiszen még Ön előtt áll az egész év. Vegye 
elő a korábbi terveit, és lassan kezdje el őket megvalósítani. Jót 
is tenne Önnek, ha valamivel lekötné magát, ugyanis munkahe-
lyén túlságosan nyugodalmas napjai vannak, így túl sokat agyal 
olyan dolgokon, amiken nem biztos, hogy szükséges lenne.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Egy kissé nehezére eshet manapság az alkalmazkodás 
a kedveséhez, főleg, ha friss a kapcsolat. Illetve vannak 
bizonyos dolgai, amiktől idegenkedik vagy különösek ta-
lálja. Igyekezzen nem elhamarkodottan ítélni, adjon időt a 
kedvesének, és meg fogja látni, hogy nincs miért aggódnia. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Meglehetősen sok akadályba ütközik a héten, de most 
ezek kevésbé fogják zavarni. Több időt kellene szánnia 
arra, hogy pihenjen, lelkileg lelkileg feltöltődjön. Emel-
lett az egészségére és az étkezésre sem ártana jobban 
odafigyelnie, hiszen az ételek is kihatnak a hangulatára!

A	tálalás	is	fontos

A mester és az érdeklődők

Minden szál kolbász kincs!

A mohácsi busók és a sokác Poklade zenekar voltak a fesztivál díszvendégei

vakler lajoS

Ötödik alkalommal rendezte meg a székesfe-
hérvári kolbászfesztivált a Fehérvári Polgárok 
Egyesülete, a Jancsárkert Piac és Közösség 
Egyesület és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Fejér megyei szervezete. A Jancsárkerti Termelői 
Piacon húsz csapat mintegy kétezer látogató 
előtt mérettette meg magát a hagyományos 
finomság készítésében.

A fesztivál megnyitóján Égi Tamás 
alpolgármester köszöntötte a nem-
zedékek által őrzött titkos receptek 
készítőit: „Nagy tisztelettel fogadom 
azt az ételt, ami otthon, kézi munkával 
készül, és nem ipari technológiával. 
Én magam is nagy kedvvel töltöm a 
kolbászt. Ha körbenézünk, nyilvánvaló, 
hogy a nagy érdeklődés, a vidám hangu-
lat is azt mutatja, mindenki szereti a sa-

Fo
tó

k:
 K

iss
 Lá

sz
ló

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN! 
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés

Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét.

Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• pályázatírást,
• műszaki ellenőrzést,
• energiatanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.

Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300/3010
• 30/494-5707

www.szepho.hu

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelését?
• szakmai tapasztalat, közel 70 éves múlttal;
• stabil, a lakosság érdekeit figyelembe vevő önkormányzati tulajdonosi háttér;
• kiegyensúlyozott pénzügyi környezet;
• ellenőrzött működés: rendszeres és eseti ellenőrzés minden tevékenységre;
• szigorú pénzügyi, számlaigazolási és szerződéskötési szabályozás;
• komplexitás – számos, a társasházak számára szükséges szakterület együtte-

sen megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül.

ját ételét, szereti őrizni a hagyományt.”
Palkovics Lajos és a Fehérvári Pol-
gárok csapata gondoskodott arról, 
hogy színes, változatos programok 
várják az érdeklődőket: „A magyar 
élelmiszer-készítési hagyományok 

ápolása, a falusi élet tradícióinak őrzése, 
a családok számára egy jó program 
szervezése mindnyájunknak élmény. 
Szép napra ébredtünk, ezen a napsü-
téses fehérvári délelőttön már ötödik 
alkalommal rendezzük meg a fesztivált. 
A színpadon népzene, szórakoztató 
muzsika, a Mohácsról érkező Poklade 
zenekar fellépése alapozza meg a hangu-
latot, és lesz busótáncház is.”
Grenyovszky Károly nemzetközi 
mesterszakács és társai értékelték a 
töltelék ízletességét, a munkaasztal 
és a tevékenység higiéniáját, a recep-
túra közreadását, a csapatok ötletes 
és humoros bemutatkozását, megje-
lenését: „Minden évben találkozunk a 
hagyományos magyaros kolbászokkal, 
de van egy különleges kategóriánk is. 
Nagyon sok újdonságot mutatnak meg 
a csapatok. Most adott az alapanyag-

nak való hús a csapatoknak, így nem 
tudják variálni a zsíros és sovány hús 
százalékos keverési arányát. Igazából a 
fűszerezésre, a töltésre, a sütésre és nem 
utolsósorban az igazi magyaros kolbász-
hoz tartozó tálalásra figyelünk.”
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Kultúrházak	éjjel-nappal	és	Folkfonics-koncert
Programok február 2-től 11-ig

Szabó petra

Balázs-napi vendégség –  
Helyben van a sokszínűség!

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!

MEGNYITOTTUNK!

Hobby Corner
Szeretettel várjuk a Liget sor elején 

a Garzonház mellett.
Kedvező nyitási árakon vásárolhat:

- vázlatfüzet, írólap
- műszaki rajzlap, színes fénymásoló papírok
- akvarell lap, feszített vászon
- por- és olajpasztellkréta
- színes kartonok, krepp papír
- akril festékek (matt, metál)                                                                
- temperák, ecsetek
- színes ceruzák, filctollak, zsírkréták
- készségfejlesztő színező- és mesekönyvek
- fa, gipsz, hungarocell termékek, figurák
- szárazvirágok, termések, oázis
- filc anyagok, dekorgumik
- gyöngyök, betűgyöngy, kapcsok, damilok
- csillámporok, színes madártollak
- iskolai szerek: füzetek, ceruzák, tollak, radírok, 

vonalzók, hegyezők, ragasztók
- csipkék, szalagok, stb.

 
Facebook elérhetőség: Hobby Corner Székesfehérvár

Tel: +36 20/228-5799

Február 2.
Zene csendül, láb dobban…
10 óra, A Szabadművelődés Háza
Ismeretterjesztő előadás Kodály Zoltán gyűjtőútja 
nyomán.

Gombai-Ökrös-Geröly
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Improvizációk a magyar hangszeres népzene 
stílusában. Az esemény a Kultúrházak éjjel-nappal 
programsorozat része.

Kultúrházak éjjel-nappal – A Gárdonyi Géza 
Művelődési Ház programjai
Február 2.
17 óra: A Family Tree Triatlon és Szabadidős 
Sportegyesület nyílt edzése
Február 3.
10 óra: Mókás és fejlesztő farsangi játékok
Csupacsoda Gyermekklub – A medve a kultúr-
történetben
Cimbora Klub, Kálnay Adél írónő által vezetett 
Tollpihe Meseíróklub
Gyermekjóga 4-12 éveseknek. Jógaoktató: Balogh- 
né Veres Csilla.
A Sóstói Dalkör nyílt próbája
10 óra: Aktív mama – Aktív baba. Várandós és 
kisgyermekes anyukák részére. Előadás és rövid 
tornaízelítő. Vezeti: Szőke Marianna gyógytor-
nász.
10 óra: Használt könyvek vására
10 óra: Helyben az érték – kiállítás a művelődési 
házban működő, huszonöt éves fennállását 
ünneplő Aranykéz Szövőszakkör valamint a 
Kerámia Műhely munkáiból
17 óra: Miénk a ház! – egy éjszaka általános isko-
lás gyerekeknek a művelődési házban, ottalvással
17 óra: Előadások, beszélgetés, kézműveskedés
19 óra: Fánkevés az Ikarus Nyugdíjas Klub 
tagjaival
20 óra: Kötetlen beszélgetés Sohonyai Edit 
írónővel
21 óra: Farsangiálarc-készítés Kovács Árpád 
festőművésszel
22 óra: Jelmezes beöltözés és verseny, zenés 
mulatság
24 óra: Rejtvények a házban – játékos feladvá-
nyok megoldása az éjszakai sötétben, totó

Február 3.
Mazsola és Tádé
17 óra, Köfém Művelődési Ház
Bábelőadás.

Farsangi táncház 
Táncház
17 óra: Kézműves foglalkozás – farsangi maszk készí-
tése Gelencsér Julianna népi iparművész irányításával
18 óra: Népi gyermekjátszó Cserta Judit vezetésével – 
minden gyermeket jelmezben várnak!
19:30: Táncházi mulatság Kiss Gábor irányításával. 
Muzsikál a Galiba zenekar.

Folkfonics-koncert
18 óra, A Szabadművelődés Háza

Operettest Szabó Noémivel és Kovács Szilárddal
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Klasszikus és magyaros operettslágerek.

A barokk Fehérvár
19 óra, Szemináriumi karmelita templom
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar művésze-
inek kamarazenei sorozata. Művészeti vezető: 
Dinyés Soma. Közreműködők: Tóth Mónika 
(hegedű), Bondor Erika (hegedű), Molnár Esz-
ter (hegedű), Kárász András (cselló), György 
Attila (nagybőgő), Harsányi Zsolt (dulcián).

Hubay Miklós – Magony Imre: Római karnevál 
19.30, Igéző

Február 4.
Moha és Páfrány téli kalandjai 
11 óra, Igéző
Az Ákom-Bákom Bábcsoport zenés előadása.

Február 5.
A Kreatív Papírfonó Kör kiállítása
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri 
Tagkönyvtára
A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében március 
3-ig látogatható.

Február 6.
Janka Ferenc filozófus előadása
17.30, Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
A személy misztériuma – Kapcsolatok vonzásában 
címmel tart előadást Janka Ferenc, a Veszprémi Érse-
ki Hittudományi Főiskola docense, parochus.

Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Jobbágyi Zsolt: Hazánknak isteni ereje, Krisztus képe 
– A Szent Korona köszöntése című előadása.

Február 7.
Istenkeresés, család, média
17.30, Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
Beszélgetés Gundel Takács Gáborral. Aki kérdezi: 
Kozma Ágnes.

Február 8.
Legyen tavasz!
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Olvasóterme
Lencsés R. Julianna kiállítása.

Február 9.
Életbátorság
19 óra, Fejér Megyei Művelődési Központ
Al Ghaoui Hesna Életbátorság – Honnan merítsünk 
erőt a nehéz helyzetekben? című előadása Székesfe-
hérváron, a Nyitott Akadémia szervezésében. 

Február 10.
Gingalló 
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri 
Tagkönyvtára
Ölbeli játékok, mondókák, dalocskák babáknak és 
anyáknak. 

Zeneovis farsangi táncos mulatság
14 óra, Hermann László Zeneiskola
Az eseményre az érdeklődő, táncolni vágyó 
kisgyermekeket várják az egész városból és 
környékéről.
Vendégek: Varró János népzenész és Gula Miklós 
néptáncos.

Valentin-napi, farsangi zenés-táncos nosztalgiadél-
után
15 óra, Felsővárosi Közösségi Ház
A Nemcsak a húszéveseké a világ Nyugdíjasklub 
rendezvénye. Lesz jelmezverseny, a zenét Unyi József 
szolgáltatja. Információ: Bognár Mária (Tel.: 30 852 
8617)

Február 11.
Petőfi Junior vasárnap
11 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Az első Petőfi Junior vasárnapon az Apacuka zenekar 
lép fel.

Február 3. 10 óra, Fejér Megyei Művelő-
dési Központ – Művészetek Háza
Gyermekprogramok:
14 óra: Dínom-dánom – családi foglalko-
zás a Játszótárs Játékkészítő Műhellyel
Farsangi maszkok, álarcok – vizuális 
alkotófoglalkozás
15 óra: A Kákics zenekar és Gula Miklós 
interaktív gyermekműsora, táncháza
Egészséges életmód:
16 óra: Egészséges táplálkozás – előadás, 
tanácsadás és bemutató. Vendégek: Sup-
litzné Tóth Mária táplálkozástudományi 
szakember, Forgács Klára reformédes-
ség-készítő.
Csajos est: Építs az erősségeidre!
18 óra: Jakab Gyöngyi coach, önismereti 
tréner előadása
Képzőművészeti és népművészeti 
programok:
14 óra: Fess velünk! – Próbáld ki magad 
alkotóként!
A Derkovits Képzőművészeti Kör 
segítségével bárki kipróbálhatja magát 
festőként. A nap technikája az akvarell.
14 óra: Nyitott műhelyek – fafaragó, 
kosárfonó, fazekasműhely várja az 
érdeklődőket.
Zenei programok:
17.30: Zenei pódium: Várjalak-e vagy 
nem? Kiss László, az Arany páva díjas fi-
atal muzsikus moldvai magyar szerelmes 
dalokat énekel kobozkísérettel.
19.30: Kis esti dzsessz. Közreműkö-
dők: Horváth Márk (gitár), Mits Marci 
(szaxofon)
Kiállítások:
10 óra: Selyemálmok. Balla Gemma 
textilművész növényi festékkel festett 
kendőinek kiállítása. Megnyitja: Kemen-
di Ágnes növényi festő, szakíró.
17 óra: Mobillal másképp. A MobilArt 
alkotócsoport kiállítása. A közösség a 
Facebookon alakult, mostani kiállítá-
sukon a − 2016-ban feltöltött − legjobb 
képekből álló válogatást tekinthetik meg 
a látogatók.
Ingyenes filmvetítések a Barátság 
moziban:
10 óra: Egy kupac kufli (magyar családi 
animációs film)
16 óra: Jöjj el, napfény! (magyarul beszélő 
francia romantikus vígjáték)

A legsötétebb óra
Február 3. és 6. 20 óra
Magyarul beszélő történelmi dráma.

Lucky
Február 5. 20.15
Feliratos amerikai dráma.

Eszeveszett esküvő
Február 2. és 8. 18 óra
Francia vígjáték.

Szeretet nélkül
Február 2. 20 óra, február 5. 18 óra
Feliratos orosz-francia dráma.

Aurora Borealis – Északi fény
Február 3. és 6. 18 óra
Magyar dráma.

Én, Tonya
Február 8. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai fekete 
komédia.

Floridai álom
Február 9. és 10. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai dráma.

Tad, az utolsó felfedező
Február 10. 16 óra
Magyarul beszélő spanyol animációs 
kalandfilm.

Testről és lélekről
Február 10. 20 óra
Magyar játékfilm.





14 2018. február 1.FehérVár sPOrt

A Fehérvár Televízió műsora február 3-tól 9-ig
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A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2018. 2. 3. 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:	Zemlényi	Katica
11:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendégek:	Palkovits	Panka	
és	Palkovitsné	Kész	Mónika

11:45	 Paletta	magazin	–	ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Szabó	

Petra.	Vendég:	Fülöpné	
Varga	Gabriella

12:40 Híradó – ismétlés 
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Hagymásy	László	–	Téma:	
Az	inkontinencia

14:10	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

14:40 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Schéda	Szilvia.	
Vendég:	Vakler	Lajos

15:15	 Turisztikai	magazin	
– ismétlés

15:45	 Vörös	Tamás	–	Bass	
show	2015	2.	rész

17:15	 A	313.	ugrás	–	portréfilm
17:45	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán.	Vendég:	Farkas	Éva
18:35	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00 Híradó
19:20 Esti vers 
19:30 A szomszéd vár – 

turisztikai	magazin
20:00	 Tóparti	25	–	jubileumi	

gálaműsor
22:00 Híradó – ismétlés 
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2018. 2. 4. VASárnAp 2018. 2. 5. Hétfő 2018. 2. 6. Kedd 2018. 2. 7. SZerdA 2018. 2. 8. CSüTörTöK 2018. 2. 9. pénTeK

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

10:20 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán.	Vendég:	Farkas	Éva
10:45	 Együtt	magazin	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Zemlényi	Katica
11:40	 Turisztikai	magazin	–	ismétlés	
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendégek:	Palkovits	Panka	
és	Palkovitsné	Kész	Mónika

12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40	 Krinolin,	turnűr,	halcsont	–	A	

babák	és	a	divat	1.	rész
14:50 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Szabó	

Petra.	Vendég:	Fülöpné	
Varga	Gabriella

15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30	 Kísérletek	a	fizika	

hőskorából	–	ismétlés		
15:45	 Krinolin,	turnűr,	halcsont	–	A	

babák	és	a	divat	2.	rész
16:45 Alba Fehérvár KC – DKKA 

kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Somogyi	Viktória
18:40	 A	Fehérvár	Televízió	

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

kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:30	 Fény,	szín,	harmónia	
–	portréfilm	

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 A szomszéd vár – 

turisztikai	magazin
11:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:05 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Somogyi	Viktória

16:40 A szomszéd vár – ismétlés 
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Bobory	Zoltán
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából	
19:00 Jó estét, Fehérvár! – 

benne: Híradó, Esti mérleg, 
Együtt	magazin	és	Hírek

20:15	 Fehérvár	AV19	–	Graz	
99ERS	jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

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	 Együtt	magazin	–	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:	Bobory	Zoltán

17:00	 Együtt	magazin	–	ismétlés	
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Szabó	Petra.	

Vendég:	Csík	Gabriella
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – 

benne: Híradó, Esti mérleg, 
Paletta	magazin	és	Hírek

20:15	 A	természetfilmezés	
kulisszatitkai	1.	rész

20:45	 Pieta	Signore	–	koncert	
a	Szent	Sebestyén-
templomban

22:05	 Híradó	és	Esti	mérleg	–	ism.
22:45 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	 Paletta	magazin	–	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 

egész órakor a Híradó 
1-kor ismétlése

14:50	 Fehérvári	Titánok	–	Vienna	
Capitals	jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Szabó	Petra.	
Vendég:	Csík	Gabriella

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

Vendég:	Kiszler	Zsófia
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – 

benne: Híradó, Esti mérleg, 
Honvéd7,	Kísérletek	a	fizika	
hőskorából	és	Hírek

20:15 Alba Fehérvár – Körmend 
kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	–	ism.
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
08:00	 Élő	közvetítés	Székesfehérvár	

Megyei	Jogú	Város	
Közgyűléséről

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:40 Honvéd7 – ismétlés
10:55	 Kísérletek	a	fizika	

hőskorából	–	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:	Kiszler	Zsófia

17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:15	 Kísérletek	a	fizika	

hőskorából	–	ismétlés		
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	Hagymásy	
László	–	Téma:	A	családbarát	
szülészet	2.	rész

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

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

20:15	 Portrék	a	Királykúton	
–	Gáspár	Ferenc	író

21:15	 Pozsonyi	Imre	–	Zuhanás	
az	emlékekbe	–	portréfilm	

22:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	–	ism.
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:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	Hagymásy	
László	–	Téma:	A	családbarát	
szülészet	2.	rész

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

Vendég:	Juhász	Zsófia
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
18:50 Esti vers
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne: 

Híradó,	Köztér,	Turisztikai	
magazin és Hírek

20:35	 Kunszentmártontól	
Budaörsig	–	Szabó	Gyula,	
a	Nemzet	Színésze

22:00 Híradó és Köztér – ismétlés
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: február 5. 20:15 Fehérvár AV19 – Graz 99ERS jégkorongmérkőzés közvetítése felvételről

Nemcsak a triplák, a zsákolások is jól mentek a ZTE és a törökök ellen is 

Triplagyár	és	továbbjutás
SoMoS zoltán

A ZTE ellen tizenhat triplát dobott az Alba 
Fehérvár, majd elutazott Törökországba, ahol 
szintén jól célozva nyert, így továbbjutott az 
európai kupában.

Miután 98-86-ra verte a Zalaeger-
szeget – igazi triplaparádét ren-
dezve – az Alba, önbizalommal 
telve utazhatott a Demir İnşaat 
Büyükçekmece otthonába. 
A meccs elején Alandis Harris 
triplájával az Alba vezetett, de a 
két csapat fehérvári meccsén is 
rendre jól célzó Wright hamar 
válaszolt. Úgy tűnt, a ZTE elleni 
fantasztikus dobóformát átmenti a 
Fehérvár, mert Simpson is bevágott 
két hármast egymás után. Köze-
lebbről azonban hibáztak Kellerék, 
ellenben a törökök centere, a litván 
Kairys jól használta ki helyzeteit a 
palánk alatt. Egy negyed után egy 
ponttal vezettet a Dzunics-csapat.
Jobban kezdték a második tíz 
percet a hazaiak, Mutlu triplájával 
hárommal vezettek, ráadásul elég 
sok faultot fújtak a játékvezetők 
az Albára. Keller triplája tört meg 
egy fehérvári gólcsendet, és most 
a törökök nem tudtak betalálni. 
Centertársát utánozva Lóránt is 
kintről volt eredményes (ez volt a 
hatodik Alba-tripla, nyolc kísérlet-
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ből), és Hill büntetőivel nyolcpon-
tos hátrányt dolgozott le a csapat. 
Persze ha arra gondolunk, hogy 
Fehérváron hússzal is vezettek a 
végül vesztes törökök, ez nem is 
meglepő.

Nem hozott kosárözönt a harmadik 
negyed eleje, öt perc alatt nyolc 
fehérvári és hat hazai pont született, 
úgy, hogy mindig az Alba vezetett, 
majd egyenlített a hazai csapat. És 
amikor mégis átvették a vezetést a 

törökök, jött a menetrend szerinti 
tripla, ezúttal Harristől. Kovács 
Ákos is jól célzott, a hazaiak ellen-
ben sok büntetőt dobhattak, amivel 
tartották a lépést. A lepattanók tekin-
tetében jobban állt a Demir İnşaat, 
de Horton fontos támadót szedett 
és tett vissza. Minimális Alba-előny 
vezette fel a záró játékrészt.
Lóránt szép hát mögötti passzá-
ból Keller zsákolt, utána viszont 
leblokkolták. Harris kintről is jól 
célzott, 2:20-szal a vége előtt há-
rommal vezetett az Alba. Ráadásul 
a folyamatosan reklamáló hazai 
kispad ellen két technikait ítéltek 
a játékvezetők, így büntetőzhe-
tett és támadhatott is a Fehérvár. 
Amikor egy perc volt csak hátra, és 
szintén hárommal vezetett az Alba, 
fehérvári faultot fújtak, amikor Hill 
támadott. Óriási izgalmak közepet-
te nyolc másodperccel a vége előtt a 
mieink hozhatták játékba a labdát. 
Büntetőpárbaj következett, amiben 
Simpson nem hibázott, a túloldalon 
Walker felemelt egy triplát, de nem 
esett be, így 78-75-re győzött, és az 
egyenes kieséses szakaszba jutott 
az Alba Fehérvár! 
Kedden a Körmend ellen már 
tét nélkül fejezheti be a második 
csoportkört a magyar bajnok, előtte 
azonban szombaton bajnoki szuper- 
rangadó következik Szolnokon.
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A Red Bull Salzburg ellen kettő-egyre kapott ki az utolsó alapszakasz-meccsen a Volán

Kezdődik	a	középszakasz!
tótH Dániel

Pénteken a Bolzano otthonában kezdi meg az 
EBEL középszakaszát a Fehérvár AV19. A magyar 
együttes egy bónuszponttal a birtokában vág neki 
a küzdelemnek, aminek célja a rájátszásba kerülés 
kivívása.

Most jön a java! Bátran állíthatjuk, 
hogy ez a kijelentés helytálló, ha az 
osztrák bázisú jégkorongbajnokság 
küzdelmeire gondolunk. Az alapsza-
kasz múlt héten lezárult, a Fehérvár 
AV19-nek nem sikerült kivívnia a 
felsőházba kerülést, így alulról indul-
va kellene bejutnia a rájátszásba. A 
feladat nem könnyű, de korántsem 
lehetetlen. A magyar EBEL-alakulat-
nak a Bolzano–Dornbirn–Graz–Vil-
lach–Znojmo ötössel kell felvennie a 
versenyt. A hat együttes egy oda-visz-
sza kört játszik majd egymással, 
aminek végén a két legtöbb pontot 
gyűjtő csapat kvalifikálja magát. 
Az alapszakasz lezárultával a helye-
zések függvényében bónuszpontokat 
kaptak a csapatok, a tizedik pozíció- 
ban záró fehérváriak így egy extra 
ponttal a birtokukban kezdenek. Pén-
teken Bolzanóban indul majd harc. 
A tiroliak ellen ebben a szezonban 
nem ment a Järvenpää-legénységnek: 
egy győzelem mellett három vereség 
a mérleg, így egy esetleges siker min-
den bizonnyal komoly lökést adhatna 
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Elköltözött a sportorvosi rendelő!
Dr. Gyarmati Erik ezentúl a Mészöly Géza utca 5. szám alatt, az első emeleten tartja 
sportorvosi rendelését. Bejelentkezni ideiglenesen a 30 869 0301-es mobilszámon 
lehet.

Az EBEL-középszakasz 
menetrendje

február 2. HCB Südtirol Alperia – 
Fehérvár AV19
február 4. Fehérvár AV19 – MOSER 
Medical Graz 99ers
február 8. Dornbirn Bulldogs – Fehér-
vár AV19
február 10. Fehérvár AV19 – EC VSV
február 21. Fehérvár AV19 – HC Orli 
Znojmo
február 23. HC Orli Znojmo – Fehérvár 
AV19
február 25. EC VSV – Fehérvár AV19
február 27. Fehérvár AV19 – Dornbirn 
Bulldogs
március 2. Fehérvár AV19-HCB Südtirol 
Alperia
március 4. MOSER Medical Graz 99ers 
– Fehérvár AV19

.
ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft 
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• ÚSZÓMESTER
• KÖNYVELŐ

• KÖZTERÜLETI TAKARÍTÓ
• KŐMŰVES

• DARUKEZELŐ
• KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ, 

TEMETŐFENNTARTÓ
• TETŐSZIGETELŐ

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu 

e-mail-címen lehet.

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

Kógeréknak a későbbiekre nézve. 
Vasárnap már a Graz látogat az Ifjabb 
Ocskay Gábor Jégcsarnokba. Nagy 
kérdés, hogy a hosszú utazás mennyit 
vesz majd ki a székesfehérváriakból, 
akik várhatóan csak szombaton dél-
előtt érnek haza a bolzanói vendég- 
játékról. A hazai összecsapás vasár-
nap 17.45-kor kezdődik. 
A fontos szakasz előtt hátvédposz-
ton erősített a Volán, mivel a sérült 
Hartly és Szirányi (utóbbi edz, de 
egyelőre nem léphet jégre) valamint 

az olimpiára utazó Vidmar hiányában 
alaposan szűkült a hátsó alakzatban 
a variációs lehetőségek száma. Így a 
menedzsment lépett, és leigazolta a 
huszonnyolc éves amerikai Eric Me- 
landot, aki legutóbb a német másod- 

osztályban játszott, de megjárta már 
Szlovákiát, Dániát és Norvégiát is. 
Jó hír, hogy a gárda első számú pont-
felelőse, Hári János újabb egy szezon-
ra kötelezte el magát Fehérváron.

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

ÉRTÉKEK, HELYBEN.



16 2018. február 1.FehérVár hirdetes
A Vörösmarty Rádió műsora február 3-tól 9-ig

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

00.05 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06.00 Félóránként friss hírek, 
időjárás és közlekedési 
információ.

06.10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Palkó Zsuzsanna és 
Schéda Zoltán

08.10 Sport
08.40 A nap témája
10.10 Tízórai vendég: Egey 

Tímea és Fischer Imre 
pszichológusok

11.10 Műsorvezető: 
Németh Gábor 

11.10 Délelőtti körkép
12.00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12.20 Ebédidő – gasztronómiai 
műsor

13.10 Nevelés és oktatás
14.10 Utazási magazinműsor
15.10 Mozogjunk
16.00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
16.10 Illemtan óra 
17.10 Esti műsorajánló
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Szőllősi Attila
18.10 Könyvespolc – irodalmi 

magazinműsor
19.10 Áldás, békesség! – 

református magazinműsor
20.10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

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. 2. 4. Vasárnap 2018. 2. 5. Hétfő 2018. 2. 6. Kedd 2018. 2. 7. szerda 2018. 2. 8. CsütörtöK 2018. 2. 9. pénteK

00.05 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

08.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna. Hírszerkesztő: 
Ficsóri Erika

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

08:40  Kitűzted a célt? Csináld 
végig! – Ötletek. 
Vendég: Garai Orsolya

09.10 Fitness és önbizalom. 
Vendég: Grósz Szilvia 
és Garai Orsolya

10:10 Gasztrotéka. Vendég: 
Antal Vali

11:10  Esküvői zenekarok. 
Vendég: Jung Ferenc

12:10 Aktualitások a 
gyógynövények világából. 
Vendég: Lencsés Rita

13.00 Műsorvezető: 
Gemeiner Lajos

             Témák: aktualitások, 
érdekességek

14.10    Ép testben jól élek. 
Vendég: Pletser Ádám

17.10    Film kocka 
18.10 Sport. Szerkesztők: 

Somos Zoltán és 
Kaiser Tamás

19:10   A lélek iskolája – Tornyai 
Gábor előadássorozata

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: 
Szőllősi Attila

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

09.10 Természetesen 
egészségesen –A gyomor 
védelme. Vendég: 
Supliczné Tóth Mária 

10.10 Gazdit keresünk az 
HEROSZ Fehérvári 
Állatotthonlakóinak. 
Vendég: Krepsz Gyöngyi

11.10 A család fogalma. Vendég: 
Pap Csilla, Tornyai Gábor

12:10   A belvárosi Ciszterci 
templom. Vendég: 
Brüchner Ákos Előd

13.10 Műsorvezető: 
Cseke András

15:10   Gondolatok felsőfokon. 
Vendég: Vámi 
Tamás Álmos

17:10    Fehérvári beszélgetések – 
Látrányi Viktória műsora.

18.10 Tartson Mits Mártonnal!
20.05 Koktél – színes 

beszélgetések. 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

2018. 2. 3. szOMBat

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Németh Gábor és 
Schéda Zoltán

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

08:10 Közélet és a nap témája
09:10 Autófittnesz. Vendég: 

Polgár Tibor
10:10 Tízórai
11:15 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: Bóna Éva
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

12:20 Ebédidő: gasztronómiai 
műsor 

13:10 Munkaügy. Vendég: 
Pajtók-Vizsolyi Júlia

16:10   Sasvári Csilla
16:10 Divatműsor. Vendég: 

Kernya Mariann
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Rományi Anikó

18:10 A bor szerintünk. 
Vendég: Fáncsi Viktória

19:10   Vadász, horgász magazin
20:00 Hírek 
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

00:05 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06.10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Palkó Zsuzsanna és 
Schéda Zoltán

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk

08.10 Sport
09.10 Gábor Atya 
10.10 Tízórai
11.15 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

12.00 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

12.20 Ebédidő: gasztronómiai 
műsor

13.10 Vakolat – építkezők 
magazinja. Vendég: 
Puska József

14.10 Ingatlanmagazin. 
Vendég: Bedő Gyula

15.10 Kézműves magazin
16.00 Műsorvezető: 

Németh Gábor
16.10 Vörösmarty kocka – 

informatikai műsor
17.10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

18.10 Diákkedd
19.10 Apaklub
20.00 Koktél – színes 

beszélgetések 
Mits Mátonnal és 
Gemeiner Lajossal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán és 
Németh Gábor

08:10 Sport
09:10 A nap témája
11:00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Szőllősi Attila
12:20 Ebédidő – gasztronómiai 

műsor
13:10 Környezetbarát – 

magazinműsor
14:10 Itt élünk – magazinműsor
15:10 Motorsport
16:00 Műsorvezető: Heiter 

Dávid Tamás
16:10 Agenda – Kormányhivatali 

műsoróra 
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

18:10 Portré
19:10 Bakelit Zsiráffal 
20:10 Nyitány – klasszikus 

zenei magazin. Vendég: 
Zemlényi Katica

21:10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

00.05 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06.00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06.10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Palkó Zsuzsannaés 
Schéda Zoltán

08.10 Sport
08:40  Jogi percek. Vendég: 

Dr. Stein Barnabás
09.40 A nap témája
10.10 Állati dolgok. Vendég: 

Lorászkó Gábor
11.00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
11.10 Délelőtti körkép
12.00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12.20 Ebédidő – gasztronómiai 
magazinműsor

13.10 A Városgondnokság órája
14.10 Pénzügyek, bankok, 

brókerek – magazinműsor
15.10 Az orvos válaszol 

– egészségügyi 
magazinműsor

16.00 Műsorvezető: 
Németh Gábor

16:10 Kulturális programajánló
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

18.10 Katasztrófavédelmi műsor
19:10 Lapszemle
20.10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Mits Mártonnal és 
Gemeiner Lajossal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

2018. 

FEBRUÁR 13. 
KEDD  19:00 ÓRA

HOTEL  
MAGYAR KIRÁLY  
KUPOLATEREM 
SZÉKESFEHÉRVÁR 

SZÉKESFEHÉRVÁR

AZ ALBA REGIA SZIMFONIKUS ZENEKAR 
ÉS A HOTEL MAGYAR KIRÁLY 

BEMUTATJA

Szerelmes
k l a ssz ikusok

Gyertyafényes vacsora, romantikus dallamokJegyár: 4900 Ft

Jegyek kaphatók 
a www.arso.hu oldalon, 

a Fehérvári Jegyirodában  
és a Vörösmarty Színházban  
a zenekar új jegypénztárában: 

Székesfehérvár, Fő utca 8.
+36 70 509 8805

Nyitva: hétfőtől péntekig  
10–18 óráig.

Kérjük, támogassák 
zenekarunk működését  

adójuk 1%-ának felajánlásával!
Adószámunk:  

15827021-2-07

Zenével koronázunk 


