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Játékkal, együttléttel lépjünk át a küszöbön!
Beszélgetés 2014 utolsó napjaiban Cser-Palkovics
András polgármesterrel.

Politikai szempontból sok mindent lehet
mondani az elmúlt évről, de azt, hogy nyugodt
volt, a legkevésbé.

Valóban, nagyon izgalmas év áll mögöttünk,
nem véletlen, hogy az ember úgy érzi, nagyon
gyorsan el is szaladt. Bár ezt év közben nem
mindig éreztem így. Három választás nyomokat
hagy egy város életében, ami a demokráciákban
természetes. Abban biztos vagyok, hogy az országos politikai kultúrához képest a választások
nálunk sokkal kiegyensúlyozottabban zajlottak.
Mi lehetett az oka, hogy nem tudott olyan
mélyen begyűrűzni az országos politikai trend?

Azt gondolom, hogy városunkra soha nem volt
jellemző a szélsőséges gondolkodás. Ez nem
jelenti azt, hogy ne lenne adok-kapok, vita,
kampány, esetleg veszekedés, de egy demokráciában furcsa is lenne, ha mindenki mindenről
ugyanazt gondolná. Az, hogy vitatkozunk
egymással, nem jelentheti azt, hogy a másik
személyét támadjuk – ennek az alapelvnek
Fehérváron mindig is volt foganatja!
A fehérváriak mindhárom esetben világos
döntést hoztak, ami egyértelmű felhatalmazást
jelentett országosan is, helyben is. Nekünk,
akik bizalmat kaptunk, az a dolgunk, hogy ezt
a bizalmat alázatosan, szerényen szolgáljuk
meg. Ilyen felhatalmazás után nem lehet és
nincs is kire mutogatni, ami ebben a városban
következik, az a mi felelősségünk.

Valljuk meg őszintén – látva a jelenlegi
országos politikát is – az egyértelmű
felhatalmazás elég nagy teher is. Ez
látszani fog a város életében is?

Remélem, hogy bizonyos szempontból nem fog
látszani! Néha a kötelező győzelem a legnehezebb, vagy az, ha úgy érzi valaki, hogy nincs
ellenfele. Ez könnyen tévútra vezethet. Azt
gondolom, minden este úgy kell lefeküdni, hogy
átgondolja az ember, saját lelkiismerete szerint
elvégezte-e a feladatát, és az megfelelő-e!
Az októberi választás óta három lakossági
fórumot tartottunk, volt hagyományos és online
közmeghallgatás, tartottam két fogadónapot.
Nem elefántcsonttorony a városháza, ahova az
ember öt évre bezárkózik a választás másnapján.
Visszacsatolásokra szükség van!
Elég nyitottak, érdeklődőek az emberek?

Igen. Elég a netes közmeghallgatásokat
megnézni, ahol több órán keresztül jönnek
a kérdések, a vélemények. Ne felejtsük
el, ha kilépek a Városház térre, onnantól
kezdve folyamatosak a visszacsatolások:
nemcsak a kérdésükkel, véleményükkel
megállító emberekre kell gondolni, hanem

sokszor a köszönés minőségére, egy
mosolyra vagy annak hiányára.

Nem bánta meg, hogy az országos politikát
hátrahagyta és a várost választotta?

Nem bántam meg. De ez nemcsak az idei évtől
van így, hanem amikor az első belső döntés
megszületett 2010-ben a Parlament Fideszfrakciójában az összeférhetetlenségről – ami
szerint nem lehet valaki országgyűlési képviselő
és polgármester is egy időben – nekem nem
volt kétséges, hogy a várost választom.

hiszen Székesfehérvár az elmúlt másfél évtizedben nem szorult volna rá, hogy a bevételein túl
hitelekhez nyúljon. Igenis abból kell gazdálkodnunk, amink van! Székesfehérvárnak van miből
gazdálkodnia, és abból jut az intézmények
fejlesztésére is. Két nagy, saját forrású fejlesztési
programon dolgozunk. Az egyik a járdák, utak

Együttműködők a székesfehérvári vállalkozók, vállalatok? Főleg a nagyokra
gondolok, hiszen a kisebbek jobban
rákényszerülnek az összmunkára.

Amikor leülök a multinacionális nagyvállalatok
vezetőivel, akkor az derül ki, hogy nagyon jól
érzik magukat Magyarországon, nagyon jól érzik magukat Székesfehérváron. Nem feltétlenül
2010 óta, hiszen ennek megvoltak az alapjai
előtte is. Ha velük beszélgetek, egyáltalán nem
értem, miért éri ezt az országot ennyi kritika
olyan országok részéről, amelyeknek cégei
kiválóan érzik itt magukat.
Amikor az IBM annak idején úgy döntött,
hogy befejezi a termelését, az a várost nagyon
megrázta. Mára ismét üzemel az IBM, és a
társadalmi szerepvállalás élen járó vállalata.
Egy-két éve ugyanez megtörtént a Philips-szel
is. Akkor a költségvetésünk átmeneti időre
megérezte a cég hiányát, jól jött a kormányzati
segítség. Viszont a munkavállalók pillanatok
alatt találtak maguknak lehetőséget a helyi
iparban. Ha erős a helyi gazdaság, akkor több
a város bevétele, nincs szükség az adóterhek
növelésére, sőt akár csökkenteni is lehet, mint
idén a telekadó megszüntetésével.
Mondhatjuk azt, hogy Fehérvár gazdasági szempontból biztonságban van?

Amennyire ilyet a XXI. században kijelenthetünk,
igen. Az biztos, hogy az önkormányzat költségvetése rendkívül stabil. Amikor ezt az interjút
készíti, akkor több mint hétmilliárd forint van a
város bankszámláján, amiből négy és fél milliárd
olyan tartalék, amihez még nincs feladat rendelve.
Kínosan vigyáztunk arra, hogy a választások
ellenére ezt a tartalékot ne költsük el, mert ez
adja a következő évek fejlesztéseinek alapját. Ez
a tartalék egyfelől azért maradhatott meg, mert a
kormány adósságkezelő konszolidációja segített,
másfelől a város takarékosan gazdálkodott.
Nem túlzott-e ez a takarékosság? Nem
üt vissza az intézmények fejlesztésénél,
szükséges felújításoknál? Az ellenzék a
bölcsődék hiányáról is gyakran beszél.

Nem a szigorú költségvetés az, ami ilyen problémákat okoz. Közpénzt csak szigorú költségvetéssel szabad elkölteni, ellenőrzött, nyilvános és
átlátható módon! Ezt meggyőződéssel vallom,

Egy egymilliárdos beruházást említ, aminek
a felét a város saját pénzéből állta. Hasonló
nagyságrendű a Várkörút felújítása is, ahol a
közművek renoválása már megtörtént. Ezúton is köszönöm mindenkinek a türelmét,
akik ezen utak mentén élnek vagy azokat
rendszeresen használják! Mindezek mellett
idekapcsolódik Fehérvár közbiztonsága, a
kamerarendszerek fejlesztése, a közvilágítás.
Utóbbival kapcsolatban örömmel mondhatom, hogy Székesfehérvár megnyerte a
közvilágításra benyújtott pályázatát, így kétszázmillió forinttal kezdhetjük meg utcáink,
tereink ledtechnológiás világítását.

A fejlesztések között azért akad olyan,
ami főleg az ellenzéket irritálja, pedig
ahhoz egy egyedülálló környezetvédelmi
beruházás is társul. A Sóstóra gondolok.

Fotó: Simon Erika

nagy zoltán péter

fejlesztésének programja, azaz a Saára Gyula
Program, ami még hosszú évekig tartani fog. A
másik az idén megkezdett intézmény-felújítási,
azaz Ybl Program. Nagyjából nyolcszázmilliót
irányoztunk elő csak az intézmény-felújításokra
úgy, hogy közben két iskolában (Hétvezér és
Sziget iskolák) az év közben olyan beázások
történtek, hogy újabb százötvenmilliót rendeltünk saját forrásból a gondok megoldásához.
Nincs olyan fehérvári, aki valamilyen módon
legalább egy intézményhez ne kötődne. Ezeket
az intézményeket fel kell újítanunk. De tegyük
hozzá, hogy sok olyan intézmény van, melyeket
az iparosodás korában harminc évre terveztek.
Ma már negyven évesek, és erről egyikünk
sem tehet. Most szakadnak az önkormányzat
nyakába ezek a gondok, most kell megoldást
találnunk először a tetőfelújításokra, aztán öttíz éven belül a generális javításokra.
Olyan tehát soha nem lesz, hogy valaki azt
mondhatja, semmi gondja egy ilyen nagyvárosnak, mint Székesfehérvár. Ha meg is oldanánk
valamennyi gondunkat, akkor is azon fogunk
gondolkozni, hogyan legyen városunk kelet-európai nagyváros a gazdaságával, történelmével,
sportjával, a benne folyó élettel. Én ezen fogok
dolgozni, mert így tarthatjuk meg fiataljainkat,
így csábíthatjuk ide az idegeneket, így találhatja
meg boldogulását városunk valamennyi lakója.
A Mártírok útjáról még az elmúlt ciklus végén is sokan mondták azt, hogy
abból aztán soha nem lesz út...

Ha a Sóstó pusztulása helyett a megmentését
el tudjuk érni, az már komoly eredmény, ami
a stadion fejlesztése nélkül sokkal nehezebben
megvalósítható. Látni kell, hogy egy egész
városrész fejlesztéséről van szó, ami együtt jár
egy multifunkcionális stadion felépülésével,
ahol legalább akkora öröm lesz egy kulturális
koncert, mint a Fradi megverése vagy a bajnoki
cím ünneplése. Ha van egy állami program,
amibe nem kell befizetnünk, akkor Fehérvár
polgármesterének kötelessége a városát abba a
programba bevinni. Ha mindemellett egy több
évtizedes környezetvédelmi problémát, a Sóstó
rehabilitációját is megoldjuk, annak mindenkinek örülnie kellene. A látogatóközpont, a
kilátó, a parkolók mind a stadiont terhelik majd,
miközben a Sóstó madarai sértetlenek lesznek,
a vízpótlás beindul, a növényzet fellélegzik.
Érdekes volt látni a legutóbbi közgyűlésen, ahol
a Sóstó ügye előkerült, hogy tulajdonképpen
valamennyi képviselő támogatta, csak volt
olyan, aki ezt nem merte nyíltan felvállalni.
Az önkormányzati választások éjszakáján a kisfia úgy nyilatkozott, ha ő lesz a
polgármester, akkor rendet csinál, és aput
hazaviszi. Van-e esélye hazamenni?

Karácsony előtt vagyunk, és őszintén szólva
visszaszámolok. Szeretném, ha semmi olyan
nem történne, ami megakadályozná, hogy
együtt legyünk a gyerekekkel, a feleségemmel.
Alaposan megterveztük a karácsonyi, szilveszteri programunkat. Most reményeim szerint
a játéké lesz a főszerep és az együttlété. És ezt
kívánom minden fehérvárinak is: az év utolsó
napjaiban adassék ez meg nekik, és így lépjünk
át a következő esztendő küszöbén!
A küszöb közel. Most milyen a visszacsatolás?

Amikor kinézek a hivatal ablakán, és látom a
beszélgető, nevető embereket forralt borral a
kezükben, várva a szent karácsonyt, az új évet,
akkor úgy érzem, érdemes dolgozni!
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Előttünk az új esztendő, mögöttünk az ó
László-Takács Krisztna, Nagy Zoltán Péter

Fotók: Kiss László

Túl az óéven, az újévtől innen azt
akartuk megtudni, mi maradt meg az
emberekben az előző esztendőből,
mit felejtenének el, és mit várnak az
elkövetkezőtől.

Nagy Krisztina

Baráth Gergő
Nem gondolkodtam még azon, mit
kívánok az új évben, de ha ugyanígy
menne minden, mint eddig, azzal kiegyeznék. Mondhatom, hogy elégedett
vagyok azzal, ami van, és szeretném,
ha ez így is maradna!

Szabó Márk
Nekem kifejezetten jó év volt a 2014es. Végzős lettem, de hogy mit hoz a
2015, az a jövő titka. A Szent István
Mezőgazdasági Szakközépiskolában
tanulok lótartó és -tenyésztő szakon.
Kicsi korom óta rajongok a lovakért,
azért is jelentkeztem ide, bár most már
a kutyákat is nagyon megszerettem.
A kutyám apuka lett, itt van velem a
kölyke is. Ez az érzés fantasztikus, hogy
láthatom továbbmenni a generációját.
2014 ezt adta nekem.

Három gyermekem van, számukra azt
kívánom, hogy boldogan teljen a jövő év,
sport- és tanulási sikerekkel. Magamnak
több türelmet és toleranciát szeretnék, mert
sajnos egyikből sincsen túl sok. Emellett
szeretném, ha a párom sem dolgozna
negyvennyolc órát naponta. A városnak
egy kicsit több életet szeretnék, hogy ne csak
a belváros, hanem a környéke is lendületet
kapjon, és azt, hogy minél több kislány jöjjön kosarazni, mert a sport nagyon fontos!

Ocskay Zsuzsanna
Azt szeretném, ha kicsit több mosoly
lenne az arcokon, és együttérzőbbek
lennének az emberek. Szeretnék
minél több kávézós beszélgetést a
barátnőmmel, és azt is, hogy egyszer
reggel hétig alhassak. Kisgyermek mellett a háromnegyed hatos
ébresztő a jellemző, pedig olyan jó
volna kicsit többet pihenni! Emellett sok mozgást szeretnék, legyen
idő a sportra is!

Szivek Mária Erzsébet, Dóra és Szivek Lászlóné
Szivek Mária Erzsébet
Karácsonykor közösen énekeltünk a gyerekekkel a lépcsőház földszintjén felállított
karácsonyfa mellett. A gyerekek ajándékokat kaptak, amiből itthon kevesebb van.
Nekem gyermekkoromban nem volt soha ilyen szép karácsonyom, ezért ebből az évből
ez maradt meg a leginkább.
Dóra
A Pozsonyi Úti Óvodába járok, ahova jött a Télapó. De karácsonyra a Jézuska jött.
Cicát rajzoltam karácsonyra, ami jó volt, mert színezőt kaptam ajándékba.
Szivek Lászlóné
Nagyon sok örömünk volt ebben a köfémes karácsonyban, sokan meg is hatódtunk.
Ebben a házban jó ideje sok kellemes meglepetéssel találkozom. Én a 2014-ből ezt
a karácsonyt csomagolnám el, s vinném magammal. 2015-től örömöt és boldogságot
várok, és mindenkinek ezt is kívánom!

Fischer Árpád
Ebben az évben végeztem az
iskolával, mint CNC gépkezelő.
Szerencsére már van munkám is,
amit imádok. Ezek miatt határozottan állítom, hogy a 2014-es
év kimondottan jól záródik. Amit
ebből az évből felejtenék, az az iskola, de minél gyorsabban. 2015ben autót szeretnék vásárolni, és
megkezdeni a gyűjtést egy házra,
hogy kiléphessek otthonról.

Kókány Tamás
Árpival együtt végeztünk a sulival, én is elhelyezkedtem, szintén
CNC marósként. Nekem már
teljesült egy nagy álmom, és vettem
egy autót, amit nagyon szeretek. A 2014 nekem úgy jött be,
ahogy volt, bár tapasztalatot még
gyűjtenem kell a munka területén.
2015-től jobb fizetést várok, ahogy
mindenki. Huszonegy éves vagyok,
előbb-utóbb el kellene otthonról
lépni, bár még annyira nem vágyom az önálló életre.
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Somogyi Tamás

Hegedűs Gréta, Hegedűs Csaba és Polgár Dalma
Gréta
Együtt sütiztünk, ittunk karácsonykor a többiekkel a házban. Sok közös programunk van, ilyen a karácsony, de együtt mentünk
színházba is a Padlás című darabot megnézni. 2015-re az összetartást hoznám át, mert az jó dolog.
Dalma
Ez a lakótelep igazából egy család. Az idei évi hangulat nagyon jó volt, jól éreztem magamat. A 2014 nekem így volt jó, ahogy volt.
Az eltelt évből leginkább a nyarat vinném magammal a következő évre.
Csaba
Nem igazán panaszkodom az elmúlt esztendőre, hiszen betegség nem történt a családban, ráadásul megkaptuk ezt az önkormányzati lakást. A három kis és nagylányommal összecsomagolnám a szebb napokat és eltenném a jövőnek, mert most már megjelenik
a csintalanság, jönnek a barátok, szóval nőnek. 2015-re egy kicsit jobb tanulmányi eredményeket várnék a lányoktól, és azt, hogy
legyen továbbra is munka!

Jobb eredményeket szeretnék az
iskolában, és remélem, az ország
életében is javulás lesz. Kevesebb
adót, több fizetést és több munkalehetőséget kívánok. Vám-jövedéki és
termékdíj ügyintézőnek tanulok itt
Fehérváron, így azt is tudom, hogy
napok kérdése, mikor jön a jelenlegi
44 adó mellé a negyvenötödik.
Jó volna, ha diákként is tudnék
dolgozni.

Lakatos Tibor
Itt a Köfém 1-ben inkább az ötödik karácsonyt említeném meg. Szép
hagyománya lett ennek, amit Dienesné Fluck Györgyike hozott közénk. A
panelházból harminchét gyermek rajzokkal készült, és sokan énekekkel, játékokkal. Inkább ezt a karácsonyt emlegetném csak 2014-ből, mert nekem
ez az év ritka pocsék volt! Nagyon gyengére sikeredett a munkahelyemen,
a magánéletemben – mondhatnám, botrányos volt. Soha nem vinném
tovább 2014-ből a munkahelyemet, a szegénységet, kiszolgáltatottságot, a
ránk szakadt gondokat. Én a 2015-ben csak bízhatok! Remélem, az Úr
megsegít minket, a családomat és ezt a közösséget is! A Jóisten azt akarja,
hogy rendbe jöjjön az életünk, de mi emberek mohók, kapzsik vagyunk, és
elszúrjuk a dolgokat.

Porteleki Zsolt
Ilyenkor a téli időszakban gyakrabban van csend, amitől meghitt a lakótelep. Aztán majd jönnek a madarak a fákra, a gyerekek a játszótérre, és
újra megtelik élettel a környék. A betegségeket, keserűséget mind kidobnánk
az ablakon 2014-ből. Az új évtől sok szép dolgot, szeretetet és főleg egészséget, jókedvet, vidámságot, derűt várunk. 2015-ben várom a tavaszt, én
azt szeretném, ha már január elsejével eljönne!
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Két kultúrország kapcsolata
Heiter Dávid

Hazánk franciaországi nagykövetének
kérték fel gróf Károlyi Györgyöt.
Szavai szerint elsősorban a jelentős
gazdasági kapcsolatokat kell ápolni,
de a kultúra szintjén is rengeteg lehetőség rejlik. A fehérvárcsugói kastélyt
is birtokló grófi család 1947-ben hagyta el Magyarországot. Károlyi György
egyéves korától Párizsban élt, tanulmányait is itt végezte. A rendszerváltás után tért vissza, és megalapította
a nagyapjáról elnevezett Károlyi
József alapítványt, amely az akkor
még rossz állapotú Károlyi-kastély
felújítását tűzte ki célul. Károlyi Györgyöt nemrégiben felkérték hazánk
franciaországi nagykövetének. A
leendő nagykövet szerint Magyarország barátja Franciaországnak, és ez a
barátság kölcsönös.

Nem gondoltam erre. Ki
gondolta volna a rendszerváltás
előtt, hogy bekövetkezik a mi
életünkben? Ugyanígy nem
gondoltam arra, hogy felkérnek
nagykövetnek és Párizsban
fogok dolgozni. Talán azt is
mondhatnám, dupla álom vált
valóra. Ez a mostani helyzet
rengeteg lehetőséget rejt magában.

még nem történt meg. A jelen
pillanatban tehát nagykövetjelölt
vagyok. Ez a folyamat várhatóan január közepén fejeződik
be, és akkor elfoglalhatom az
állomáshelyemet. Tehát a tervek
szerint januárban költözünk.
De a fehérvárcsurgói jelenlétünk – elsősorban feleségemnek
köszönhetően – nem fog csorbát
szenvedni.

Milyen út vezetett odáig, hogy
felkérték nagykövetnek?

Fotó: karolyi.org.hu

Ez azzal is jár, hogy visszaköltöznek Párizsba?

Ön Párizsban élt, és a rendszerváltás után tért vissza Magyarországra. Gondolt arra, hogy
Franciaországba ilyen szinten
valaha is visszatér?

Számít nehézségekre a nagyköveti munkájában?

Mindig kell nehézségekre számítani. A kastély felújítása során
is sok problémával találkoztunk,
de ezeket mind megoldottuk.
Nagyköveti munkám kapcsán is
számítok természetesen nehézségekre, de arra is, hogy ezeket
le lehet győzni, meg tudjuk
oldani. Erre készülök, és bízom
benne, hogy a megbízatásomnak
eleget tudok tenni, meg tudom
szolgálni azok bizalmát, akik
felkértek.
Jelenleg mit lehet elmondani a
két ország kapcsolatáról?

Nem tudnám megmondani,
hiszen nem vagyok karrierdiplomata. A felkérést roppant megtisztelőnek találtam, meglepett,
de örömmel elfogadtam, és nagy
lelkesedéssel állok az új feladat
elé.
A „visszaköltözés” szó nem
teljesen helyes. Lélekben itt
maradunk Fehérvárcsurgón. A
munkahelyem Párizsban lesz, de
amennyire lehetséges, a feleségemmel ingázni fogunk. Az itteni munkám szorosan összefügg
azzal, hogy felkértek nagykövetnek. A kastélyban egy kulturális
találkozóközpont működik,
ami a kezdetektől fogva ápolta
Magyarország nemzetközi
kapcsolatait, kiemelten a francia
vonalat. A párizsi nagyköveti
munkámat a fehérvárcsurgói
kastély működtetésével párhuzamosan kívánom folytatni, a
feleségem közreműködésével.
A két feladat nem zárja ki, sőt
kiegészíti, megerősíti egymást.

Ezen kívül már beazonosítottuk
azokat a pályázati lehetőségeket, amik a még felújításra váró
épületrészeket is lefedik, például
az istállókat és a park további
részeit. Ezek olyan tervek, amik
még odébb vannak, de a megvalósításuk érdekében tettünk
lépéseket.

Mi most a legfontosabb feladata? Hogyan zajlik a felkészülés?

A felkészülésem hagyományosan zajlik. Abból áll, hogy
megismerkedem a különböző
szaktárcáknál, minisztériumoknál azokkal a kérdésekkel, amik
a francia-magyar kapcsolatokat
érintik. Ez azért fontos, hogy
megfelelőképpen tájékozódva
legyek. Ezt követően veszem
át a kinevezésemet, hiszen ez

Fehérvárcsurgónál maradva – a
kastély jelenleg is folyamatos
fejlesztés alatt áll.

Nemcsak a kastély épületéről
van szó, a park és a melléképületek is fejlesztés alatt vannak. Két
pályázatot nyertünk: az egyik a
mosókonyhára vonatkozik, ez be
is fejeződött. A másik a park rekonstrukciója a tó kialakításával,
működésbe helyezésével – ezek
a munkák jelenleg is tartanak.

Magyarország egy franciabarát
ország, és ez fordítva is igaz.
Országunkban jelentős beruházási, befektetési állomány van
francia oldalról. Ez egy olyan
lényeges tényező, amit gyarapítani kell. Ezen kívül kulturális
oldalon is rengeteg párhuzam
és találkozási lehetőség adódik.
Tudom, hogy a francia fél ezeket gyarapítani, fejleszteni kívánja. Mindkét oldalról megvan
a nyitottság, hogy eredményes
munkát lehessen végezni. A
jelentős gazdasági kapcsolatokat ápolni kell. Mivel mindkét
ország kultúrország, rengeteg
olyan lehetőség rejlik ezen a
területen, amit ki kell használni
és gyümölcsöztetni kell. A hagyományos diplomácia oldalán
vannak olyan kérdések, amiket
javítani kell. Ilyen például az
országról kialakult kép: figyelni
kell arra, hogyan értékelik
külföldön Magyarországot,
és az esetleges torzulásokat ki
kell javítani. Ez egy izgalmas
feladat, amivel kapcsolatban
úgy gondolom, eredményeket
tudok elérni. Úgy vélem, semmi
gond nem lesz a francia-magyar
kapcsolatokban.
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Évbúcsú, évvárás külföldi szemmel
jobb a kosárlabdában. Ebben az
évben ismertem meg a barátnőmet egy kosárlabdaedzésen. Már
nem vagyunk együtt, de nagyon
szép emlékeim fűződnek hozzá.
Azt kívánom, Lengyelország
nyerjen európai kosárlabdabajnokságot. Úgy gondolom,
minden az agyban dől el, ha
elég erősen akarunk valamit,
elérhetjük!

Unger Ágnes

A közeledő újévről a Fehérváron
rendezett nemzetközi kosárlabdagálán kérdeztünk meg négy másik
országból érkezőt.

Tynek Matusiak
kosárlabajátékos, Lengyelország

problémák, amikből tanulni
lehet. Ebben az évben azt tanultam, hogy sose torpanj meg az
akadályok előtt, csak haladj előre!
Ami még nem valósult meg, hogy
szeretnénk egy gyermeket. Ezen
még dolgozunk, de reméljük, a
jövő évben összejön!

következő évre egészséget és boldogságot kívánnék magamnak.

Peter Welsch szurkoló, Csehország

Mirjam Poterbin szurkoló,
Szlovénia

Fotók: Kiss László

Ilie Eugen edző, Románia

Úgy érzem, jó évet zártam.
2014-ben fél évet az Egyesült
Államokban töltöttem, ami
nagyon jó tapasztalat volt számomra. Anyukám nyert el egy
ösztöndíjat, és én is kimehettem
vele. Fejleszthettem az angol- és
a kosárlabdatudásomat is, hiszen
– mint tudjuk – az USA a leg-

Hála Istennek, folyamatosan
haladtunk előre az elmúlt évben.
Dolgoztunk, élvezzük, amit
csinálunk. Szeretem a kosárlabdát, ez az életem. Úgy gondolom,
nincsenek rossz dolgok, csak

Szép évet zártunk. Élveztem
minden egyes napját. Sikerült sok
időt töltenem a fiammal, aki kint
él Spanyolországban, ott kosarazik. Szlovéniában volt egy kis
gazdasági válság, mint Európa
több országában, de remélhetőleg most már javul a helyzet. A

Prágában élünk a feleségemmel
és a fiammal, és minden nap
ünnep számunkra. Én Lengyelországban és Csehországban
dolgozom, a feleségem pedig
támogat mindenben. Ő egyébként szabad idejében táncolni jár
hetente kétszer, és ha van időm,
én is vele megyek. A fiunk a nemzeti válogatottban játszik, szóval
maradék időnkben ott vagyunk
az ő meccsein. A jövő évre jó
egészséget szeretnénk, és még
egy kisfiút vagy kislányt.

Gorsium, a kikapcsolódás antik szigete
látrányi viktória

Minden szempontból fontos és
szimbolikus fejlesztés kezdődik el. A
beruházás uniós támogatásból valósulhat

Illusztrációk: Szent István Király Múzeum

Hosszú évek óta tervezik a szakemberek Gorsium fejlesztését. Most több
százmillió forintból újulhat meg az
ókori település területén elhelyezkedő
régészeti park és szabadtéri kiállítás. A
cél az ókori élet élményszerű bemutatása. Hamarosan egy nettó nyolcszázmillió forint összköltségű beruházás
indul, 2015 nyarára pedig a kikapcsolódás antik szigetévé válhat Gorsium.

Gorsium a kikapcsolódás antik szigete. Az ókori élet élményszerű, vonzó
bemutatására törekszenek korhű környezetben.

meg, melyhez Székesfehérvár is biztosít
forrásokat. „A Szent István Király
Múzeum fenntartóváltásakor megörökölt
pályázathoz a város közel 124 millió
forint önrészt biztosít.” – tájékoztatta lapunkat Cser-Palkovics András. Már 2007
novemberében közgyűlési határozatot
hozott arról Fejér Megye Önkormányzata, hogyan képzeli el Gorsium jövőjét,
fejlesztését. A Tác közigazgatási területén
elhelyezkedő római kori romterület hazánk egyik legjelentősebb, jelenleg mégis
méltatlan állapotban található római kori
történelmi emléke. „A fejlesztés egyik
kiemelt célja, hogy a látogatók egy egész
napot eltölthessenek a parkban. Gorsium
egyedisége abban áll, hogy távol fekszik
a mai civilizációtól, nem épült rá újkori

település, így lehetőség nyílik az ókori élet
élményszerű, attraktív bemutatására korhű környezetben” — mondta el Nádorfi
Gabriella a Szent István Király Múzeum
osztályvezetője.

Választókerületi
programok
Ráchegy–Búrtelep–Köfém,
Börgöndpuszta
Dienesné Fluck Györgyi
A terület következő lakossági
foruma 2015. január 5-én 15
órakor kezdődik és 18 óráig tart,
az Erzsébet u. 12. szám alatt.
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Veszélyek a partin: alkohol, hideg, petárda
Az alkohol, a hideg és a petárda adja a
legtöbb munkát a mentőknek szilveszterkor, akiknek az év utolsó napján a
szokásosnál jóval több esethez kell kivonulniuk. A közlekedésben is komoly
veszélyt jelent a részegség, súlyos
törésekhez, fejsérülésekhez vezethet.

Fotó: nzp archív

látrányi viktória

Az óév búcsúztatása közben akad egy-két tipikus baleseti kockázat, amit kis
odafigyeléssel megelőzhetünk

Szilveszter éjjel kemény fagyra
lehet számítani, mínusz 11-15 fok
körüli lesz az előrejelzések szerint
a hőmérséklet. A szilveszter éjjel
szórakozóknak Pápai Imre vezető
mentőtiszt arra hívta fel a figyelmét,
hogy ne hagyják magukra a hidegben
a társaságukban lévő ittas embereket.
„Ilyen kemény időben fagyási sérülések
és akár a kihűlés veszélye is fenyegeti
az embereket. A szabadtéri rendezvényeken ilyen időben az ittas emberek
kevésbé érzik, hogy hideg van, így nem
is tudnak védekezni ellene. Ha szabadtéri rendezvényen köszöntjük az új
esztendőt, ügyeljünk rá, hogy rétegesen

öltözködjünk, és fogyasszunk meleg
italokat.” – emelte ki Pápai Imre.
Komoly veszélyforrást jelentenek a
különböző pirotechnikai eszközök: súlyos
kéz-, arc- és szemsérüléseket okozhatnak. A pirotechnikai eszközök miatt
megsérültekhez azonnal orvost kell hívni,
csakúgy, mint a fagyási sérültekhez. A
szilveszteri mulatozás során előfordulhat,
hogy minden józanság, mértékletesség
odavész. Az alkoholmérgezés azonban
nem játék.

Óvatosan nyissuk a pezsgőt!
Az év vége hagyományos itala a
pezsgő. Az üveg kinyitásának többféle változata ismert, a hangtalan
felbontástól a durranással kísért
dugókilövésig. Nyitás közben ne
irányítsuk az üveget mások felé, de
magunk se nézzünk farkasszemet
vele, ha netán késik a dugó. A nagy
erővel kiszabaduló műanyag vagy
parafa súlyos szemsérülést okozhat.

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A J

BE

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (SZÉPHŐ Zrt.) több, mint fél
évszázados múltra visszatekintő, széleskörű szolgáltatásokat nyújtó, megbízható gazdasági társaságként kíván működni,
törekedve megrendelői bizalmának elnyerésére, a vállalati szakember gárdájának hosszútávú foglalkoztatására, városunk
lakosságának mind teljesebb kiszolgálására. Elsődleges feladatunk a lakosság életkörülményeit jelentősen befolyásoló,
színvonalas szolgáltatások biztosítása a hőszolgáltatás, az ingatlankezelés, ingatlanközvetítés- értékesítés területén.
A SZÉPHŐ Zrt. az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program - Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára
a konvergencia régiókban - című felhívás keretében pályázott, amelyen 33 364 024 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt
100%-os támogatási intenzitással valósult meg. A TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0642 számú, „Humánerőforrásfejlesztési célú szakmai képzések a
SZÉPHŐ Zrt-nél” című projektünket 2013. november 5-én kezdtük el, a programsorozat 2014. december 17-én zárult.
A projekt fő célja a munkatársak szakmai, illetve készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése volt. Az elnyert pályázati összegből a kommunikációs együttműködés fejlesztését segítő konfliktuskezelési tréning, az ügyfelek igényeivel, motivációival, a szegmentálási, piackutatási illetve
értékékesítési kompetenciáik fejlesztésére irányuló hatékony értékesítő menedzser képzés, ügyfélkapcsolati munkatársak szakmai képzése, valamint a vezetők magasabb szintű munkavégzését eredményező és egyúttal a vállalkozás fejlesztését szolgáló vezetői tréning
került megvalósításra. Szakmai képzések keretén belül angol és német nyelvi oktatások zajlottak kezdő, illetve haladó csoportokban az
előzetes nyelvi tudásszint felméréseknek köszönhetően, valamint informatikai képzések, szintén kezdő és haladó szinten.
A képzéseknek köszönhetően a Társaságnál még hatékonyabbá vált a munkavégzés, tovább fejlesztve az együttműködést, a szakmai tudást, az
ügyfélbarát szemléletet, illetve a kommunikációt.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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• immobilizeres-indításgátlós autókulcs másolása
• autó-, lakás-, széfzárak javítása
• gravírozás, névtábla készítés
• serlegek, érmék forgalmazása
• zárhoz kulcsot - kulcshoz zárat
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HERMAN KULCS-ZÁRDA

Székesfehérvár, ôsz u. 7. • Tel.: 22/397-577
Nyitva: hétköznap 8-17-ig • www.kulcs-zarda.com

„Az ön régi autóüvegese új háttérrel!”

Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!
Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új esztendőt kívánunk
minden kedves ügyfelünknek!

BAJOR ÉTELKÜLÖNLEGESSÉGEK
PAULANER CSAPOLT SÖRÖK

JANUÁR
1 Cs
2P
3 Sz
4V

5H
6K
7 Sz
8 Cs
9P
10 Sz
11 V

12 H
13 K
14 Sze
15 Cs
16 P
17 Sz
18 V
19 H
20 K
21 Sz
22 Cs
23 P
24 Sz
25 V
26 H
27 K
28 Sz
29 Cs
30 P
31 Sz

Fruzsina, Újév
Ábel
Genovéva, Benjámin
Titusz, Leóna
Simon
Boldizsár
Attila, Ramóna
Gyöngyvér
Marcell
Melánia
Ágota

Ernő
Veronika
Bódog
Lóránd, Lóránt
Gusztáv
Antal, Antónia
Piroska

Sára, Márió
Fábián, Sebestyén
Ágnes
Vince, Artúr
Zelma, Rajmund
Timót
Pál
Vanda, Paula
Angelika
Károly, Karola
Adél
Martina
Marcella, Gerda

FEBRUÁR

Székesfehérvár, Ányos P. u. 3.
Asztalfoglalás: 22/321-486
www.salvatoretterem.hu
A kép illusztráció.

6H
7K
8 Sz
9 Cs
10 P
11 Sz
12 V

13 H
14 K
15 Sz
16 Cs
17 P
18 Sz
19 V
20 H
21 K
22 Sz
23 Cs
24 P
25 Sz
26 V
27 H
28 K
29 Sz
30 Cs
31 Pé

Tihamér, Annamária
Ottó
Kornél, Soma
Ulrik
Emese, Sarolta
Csaba
Apollónia
Ellák
Lukrécia
Amália
Nóra, Lili
Izabella, Dalma

Jenő
Örs, Stella
Henrik, Roland
Valter
Endre, Elek
Frigyes
Emília

Illés
Dániel, Daniella
Magdolna
Lenke
Kinga, Kincső
Kristóf, Jakab
Anna, Anikó
Olga, Liliána
Szabolcs
Márta, Flóra
Judit, Xénia
Oszkár

SZAKRENDELÉSEK AZ ÖREGHEGY KAPUJÁBAN:
• Kardiológia • Belgyógyászat
• Endokrinológia • Idegsebészet
• Ortopédia • Urológia • Reumatológia
• Ultrahang diagnosztika
• Labor diagnosztika
• Dietetikai tanácsadás
• Természetgyógyászat

MÁRCIUS

1V
2H

Ignác
Karolina, Aida

1V

9H
10 K
11 Sz
12 Cs
13 P
14 Sz
15 V

Abigél, Alex
Elvira
Bertold, Marietta
Lívia, Lídia
Ella, Linda
Bálint, Valentin
Kolos, Georgina

9H
10 K
11 Sz
12 Cs
13 P
14 Sz
15 V

Franciska, Fanni
Ildikó
Szilárd
Gergely
Krisztián, Ajtony
Matild
Kristóf, Nemzeti ünnep

23 H
24 K
25 Sz
26 Cs
27 P
28 Sz
29 V

Emőke
Gábor, Karina
Irén, Irisz
Emánuel
Hajnalka
Gedeon, Johanna
Auguszta

3K
4 Sz
5 Cs
6P
7 Sz
8V

16 H
17 K
18 Sz
19 Cs
20 P
21 Sz
22 V
23 H
24 K
25 Sz
26 Cs
27 P
28 Sz

Albin

Balázs
Ráhel, Csenge
Ágota, Ingrid
Dorottya, Dóra
Tódor, Rómeó
Aranka

2H
3K
4 Sz
5 Cs
6P
7 Sz
8V

Julianna, Lilla
Donát
Bernadett
Zsuzsanna
Aladár, Álmos
Eleonóra
Gerzson

16 H
17 K
18 Sz
19 Cs
20 P
21 Sz
22 V

Alfréd
Elemér
Mátyás
Géza
Edina
Ákos, Bátor

30 H
31 K

JÚLIUS
1 Sz
2 Cs
3P
4 Sz
5V

NAPTÁR

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

3H
4K
5 Sz
6 Cs
7P
8 Sz
9V

10 H
11 K
12 Sz
13 Cs
14 P
15 Sz
16 V
17 H
18 K
19 Sz
20 Cs
21 P
22 Sz
23 V
24 H
25 K
26 Sz
27 Cs
28 P
29 Sz
30 V
31 H

Henrietta
Gertrúd, Patrik
Sándor, Ede
József, Bánk
Klaudia
Benedek
Beáta, Izolda

Zalán
Árpád

SZEPTEMBER

AUGUSZTUS
1 Sz
2V

Lujza
Kornélia
Kázmér
Adorján, Adrián
Leonóra, Inez
Tamás
Zoltán

Boglárka
Lehel

Hermina
Domonkos, Dominika
Krisztina
Berta, Bettina
Ibolya
László
Emőd

1K
2 Sz
3 Cs
4P
5 Sz
6V

Egyed, Egon
Rebeka, Dorina
Hilda
Rozália
Viktor, Lőrinc
Zakariás

14 H
15 K
16 Sz
17 Cs
18 P
19 Sz
20 V

Szeréna, Roxána
Enikő, Melitta
Edit
Zsófia
Diána
Vilhelmina
Friderika

7H
8K
9 Sz
10 Cs
11 P
12 Sz
13 V

Lőrinc
Zsuzsanna, Tiborc
Klára
Ipoly
Marcell
Mária
Ábrahám

Jácint
Ilona
Huba
István, Állami ünnep
Sámuel, Hajna
Menyhért, Mirjam
Bence

21 H
22 K
23 Sz
24 Cs
25 P
26 Sz
27 V

Bertalan
Lajos, Patricia
Izsó
Gáspár
Ágoston
Beatrix, Erna
Rózsa

28 H
29 K
30 Sz

Erika, Bella

Regina
Mária, Adrienn
Ádám
Nikolett, Hunor
Teodóra
Mária
Kornél

Máté, Mirella
Móric
Tekla
Gellért, Mercédesz
Eufrozina, Kende
Jusztina, Pál
Adalbert
Vencel
Mihály
Jeromos

ÉPÍTKEZIK? FELÚJÍT?
Mi vagyunk a MEGOLDÁS!

Az egyszerű vérvételtől a komplett szűrésig,
egyéni igényekhez igazítható egészségi állapotfelmérés.

Székesfehérvár, Nagy László u. 1.
Tel.: 22/500-300, 06-30/534-3121

BRAUN – TÖBB, mint építőanyag!
 (22) 513-220

www.braunbau.hu

ÁR 2015.

A VÁ R O S É S H Í R E I

ÁPRILIS

1 Sz
2 Cs
3P
4 Sz
5V

6H
7K
8 Sz
9 Cs
10 P
11 Sz
12 V

13 H
14 K
15 Sz
16 Cs
17 P
18 Sz
19 V
20 H
21 K
22 Sz
23 Cs
24 P
25 Sz
26 V
27 H
28 K
29 Sz
30 Cs

Hugó
Áron
Buda, Richard
Izidor
Vince, Húsvét

MÁJUS
1P
2 Sz
3V

Vilmos, Biborka, Húsvét
Herman
Dénes
Erhard
Zsolt
Leó, Szaniszló
Gyula
Ida
Tibor
Anasztázia, Tas
Csongor
Rudolf
Andrea, Ilma
Emma

4H
5K
6 Sz
7 Cs
8P
9 Sz
10 V

11 H
12 K
13 Sz
14 Cs
15 P
16 Sz
17 V
18 H
19 K
20 Sz
21 Cs
22 P
23 Sz
24 V

Tivadar
Konrád
Csilla, Noémi
Béla
György
Márk
Ervin

25 H
26 K
27 Sz
28 Cs
29 P
30 Sz
31 Va

Zita
Valéria
Péter
Katalin, Kitti

OKTÓBER
1 Cs
2P
3 Sz
4V

5H
6K
7 Sz
8 Cs
9P
10 Sz
11 V

12 H
13 K
14 Sz
15 Cs
16 P
17 Sz
18 V
19 H
20 K
21 Sz
22 Cs
23 P
24 Sz
25 V
26 H
27 K
28 Sz
29 Cs
30 P
31 Sz

Fülöp Jakab, Munka ünnepe
Zsigmond
Tímea, Irma
Mónika, Flórián
Györgyi, Adrián
Ivett, Frida
Gizella
Mihály
Gergely
Ármin, Pálma

Ferenc
Pongrác
Szervác, Imola
Bonifác
Zsófia, Szonja
Mózes, Botond
Paszkál

Alexandra, Erik
Ivó, Milán
Bernát, Felicia
Konstantin
Júlia, Rita
Dezső
Eszter, Eliza, Pünkösd
Orbán, Pünkösd
Fülöp, Evelin
Hella
Emil, Csanád
Magdolna
Janka, Zsanett
Angéla, Petronella

1H
2K
3 Sz
4 Cs
5P
6 Sz
7 Va

8H
9K
10 Sz
11 Cs
12 P
13 Sz
14 V
15 H
16 K
17 Sz
18 Cs
19 P
20 Sz
21 V
22 H
23 K
24 Sz
25 Cs
26 P
27 Sz
28 V
29 H
30 K

NOVEMBER

Malvin
Petra
Helga
Ferenc

1V

2H
3K
4 Sz
5 Cs
6P
7 Sz
8 Va

Aurél
Brúnó, Renáta
Amália
Koppány
Dénes
Gedeon
Brigitta

9H
10 K
11 Sz
12 Cs
13 P
14 Sz
15 V

Miksa
Kálmán, Ede
Helén
Teréz
Gál
Hedvig
Lukács

Nándor
Vendel
Orsolya
Előd
Gyöngyi, Nemzeti ünnep
Salamon
Blanka, Bianka
Dömötör
Szabina
Simon, Szimonetta
Nárcisz
Alfonz
Farkas

16 H
17 K
18 Sz
19 Cs
20 P
21 Sz
22 V
23 H
24 K
25 Sz
26 Cs
27 P
28 Sz
29 V
30 H

Marianna, Mindenszentek
Achilles
Győző
Károly
Imre
Lénárd
Rezső
Zsombor

Tivadar
Réka
Márton
Jónás, Renátó
Szilvia
Aliz
Albert, Lipót

Ödön
Hortenzia, Gergő
Jenő
Erzsébet
Jolán
Olivér
Cecília

Kelemen, Klementina
Emma
Katalin
Virág
Virgil
Stefánia
Taksony
András, Andor

Székesfehérvár, Gyimesi u. 2.
(Balatoni út-Gyimesi u. sarok)

Telefon: 22/347-423

www.hollander.hu
Mór, Asztalos út 1. (a volt orosz laktanya)

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

JÚNIUS
Tünde
Kármen, Anita
Klotild
Bulcsú
Fatime
Norbert, Cintia
Róbert
Medárd
Félix
Margit, Gréta
Barnabás
Villő
Antal, Anett
Vazul

Jolán, Vid
Jusztin
Laura, Alida
Arnold, Levente
Gyárfás
Rafael
Alajos, Leila
Paulina
Zoltán
Iván
Vilmos
János, Pál
László
Levente, Irén
Péter, Pál
Pál

DECEMBER
1K
2 Sz
3 Cs
4P
5 Sz
6V

7H
8K
9 Sz
10 Cs
11 P
12 Sz
13 V
14 H
15 K
16 Sz
17 Cs
18 P
19 Sz
20 V
21 H
22 K
23 Sz
24 Cs
25 P
26 Sz
27 V
28 H
29 K
30 Sz
31 Cs

Elza
Melinda, Vivien
Ferenc, Olivia
Borbála, Barbara
Vilma
Miklós
Ambrus
Mária
Natália
Judit
Árpád
Gabriella
Luca, Otília

Szilárda
Valér
Etelka, Aletta
Lázár, Olimpia
Auguszta
Viola
Teofil

Tamás
Zénó
Viktória
Ádám, Éva
Eugénia, Karácsony
István, Karácsony
János
Kamilla
Tamás, Tamara
Dávid
Szilveszter

SZERV IZ

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,
AUTÓ DIAGNOSZTIKA,
GUMISZERELÉS
Új kerékpárt szeretnél, de nem tudsz dönteni?
Mi segítünk kiválasztani a számodra legmegfelelőbbet.
Gyere el hozzánk
és próbáld ki
a legújabb MERIDA
kerékpárokat!
Alba Kerékvár Kerékpárszaküzlet és
Szerviz, hivatalos Merida tesztcenter
Székesfehérvár, Tobak u. 11-13.
22/802-803, info@albakerekvar.hu

Mesz-tor

KAPUTECHNIKA
SZAKÜZLET
GARÁZSKAPUK, IPARI KAPUK,
SOROMPÓK, NYÍLÓ ÉS TOLÓ
KERTKAPU-MOZGATÓ MOTOROK,
AUTOMATA ÜVEG AJTÓK
FORGALMAZÁSA, TELEPÍTÉSE,
JAVÍTÁSA, SZERVIZELÉSE

Székesfehérvár, Berényi út 81.
Tel.: 22/331-332
www.mesz-tor.hu

INGYENES
lakossági
INGYENES
HALLÁSSZŰRÉS
Székesfehérváron
a Távirda utca 5. szám alatt
Szakorvosi
háttér:
Dr. Móricz
István
főorvos
Dr. Vida
István
főorvos

Bejelentkezéshez
hívja ingyenesen:
06-80/208-188
www.victofon.hu

Székesfehérvár, Tátra u. 30.
Telefon: 22/500-252
legcsavar14@gmail.com

• spíkócsövek és idomai 1250 mm-ig,készleten 400 mm-ig
VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS
• gépészeti szigetelôanyagok
SZAKÁRUHÁZ,
• négyszög légcsatornák
FÜRDŐSZOBASZALON,
CSEMPE- ÉS ÉPÍTŐANYAG • rögzítéstechnika
• klímák és kiegészítôi
KERESKEDÉS
Telefon: 22/400-220
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Az oldalpárt
szerkesztette:
László-Takács Krisztina

Jövőbe és múltba látók

László-Takács Krisztina és
Nagy Zoltán Péter

Fotók: Kiss László

Olyan fehérváriakat szólítottunk meg,
akiket sokan ismernek. Őket kértük,
hogy bírálják el az elmúlt esztendőt,
és lássanak a következőbe.

Siklósi Gyula régészprofesszor
Megvizsgáltam a középkori Magyarország városainak alapterületét, a lakott területét, kolostorok, templomok számát, nagyságát. Elviekben ahol nagyobb a templom, az jelentősebb város, de ez csak egy példa arra,
hogy Fehérvár minden régészeti kutatásom alapján a legfontosabb városnak számított évszázadokon át.
Ez sajnos még mindig nem épült be a köztudatba. Veszprém a királynék városaként van számon tartva,
de miért? Hiszen az összes királynét itt, Fehérváron koronázták meg, itt temették el, itt volt az esküvője és
itt keresztelték a gyermekét. Vannak könyveim, amelyek nagy részben elkészültek. 2015-ben ezeket fogom
befejezni, majd szponzorok után kutatok, hogy kiadjuk. Én ezeket ingyen megcsinálom, és bérmentve odaadom a fehérváriaknak, mert őket illeti meg. Majdnem elkészült Fehérvár történeti, építészeti és régészeti
kronológiája. Ez egy ötkötetes kézikönyv, melynek első kötetét szeretném megjelentetni. Benne lesz minden
jelenleg rendelkezésünkre álló adat a város fejlődéséről a kezdetektől. Kis példányszámban tervezem a
kiadást, kifejezetten a fehérváriak számára, hogy többet tudjanak arról, milyen fontos városban élnek.

Balogh László
Eltelt 2014 is, mást nem tudok mondani. Nagy dolgok nem történtek, árultam
a Fedél nélkül magazint a Liszt Ferenc
utcában, ahogy már évek óta. Szerencsére tudtam szerezni egy albérletet a
Balatonnál, így onnan járok minden
nap Fehérvárra. Év végén mindig
jobban adakoznak az emberek, de ettől
függetlenül ez az év volt a leggyengébb.
Nincsen hideg, ahogy kisütött a nap,
egyből visszaesett a ”forgalom”. Ilyenkor
nem adakoznak olyan szívesen az emberek. Azért persze van, aki megáll pár
másodpercre, boldog ünnepeket kíván,
ez nagyon jól esik. A jövőre nézve nincsenek nagy vágyaim: az a legfontosabb,
hogy maradjon meg a szállásom, meg
tudjak élni. Ha jól megy az újság, akkor
sikerülni fog. Ezen múlik minden. Ha
nem keresek semmit, akkor nem lesz
szállásom. Otthonnak nem nevezném,
de azért jobb, mint a vasútállomás.
Horoszkóp
december 29. – január 4.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Szabó Krisztián sakkozó
Kozáry Ferenc színművész
Van valami, amit nagyon szeretek játszani. Azt szívesen itt hagynám 2014-ben! De kidobnám
ezt a decemberi meleget is, mert a tél az legyen tél, amikor korcsolyázni lehet, kukába tenném
a bevásárló központok őrületes nyüzsgését. Mást talán inkább megtartanék. Én inkább kiírom
magamból, ami nem tetszik, és ez egészségben tart. Az élmények közül a gyerekeket említem
meg. Nagyon szeretek velük utazni, barangolni. Ahogy korcsolyáznak vagy zongoráznak, az
megismételhetetlen élmény. Tizenegy és tizenhat év között még hetente változnak, amikor
minden percet el kellene tenni. A következő évben csinálnék szívesen megint valami zenés,
mozgásos dolgot, mint ami a My Fair Lady-ben van! Ugyanakkor lehet, hogy megint belevágok
valamilyen építkezésbe, amit imádok. Eddig három lakást hoztam jóra, egy házat építettem, és
imádom csinálni. A három kislánynál a jó bizit várom, de nem vagyok a számok bűvöletében,
inkább a készség és a személyiség számít szerintem – én sem voltam jó tanuló. A városnak pedig
kívánom, hogy ezt a lendületet tartsa! Szerintem minden fehérvári érzi, hogy ez az utolsó két
év nagyon jól felpörgött, tele programmal. Ezt nem szabad kiengedni a kezünkből!

A 2015-ös terveim most különösek,
mert kissé más jellegűek, mint az eddigi
pályafutásom. Sakkozóként jó előre
látom már a lépéseket a való életben is,
legalábbis próbálom előre tervezni a
dolgokat. Profi sakkpályafutásom mellett
országszerte működnek és folyamatosan indulnak szakköreim általános
iskolákban és óvodákban hozzáértő
szakemberekkel. Februárban megnyílik
Székesfehérváron a Szabó Krisztián
Fejér Megyei Sakkiskola is. Azt kívánom mindenkinek, hogy egész életében
azzal foglalkozhasson, amit igazán
szeret és ami boldoggá teszi!

Kos 03. 21. – 04. 20.

Ikrek 05. 21. – 06. 21.

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.

Bika 04. 21. – 05. 20.

Rák 06. 22. – 07. 22.

Szűz 08. 23. – 09. 22.

Amennyiben problémák adódnak, a vártnál egy
kicsit később érkezik a jó megoldás. Ha sikeres hetet
szeretne maga mögött tudni, számítania kell arra, hogy
adódnak pillanatok, amikor csak magára számíthat.
Készüljön fel erre!
A jó együttműködések ebben az időszakban
kedvező előnyöket jelentenek Önnek. Mindent jól
megfontolva, másokat az Ön belső titkaitól távol
tartva ez az időszak nagyon sok jót, előnyöket hoz
Önnek.

Objektív szemmel nézze a világot és legyen
kedves másokhoz! A napokban nem sok ideje
jut kikapcsolódásra. Ha mégis szeretne pihenni,
jobban teszi ezen a héten, ha Ön megy vendégségbe és nem Ön a házigazda.
A lelkének szüksége van arra, hogy időközönként szárnyaljon. Ettől sokkal kiegyensúlyozottabb lesz. Most
egy olyan időszak következik, amikor mindenkinek a
legjobb oldalát kell mutatnia. Még azoknak a személyeknek is, akiket eddig elítélt vagy szánalmasnak talált.

Viszonyuljon tisztelettel mások iránt, hogy tiszteletben részesüljön mások által! Így sokkal fényesebben
süt Önre is a Nap. Egy ember nagyon sok jó és hasznos dologra fogja tanítani. Azt a tőle kapott tudást
egész élete során fogja tudni majd kamatoztatni.
A hét közepén némi feszültség érezhető a levegőben. Könnyedén előfordulhat, hogy ennek okán
egy félreértés miatt a bolhából is elefántot csinál.
Objektíven szemlélje a dolgokat és rájön, hogy
semmi ok az aggodalomra.
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Tűzkő Sándor színművész és családja növekvő sorrendben: Blanka, Bora, Bibor és
Berni, a felesége
Apám kérdezte a napokban, hogy mit felednék a múlt évből és mit vinnék magammal. Neki nem tudtam felelni. Ma már egyértelműen tudom a választ: az volt a legjobb, amikor a gyerekekkel és a párommal együtt voltunk Leányfalun, ahol lakunk. Vagy a közös
nyaralások. Amit kidobnék, azt nem dobhatom ki, az az ingázás a munkahely és a család között, bár ezt mindig megígérem.
2015-ben azt szeretném a legjobban, ha nyugodtabban élnék, nem lennék ilyen zilált! Nem tudom, hogyan jöhet ez létre, de
vágyom rá. Berni: A Sanyinak kellene 2015-re egy helikopter-leszállópálya Leányfalun, meg itt is! Ez úgy reálisnak tűnik... Bibor:
Szerintem inkább tanuljon meg apu teleportálni, az gyorsabb.

Sáfrán András borász
Rumonyné Cseh Ilona
bőrdíszműves
Szerencsét várunk az újévtől, bár
lottózni nem szoktunk. Én optimistább
vagyok, a férjem kevésbé. Így ötven
fölött elsősorban egészséget szeretnénk,
és hogy ez tartson még vagy ötven
évig. Szeretnénk még dolgozni, nem
készülünk a nyugdíjra, hiszen három
egyetemista gyermekünk van, akiket
szeretnénk támogatni. Reméljük, hogy
jövőre is sok munkánk lesz, ki tudjuk
szolgálni a várost,a környékét, az országot. Még mindig kerékpárral járunk
dolgozni, bízunk benne, hogy ez is
hozzátesz valamit az egészségünkhöz.
Mérleg 09. 23. – 10. 22.

Ha segíteni akar valakin, nehézségei akadhatnak. Nem
az Ön szándékával van a baj, hanem a választott eszközzel és móddal, amivel másokon kíván segíteni. Csak
logikusan át kell gondolja a helyzetet, és máris rájön a jó
megoldásra.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Életszínvonala emelkedik. Ebben az időszakban olyan
összegeket is meg tud fogni, melyeket eddig ki kellett
adnia szinte rendszeresen. Ebben az időszakban lelke
olyan magasan szárnyal, hogy félő, hogy lelkesedésében vásárolhat néhány szükségtelen dolgot.

Závodszky Noémi színművész
Húsz éve van annál a társulatnál, amelyik éppen húsz éve alakult.
Nagyon jó húsz év volt, bár annyira nem viselt meg, mint ahogy most a Padlás után
kinézek. Sokat dolgoztam idén, és hosszú idő óta először lesz szabad a szilveszterünk,
otthon maradunk, még a kaját is úgy rendeljük.
Karácsony előtt, 21-én költöztünk, így véglegesen fehérvárivá váltam. Most a
derékig érő dobozok között ösvényeken járunk otthon, így aztán szó szerint sok dolgot
szeretnék kidobni 2014-ből. A férjemnek adtam egy ötletet, hogy írjuk össze azokat,
ami a másikban zavar, a listából választhatunk egyet, és azt a hibánkat 2015-ben
kijavítjuk. Vannak vágyaim 2015-re, ezek közül az egyik, hogy szeretném, ha lenne
kisbabánk!
Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Ezen a héten óvakodnia kell, nehogy beleavatkozzon mások életébe. Érezheti azt, hogy egy
jótanáccsal milyen sokban tudna segíteni valakinek a boldogulásában. Azonban ha azt akkor
adja, amikor azt senki sem kéri, azzal rengeteg
bajt hozhat magára hosszú időre.

Bak 12. 21. – 01. 20.

Ebben az időszakban új barátságok köttetnek az
életében, melyek jövőbeli sikerei kulcsát is rejthetik
magukban. Sok hasonlóságot fedez fel saját magában
és egy hasonló korú személyben.

Azon kevesek közé tartozom, aki
a 2014-es évvel elégedett. Amire
számítottunk, annál lényegesebben
jobban sikerült ez az év. A jövőben is
sikerül továbbfejleszteni a borászatunkat, és olyan újításokat építünk be
a borkészítési technikánkba, ami még
inkább elősegíti azt a törekvésünket,
ami a mennyiséggel szemben a minőségre helyezi a hangsúlyt. Egyre inkább
előtérbe kerülnek az illatos, gyümölcsös
borok, virágkorát éri a rozé. A móri
borvidék a fehérborairól ismert, de
meggyőződésünk, hogy a kék szőlőnek is
van itt helye. Ezt remélem, hogy idén
a borainkkal is bizonyítani tudtuk, és
nem lesz ez másképp jövőre sem.

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.

Nem kell aggódnia a jövő miatt, nem kell problémákra
számítania. A napokban lehet, hogy időnként borús lesz
a hangulata, ha ilyen gondolatok foglalkoztatják. Kedves
emberekkel találkozik, akikkel jó hangulat alakul ki, és
sok közös témát találnak.

Halak 02. 19. – 03. 20.

Ebben az időszakban minden az Ön javát szolgálja,
ami történik. Ha most kezdeményez változtatásokat, azoknak hatásai a későbbiekre nézve kedvezőek
lesznek. Amennyiben függetlenül él, régi kedvesével
újra összehozhatja a sors.
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hagymásy András

látrányi viktória

lászló-Takács Krisztina

nagy zoltán péter

Hrabal 100

Azok vagyunk,

Mi a fontosabb?

A Világ is vérezzen!

Hrabal-emlékév volt az idei:
száz éve született a legnagyobb bohém író, a sokszoros
osztályismétlő, aki sörgyárban nevelkedett, majd jogi
doktorátust szerzett, mégis
vasgyári és papírzúzdai
munkásként dolgozott, hogy
alámerüljön az élet sűrűjébe,
hogy meglelje a gyöngyöt a
mélyben. Az ötvenes évek
lélekromboló diktatúrájában a prágai külváros
proletárnegyedébe menekülve
kocsmák sűrű homályában
élte túl az alkotni vágyó
embert megnyomorító időket.
Barátaival házimurik sokaságán úszómedencényi sört
nyakaltak éveken keresztül,
hogy a valóságból nap mint
nap az éber nirvána állapotába kerülve elviseljék az
elviselhetetlent. Aztán a történelem pár emberarcú percet
engedélyezett neki, hogy művei napvilágot lássanak, hogy
Csehszlovákia után egész
Közép-Európába, majd az
Oscar-díj fényében ragyogva
az egész világra elvigye a
prágai gyöngéd barbár hírét.
A hetvenes évek újra keményebbre forduló kommunizmusa már felszámolás alatt
álló íróként tartotta számon,
két leg jobb kötetét csak az
asztalfiók láthatta évekig.
Sok éve egy téli hajnalon egyedül mentem át a Károly-hídon, elsőként taposva a szűz
havat. Görbedt hátú öregember, kétbotos vonszolmány
árnya sejlett fel az óvárosi
hídfő sárga fénytócsájában,
újságpapírból meleg fasírt
és friss kenyér csíkját húzva
maga után a libbenő légben. A fasírtot macskáinak
szánta, a kenyeret a madaraknak.
Másnap kaptam a hírt:
Bohumil Hrabal 83 éves
korában galambetetés közben
kizuhant az ötödikről. A
gyöngy visszatért a mélybe.

amiket keresünk?

Nem én kések, a világ siet –
ez a felirat van a 2015-ös
határidőnaplóm fedelén, amit
egyébként ajándékba kaptam,
nem minden célzás nélkül. Ez
a naptár – bár egyedi tervezésű – lényegében mégiscsak
olyan, mint a többi: pontosan
365 nap van benne. Ahogy
elkezdődik az év, az ember
időről időre belekanyarítja
tollával, amit a világ diktál:
időpontok, melyek feladatokat
szülnek, és feladatok, amelyek
időpontért kiáltanak. A legtöbb
ilyen bejegyzés kötelességek
halmaza, a napi rutin által
diktált munkahelyi és családi
elfoglaltságok. Fontos dolgok,
amelyek ritmust adnak, keretet
a lényegnek. De mi is a lényeg?
Ez az, amit nehéz szavakba
önteni, még akkor is, ha az
embernek szakmája szerint ez
a feladata. Lehet egy szó, amit
a kisgyermekem először mond
ki, lehet egy pillantás, amit
utoljára láttam nagyanyám
szemében, lehet egy ölelés, amit
a férjemtől kapok lefekvés előtt,
lehet egy dicséret, amit a nagyfiam mond gyermeki őszinteséggel, vagy lehet egyszerűen
csak egy jó kávé a belvárosban
vasárnap délelőtt. Mindenkinek más és más. Egy biztos:
ami lényeges, azt nem kell határidőnaplóba jegyezni, mert
az belénk íródik, megmarad,
bármikor felidézhető. Jó volna,
ha 2015-ben minél többeknek
megadatna, hogy időt szánjon
a lényeges dolgokra. Ez az év
ne elteljen, hanem megteljen,
ne kisemmizzen, hanem megtöltsön! Mert ami igazán fontos, azt az ember nem késheti
le, leg feljebb elmegy mellette.
Ez is a döntéseinktől függ: ha
túlvállaljuk magunkat határidőnaplóba jegyzett feladatokkal, kevés esély van rá, hogy
észrevesszük a lényeget. Én
bízom benne, hogy az újév a jó
döntésekről fog szólni. A világ
meg csak siessen, ha akar!

Látszólag nem olyan nagy eset, mégis
hadd írjak róla pár sort! Szem- és fültanúja voltam, ahogy sokan voltunk
mostanában hasonló helyzetben.
Áruház, kígyózó sorok a pénztárnál,
tömegek a pultoknál és az árusorok
között. Ha az idióta hóemberfigurák,
a garmadával kipakolt szaloncukrok
nem árulkodnának, bizony azt hinné
az ember, hogy a világvége közeledik,
és arra akarnak az emberek felkészülni. De nem, a világvége még váratott
magára, csak a messiást várták az
emberek. Mégis olyan volt a gigászi
bolt, mint egy lőporos hordó.
Ekkor egy férfi érkezett a bejárati
oldalon. Szerencsétlenkedve kereste a
kézikosarakat, de nem találta. Azon
kevesek közé tartozott, aki nem az
egész üzletet kívánta magáévá tenni.
Ha az érkezési oldalon nincs kosár,
hát irány a pénztárak – döntött az
ember, és szaporázta lépteit. Mindjárt
az első hosszú sorhoz igyekezett, ott
ugyanis glédába rakva álltak az üres
cekkerek. A sor egyik fura fiatalembere kiszúrta, hogy az érkező a
pénztár felé közelít. Púposra rakott
bevásárlószekerére támaszkodva szélesre tolta bal könyökét. Az újonc vásárló megpróbálta gondosan elkerülni,
de mégis hozzáért a keresztbe rakott
végtaghoz, majd céltudatosan haladt
a kosarak felé. A fura ember teli
szájjal harsogta utána, hogy nem ez a
kijárat. A kosárleső csak ment tovább,
és felemelt egy üres kosarat. Ekkor a
fura ember mögött egy idős hölgy szólalt meg szelíden: csak kosarat akart
szegény! A teli szekeres, könyökös
ember feje lángba borult, majd ezt
üvöltötte: akkor sem kell lökdösődni!
A kosárral visszafelé haladó férfi
csak annyit mondott neki: maga nem
normális. A megpakolt talicska fura
ura folyékony kiabálásra zendített,
amit itt nem idézhetek. Megboldogult
Tunyogi Péter dala jutott eszembe:
„Legyen egy nap gyűlölet, buta, torz
és mély! A harag üljön ünnepet vadul,
őszintén! … a Világ is vérezzen egyegy ünnepen, csak az év többi része
legyen másmilyen!” Ha az emberek
csak ilyenkor, ünnepekkor torzulnának ennyire be, én beáldoznám az
adventet. A világ ura úgyis eljön!

Hírek, Székesfehérvár, Fejér
megye, választás, Nemzeti
Emlékhely, Királyi Napok,
Koronázási Ünnepi Játékok, közlekedés, Velencei-tó,
rendőrség, honvédelem, színház, Seuso, régészet, reptér,
Gorsium, orvosi rendelő,
gyermekügyelet, kirándulás,
családi kedvezmény, menetrend, felvételi, program.
Ezeket a szavakat viszonylag
sokat ütöttem be az internetes
keresőprogramba. S ha a 2014es esztendőre gondolok, ezek a
képek biztosan bevillannak a
képzeletemben összeállított kisfilmen. Azok vagyunk, amiket
keresünk? Nem feltétlenül, de
ezek a dolgok biztosan hatással
vannak életünkre. Persze a
keresőbe beírt szavakat számos
emlék és élmény befolyásolja,
egészíti ki, vagy éppen ad hozzá olyan tartalmat, ami aztán
fontossá is teszi. Változásokat hoz a 2015-ös esztendő.
Érzem és gondolom, csakúgy,
mint minden év szilvesztere tájékán. Persze biztosan
sokan meg fogadjuk majd, hogy
letesszük a cigarettát, többet
sportolunk, több időt töltünk
családunkkal, kevesebbet
idegeskedünk, jobban odafigyelünk, határozottabbak leszünk,
törekszünk majd a harmóniára. Én évente meg fogadom
azt is, hogy a zsebemben lapuló
kedvenc könyvemre is fordítók
egy kis időt. Aztán elindul
az újév, ami talán beváltja a
hozzá fűzött reményeket. Elhozza a beteljesülő vágyakat, a
jó döntéseket, a megoldásokat,
az összefogást, a barátságot,
megnyugvást, boldogulást,
megbékélést, sikert, lendületet,
fejlődést, azaz a változást.
Ami kihívást, tartalmat és
örömet csempész a megszürkült
hétköznapokba, s számos új szó
beírására ösztönöz a keresőprogramba.
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A karácsonyi pihenés és a „bejglipusztító
hadművelet” után a XV. Masterplast
Futballfesztivál kínál izgalmas programot
a fehérvári sport szerelmeseinek. A Videoton FCF Baráti Kör Egyesület tornáján
a késhegyre menő csaták mellett remek
gálameccsek és kísérőprogramok várják
az érdeklődőket a VOK-ban.

A torna nulladik napján két kupát
is kiosztottak, az öregfiúk nyolc
csapatot felvonultató mezőnyében az
Alba Regia végzett az élen, miután az
1-1-es finálét követően büntetőkkel
bizonyult jobbnak a Döcösnél. A
szurkolói csoportok kupáján négy
gárda lépett pályára, itt az RBD végül
több rúgott góljának köszönhetően
előzte meg a Videoton BKE gárdáját.
Az idei torna fő attrakcióit december
29-re és 30-ra időzítették. Hétfőn 16
órától az 1985-ös, UEFA Kupadöntős Videoton az akkori menetelés
során legyőzött Partizan Beograd és
Zseljeznicsar vegyes csapatával játszik

Már a torna első napján potyogtak a gólok, ami nem csoda: a komoly
hírnevet kivívó évzáró fehérvári futballfesztiválra már a határokon túlról
is érkeznek csapatok. Idén a Dunaszerdahely és a Hargita megyét képviselő
Szentegyházi Vasas is harcba szállt a végső győztest megillető serlegért.

bemutató mérkőzést, míg kedden
a helyosztók mellett Szász Kitti
freestyle bemutatói ígérnek remek

szórakozást. A XV. Masterplast Futballfesztivál döntőjét december 30-án
18:10-kor rendezik a VOK-ban.

A csoportkör vasárnapi meccseinek legnagyobb meglepetését a Bádogos-Greco Patrol
vesszőfutása jelentette: Horváth László gárdája mindössze harmadik lett csoportjában
az FTK Építők és a Szentegyházi Vasas mögött. A tornát két éve megnyerő Fehérvár
Futsal-Dávid Kiss Kft. alaposan megizzadt saját kvartettjében, a gárda végül több rúgott
góljával előzte meg a Boiron Homeopátia csapatát, itt az Expanzió 66 lett a harmadik. Az
Orinoco 2002 csoportban a Döcös nem döcögött, a többek között a Vidi kölcsönjátékosaként legutóbb Dunaújvárosban, tavasztól pedig a Puskás Akadémiában szereplő Zsótér
Donát vezetésével veretlenül végzett az élen a gárda a Válasz FCF és a Lego FC előtt.

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Cím: Szent Vendel u. 17/a.Telefon: 06/22/513-480
Központi hibabejelentés:
(22) 500-984
hiba@varosgondnoksag.hu
Hóügyelet:
(22) 513-483
Állattetemek begyűjtése közterületről
(0-24 óráig hívható zöldszám):
06/80/205-093
Városüzemeltetés – Szent Vendel u. 17/a.
Elérhetőség: 22/513-480
Ügyfélfogadás:
Hétfő : 13.00-15.00
Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-12.00
Parkolási csoport – Szent Vendel u. 17/a.
Elérhetőség: 22/513-481
Ügyfélfogadás:
Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.30
Szerda : 8.00-12.00 és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00
Temetőüzemeltetés: Béla út 1/b.
Elérhetőség: 22/301-449
Ügyfélfogadás:
Kedd: 8.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00
Temetőellenőrzés telefonszám: 22/301-339
Mobil: +36/70/6699-165

Sportműsor
Ahogy a sportrovatban lapunk
következő oldalán, a tévében
is visszapillantunk 2014-re:
a Fehérvár Televízióban a
Sportpercek a híranyagok
szintjén, több közvetítés
pedig nagyobb terjedelemben
idézi fel a fontos eseményeket.
Újra láthatják a nyári öttusa
Eb-t, az ARAK AKTIV
döntőjét. De mivel a sport
alapvetően állandó jelen idő,
természetesen bőven jut az
év vége izgalmaiból is, hiszen
a kispályás focitorna döntője
ugyanúgy képernyőre kerül,
mint a hokisok két, a kézilabdázók és a kosarasok egy-egy
rangadója. Sportos év volt,
úgy is ér véget – és folytatjuk
szilveszter után is!
EGY JÓ NYELVISKOLA A BELVÁROSBAN?
Várunk a BILDUNGBAN!

ANGOL
NÉMET
OROSZ
TANFOLYAMOK
Részletfizetési lehetőség.

Székesfehérvár, Várkörút 56. II. em.
22/501-566, 30/631-5121 • www.bildung.hu
HATÉKONY NYELVTANÍTÁS, TÖBB MINT 20 ÉVE!

Katolikus Családi és Hitéleti
programsorozat
az Alba Pont LISZI-ben

ALBA PONT

Lakóközösségi
Információs
Szolgáltató Iroda

2015 januárjában is folytatódik az Alba Pont Lakóközösségi
Információs Szolgáltató Iroda hitéleti programsorozata a
Fehérvári Civil Központban. Az Alba Pont LISZI kiemelendő
célként kezeli, hogy a területen élő lakóközösségeknek megfelelő teret adjon a családok hitéletének ápolására.

A programot Tornyai Gábor,
az Öreghegyi Egyházközség plébánosa tartja.
A következő alkalmak időpontjai, témái:
2015. január 8.:

A sötét időszakokról, nehézségekről
2015. január 13.:

Az ünnepi alkalmakról
Mindegyik előadás 17.30-kor kezdődik
a Fehérvári Civil Központban.
Minden érdeklődőt
szeretettel várnak a szervezők!
A rendezvény az Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért TÁMOP-5.5.4-13/2-2013-0039
számú, Alba Pont-Lakóközösségi Információs
Szolgáltató Iroda létrehozása Fehérváron című
projekt részeként valósul meg.
ALAPÍTVÁNY
A SZÉKESFEHÉRVÁRI
FOGYASZTÓVÉDELEMÉRT

Európai Szociális
Alap

E-000111/2014, PL-8284

Újra pattog a labda a VOK-ban
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Somos Zoltán

Németh zoltán

Vakler lajos

kaiser tamás

Sorskerék

Vau-vau

Digitális diagnózis

Gratulálok,

Ahogy Engsrtand, a Volán
kapusa lazán a saját kapujába kanalazza a korongot…
Ahogy a kézilabdás lányok a
diadal kapujában odaadják
a labdát, majd a továbbjutást a dán ellenfélnek…
Ahogy Kovács Saci biztosan,
szinte mosolyogva halad a
lovaspályán, mígnem egy
eb ugatni kezd… Most
őszintén: ekkora lúzerek
lennénk? Három emblematikus pillanat, évek múlva is
tudni fog juk, félszavakból is,
amikor ezekről kezd mesélni
valaki. Egy ilyen is elég lenne, hogy Fehérvár bekerüljön
az év végi bakiparádéba a
sportcsatornákon – na de
három??? Mintha üldözte
volna a sors a leg jobbakat,
pedig amúgy tényleg remekeltek 2014-ben. A hosszú
bajnokságok, nagy versenyek
sorában az apró, lényeges, de
nem kiemelkedő momentumok elsikkadnak, a végeredményt befolyásolók azonban
beégnek retinánkba, emlékezetünkbe. Ki emlegeti utólag,
hogy a Sacit megugató kutya
a kutyának sem számított
volna, ha előtte nem remekel
a mi lányunk, és nem érmes
pozícióban lovagol? Ki
emlékszik rá, milyen remek
győzelmet aratott Dániában az FKC? Vagy, hogy
a svéd kapus még büntetőt
is védett az öngól előtt? A
tragikus hős és az ő közönsége egyetlen pillanatba
fókuszálja minden keservét,
és már kész a fátumról, a
sorsüldözött sportolóról szóló
toposz. Pedig csak a hősök
buknak tragikusan. Nekünk
vannak hőseink. Értékeljük
őket, mert lesz, amikor majd
feljutnak a csúcsra! Hisz
most is sokszor tragikomikus
nüanszokon múlt.
Ja, az megvan, hogy a Vidi
ellen a Diósgyőr két meccsen
két öngólt rúgott?

Nem könnyű évzáró sorokat
írni. Ezerötszáz karakterben
lehetetlen összefoglalni egy
esztendőt, annak minden örömét és csalódását. Nincs mese
öreg, ki kell emelned valamit
– mondtam fennhangon, és
ahogy e szavak elhangzottak,
már tudtam is, számomra
miről marad emlékezetes 2014.
Míg egy évvel korábban az
Alba Fehérvár bajnoki címe
volt az, ami számomra eggyé
vált az esztendő fehérvári
sportjával, addig idén egy
kevésbé örömteli pillanat égett
bele leginkább az emlékezetembe.
Ez pedig egy ugatás. Nem vicc,
nekem 2014 legemlékezetesebb
és egyben leg fájóbb pillanata
Székesfehérvár sportéletéből egy
kutya ugatása volt. Vau-vau.
Ennyi. Pont ennyi tette tönkre
ugyanis az egyik legkiválóbb
fehérvári sporteseményt.
Gondolom, már sokan rájöttek, a nyáron városunkban
megrendezett felnőtt öttusa
Európa-bajnokságról van szó.
A hölgyek mezőnyében Kovács
Sarolta hazai közönség előtt
fantasztikus versenyzéssel vezetett, amikor egy, a lovaglást
a pálya széléről néző hölgy
kutyája Saci hátasától megijedve hangos csaholásban tört
ki. A ló is megijedt, megtorpant, az addig biztosan vezető
fehérvári lány a hetedik helyre
esett vissza, ahonnan már csak
egy pozíciót tudott előrelépni a
záró szám során.
Még ma is libabőrös leszek,
ha eszembe jut az a néhány,
ugatástól zengő másodperc.
Kemény edzések százai, izzadtságcseppek milliói vesztek
kárba pár pillanat alatt. Az
élet ismét megmutatta, ha úgy
tartja kedve, egy szemvillanás alatt átírhat bármilyen
jól vagy épp rosszul alakuló
forgatókönyvet.
Szerintem ez a legnagyobb
tanulság.

– csoda a fa alatt

Önnek is!

Éltes korú, jólelkű öreg barátom világ életében analóg
ember volt. Soha nem volt
televíziója, rádiót hallgatott
és olvasott. Nemrégiben lépett
a „kütyüzők és pittyelőpangolók” sorába.
Karácsonyra ugyanis kapott – magam is láttam – egy
csodatelefont.
„Okostelcsi” mondja már ő is, s
büszke rá. Amikor ezt bejelentette kedvenc kiskocsmánkban,
olyan hangzavar keletkezett,
mint mikor a borzongató szél
dobálja, szanaszét hordja a
kukákat, s görgeti őket maga
előtt. Harminc szakszót már
ismer, a további egymilliót
pedig minden bizonnyal gyorsan megtanulja, lévén tanár.
Nem így mondta ugyan, de
hiteltelen lennék, ha nem
jegyezném fel, hogy számára
a „Csicseriborsó, bablencse” a
hívószó. Tekintve, hogy mintegy három évtizede érzelmi és
értelmi szövetségben vagyunk
– nem koccintunk a semmire – csak-csak megkérdeztem:
milyen lesz most a világod?
Nevetve mondta a maga
joviális stílusában: leginkább
„csicseriborsó, bablencse,” majd
szótani golyózáport indítva
elmondta, mi mindent tanult
meg egy nap alatt a digitális
világról. Tudtad, hogy az itt
maradt gólyáért is aggódnak?
Elképzelted valaha is, hogy
újraéleszti társát egy majom
a sínek között? Megértenéd
e nélkül, hogy egy húszfős
magyar csapat gépe üstökösre
száll le? Tudnád azt, tette
még hozzá a maga kimért
modorában, hogy szavazhatsz arról, ki legyen az év
embere? Zavarban voltam,
mert a végszó nem lehet más,
tartsd szárazon a szemed. S
a majom minden bizonnyal
én vagyok. Egyébként pedig:
csicseriborsó, bablencse...

Év végén mindenki, mindenhol megválasztja az év
sportolóját. Szövetségek,
országok, városok, de szavazatainkkal illetve legbelül mi
magunk is. Nem voltam ezzel
másként én sem. De talán
sokakat meglep, hogy ezúttal
nálam nem a teljesítmény
döntött. Illetve dehogyisnem!
Az emberi! Mert beszélhetnénk arról, hogy az EBELben remeklő Volán-játékosok
vagy a majdnem EHF-Kupa
döntős fehérvári lányok közül
kerüljön ki a leg jobb. De nem
mehetünk el szó nélkül Demeter Bence két csapataranya –
vb és Eb – mellett, ahogy nem
szabad elfeledkezni Nikolics
Nemanjáról sem, aki csak úgy
ontja a gólokat. Vagy éppen
úszóinkról, karatékáinkról,
rögbiseinkről. Nálam most
mégsem a pályán leg jobb
teljesítményt nyújtók nyertek.
Igen nyertek, merthogy többen
is vannak ilyenek. Elsőre
Juhász Roli neve ugrott be,
aki idén karácsonykor is beteg
gyerekeken segített. De ott
vannak a hokisok, akik – már
ki tudja hányadszor – segítettek a polgárdi-tekerespusztai
intézet lakóin. Vagy essék
szó a kézis hölgyekről, akik
az ünnepek előtt varázsolták
szebbé a polgárdi Don Bosco
Iskolaház lakóinak egy napját. És ne felejtsük el a kosarasokat sem, aki idén is gyűjtést
szerveztek a rászorulóknak.
És a szinkronúszókat sem,
akik gyerekeknek gyűjtöttek
gálájukon! De ott vannak
önök is, akik adtak. Szóval
nálam mindenki nyertes,
aki gyűjtött, segített, adott,
emberségből ötösre vizsgázott.
Legyünk jövőre is ilyenek, és
akkor igazán szép lehet 2015!
Jó, jó, azért essen be jövőre is
egy-két bajnoki cím, kupasiker, vb-arany!
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Évzáró kosártorna a jövő sztárjaival
somos zoltán

A Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia az Alba Regia SC-vel, a Magyar
Olimpiai Bizottsággal és a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetségével közösen szervezi a nagyszabású
kosárlabdatornát. „Ennek a tornának
a megrendezésével is igazolódik az,
hogy mennyire fontos volt a Vodafone
Sportcentrum bővítése. Így már méltó
módon tudunk a házigazdái lenni az
ilyen és ehhez hasonló kiemelt versenyeknek.” – mondta az ünnepélyes
megnyitón Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere. És valóban:
ahogy a Bregyó-közi atlétikai központ,
úgy a januárban átadott, kibővített
kosárcsarnok is több nagyszabású verseny helyszíne volt 2014-ben, igazolva
a város fontos szerepét a magyar és

Fotó: Kiss László

Magyarország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Ausztria, Szlovénia, Szerbia és
Románia legjobb tizenhatéves kosarasai
teszik tiszteletüket Székesfehérváron az
Olimpiai Reménységek Tornáján.

Több osztrák, mint szerb a képen – de a szerbek a jobbak

nemzetközi sportéletben.
Az aligha lep meg bárkit, hogy egy
korosztályos kosárlabdatornán a
délszláv együttesek soraiban érdemes
figyelni a tehetségeket. Valamit
nagyon tudnak a hajdani Jugoszlávia
utódállamaiban, hogy olyan, már
ebben a korban nagyszerű játékosokat nevelnek, mint például Luka
Dončić. A szlovén fiú tizenötéves, a
Real Madridban kosarazik, és már a

2013-as Szent István Kupán a torna
legjobbjának választották. Vagyis
szinte hazajár Fehérvárra. Ezúttal a
szlovén válogatott színeiben brillírozik.
A csehek ellen 13 játékperc alatt több
értékpontot szerzett, mint az ellenfél
teljes csapata… Bárcsak elmondhatnánk, hogy nekünk van hasonló
ígéretes játékosunk! Az igazság ezzel
szemben az, hogy még mindig csak
bizakodhatunk: a beinduló töme-

gesítés, a hosszú, türelmes munka
majd a magyar férfi kosárlabdában is
meghozza gyümölcsét. Mert hiába
Olimpiai Reménységek Tornája az
esemény elnevezése, arról nem is
álmodhatunk, hogy magyar kosaras a
közeljövőben olimpián lesz érintett. A
magyar válogatott a csehektől, majd
a románoktól is kikapott. A torna
hétfőn és kedden is zajlik a Vodafone
Sportcentrumban.

kaiser Tamás

A héten három mérkőzést is játszott a
Fehérvár AV 19, és sajnos bekövetkezett az, amitől sokan tartottak:
a Volánnak nem ment az ünnepi
időszakban. Mindhárom meccsét
elveszítette a csapat, amivel már
zsinórban négy „nullázásnál” jár a
gárda.

Másfél héttel ezelőtt – ha
csak egy napig is – a Volán a
második helyen állt az EBEL
tabelláján, és azt számolgattuk, hogy vajon hol végezhet
a gárda a legjobb hat között.
Ekkor betonbiztosnak tűnt a
felsőház, mára azonban fordult
a világ. Igaz, a vészharangokat
még most sem kell kongatni, de
azért nem ártana nyerni egy-két
mérkőzést.
Ez, mármint nyerni, a héten
sem sikerült, hiszen a csapat
kikapott Klagenfurtban (2-4),
majd itthon a Linztől (1-3) vé-

gül vasárnap Bécsben (0-1). És
ha idevesszük, hogy Znojmoban
is pont nélkül maradt Rob
Pallin alakulata, akkor az látszik,
valami baj van most a Fehérvárnál. És ez a gond ezúttal nem a
védekezésben keresendő feltétlenül – bár ne felejtsük el, hogy
a Linz ellen két gólt ajándékozott oda a csapat ellenfelének
– sokkal inkább elöl, méghozzá
az emberelőnyök kihasználásában. LoVecchioék 16 előnyt
pazaroltak el a legutóbbi négy,
egyaránt elveszített találkozón,
és ha csak ennek a negyedét
gólra váltja a gárda, akkor most
nem 4/0-ról kellene beszélni. A
sportban azonban olyan nincs,
hogy „ha”! A tabellára pillantva
most azt láthatjuk, hogy a Fehérvár AV 19 a hatodik helyen
áll. Az látszik, hogy Engstrand
érkezésével javult a csapat hátsó
alakzatának teljesítménye –
már nem a Volán neve mellett
szerepel a legtöbb kapott gól

Fotó: Kiss László

Előnyben nem megy

Most elöl kell rendet tenni, mert ennyi emberelőnyt nem lehet kihagyni!

– és még mindig reális esélye
van az együttesnek arra, hogy az
alapszakasz végén a felsőházban
szerepeljen, vagyis automatikus
résztvevője legyen a rájátszásnak. Az élet nem áll meg az
előttünk álló héten sem, előbb

30-án a Red Bull Salzburg,
vagyis a listavezető érkezik Székesfehérvárra, majd 2015 első
napján a Ljubljanát fogadja a
Volán. Mindkét meccsen szükség lesz az emberelőny hatékony
kihasználására.

Szerencsehozó

Lencse 2015.
LENCSEFŐZELÉK KÍNÁLÁS
2015. JANUÁR 1. NAPJÁN
14.00- 16.00 ÓRA KÖZÖTT

AZ ALBA PLAZA ELŐTTI TÉREN

KÖSZÖNTSÜK EGYÜTT AZ ÚJ ESZTENDŐT!
Az új év első napján szerencsét hozó lencsefőzelékkel
és forró teával várunk mindenkit!

A Fehérvár Televízió műsora
2014. december 29-től 2015. január 4-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

2014.
2014. 12.
12. 29.
29. HÉTFŐ
HÉTFŐ

2014.
2014. 12.
12. 30.
30. KEDD
KEDD

2014. 12. 31. SZERDA

2015. 01. 01. CSÜTÖRTÖK

2015. 01. 02. PÉNTEK

2015. 01. 03. SZOMBAT

2015. 01. 04. VASÁRNAP

00:00
00:00 Képes
Képes hírek
hírek -- benne
benne
minden
minden egész
egész órakor
órakor a
a Hírek
ismétlése
Hírek
ismétlése
10:00 Hírek
Hírek –– ismétlés
ismétlés
10:00
10:05 Kortárs
Kortárs Nyugdíjas
Nyugdíjas Ki
Ki-mit
10:05
Mit-Tud?
tud?
Gála Gála
I. részI. rész
11:25 Legkisebb
Legkisebb boszorkány
boszorkány
11:25
magyar mesefilm
mesefilm –
–– magyar
– ismétlés
ismétlés
12:20 Balatoni
Balatoni utazás
utazás ––
12:20
ismeretterjesztő film 8.
ismeretterjesztő
film 8. rész
rész
13:00 Balatoni
Balatoni utazás
utazás ––
13:00
ismeretterjesztő film 9.
ismeretterjesztő
film 9. rész
rész
13:30 Fehérvári
Fehérvári beszélgetések
beszélgetések
13:30
Műsorvezető: Vakler
Vakler Lajos.
Lajos.
Műsorvezető:
Vendég: Csonki
Csonki István
István
Vendég:
14:00 ARAMI
ARAMI –– néptánc
néptánc
14:00
gálaműsor
gálaműsor
15:45 Öttusa
Öttusa Eb
EBSzékesfehérvár
Székesfehérvár
15:45
2014.- női,
női, férfi
férfi döntő
döntő
2014.16:40 Fehérvári beszélgetések
16:40 Fehérvári beszélgetések –
– ismétlés
ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Műsorvezető:
Vakler
Lajos.
Vendég: Sáringer
Károly.
17:10 Vendég:
Balatoni Sáringer
utazás – Károly.
8.
17:10 Balatoni
utazás – 8. rész rész – ismétlés
ismétlés
17:30 Balatoni utazás – 9.
17:30 Balatoni
utazás – 9. rész rész – ismétlés
ismétlés
Ismeretterjesztő
Ismeretterjesztő
filmsorozat. 9. rész.
9. rész.
18:00 filmsorozat.
Fehérvári beszélgetések
18:00 Fehérvári
beszélgetések
Műsorvezető:
Vakler Lajos.
Műsorvezető:
Vakler
Lajos.
Vendég: Borsányi
Beáta
Beáta
18:30 Vendég:
FejezetekBorsányi
Magyarország
18:30 Fejezetek
Magyarország
Közlekedéstörténetéből
közlekedéstörténetéből
– ismeretterjesztő
–film
ismeretterjesztő
film 4.
4. rész
19:00 rész
Hírek
19:00
19:05 Hírek
Híradó visszatekintő
19:05
visszatekintő
19:35 Híradó
Sportpercek
visszatekintő
19:35
visszatekintő
19:45 Sportpercek
Paletta visszatekintő
19:45
20:00 Paletta
Hírek visszatekintő
20:00
Hírek
20:05 Fehérvári beszélgetések
20:05 Fehérvári
beszélgetések
Műsorvezető:
Vakler Lajos
Vendég: Bakonyi
István
Műsorvezető:
Vakler
Lajos
20:30 Vendég:
Seuso – Bakonyi
RejtélyekIstván
nyomában
20:30 Seuso
– Rejtélyek
22:00 nyomában
Hírek – ismétlés
22:05 Hírek
Képes– hírek
– benne egész
22:00
ismétlés
órakorhírek
a Hírek
ismétlése
22:05 Képes
– benne
egész
órakor a Hírek ismétlése

00:00
00:00 Képes
Képes hírek
hírek -- benne
benne minden
egész
Hírek
mindenórakor
egésza órakor
a Hírek ismétlése
ismétlése
10:00 Hírek
Hírek –– ismétlés
ismétlés
10:00
10:05 Kortárs
Kortárs Nyugdíjas
Nyugdíjas Ki
Ki-mit
10:05
Mit-Tud?
II. rész
tud?
Gála Gála
II. rész
11:15 AA Fehérvár
Fehérvár Televízió
Televízió
11:15
archívumából
archívumából
12:00 Hírek
Hírek –– ismétlés
ismétlés
12:00
12:05 Balatoni
Balatoni utazás
utazás ––
12:05
ismeretterjesztő film
film 10.
10. rész
rész
ismeretterjesztő
12:30
Balatoni
utazás ––
12:30 Balatoni utazás
ismeretterjesztő film
film 11.
11. rész
rész
ismeretterjesztő
13:00 Fehérvári
Fehérvári beszélgetések
beszélgetések 13:00
- ismétlés
ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Vakler Lajos.
Lajos.
Műsorvezető:
Vendég: Borsányi
Borsányi Beáta
Beáta
Vendég:
13:30 Hermann
Hermann 100
100 –– ünnepi
ünnepi
13:30
koncert I.I. rész
rész
koncert
14:35 Seuso
Seuso –– Rejtélyek
Rejtélyek nyomában
14:35
-nyomában
ismétlés - ismétlés
16:00 LECSÓ
LECSÓ 2014
2014
16:00
16:40 Fehérvári beszélgetések
16:40 Fehérvári beszélgetések –
– ismétlés
ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Műsorvezető:
Vakler Lajos.
Vendég: Bakonyi István
Balatoni Bakonyi
utazás 10.István
rész – ism.
17:10 Vendég:
17:10
17:30 Balatoni
Balatoni utazás
utazás 10.
11. rész
rész –– ism.
ism.
17:30
11. rész – ism.
18:00 Balatoni
Fehérváriutazás
beszélgetések
18:00 Fehérvári
beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Műsorvezető:
Vakler
Lajos.
Vendég: Csabai
Dorina.
Dorina.
18:30 Vendég:
FejezetekCsabai
Magyarország
18:30 Fejezetek
Magyarország –
Közlekedéstörténetéből
közlekedéstörténetéből
ismeretterjesztő film 5. –rész
film 5. rész
19:00 ismeretterjesztő
Hírek
19:00
19:05 Hírek
Híradó visszatekintő
19:05
visszatekintő
19:35 Híradó
Sportpercek
visszatekintő
19:35
visszatekintő
19:45 Sportpercek
Paletta – kulturális
magazin
19:45
kulturális magazin
20:15 Paletta
Paletta –visszatekintő
20:15
visszatekintő
20:45 Paletta
Fehérvári
beszélgetések
20:45 Fehérvári
beszélgetések
Műsorvezető:
Vakler Lajos
Műsorvezető:
Vendég: Sajni Vakler
JózsefLajos
21:10 Vendég:
TemesvárSajni
25 –József
Szabadon,
21:10 Temesvár
– Szabadon,
magyarnak25lenni
– dok. film
lenni
– dok. film
22:10 magyarnak
Szerelem egy
életen
22:10 Szerelem
át és mégegy
azonéleten
is túl –
ismeretterjesztő
át
és még azon isfilm
túl –
22:40 ismeretterjesztő
Hírek - ismétlés film
22:45 Hírek
Képes- hírek
– benne egész
22:40
ismétlés
órakorhírek
a Hírek
ismétlése
22:45 Képes
– benne
egész
órakor a Hírek ismétlése

00:00
00:00 Képes
Képes hírek - benne minden
egész
Hírek
mindenórakor
egészaórakor
a Hírek ismétlése
ismétlése
10:00 Hírek
Hírek -–ismétlés
ismétlés
10:00
10:05 ORKA–Gála
ORKA-Gála – ismétlés
10:05
11:05 Temesvár
Temesvár 25 – Szabadon,
11:05
magyarnak lenni – dok. film
magyarnak
12:00 Hírek
Hírek-ismétlés
12:00
- ismétlés
12:05 Balatoni
Balatoni utazás –
12:05
ismeretterjesztő film
film 12.
12. rész
rész
ismeretterjesztő
12:30 Balatoni
Balatoni utazás
utazás ––
12:30
ismeretterjesztő film
film 13.
13. rész
rész
ismeretterjesztő
13:00 Fehérvári
Fehérvári beszélgetések
beszélgetések –
13:00
– ismétlés
ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Vakler Lajos.
Lajos.
Műsorvezető:
Vendég: Csabai
Csabai Dorina
Dorina
Vendég:
13:30 Filmválogatás
Filmválogatás aa Fehérvár
Fehérvár
13:30
Televízió archívumából
Archívumából
Televízió
14:20 XIX.
XIX. nemzetközi
nemzetközi
14:20
Néptáncfesztivál Záró
Záró Gála
Gála
Néptáncfesztivál
16:40 Fehérvári
Fehérvári beszélgetések
beszélgetések –
16:40
– ismétlés
ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Sajni József.
Vendég: Sajni József.
17:10 Balatoni utazás 12.
17:10 Balatoni utazás 12. rész –
rész – ismétlés
ismétlés
17:30 Balatoni utazás 13.
17:30 Balatoni
utazás 13. rész –
rész – ismétlés
ismétlés
18:00 Fehérvári beszélgetések
18:00 Fehérvári
beszélgetések
Műsorvezető:
Vakler Lajos.
Műsorvezető:
Vakler
Lajos.
Vendég: Látrányi
Viktória.
Viktória.
18:30 Vendég:
FejezetekLátrányi
Magyarország
18:30 Fejezetek
Magyarország –
Közlekedéstörténetéből
közlekedéstörténetéből
ismeretterjesztő film 6. –rész
film 6. rész
19:00 ismeretterjesztő
Hírek
19:00
19:05 Hírek
Híradó visszatekintő
19:05
visszatekintő
19:35 Híradó
Sportpercek
visszatekintő
19:35
visszatekintő
19:45 Sportpercek
Paletta visszatekintő
19:45
20:00 Paletta
Hírek visszatekintő
20:00
20:05 Hírek
Fehérvári beszélgetések
20:05 Fehérvári
beszélgetések
Műsorvezető:
Nagy
Műsorvezető:
Nagy Zoltán
Zoltán Péter. Vendég:
Dr.
Péter.
Vendég: Dr.
CserCser-Palkovics
András.
András.
20:30 Palkovics
Fehérvár AV19
– Salzburg
20:30 Fehérvár
– Salzburg
jégkorongAV19
mérkőzés
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
22:10 közvetítése
VBKE Tornafelvételről
22:40 VBKE-torna
II. Fricsay Richard
22:10
Katonazenekari
Fesztivál
22:40 II.
Fricsay Richard
Katonazenekari Fesztivál

00:00 Képes hírek - benne minden
egész
Hírek
mindenórakor
egészaórakor
a Hírek ismétlése
ismétlése
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Hermann 100 – ünnepi
koncert II. rész
11:15 LECSÓ 2014.
12:00 Hírek – ismétlés
12:05 Balatoni utazás –
ismeretterjesztő film 14. rész
12:30 Balatoni
Balatoni utazás
utazás ––
12:30
ismeretterjesztő film
film 15.
15. rész
rész
ismeretterjesztő
13:00 Fehérvári
Fehérvári beszélgetések
beszélgetések 13:00
- ismétlés
ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Vakler Lajos.
Lajos.
Műsorvezető:
Vendég: Látrányi
Látrányi Viktória.
Viktória.
Vendég:
13:30 25
25 éves
éves aa Székesfehérvári
Székesfehérvári
13:30
Ifjúsági Fúvószenekar
Fúvószenekar
Ifjúsági
16:40 Fehérvári
Fehérvári beszélgetések
beszélgetések –
16:40
– ismétlés
ismétlés
Műsorvezető:
Nagy Zoltán
Műsorvezető: Nagy
ZoltánVendég:
Péter. Vendég:
Dr.
Péter.
Dr. CserCser-Palkovics András
Palkovics András
17:10 Balatoni utazás 14.
17:10 Balatoni utazás 14. rész –
rész – ismétlés
ismétlés
17:30 Balatoni utazás 15.
17:30 Balatoni
utazás 15. rész –
rész – ismétlés
18:00 ismétlés
Fehérvári beszélgetések
18:00 Fehérvári
beszélgetések
Műsorvezető:
Vakler Lajos.
Műsorvezető:
Vakler
Lajos.
Vendég: Somos
Zoltán
Zoltán
18:30 Vendég:
FejezetekSomos
Magyarország
18:30 Fejezetek
Magyarország –
Közlekedéstörténetéből
közlekedéstörténetéből
–
ismeretterjesztő film 7. rész
film 7. rész
19:00 ismeretterjesztő
Hírek
19:00
19:05 Hírek
Híradó visszatekintő
19:05
visszatekintő
19:35 Híradó
Sportpercek
visszatekintő
19:35
visszatekintő
19:45 Sportpercek
Paletta visszatekintő
19:45
20:00 Paletta
Hírek visszatekintő
20:00
Hírek
20:05 Fehérvári beszélgetések
20:05 Fehérvári
beszélgetések
Műsorvezető:
Vakler Lajos.
Műsorvezető:
Vendég: NovákVakler
Rita Lajos.
Novák Rita –
20:30 Vendég:
Mosonmagyaróvár
20:30 Mosonmagyaróvár
Fehérvár KC kézilabda
–mérkőzés
Fehérvárközvetítése
KC kézilabdamérkőzés
felvételről közvetítése
21:50 felvételről
VBKE Torna
22:20 VBKE-torna
Hírek - ismétlés
21:50
22:25 Hírek
Képes- hírek
– benne egész
22:20
ismétlés
órakor hírek
a Hírek
ismétlése
22:25 Képes
– benne
egész
órakor a Hírek ismétlése

00:00 Képes hírek - benne minden
egész
Hírek
mindenórakor
egészaórakor
a Hírek ismétlése
ismétlése
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Seuso – Rejtélyek nyomában
11:35 Láttál-e könnycseppet
esőnek? – dok. film
12:10 Balatoni utazás –
ismeretterjesztő film 16. rész
12:35 Balatoni utazás –
ismeretterjesztő film
film 17.
17. rész
rész
ismeretterjesztő
13:00 Fehérvári
Fehérvári beszélgetések
beszélgetések –
13:00
– ismétlés
ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Vakler Lajos.
Lajos.
Műsorvezető:
Vendég: Somos
Somos Zoltán
Zoltán
Vendég:
13:30 Karácsony
Karácsony aa Táncházban
Táncházban –
13:30
– ismétlés
ismétlés
14:30 VBKE-torna
VBKE torna
14:30
15:00 ATánc
15:00
táncvilágnapja
világnapja2.2.rész
rész
16:10 Karok
Karok és
és lábak
lábak művészete –
16:10
művészete
dok.
film – dok. film
16:40
Fehérvári
beszélgetések
16:40 Fehérvári beszélgetések –
– ismétlés
ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Novák Rita
Vendég:
Novák Rita
17:10 Balatoni utazás 16.
17:10 Balatoni
utazás 16. rész –
rész – ismétlés
17:30 ismétlés
Balatoni utazás 17.
17:30 Balatoni
utazás 17. rész –
rész – ismétlés
18:00 ismétlés
Fehérvári beszélgetések
18:00 Fehérvári
beszélgetések
Műsorvezető:
Vakler
Műsorvezető:
Lajos.
Lajos. Vendég:Vakler
Mocsár
Vendég:
Eleonóra,
Eleonóra,Mocsár
Lévai Ferenc
Ferenc
18:30 Lévai
Fejezetek
Magyarország
18:30 Fejezetek
Magyarország–
Közlekedéstörténetéből
közlekedéstörténetéből
–
ismeretterjesztő film 8. rész
film 8. rész
19:00 ismeretterjesztő
Hírek
19:00
19:05 Hírek
Híradó visszatekintő
19:05
visszatekintő
19:35 Híradó
Sportpercek
visszatekintő
19:35
visszatekintő
Paletta visszatekintő
19:45 Sportpercek
19:45
20:00 Paletta
Hírek visszatekintő
20:00
Hírek
20:05 Fehérvári beszélgetések
20:05 Fehérvári
beszélgetések
Műsorvezető:
Vakler Lajos
Műsorvezető:
Vakler
Lajos
Vendég: Bácskai
Gergely
Gergely
20:30 Vendég:
FehérvárBácskai
AV19 – Olimpija
20:30 Fehérvár
AV19 – Olimpija
Ljubjana jégkorong
mérkőzés
közvetítése
felvételről
Ljubjana
jégkorong22:10 mérkőzés
Hírek - ismétlés
közvetítése
22:15 felvételről
Képes hírek – benne egész
órakor- aismétlés
Hírek ismétlése
22:10 Hírek
22:15 Képes hírek – benne egész
órakor a Hírek ismétlése

00:00 Képes hírek - benne minden
egész
Hírek
mindenórakor
egészaórakor
a Hírek ismétlése
ismétlése
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 ARAK AKTIV – ismétlés
12:05 Balatoni utazás –
ismeretterjesztő film 18. rész
12:35 Balatoni utazás –
ismeretterjesztő film 19. rész
13:00 Fehérvári beszélgetések –
– ismétlés
ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Vakler Lajos.
Műsorvezető:
Lajos. Vendég:
Vendég:
MocsárMocsár
Eleonóra,
Eleonóra,
Lévai Ferenc
Lévai
Ferenc
13:30 Fehérvári
Fehérvári beszélgetések
beszélgetések
13:30
30 éves
éves aa Fehérvár
Fehérvár TV
TV
30
16:00 Így
Így készült:
készült: Mester
Mester és
16:00
és Margarita
Margarita
16:15
Láttál-e
könnycseppet
16:15 Láttál-e könnycseppet
esőnek? –– ismétlés
ismétlés
esőnek?
16:40 Fehérvári
Fehérvári beszélgetések
beszélgetések –
16:40
– ismétlés
ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bácskai Gergely
Vendég: Bácskai Gergely
17:10 Négy évszak a Somlón
17:10 Négy
évszak a Somlón –
– ismeretterjesztő
ismeretterjesztő
film 1-2. rész film 1-2.
18:00 rész
Fehérvári beszélgetések
18:00 Fehérvári
beszélgetések
Műsorvezető:
Nagy Zoltán
Műsorvezető:
Zoltán
Péter Vendég: Nagy
Czékmán
Péter
Vendég:
Czékmán Péter
18:30 Péter
Fejezetek
Magyarország
18:30 Fejezetek
Magyarország–
Közlekedéstörténetéből
közlekedéstörténetéből
–
ismeretterjesztő film 9. rész
film 9. rész
19:00 ismeretterjesztő
Hírek
19:00
19:05 Hírek
Híradó visszatekintő
19:05
Híradó
visszatekintő
19:35 Sportpercek
visszatekintő
19:35
visszatekintő
19:45 Sportpercek
Paletta visszatekintő
19:45
20:00 Paletta
Hírek visszatekintő
20:00
20:05 Hírek
Temesvár 25 – Szabadon,
20:05 Temesvár
– Szabadon,
magyarnak25lenni
– dok. film
lenni
– dok. film
21:05 magyarnak
Fehéredő múlt
1-2.
21:05 Fehéredő
1-2. Kereszttől
Kereszttőlmúlt
a félholdig,
Uram,
amaradj
félholdig,
Uram,
maradj
velem!
– dok.
film
dok. film
22:45 velem!
Hírek – –ismétlés
22:45
ismétlés
22:50 Hírek
Képes–hírek
– benne egész
22:50 Képes
– benne
egész
órakor hírek
a Hírek
ismétlése
órakor a Hírek ismétlése

00:00 Képes hírek - benne minden
egész órakor
Hírek
minden
egészaórakor
aismétlése
Hírek ismétlése
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Versünnep 2014 döntő
12:45 Öttusa EB
Eb Székesfehérvár
2014 – női, férfi döntő
13:35 Fehérvári beszélgetések –
–ismétlés
ismétlés
Műsorvezető:
Műsorvezető: Nagy
Nagy Zoltán
Zoltán
Péter
Péter Vendég:
Vendég: Czékmán
Czékmán Péter
Péter
14:00
Válogatás
14:00 Válogatás aa Fehérvár
Fehérvár TV
TV
archívumából
archívumából
16:40
16:40 Fehérvári
Fehérvári beszélgetések
beszélgetések Műsorvezető:Vakler
Lajos.
ismétlés
Vendég:
Bácskai Gergely
Műsorvezető:Vakler
Lajos.
17:10 Négy
évszak
a Somlón
Vendég:
Bácskai
Gergely
ismeretterjesztő
17:10 –Négy
évszak a Somlón –
film
3-4. rész film 3-4.
ismeretterjesztő
18:00 Fehérvári
beszélgetések
rész
Nagy
18:00 Műsorvezető:
Fehérvári beszélgetések
Zoltán
Péter Vendég:
Műsorvezető:
Nagy Zoltán
Stefkó Krisztina
Péter Vendég: Stefkó
18:30 Fejezetek Magyarország
Krisztina
Közlekedéstörténetéből –
18:30 ismeretterjesztő
Fejezetek Magyarország
film 10. rész
közlekedéstörténetéből –
19:00 Hírek
ismeretterjesztő
film 10. rész
19:05 Híradó
visszatekintő
19:00
Hírek
19:35 Sportpercek visszatekintő
19:05 Paletta
Híradó visszatekintő
19:45
visszatekintő
19:35 Hírek
Sportpercek visszatekintő
20:00
19:45 Fehérvári
Paletta visszatekintő
20:05
beszélgetések
20:00 Műsorvezető:
Hírek
Vakler Lajos.
20:05 Vendég:
FehérváriHalász
beszélgetések
István
Műsorvezető:
Vakler
20:30 Jászberény – TLI
AlbaLajos.
Vendég: Halász
István
Fehérvár
kosárlabda
20:30 mérkőzés
Jászberényközvetítése
– TLI Alba
Fehérvár kosárlabdafelvételről
mérkőzés
közvetítése
21:50 LECSÓ
2014
felvételről
22:30 Hírek
– ismétlés
21:50 Képes
LECSÓhírek
2014– benne egész
22:35
22:30 órakor
Hírek –aismétlés
Hírek ismétlése
22:35 Képes hírek – benne egész
órakor a Hírek ismétlése

