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Vitatott komposztálás
leffelholcz marietta

Több észrevétele is van a Kelemen Béla utca 8. szám alatt élőknek a nemrég kihelyezett komposztáló ládákkal kapcsolatban.
Az egyik, hogy attól tartanak, ha
beköszönt a melegebb idő, sok
darázs illetve légy lesz a ládák
körül, és félő, hogy a konyhai
ételhulladék miatt a rágcsálók, rókák is megjelennek a környéken.
Ezért döntöttek úgy, felkeresik
szerkesztőségünket. Mint mondják, meg sem kérdezték, zavarja-e
őket, ha itt komposztálni fognak,
ők már csak azt vették észre,

Kép: Tar Károly

Mint ahogyan arról a január 12-i
lapszámunkban beszámoltunk,
komposztálásba kezdtek a palotavárosiak, a Kelemen Béla utca 10-ben
élők kezdeményezésére. Egy olvasói
észrevétel kapcsán azonban kiderült,
a mellettük álló ház lakóival nem
egyeztettek, ott nem mindenki örül a
komposztáló ládák jelenlétének.

Viza Attila, a terület önkormányzati képviselője szerint van olyan megoldás, ami minden itt élő számára megfelelő

elkezdik kialakítani a helyet a
ládáknak. Ráadásul annak a homokozónak a helyére helyezték ki
a ládákat, amit ők saját kezűleg,
27 évvel ezelőtt készítettek a
házban élő gyermekek számára.

Egyeztetést kezdeményeznek
az érintett közös képviselővel,
és ha kell, aláírást is gyűjtenek.
Csupán annyit szeretnének, hogy
pár méterrel kerüljön arrébb a
komposztálóláda. Tehát továb-

bi egyeztetések következnek, a
terület önkormányzati képviselője, Viza Attila szerint megoldható, hogy pár méterrel arrébb
kerüljenek az edények mindenki
megelégedésére.

Új tornaterem a jelennek és a jövőnek Élenjáró egyetemi kínálat
csabai dorina

A Szárazréti Óvoda bővítésére, átalakítására és felújítására összesen százkét millió
forintot költöttek. Cser-Palkovics András
polgármester január 12-én bejáráson mutatta be a sajtó képviselőinek a torna- és
rendezvényteremmel bővített épületet.

Fotó: Bácskai Gergely

Az óvodások vidám műsorral
fejezték ki örömüket a birtokba
vett új épületrész nagytermében.
Cser-Palkovics András polgármester elmondta, hogy a Feketehegyen
és Szárazréten élők hosszú évek
óta vártak a projekt megvalósítására, melynek révén immár a XXI.

századnak megfelelő körülményeket
biztosít az intézmény.
A városrehabilitációs projekt mintaberuházás, hiszen programszerűen,
egy egész városrészt érintően zajlik,
így magasabb életminőséget biztosít
a lakók és a közösség számára.
Szigli István, a terület képviselője arról beszélt, hogy nemcsak a
jelennek volt szüksége az óvoda
felújítására. A bővítmény különböző gyermekprogramoknak adhat
otthont, az intézmény mellett
kialakított, növények sokaságával
beültetett játszó- és szabadidőpark pedig kiválóan illeszkedik az
óvodához.

Az óvoda felújítása a Szociális városrehabilitáció Szárazréten elnevezésű,
uniós támogatású projekt keretében valósult meg

nagy zoltán péter

Az első olyan oktatási évre készülnek az
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán, ahol a hallgatók elméleti oktatásával
párhuzamosan a város ipari parkjaiban
gyakorlati képzések is folynak majd.

A 2015 szeptemberében induló
mérnökinformatikus alapszakon
elindítják a duális képzést, ami
annyi jelent, hogy az elméleti oktatásnak szerves része lesz a gyakorlati
képzés. Ez a kezdeményezés élen
jár a hazai felsőoktatás területén. Az
így tanuló mérnökinformatikusok
már a képzés idején tapasztalatokat
szerezhetnek leendő munkahelyükön, ami az oktatási időszakban, a
megfelelő jogszabályok figyelembevételével pénzt is hozhat a hallgatók konyhájára. Természetesen
mindemellett az egyetem biztosítja
hallgatói részére a tanulmányi és
szociális ösztöndíjakat.
Az Alba Regia Műszaki Kar a
Nyugat-magyarországi Egyetem
Geoinformatikai Karának és az Óbu-

dai Egyetem Alba Regia Egyetemi
Központjának integrációjával jött létre
2014 júliusában. Ma már nyolcszáz
hallgatót oktatnak a fehérvári karon
nyolcvan munkatárs segítségével.
Az Alba Regia Műszaki Karon –
amely az ország hatodik legnagyobb
felsőoktatási intézményének, az
Óbudai Egyetemnek a fehérvári
kara – nyílt napot hirdetnek ezen a
héten, január 22-én, csütörtökön tíz
órától fél tizenkettőig, ahol az egyetem leendő hallgatói megismerhetik
mindazt, ami a fehérvári felsőoktatásban várhat rájuk. Az egyetem
teljes képzési kínálatát a Pirosalma
utca 1–3. szám alatt kínálják a
középiskolák végzőseinek.
Idén mérnökinformatikus-as�szisztens, mérnökinformatikus, műszaki menedzser, villamosmérnök,
földmérő és földrendező mérnök,
birtokrendező mérnök, mechatronikai mérnök, geoinformatikus
szakmérnök, számítógép-hálózati
szakmérnök és üzleti információmenedzsment szakmérnök képzést
indítanak az egyetemen.
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Heiter Dávid Tamás

Közbeszerzést indítottak kiemelt
nyertes pályázatokkal kapcsolatban,
létrejön a települési értéktár, és
közterületek elnevezéséről is döntés
született. Rendes ülést tartott Székesfehérvár közgyűlése.

A pénteki közgyűlésen helyi
jelentőségű természetvédelmi
területté nyilvánították az Aszalvölgyet és a Jancsár-völgyet.
Közterületek elnevezésével kapcsolatban úgy határoztak, hogy a
Vizivárosi Általános Iskola előtti
tér a Zöldfa tér elnevezést kapja,
a Horgász dűlővel párhuzamos
közterület pedig a Sellő utca lesz.
A városatyák meghosszabbították
a Seuso-kiállítás nyitva tartását is február 1-ig, amit a nagy
érdeklődés indokolt: a múlt héten
már a harmincezredik látogatót
köszöntötték a múzeumban.
A képviselő-testület közbeszerzési eljárást indított több nyertes

pályázattal kapcsolatban. A
hulladékgazdálkodás fejlesztésére közel félmilliárd forintos
pályázati forrást nyert Székesfehérvár önkormányzata. Ebből
hét új kukásautót és tizenötezer
kukát tudnak beszerezni. Egy
év múlva csak új autók gyűjtik
majd a szemetet a városban, és a
családi házakba ingyenesen még
egy kukát tudnak biztosítani:
egyet a lebomló hulladéknak,
egyet az újrahasznosítható
anyagoknak.
Közel kétszázmillió forintból
a maroshegyi és az alsóvárosi
utcák közvilágítása újulhat
meg teljesen a nyár közepéig.
A Maroshegyi óvoda bővítése
kapcsán közbeszerzési eljárást
indítottak a kiviteli munkák
elvégzésére. Az intézmény száz
új férőhellyel bővül. Döntés
született a jégcsarnok mellett
létesülő új utánpótláscentrumról is, a tavasszal átadják a
munkaterületet.

Fotó: Simon Erika

Több nyertes pályázatról is döntött a közgyűlés

Közös frakciót alakított az MSZP, az Együtt és a Demokratikus Koalíció
közgyűlésbe jutott egy-egy képviselője. A képviselőcsoport vezetője Márton Roland lett. Mint lapunknak elmondta, a frakció megalakulásának
köszönhetően már önálló indítvánnyal is élhetnek. Szavai szerint a közös
várospolitikai célkitűzéseik elérésének érdekében alakítottak frakciót.
Nemcsak a megválasztott pártokkal fognak konzultálni a közös munkáról, hanem a civilszervezetekkel és a lakóközösségekkel is egyeztetéseket
szeretnének folytatni.

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:

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

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

Raktárak:
• Mura u. 2. szám alatti telephelyen fűtött
és fűthető műhelyek, fűtetlen raktárak,
konténerek;
• József Attila kollégiumnál (Hosszúsétatér
felől) 68 m 2-es használaton kívüli
hőközpont;
Garázs:
• Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt
udvarban 1 db garázs;
Parkolóhelyek:
• Honvéd u. 3/a szám alatti mélygarázsban
parkolóhely;
• Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt
udvarban parkolóhelyek;
Továbbá vállaljuk rövid határidővel lakások,
telephelyek értékbecslését.
Érdeklődés: SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1. szám alatti
ügyfélszolgálatán
Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre
egyeztetett időpontban történhet.
Telefon:
e-mail:

22/541-307
info@szepho.hu;
ingatlankezeles@szepho.hu
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Az oldalpárt
szerkesztette:
Látrányi viktória

Városi diákbál
Leffelholcz Marietta

Hagyományteremtő szándékkal szervezi meg a
székesfehérvári diáktanács
január 30-án az első városi
diákbált. Hasonlóra még nem
volt példa nemcsak a város,
de Magyarország történetében sem. Az estet a Szent
István Művelődési Házban
tartják majd, este hét órától.
A hangulatról fehérvári
tehetségek gondoskodnak,
lesz tombola és az amerikai
filmekből jól ismert fotófal is.
A bálon fehérvári közoktatási
intézmények tanulói vehetnek
részt. A város önkormányzata
örömmel támogatta a fiatalok
ötletét. A részvétel regisztrációhoz kötött, a belépőjegyeket
a Tourinform Irodában és a
Fehérvári Ajándékboltban
vásárolhatják meg a diákok
január 19-től.
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Farsangi programok
schéda szilvia

Kultúrházak éjjel-nappal
Február 13-15.
A Szabadművelődés Házában és
az Öreghegyi Közösségi Házban
a Kultúrházak éjjel-nappal c.
rendezvényhez kapcsolódóan
február 14-én tartanak farsangi
mulatságot Csárdást jár a habverő, bokázik a máktörő címmel.
(Részletek a későbbiekben a
www.aszmh.hu oldalon)
Farsangi táncház a Galiba
Zenekarral
Február 14. 17 óra Malom u. 6.
Várják azokat a táncos és nem
táncos fiatalokat, felnőtteket
és családokat, akik szeretnék
felidézni, megtanulni a táncházi
mulatságokban közkedvelt táncrendeket és népdalokat.
Dí-nom dá-nom
Február 15.15 óra Művészetek
Háza

Családi program alkotással,
játékkal, tánccal a Művészetek
Háza és a Játékkészítő Műhely
szervezésében, a Kultúrházak
éjjel-nappal című országos program keretében.
Mohai tikverőzés
Február 17. 9 óra Moha, Fő u. 6.
szám előtti rendezvénypavilon
Minden év húshagyókeddjén a
14-20 év körüli színes maskarás
legények végigjárják a falut, és
minden házba, udvarba betérnek, hogy összegyűjtsék a
tyúkólakban talált tojást, mint a
termékenység és bőség szimbólumát.
Te leszel a párom
Február 17. 16.30 Hetedhét
Játékmúzeum
Bálok és illem a 19. században
Magyarországon. Csapó Katalin
néprajzos előadása. (Részletek
a www.deakgyujtemeny.hu
oldalon)

Vigasságcsinálók bálja
Február 21. 18 óra Malom u. 6.
Vacsorával, tánccal, tombolával,
a Just Dance tánccsoporttal, az
Alba Regia Táncegyüttes meglepetésműsorával és Bereczki
Zoltán fellépésével várják a
bálozókat a Táncházba.

Farsangi gyermekjátszó táncház
Február 28. 15 óra VOKE
Kézműves-foglalkozással, jelmezes táncházzal és uzsonnával
várják az érdeklődőket. Muzsikál
a Szedtevette zenekar. A belépés
ingyenes.

V I S S Z A T É R T Ü N K !

D Í J TA L A N H Á Z H O Z S Z Á L L Í TÁ S

és:

rendel

(22)

301
334

Isolabella pizza

+ 0.33l dobozos Coca-Cola
Az akciós pizza feltétei: pizzaszósz, sonka, gomba, bacon, szalámi,
olívabogyó, pepperoni, mozzarella. A képek csak illusztrációk.

Akciós ár:

1.290 Ft
Az akció érvényessége:
2015.február 28.
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Ezen a héten indulnak az Eurovíziós
Dalverseny hazai elődöntői. A három
elődöntő után derül ki, hogy ki vagy kik
képviselik hazánkat a bécsi döntőn.

Rúzsa Magdi, Csiszár Jenő, Rákay
Philip és Pierrot mellett a néző lesz
az ötödik zsűritag a Dal 2015 hazai
versenyén, ahol kiderül, ki képviselheti Magyarországot Bécsben.
Az idei versenyen fehérvári
érdekeltségű zenekar is indul. Az
Other Planet nevű négyes egy
barátságból indult útjára: Szikra
Péter és Széll Bálint együtt nyúzták a hangszereket és énekeltek.
A két magyarpolányi sráchoz
földijük, Nagy Leopold csapódott. A Széll-dob, Szikra-gitár
és Nagy-billentyű szinte kiáltott
egy Őry-gitár után. Így állt fel
egy esztendővel ezelőtt az Other
Planet. A három magyarpolányi
fiú mellett újabb színt hozott a
fehérvári Őry Ádám, aki Mohai
Tamástól tanulta meg a hosszú
nyakon ülő húrok pengetését.
Az Other Planet tagjai Untold
story című versenydalukban egy
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Őry Ádám, Szikra Péter, Széll Bálint és Nagy Leopold a Fehérvár Televízió vendége volt vasárnap. A Dal 2015 elődöntőjébe jutott fiatalokat a keddi Paletta kulturális magazinban ismerhetik meg 19 óra 45 perctől.

fiúról és egy lányról énekelnek, de
a hallgató előtt nem a megszokott
szerelem jelenik meg az el nem
mondott történetben. Az igényes
zenész négyesnek jó esélye van,
hogy a döntőbe jusson, de ehhez
kell a nézők segítsége, szavazata is. A fehérvári érdekeltségű
zenekar a harmadik elődöntőben

szerepel majd. Az első elődöntőt
január 24-én, a másodikat január
31-én, a harmadikat február 7-én
rendezik meg. Az elődöntőket és a
döntőt élőben közvetíti az M1 és
a Duna World televíziós csatorna.
A döntőt február 28-án tartják.
A FehérVár magazin első alkalommal be is mutatja a zenekar Untold

story című számát, amit bárki
meghallgathat. Okostelefonjára
töltse le a Layar nevű ingyenes
alkalmazást, indítás után fordítsa
telefonja kameráját erre az oldalra,
és egy érintéssel kapcsolja be a
szkennelést! Néhány másodperc
múlva az Other Planet fenti képe
elindul és megszólal!

Smirgli, kőműveskalapács, Czinege
Seuso
LátrányiViktória
viktória
látráNyi

Felbecsülhetetlen érték, számtalan
Lead
rejtély, gyilkosság. Titkok sora veszi
körül mind a mai napig a SeusoSzöveg
kincseket. Több mint harmincezren
voltak már eddig kíváncsiak a fehérvári kiállításra, és a tárgyalásoknak
köszönhetően február elsejéig még
van is módjuk arra az érdeklődőknek,
hogy megnézzék a páratlan római
kori leletegyüttes darabjait a Szent
István Király Múzeumban.

A kiállítás egy kulturális misszió,
mely azt is üzeni, hogy érdemes
tömegeket megmozgató kiállítást
szervezni nemcsak a fővárosban,
de vidéken is. Így fogalmazott
Cser-Palkovics András polgármester a Seuso-kincseket
bemutató tárlat kapcsán, és arról
is beszélt, hogy hetekkel tovább,
egészen február elsejéig látható
lesz a kiállítás. A nagy érdeklődés érzékelhető volt a tárlathoz
kötődő sorozat legutóbbi prog-

ramján is, hiszen megtelt a Csók
István Képtár érdeklődőkkel. Az
est folyamán szó esett a tárgyak
megtalálásának körülményeiről, a
New York-i perről, vizsgálatokról,
miértekről.

„Szeretném megfogni
még egyszer…”
Ezt mondta Strasszer István, a néhai
Sümegh József barátja és szomszédja. A polgárdi férfi nemcsak,
hogy látta, de a kezében is tartotta
egykor a tárgyakat. „Mikor a barátom
a kezembe nyomta a tálat, meglepett
annak súlya. De nem így néztek akkor
ki a kincsek, az oxidos tárgyakról
szinte semmit sem tudtunk megállapítani. Kezembe kaptam a smirgli t,
mert kíváncsiak voltunk, hogy milyen
felirat szerepel a tárgyon, majd eegy
kőműveskalapáccsal ütöttem rá vagy
háromszor a tálra, mert görbének tűnt,
és megpróbáltam kiegyengetni.” – mesélte Strasszer István. A férfi szerint
az úgynevezett Pelso-tál lehetett a

kezében. A tálon ma is fellehető a
smirglizés helye, és az ütések sem
múltak el nyom nélkül.

Két üstről beszélnek
Harmath József szintén baráti
viszonyt ápolt a meggyilkolt
kincskeresővel, Sümegh Józseffel,
és ő is látta a kincseket a polgárdi
házban. „Józsika egy szekrénybe zárva tartotta a kincseket. A
mostaninál több tárgyat láttam
nála. Engem nem érdekeltek a
csecsebecsék, a szekrényben viszont
láttam egy másik üstöt is. Arra
kértem a Józsikát, azt adja nekem,
mert bitument akartam benne
melegíteni.” – idézte fel a több
évtizedes történetet Harmath
József. A tanúk által emlegetett
két üsttel kapcsolatos állítást az
is alátámasztja, hogy a természettudományos vizsgálat során
egy dologban minden szakértő
egyet értett: a tárgyak legalább
két csoportban voltak elrejtve.

3600 leütés

A tanúk szerint Sümegh József
azért rejtette el a Borbély-pincében a kincseket, hogy biztonságban legyenek, amíg ő katona.
Többször megfordultak Sümegh
házában magas rangú katonák
is, nemcsak magyar, de szovjet
egyenruhásokat is véltek látni a
szerencsétlenül járt fiatal férfinál.
Sőt maga Czinege Lajos is járt a
polgárdi házban. Strasszer István
elmesélte, hogy amikor erre az
idősebb Sümeghnél rákérdezett,
az próbálta letagadni a dolgot,
majd azt mondta, vadászat után
ugrott be hozzájuk a honvédelmi
miniszter…
(Következő lapszámunkban folytatjuk.)

Műsorajánló
Tudjon meg még többet a
témáról! Csütörtökön 20 óra 20
perckor láthatja a teljes beszélgetés közvetítését a Fehérvár
Televízióban!
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Megújul a társasházkezelés
Hamarosan lezárul a Széphő Zrt.
Társasházkezelési Osztályának megújítása. Ez év október eleje óta Hegedűs
Sándor személyében új vezetője van a
szervezetnek. Az ősszel indult megújulás
célja, hogy alkalmazkodva az új igényekhez, olyan intézkedéseket hozzanak, melyek a lakók elégedettségét szolgálják.

Hegedűs Sándor a társasházkezelési
munka hatékonyságának fokozása
érdekében első számú feladatának
tartotta az osztály működésének
átvilágítását. Ennek keretében
sor került a szervezeti felépítés
átgondolására, a társasházkezelők
feladatainak racionalizálására. Megvizsgálták a társaság ügyfélkörét,
elemezték a saját és a versenytársak
piaci pozicionálását, továbbá az árés üzletpolitikát.
Az osztályvezető a legfontosabb
célként fogalmazta meg az ügyfelek
elégedettségének elérését. Ennek
érdekében elsőként fel kellett mérni
Székesfehérvár lakóinak az igényeit.
A változó piaci környezethez való
alkalmazkodás mellett a működés
hatékonyságát, minőségét javító in-

Fotó: Kiss László
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Az Oskola utca 6. szám alatti épület is a SZÉPHŐ kezelése alatt áll, ezért
itt is érvényes a megújult elektronikus dokumentumkezelés, ahol a tulajdonosok bármikor online betekinthetnek társasházuk hivatalos irataiba
tézkedések bevezetésére is sor került.
A teljes körű ellenőrzést követően
pedig megtörtént az átláthatóság
biztosítása. Az osztályvezető fontosnak tartja a meglévő vállalkozói kör
felülvizsgálatát, szűrését és esetleges
kibővítését, továbbá új kapcsolatok
kiépítését, együttműködve a Fejér
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával.

A fő cél megvalósulásához azonban
apró részfeladatok megoldásán
keresztül vezet az út. A rövid távú
tervek egy része már megvalósult.
A gyakorlati tapasztalatok azt
mutatják, hogy a jövőben nagyobb
hangsúlyt kell fektetni a társasház
lakóival való rendszeres és személyes
kapcsolattartásra. A hatékonyság
javítása érdekében a feladatokat át

kell szervezni. Bevezetésre kerül az
egységes dokumentációkezelés, a
papíralapú és az elektronikus tárolás
esetében egyaránt. Megvalósul a
számlaigazolások rendjének részletes
szabályozása, ami lehetőséget biztosít a társasházak lakói számára, hogy
bármely ponton betekinthessenek
a gazdálkodásba, ellenőrizhessék a
működést, ezzel teljes átláthatóságot
biztosítva. Az újítások eredményeképpen a vállalkozásiszerződéskötések is szigorodnak. Mindkét
fél érdekét szolgálja, és a gyors
beavatkozási lehetőség záloga, hogy
az ingatlanok kis értékű javításainál
a lakók által jóváhagyott vállalkozókkal rögzített árakon keretszerződések kerüljenek megkötésre.
Az elvégzett munkák minőségét
szakértők ellenőrzik és hagyják majd
jóvá, és a kifizetés előtt kötelező
teljesítésigazolás kiállítására is
szükség lesz.
További információ a Széphő
Zrt.-ről a www.szepho.hu
honlapon olvasható.

A nyugodt hétköznapok záloga
a hatékony közös képviselet.
A Széphő Zrt. megújult társasházkezelésének
alapja a megbízható szakértői háttér,
az új díjcsomagok és
a korszerű, kibővített szolgáltatások.

Mi a társasházak jövőjét képviseljük!
Kérje ajánlatunkat
a tarsashazkezeles@szepho.hu e-mail címen
vagy a 36/ 30 494 5707 telefonszámon!
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A cél szabadidős és pihenőövezet létrehozása
Beszélgetés Mészáros Attila alpolgármesterrel, Tóváros, Alsóváros és az Őrhalmi szőlők önkormányzati képviselőjével
Heiter Dávid Tamás

Újságíróként kezdte a pályáját, innen egy rövid kitérő után
önkormányzati képviselő lett.
Mennyire építette fel tudatosan ezt
a karriert?
Hívő emberként azt érzem, föntről mindig kaptam segítséget ahhoz, hogy a pályám így alakuljon.
Nem terveztem meg tudatosan
az életemet, nem készültem rá,
hogy politikusként fogok majd
egyszer dolgozni. A Kodolányi
János Főiskola kommunikáció
szakára is tulajdonképpen véletlenül kerültem. Örülök, hogy
így alakult, hiszen a Vörösmarty
Rádióban végzett munkámnak
köszönhetően rálátásom nyílt a
közéletre. Így ismertem meg azt
a fajta politikai munkát, amelyet
helyben lehet, s kell végezni. A
Fejér Megyei Napilap főszerkesztői székéből nézve a közélet
megint egy másfajta perspektívába került. Az életem úgy alakult,
hogy újságírói munkámat
követően a Videoton labdarúgó
csapatánál dolgoztam operatív
vezetőként. Most már öt éve vagyok önkormányzati képviselője
Tóváros, Alsóváros és Őrhalmi
szőlők városrésznek. Képviselőként jóval nagyobb tudatossággal
és előrelátással kell dolgoznom,
hiszen nemcsak magamról van
szó: a lakókörnyezetemben
élőkért, az ő jövőjükért is felelek,
és számon kérhető vagyok. Az
előző munkahelyeimről hozott
tapasztalat nagyban segíti jelen
feladataim ellátását. Érzem, hogy
sokat számít az az idő, amit a
médiában töltöttem.

Fotó: Simon Erika

Kiemelt beruházásokról, többek
között a stadionfejlesztésről, a
vasútfelújításről és a FEZEN fesztiválról is kérdeztük Mészáros Attila
alpolgármestert, aki újságíróból lett
politikussá.

Mit tekint az előző ciklus legjelentősebb eredményeinek?
Intézményfelújításokra közel
kétszázmillió forintot tudtunk
költeni. Ennek jelentős részét
a bölcsőde teljes felújításának
befejezésére fordítottuk. A Tóvárosi Általános Iskola tornatermének felújítása is megtörtént,
azonban itt még vannak feladatok. A két óvodában apróbb fejlesztéseket tudtunk végrehajtani.
Szeretném folytatni ebben a
ciklusban ezt a munkát is. Nagy
eredmény volt a rendőrőrs megnyitása a közbiztonság javítása
érdekében, és a Hosszúsétatér
64. alatti épület rehabilitációja.
Ez utóbbival is egy régi probléma oldódott meg. Tavaly már
beköltözhettek az első lakók az
új, akadálymentesített bérlakásokba. Elindult a hosszúsétatéri
idősek otthonának felújítása is,
ami várhatóan tavasszal fejeződik be. Fontos közösségi lépés
volt Alsóváros életében a Szőlő
utcai kereszt felújítása, ami egy
régi hagyományt is új életre
hívott. A maroshegyi templomból zarándokolnak a hívek ide. A
közelben egy játszótér kialakítását is tervezzük, hiszen sok fiatal
család él a környéken.
A Saára Gyula program hogyan
érintette a körzetét?

Elsősorban a nagyobb forgalmú
utak, például a Sárkeresztúri út
és a Horvát István utca problémáját oldottuk meg. A Tóvárosban sikerült új parkolókat
kialakítani, és nagy területen
felújítani régieket is. De további
nagy feladatok is állnak még
előttünk: található itt egy sétány
és park, ezt is szeretném szebbé
tenni. Folytatni kell a járda, út és
intézményfelújítási programot.
De a vízelvezetés problémájának
megoldásán is dolgozom.
Jelenleg három nagy projekt érinti
a körzetet.
A kiemelt beruházások,
fejlesztések nemcsak területi
képviselőként, hanem alpolgármesterként is hozzám tartoznak.
Az egyik a vasút felújítása. Ez
nemcsak magát a vasútállomást
és a vágányokat érinti, hanem
szerencsére a körzetben található aluljárókat is. A beruházás
várhatóan 2016 tavaszára fejeződik be. A stadionfejlesztéssel
kapcsolatban 2013-ban született
kedvező kormányzati döntés. A
bontási munkálatok májusban
kezdődnek, a munkaterület
átadása pedig szeptember végén
lesz. Nemcsak egy szimpla stadiont építünk, hanem városrészfejlesztést hajtunk végre. Ennek
eredményeként az új stadion és
a megújult Sóstó természetvédelmi terület megközelítését is
szeretném javítani parkolókkal
és útfelújításokkal. Remélhetőleg 2017 tavaszára minden
elkészül. Ugyanúgy, ahogy a
vasút esetében, itt is türelmet
kérek a környéken élőktől, hiszen a munkálatok okozhatnak
kellemetlenségeket.
Az utóbbi időben számos kritika
fogalmazódik meg országos szinten
a stadionfejlesztésekkel kapcsolatban. Ön erről mit gondol?
Székesfehérvár önkormányzatának egy fillérébe sem kerül ez

a fejlesztés. Ha egy város kap
nettó kilencmilliárd forintot, azt
nem illik visszautasítani. Főleg,
hogy a megvalósult létesítmény
az önkormányzat tulajdonában
marad. A Székesfehérváriak
jelentős része szereti a sportot,
és elfogadja azt a fejlesztéssorozatot, amit a szabadidő és az
élsport kapcsán elkezdtünk. A
stadion nem csak a labdarúgóknak lesz az otthona. Látogatóközpont is lesz ott kiállítótérrel,
oktatóteremmel, szoros összefüggésben a természetvédelmi
területtel. De koncerteknek és
egyéb kulturális eseményeknek
is otthona lehet. A komplex
fejlesztéshez tartozik többek
között egy kalandpark kialakítása és vadmadárkórház telepítése
is. A cél egy igazi pihenőövezet
létrehozása.
A harmadik jelentős beruházás a
közvilágítás korszerűsítése.
Ez Alsóvárosban mintegy húsz
utcát érint. A lámpatestek
cseréje nyár végéig befejeződik.
Néhány útszakaszon a közvilágítás kiépítése is hiányos, ezt is
orvosolni fogjuk.
A stadionfejlesztéssel kapcsolatban
említette a koncerteket. Éppen a
múlt héten jelentették be a FEZEN néhány fellépőjét. A fesztivál
is az Ön körzetében található.
Szokott nehézséget okozni a rendezvény?
Csak örülhetünk annak, ha
20-30 ezer ember érkezik egy
négynapos fesztiválra városunkba. Annak érdekében, hogy
a különféle fény- és zajhatások ne zavarják a környéken
élőket, természetesen mindent
megteszünk. Erre az időszakra
sok külföldi is érkezik hozzánk,
ezért a rendezvény nagyon
fontos a városnak. Elengedhetetlen, hogy Székesfehérvár
a turizmus tekintetében is
továbbfejlődjön.
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Az ötletek egymás után születnek a fejében. Egy kis
pénzhez is jut ezen a héten. Kisebb mértékű feszültség
érezhető Ön körül, vezessen óvatosabban! Ha van
tőkéje, most befektetheti egy nagyobb üzletbe.

Bika 04. 21. – 05. 20.

Fokozott figyelmet kell szentelnie egészségének megőrzésére! Lehet, hogy kimerült, az utóbbi időben nem volt ideje
elég figyelmet szentelni magára. Ebben az időszakban
türelmetlenebb, ingerlékenyebb lehet a megszokottól.

Ikrek 05. 21. – 06. 21.

Ezen a héten olyan ígéreteket tegyen, melyeket be is tud tartani! Költözködésben is gondolkodhat, ha az elmúlt időszakban ilyen irányú tervei voltak. Ha bérleménybe szándékozik
költözni, ne írjon alá határozott idejű szerződést!

Rák 06. 22. – 07. 22.

Meghívást kaphat, melyet kár lenne kihagynia, ugyanis a
társaság központjává válhat a jó humorával, több témához
is mélyrehatóan hozzá tud fűzni dolgokat. Itt új ismeretségekre tehet szert, amivel bővítheti kapcsolatrendszerét,
melyek jól jönnek a későbbiekben.

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.

Úgy tűnik, kissé túlvállalta magát elkötelezettségekben.
Munkahelyén egy hanyag kollégája fejtörést okozhat
Önnek. Most a saját feladataira kell koncentrálnia elsősorban. Hétvégére tervezhet egy kis kiruccanást, hogy
egy kicsit kivonuljon a szürke hétköznapokból.

Szűz 08. 23. – 09. 22.

Most beérik a gyümölcs, elismerik az eddig megtett
erőfeszítéseit és váratlan jutalomban lesz része. Amen�nyiben meghatározó döntések előtt áll, számolnia kell a
következményekkel, ha a körülményekre bízza a dolgok
alakulását, csalódásban lehet része.
Horoszkóp
január 19. – január 25.
Hexina jósnő
www.facebook.com/
hexina.josno

Az oldalpárt

szerkesztette:
schéda szilvia

A fátyoltól a nász

A nagy nap mindenki életében meghatározó jelentőséggel bír. Legyen
szó szűk családi eseményről vagy
több száz fős mulatságról, a házasulandók erre a napra mindig mindenből a legjobbat, legszebbet próbálják
kihozni. Ahhoz, hogy ez a dátum ne
múljon el nyomtalanul a család, a
barátok és a főszereplők életében,
ma már temérdek szolgáltató kínálja
szebbnél szebb, minőségi termékeit.

A jeles esemény megszervezése
azonban számos előkészülettel
jár. A meghívók, a helyszín, a
dekoráció, az ételek és a ruhák
kiválasztása ma már egyáltalán
nem könnyű feladat, hiszen számos helyen, rengeteg termék és
szolgáltatás közül kell kiválasztani azt az egyet, ami tükrözi
a szerelmespár ízlésvilágát, és
igazodik anyagi lehetőségeihez. Vannak tervek, amikhez a
jegyesek a kezdetektől ragaszkodnak, ám bizonyos döntésekben az aktuális divat is meg-

Fotók: Samu Miklós
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A rendezvény egyik kedvenc eleme minden alkalommal a menyasszonyiruha-bemutató

határozza választásukat. Azért,
hogy a házasságkötés előtt állók
ne vesszenek el a kínálat rengetegében, az esküvő kiállítások
nagy segítséget jelenthetnek a
szervezkedés megkezdése előtt.
Az ilyen jellegű rendezvények
városunkban már több mint egy
évtizede nagy népszerűségnek
örvendenek. Ezeken az alkalmakon a szervezők igyekeznek
egy helyre gyűjteni az esküvőkhöz kötődő szolgáltatókat
annak érdekében, hogy a párok

idejében belekezdhessenek a
szervezésbe, és megismerjék a
legújabb trendeket. Ráadásul
a különböző szolgáltatások
időben történő lefoglalásával
jelentős kedvezményeket is el
lehet érni. Az érdeklődők a
kiállítók mellett találkozhatnak
a ma már gyakran alkalmazott
esküvőszervezőkkel is, akiktől
hasznos tanácsokat hallhatnak.
De színvonalas ruhabemutatók
is várják az arákat és vőlegényeket, sőt az örömanyákat is.

O Esküvők, ballagások,

PIR

K

családi rendezvények

T ÍV teljeskörű tűzijáték szolgáltatása
A
RE

a tortagyertyától a tűzijáték bombákig.

Egész évben használható pirotechnikai termékek forgalmazása.
+36/30 9471 834 • tuzijatek@freemail.hu • www.piro.hu

Esküvók, rendezvények, családi-baráti összejövetelek
lebonyolítása a megújult Gulyás Csárdában.
Családias környezetben, a magyar konyha ízeivel,
kellemes kiszolgálással és megfizethetó árakkal várjuk
kedves vendégeinket!

Gulyás Csárda
Agárd,
Balatoni út 50.
Asztalfoglalás:
22/370-126
www.agard-gulyascsarda.hu
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zútig – minden eg y helyen
Városunkban már hagyománnyá
vált, hogy az év első hónapjaiban szervezik az esküvő kiállításokat. Nem véletlenül döntenek
így a szervezők évről-évre,
hiszen ilyenkor még elegendő
idő áll a jegyespárok rendelkezésére ahhoz, hogy a javarészt
nyáron rendezett menyegzőket
zökkenőmentesen megszervezhessék. A legközelebbi fehérvári
esküvő kiállítás január 24-25-én
várja látogatóit, ahol ötvenkét
kiállító standjával találkozhatnak az érdeklődők mindkét nap
reggel tíz órától. Az idei évben
ezer-ezerháromszáz érdeklődőre számítanak a szervezők. A
színpadi programok mellett az
idén immár negyedik alkalommal kerül sor a Miss Ara 2015
döntőjére is, melynek során
az esküvőjükre készülő lányok
gyönyörű ruhakölteményekben,
csodás frizurával és sminkben versenyeznek a legszebb
menyasszonynak járó címért és
értékes nyereményekért.
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Mérleg 09. 23. – 10. 22.

Amennyiben otthoni fronton nézeteltérés merülne fel
Ön és a párja között, mindenképpen rövidre kell fognia
a vitatkozást, mert csúnyán elmérgesedhet a helyzet. A
toleranciaküszöbe egy kicsit csökkenhet ezen a héten
Önnél.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Legyen óvatos a jogi ügyekben, különben nem várt
kiadásokkal számolhat! Környezetében feltűnhetnek
olyan emberek, akik mindenfélét pletykálkodnak Önről.
Fiatalabb családtagjával ebben a periódusban nehezebben
tud kijönni.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Ne hagyja, hogy a féltékenység úrrá legyen Önön,
különben bonyolult helyzetekbe kerülhet. Ne szégyellje
kimutatni az érzéseit! Új benyomások érhetik, talán
alkalma lesz megvalósítani egyik dédelgetett álmát.

Bak 12. 21. – 01. 20.

Ebben az időszakban nincs miért aggódnia a képességei
miatt, kiáll minden próbát ügyességével, találékonyságával. Ha párkapcsolatban él, hunyjon szemet párja
pesszimista hangulata felett!

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.

A hétvégén immár tizenegyedszer nyitja meg kapuit a házasulandók előtt
a Novotel

Tudta-e?
Ha nem is főiskolán, de tanfolyamokon már képeznek vőfélyeket. Lasszóval
fogják ugyanis a tehetséges szakembereket, és újabban nő a kereslet irántuk.
Beszédtechnikus, jogász, esküvőszervező és befutott vőfély is okítja a leendő esküvői ceremóniamestereket. A tanfolyam elvégzése után – a képzési helyek ígérete
szerint – a legügyesebbek mindjárt munkát is kaphatnak. Azok, akik esküvőszervezőként szeretnének tevékenykedni, szintén számos tanfolyamot találhatnak, sőt a
szakma legsikeresebbjeitől személyesen is tanulhatnak országszerte.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonába kerülő Székesfehérvár, Raktár utca, 8126/2 hrsz-ú
ingatlanból a mellékelt vázrajz szerinti I. jelű 9275 m² területű telephely megnevezésű ingatlanrész bérbeadására.
Hasznosítási funkció: sportcélú fejlesztés, utánpótlás-nevelési
központ kialakítása, működtetése
A részletes pályázati kiírás átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfehérvár,
Városház tér 1. II. em. 62. irodában, tel: 22/537-264) hétfőtől csütörtökig 8-16
óra között, pénteken 8-12 óra között.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 27. 1200

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Szerelmi életében meghittséget, kiteljesedést hoz ez az
időszak. Sok mindent el kell intéznie, viszont esténként
nyugalomra lesz szüksége. Meditáljon, pihenjen, kényeztesse magát sós fürdővel, hogy megújult erővel töltsék fel!

Halak 02. 19. – 03. 20.

Legyen óvatos, hogyan nyilvánítja ki véleményét párjával
szemben, ugyanis olyan zavaró tényezők léphetnek
fel, amelyek veszekedéshez vezethetnek! Adatik egy
kiváló lehetőség, hogy kipróbálhassa szervezői, irányítói
tehetségét.
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Középpontban az ételallergia – 2. rész
leffelholcz marietta

Allergia esetén arról van szó,
hogy ha a szervezetünkbe egy anyag bejut, és azt a
védekezőrendszerünk nem
ismeri fel, a szervezetünk
számára veszélyesnek látszó,
idegen betolakodónak (allergénnek) gondolja, akkor megjelöli
valamilyen védekező fehérje
(immunglobulin; IgE, IgG)
hozzákapcsolásával. Ez a kapcsolódás aztán kémiai folyamatok
tömkelegét indítja el. Ha ez a
kötődő védekező fehérje IgE,
akkor alakulnak ki az allergiás
reakciók közismertebb tünetei:

www.allergiavizsgalatok.hu

Előző lapszámunkból már megtudhatták olvasóink prof. Dr. Izbéki
Ferenc gasztroenterológusnak, a Szent
György Kórház osztályvezető főorvosának köszönhetően, hogy melyek a
leggyakoribb ételallergének. De mi a
helyes megnevezés? Ételallergia vagy
ételintolerancia?

Tejcukor-érzékenységnek azt az állapotot nevezzük, amikor hiányzik a
szervezetbôl a tej laktóz nevű összetevőjének lebontásához szükséges laktáz
enzim, vagy pedig nem megfelelő mennyiségben van jelen

viszketés a szájban, torokban,
csalánkiütés vagy ekcémás bőrkiütések, nyálkahártya-duzzanat,
vizenyő, szénanátha vagy egyéb
légúti tünetek, pl. asztma. Ez a
válasz gyors – néhány perc, vagy
óra múlva bekövetkezik – és
súlyos, látványos, akár életet veszélyeztető helyzetet is okozhat.

Az ételallergiák gyakoribb
formája nem ennyire nyilvánvaló,
ezért nehezebben is ismerjük fel.
Ezekben az esetekben ugyanis
az allergiás folyamat kialakulásában résztvevő immunfehérje
(IgG) termelődéséhez hosszabb
idő, néhány óra vagy néhány nap
szükséges. Az immunglobulinok

emelkedése a vérben laboratóriumi vizsgálattal kimutatható. Az
ételallergiák fehérjetermészetű
anyagokkal szemben alakulnak
ki, nagyon kis mennyiség is
elegendő a kialakulásukhoz és a
tünetek kiváltásához is – mondja
a professzor.
Ezzel ellentétben az ételintolerancia esetén a vérben nincs
kimutatható immunglobulinemelkedettség. Ilyenkor többnyire
arról van szó, hogy a bélben hiányzik egy enzim, ami a táplálék
alkotóelemekre bontásához vagy
felszívódásához szükséges. Ilyen
például a tejcukor-érzékenység
(laktózérzékenység), amikor a
bélnyálkahártyában nem képződik
elegendő mennyiségű tejcukrot
bontó enzim. Ezért a tejcukor
nem szívódik fel, hanem a bélbaktériumok kezdik el lebontani. Ez
bélizgalomhoz, gázképződéshez
vagy hasmenéshez vezethet.
A veleszületett tejcukor-érzékenység ritka, és genetikusan

ALLERGOLÓGIAI
LABORATÓRIUM

Allergia, vagy minden,
ami több annál
• ÉTELALLERGIA
• ÉTELINTOLARENCIA
• POLLENALLERGIA
• ÉTELTARTÓSÍTÓSZEREK
KIMUTATÁSA
• FOGÁSZATI ALLERGIA
• KÖRNYEZETI STANDARD
ALLERGÉNEK KIMUTATÁSA
Bejelentkezés: 06/20/9708-600
Rendelés helye:
Székesfehérvár,
Semmelweis u.13.

SZOBOSZLAI ISTVÁNNÉ
BSc. analitikus
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Figyeljünk szervezetünk jelzéseire!
Néha a kórfolyamat összetett.
A tej esetében a panaszokat
allergia és intolerancia egyaránt
okozhatja. A tejfehérje-allergia esetén minden tejtermék

fogyasztása panaszt okoz, és
többnyire már kis mennyiségben
is. Tejcukor-érzékenység esetén
csak a tej okoz panaszokat,
hiszen a tejtermékek (sajt, túró,
tejföl, joghurt) nem tartalmaznak annyi tejcukrot, amennyi a
tünetek kiváltásához szükséges.
Amikor a betegeket vizsgáljuk,
akkor a tüneteket 25 gramm
laktóz fogyasztásával váltjuk ki,
ami kb. fél liter tej tejcukor-tartalmának felel meg – mondja a
gasztroenterológus. Általánosságban kijelenthető, hogy egyszerre nagyobb mennyiségű (2-3
dl-nél több) tej fogyasztása még
a betegség enyhébb formáiban is
panaszt vált ki.
Gluténérzékenység esetén a bőr
felületén kiütések jelennek meg,
melyek viszketnek. Enyhébb
esetben csak hasi diszkomfortról,
rossz emésztésről, émelygésről,
puffadásról, hányingerről, gázosságról panaszkodnak. Súlyosabb
esetekben hasi fájdalom, hasmenés, vérszegénység jelentkezik,
melyek hátterében kimutatható
valamilyen ételintolerancia vagy
allergia.

Az egyik leggyakoribb halálok:

érelmeszesedés a szívben és az agyban
Önnek is:
• járás közben lábszárfájdalma van?
• éjszaka sokszor görcsöl a lába?
• szédülése, memóriazavara van?
• magas a vérnyomása?
• a cukorbetegség szövődményeivel kell együtt élnie?
• nehezen gyógyuló sebek borítják lábát?
• mozgásszervi problémákkal, ízületi fájdalmakkal küzd?
• elege van az allergiából?

Amennyiben bármelyik kérdésre IGEN a válasza,
tényleg nincs mire várnia, mert
• a járástávolsága meghosszabbodhat, a görcs és a fájdalom megszűnhet,
• a szédülése megszűnhet vagy csökkenhet,
• a koncentrációja, a memóriája jelentősen javulhat,
• a szívtáji fájdalmai megszűnhetnek,
• a közérzete, az életkedve, az általános állapota jelentősen javulhat,
• a vérnyomása csökkenhet, normalizálódhat,
• az ízületi, reumatikus panaszai enyhülhetnek.

A kezelések hatékonysága kontroll vizsgálattal igazolható.
Akik január 23-ig jelentkeznek,
AKCIÓ! fájdalommentes műszeres és orvosi vizsgálatunkra,
azoknak 8.000 Ft helyett 4.000 Ft a konzultáció díja!
Plantis Regenerációs Központ - Törődünk Önnel!
Székesfehérvár, Selyem u. 1.
Bejelentkezés: H-P: 7-17 óráig

06 70 428 8895 • 06 22 806 148
Csatlakozzon hozzánk a

-on is!

Új célkitűzések a közegészségügyben
Szabó Miklós Bence

Rendkívüli események nélkül
zajlott az ÁNTSZ tavalyi éve, ám
ennek köszönhetően sikerült nagy
eredményeket elérniük – hangsúlyozta Müller Cecília megyei
tisztifőorvos. Ilyen például a HPV
elleni védőoltás bevezetése, amit
a szülők csaknem nyolcvan száza-

léka igényelt 2014-ben gyermekének. A következő évben – ami
egyben Semmelweis emlékév
is – az egészségfejlesztés terén a
járványok és fertőzések megelőzésére fordítja a népegészségügyi
szerv a fő hangsúlyt. Ez egybevág
az UNESCO által meghirdetett
és az Európai Unió által támogatott programmal.

Fotó: Kiss László

öröklődik. A szerzett tejcukor-érzékenység a vékonybél
nyálkahártyájának felszínén
elhelyezkedő, laktáz enzimet
termelő, érzékeny hámsejtek
károsodásának következménye, aminek számos oka lehet.
Leggyakrabban baktériumok,
vírusok, paraziták károsítják a bél
nyálkahártyáját.
Nemcsak a laktóz, hanem a gyümölcscukor (fruktóz), de egyéb
cukrok fel nem szívódásából is
adódhatnak panaszok. Az ételintoleranciák esetében a tünetek
súlyossága általában a bevitt
mennyiségtől függ. Az ételintolerancia hátterében számos egyéb
anyag is állhat, amit az étellel
viszünk be a szervezetünkbe, pl.
adalékanyagok, színező, tartósító
anyagok.
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A népegészségügyi szerv további feladatai közé tartozik még a 2015-ös
évben az új közétkeztetési szabályok betartatása az oktatási intézményekben,
és az oltási kedv további növelése

MINDEN VIZSGÁLATUNK
MELLÉ AJÁNDÉK KUPONNAL
KEDVESKEDÜNK
LÁTOGATÓINKNAK.

A kupon 60 perc
sóterápiás kezelésre jogosít.
Az ajánlat 2015. január 19-től február 28-ig érvényes.

Székesfehérvár, Nagy László u. 1.
Tel.: 22/500-300, 06-30/534-3121
KIVIZSGÁLÁS, GYÓGYÍTÁS,
GONDOZÁS, SZŰRÉS EGY HELYEN!

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

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

OCT diagnosztika, fájdalommentes LÉZERTERÁPIA
az újonnan megnyílt LIFE Szemészeti Centrumban!
Korszerű, világszínvonalú berendezések!
LIFE Egészségcentrum Székesfehérvár, Huszár utca 2.
Információ/Bejelentkezés: 22/340-048, 20/561-6501 • www.lifecentrum.hu
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Ének a Don hőseiért
megérdemlik minden magyar
ember tiszteletét. A Doni
Emlékkápolna ez évben is
köszöntötte az évfordulón
fiait. Vargha Tamás honvédelmi államtitkár a csendes
tűzgyújtáson a hősök emlékét idézte meg.
A hagyományokhoz híven a
történelmi egyházak mellett
Székesfehérvár önkormányzata és az Összhaderőnemi
Parancsnokság is elhelyezte a
megemlékezés koszorúit.

vakler lajos

1943. január 12-e a magyar
nemzeti sorstragédia egyik
legsötétebb napja. A II. Magyar
Hadsereg az urivi áttörésnél,
majd a visszavonulásnál csaknem
száznyolcvanezer katonát veszített el az orosz télben.

Bella István:

Halotti beszéd
Fotó: Bácskai Gergely

Soha nem történt még ennyi
magyar családdal, hogy hiába
várták vissza gyermekeiket,
édesapjukat, nagyapjukat
Magyarországra. Nemeskürty
István már a hetvenes
években megénekelte azt a
borzalmat, amit a csontig
hatoló hidegben élhettek át
felmenőink.
Bobory Zoltán a rendszerváltás hajnalán találta meg a
lehetőséget, hogy a pákozdi
Mészeg-hegyen létrehozzon
egy olyan nemzeti emlékhelyet, amely méltóságot
biztosít mindazoknak, akik

A II. Magyar Hadsereg emlékét idézték meg a Mészeg-hegyen

Gyere, fiam, menjünk el
apánkhoz.
Ha elsírjuk róla a havat, ha a
földet
elhányjuk róla, talán találunk
kardbordát, csontsípot,
csigolyagyöngyet,
s talán találunk a szíve helyén
Északi Fényt, s fekete csöndet.

Megemlékezés a Hosszú temetőben Ökumenikus imahét
Szabó Miklós Bence

Január 15-én Szakolczay Béla, az
első világháborúban hősi halált halt
hadnagy síremlékénél tartottak megemlékezést, melyen Vargha Tamás
honvédelmi államtitkár is koszorút
helyezett el a nagy háború hőseinek
emlékére.

leffelholcz marietta

Január 25-ig az ökumenikus
imahéten minden este 18 órai
kezdettel közös istentiszteletet
tartanak a helyi egyházak lelkipásztorai a Krisztus-hívők egységéért a város templomaiban. A
több mint százéves hagyomán�nyal rendelkező ökumenikus
imahét rendezvénysorozatát

Székesfehérváron a bazilikában,
az evangélikus, a református
templomokban valamint a baptista imaházban tartják. Az idei
esztendő imahetének anyagát
a Brazil Keresztény Egyházak
Nemzeti Tanácsa készítette el.
Az imahét első napján Spányi
Antal megyéspüspök tartott
istentiszteletet a Széchenyi úti
református templomban.

Fotó: Bácskai Gergely

Fotó: Kiss László

A hadisírok felkutatása és folyamatos gondozása kiemelt feladata a mai katonáknak – mondta
Vargha Tamás honvédelmi

államtitkár. A Hosszú temetőben majd húsz olyan sírhely van,
amiket már nem látogatnak az
egykori katonák hozzátartozói,
ezért ezeket rendszeresen gondozza a Városszépítő és Védő
Egyesület. Szeretnének példát
mutatni, ápolni és átörökíteni a
történelmi hagyományokat és
eszméket a ma élőknek. Mint
Vargha Tamás mondja, a további
sírok felkutatásával és rendbetételével kapcsolatban is van még
bőven feladat.

Szakolczay Béla Erdélyben sebesült meg súlyosan. Tátraszéplakon ápolták, de
nem sikerült megmenteni, belehalt a fronton szerzett sebesülésbe.

„Minden népek Istene, taníts minket átmenni Samárián, hogy találkozhassunk
más egyházakból való testvéreinkkel! Taníts minket nyitott szívvel közeledni
a másik egyházhoz, hogy tanulhassunk tőle! Valljuk, hogy te vagy az egység
forrása. Add meg azt az egységet, amelyet Krisztus akar adni nekünk! Ámen!”
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Ellenfelek, mint követendő példák
somos zoltán

A Dávid Kornél Akadémia növendékei helytálltak, nemzetközi rutinszerzés szempontjából pedig nagyon
fontos volt ez a néhány meccs is

Fotók: Simon Erika

Újabb rangos nemzetközi kosárlabdatornát rendezett Székesfehérvár.
Ezúttal a tizennégy évesek európai
klubtornája, az Európai Ifjúsági Kosárlabda Liga selejtező körében érkeztek
magasan jegyzett csapatok.

Pénteken és vasárnap a Vodafone Sportcentrum, szombaton a Tóvárosi iskola
felújított tornaterme adott otthont a meccseknek

Régi termek, új talaj
somos zoltán

Fotó: Simon Erika

Négy fehérvári általános iskola
tornaterme kapott új sportburkolatot:
a Németh László, a Tolnai, a Kossuth
Lajos és a Tóvárosi Általános Iskola
tornatermét érintette a beruházás.
A Magyar Kosárlabdázók Országos
Szövetségéhez sikeresen pályázott a
Dávid Kornél Kosárlabda Alapítvány, a
város önkormányzata pedig a harminc
százalékos önrészt biztosította a
felújításhoz.

Egy jó sportburkolat a talajra
érkező sportoló által leadott
energia minél több százalékát,
az ütközés utáni első harminc
századmásodpercben elnyeli,
ezzel védi a sportolót. Mintegy
nyolcvanmillió forintba került
az, hogy kiváló burkolaton,
remek körülmények között
lehessen sportolni a felújított
tornatermekben. Melyekben
megjelenhet a felnőttsport, az
utánpótlás- és szabadidősport
is a testnevelés mellett.

Ünnepség a Kossuthban: megújult a tornaterem

Sportműsor
Vegyünk egy egyszerű,
januári vasárnapot! Ha
sportkedvelő apuka a
családdal is foglalkozni
akar, alapos tervezésre lesz
szüksége, és nem mehetnek túl messze kirándulni, maximum délelőtt.
Mert kora délután már a
hokisok Innsbruck elleni
meccsét nézheti a Fehérvár Televízióban – bár a
sportág fehérvári bázisát
ismerve, ebben talán anyuka is partner lesz – aztán
ahogy vége, jönnek is a
kézilabdás lányok egy Érd
elleni rangadóval. Az esti
főprogram pedig a Kaposvár-Alba kosármeccs.
Nincs kizárva, hogy felér
egy thrillerrel... Így telik
el a vasárnap, de előtte
hétfőn, csütörtökön és
szombaton is lesz meccs a
tévében. Igaz, hétköznap
amúgy sem terveznek sokan családi kirándulást...

(Gól)ínséges hét a női
kézilabdában
németh zoltán

Két bajnokin mindössze harminchét gólt dobott a sérülésektől és
betegségektől sújtott Fehérvár KC
női kézilabdacsapata. Bakó Botond
együttese a visszafogottabb
termés ellenére is begyűjtött két
pontot a bajnokságban.

Az elmúlt hét közepén az
Ipress Center-Vác ellen hazai
pályán 17-13-ra nyertek
Tilingerék, akikre vasárnap
már megyei rangadó várt
a szintén a legjobb négybe
igyekvő Dunaújvárosi Kohász
otthonában. A Fehérvár KC
nem számíthatott Becséri
Kitti és a legutóbbi fordulókban remeklő Tanja
Bogosavljević játékára
(mindketten betegség miatt
maradtak ki a keretből),
ráadásul a csapat az újvárosi

meccs elején sérülés miatt
elveszítette Kazai Anitát is.
A szomszédvárak rangadóját
megható pillanatok vezették
fel, a tíz esztendeje tragikus
körülmények között, a Velence
és Pusztaszabolcs közötti úton
autóbalesetben elhunyt Kulcsár Anitára emlékezett pályafutásának két utolsó klubja.
A mérkőzés első félideje 1210-es hazai vezetéssel zárult,
majd a második játékrészt
egy 6-0-s etappal kezdte
a Dunaújváros. A tízgólos
Tilinger vezette FKC innen
még felzárkózott 18-15-re, de
ennél közelebb már nem tudott kerülni vendéglátójához
a fehérvári gárda. A meccset
végül 25-20-ra nyerték meg
a hazaiak, akik ezzel harmadikok a tabellán, az FKC az
ötödik a szintén 19 pontos
Érd mögött.
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Alázattal a három aranyért
Kaiser Tamás

Megkezdte a felkészülést a Videoton
FC. A csapat szombaton megérkezett
a spanyolországi Málagába, ahol az
első edzéseken már túl is vannak
Juhász Rolandék. A Vidi válogatott
hátvédje optimistán várja a tavaszi
szezont. A tavalyi év legjobb magyar
labdarúgójának megválasztott Juhász
még a felkészülés kezdete előtt adott
helyzetjelentést.

ki kell emeljek, mert rengeteg
időt fordít arra, hogy a játékosok fejével foglalkozzon. Joan
Carrillo nemcsak remek edző, de
nagyszerű pedagógus is. Biztos
vagyok benne, ahogy eddig is,
úgy ezután is – már az edzőtáborokban is – sokat beszélget
majd velünk, és akkor tényleg
tudja majd mindenki, mi lesz a
dolga tavasszal.
Mit lehet tudni a felkészülésről?
A korábbi években hozzászokhattunk, hogy erős ellenfelekkel
játszotok az alapozó időszakban.
Ezúttal is így lesz ez?
Kétszer is megyünk edzőtáborozni, nagyjából már körvonalazódott
a program. De hogy kikkel mérkőzünk meg kint, az legtöbbször
a helyszínen dől el. Attól is függ,
egyáltalán milyen csapatokkal
edzünk együtt. Az biztos, hogy
az előzetes egyeztetések már zajlanak. Mindig fontos, hogy erős
ellenfelekkel is játsszunk ilyenkor.
Kellenek olyan találkozók, amikor
a védekezést gyakoroljuk, de kell
olyan is, amikor a befejezéseket. A
februári, második edzőtábor szól
majd a meccsekről, ha jól tudom,
kétnaponta pályára lépünk majd.
Utána pedig beindul a nagyüzem:
Ligakupa, Magyar Kupa és a
bajnokság.
Három sorozat, három aranyérem?
Úgy legyen!

Fotó: Simon Erika archív

Gratulálok a díjhoz! Mit jelent
számodra ez az elismerés? Mekkora értéke van ennek a díjnak?
Köszönöm szépen! Számorma
minden díj nagyon fontos. Mindig örülök neki, ha egy szezon
után elismerik a teljesítményemet. Természetesen ehhez a
díjhoz kellettek a csapattársak is,
nélkülük nem kaphattam volna
meg. A labdarúgás talán még
mindig a legnépszerűbb sportág
Magyarországon, de a megítélése nem a legjobb, ez tény.
Ebben nyilván közrejátszanak az
eredmények is, de talán mégsem
annyira rossz a helyzet a futballunkban, mint ahogy sokan
látják. Remélem, ez a szemlélet
idővel változni fog, de ezen
leginkább mi, játékosok tudunk
segíteni azzal, hogy eredményesen szerepelünk. Elsősorban a
válogatottra gondolok, de itt,

Székesfehérváron is látható,
hogy amint jöttek az eredmények, egyre többen jöttek ki a
mérkőzésekre, egyre több pozitív
visszajelzést kaptunk. Mennünk
kell tovább ezen az úton, de azt
is látni kell, nem egyik napról a
másikra jön a változás.
Vezetitek a bajnokságot, de tavas�szal nem lesz könnyű dolgotok,
hiszen nagyon sok mérkőzést
játszotok majd idegenben. Ez
mennyire okozhat problémát?
Egy bajnoki címért küzdő
csapatnak teljesen mindegy, hol
lép pályára, mindenhol a három
pont megszerzése a cél. Így vagyunk ezzel mi is. De az ősszel
vendégségben sem ment rosszul,
az idegenbeli tabellán az MTK
mögött másodikak vagyunk, három meccsel kevesebbet játszva.
Egy gólt kaptunk csak, szóval
ezzel nem lehet gond. Az a legfontosabb, hogy megmaradjon
az alázat, és a sikereket kezeljük
a helyén, ahogy ezt tettük az
ősz folyamán is. Ha ez így lesz,
akkor szép tavasz elé nézünk.
Nagyon sokan már most odaadták
nektek a bajnoki címet. Ezt men�nyire könnyű vagy nehéz kezelni?
Ilyenkor mindig megvan az idősebb játékosok felelőssége, hogy
a fiatalok hogyan kezeljék ezt
a helyzetet. De szerencsére van
egy kiváló edzőnk, akit külön

németh Zoltán

Juhász Roland (23) keményen harcol azért, hogy tavasszal bajnok, kupagyőztes és ligakupagyőztes legyen a Videoton

Hátat fordítok
Nem titok, nagyon jó dolgom
van Fehérváron. A számomra
kedves és szeretett csapatsportágakat magas szinten űzik
városunkban. Így nagyon
boldog lennék, ha idén a Vidi
behúzná második bajnoki
címét, örülnék, ha a TLI-Alba
Fehérvár végre megtáltosodna,
és szívből szurkolok az FKC-s
lányoknak, hogy ott legyenek a
legjobb négy között a kézilabda-bajnokság zárásakor.
És akkor itt jön a DE! Boldog
lennék, örülnék és szurkolok, de
2015-ben mégis egy picit megcsalom kedvenc sportágaimat,
egy kicsit hátat fordítok nekik.
Idén ugyanis új favoritjaim
lesznek: azok a fehérvári
sportemberek, akik eséllyel
szállnak versenybe egy-egy
olimpiai kvótáért! Bizony, repül az idő, a 2012-es londoni
játékok már a sporttörténelem
ködösödő homályába vesznek.
Nyakunkon a riói olimpia,
melyre az alanyi jogon kiosztandó kvóták nagy részét az
idén lehet megszerezni.
Szóval gyerünk lányok és
fiúk, váltsatok minél több
jegyet Rióba! Én ehhez a
szurkolásommal, a biztatásommal tudok csak hozzájárulni, de azt szívvel-lélekkel
teszem. Szorítok öttusázóinknak, Kovács Sacinak,
Alekszejev Tamarának és
Demeter Bencének, akik igen
komoly eséllyel pályázhatnak
egy 2016-os brazíliai útra.
Nagy harcra buzdítom a
fehérvári rögbis lányokat,
akik a válogatott gerincét
alkotva szintén célba vették
Rio de Janeirót. És természetesen szurkolók minden
fehérvári sportolónak, legyen
rutinos vagy fiatal, úszó vagy
atléta! Hajtsanak, küzdjenek,
produkáljanak emberfelettit,
harcolják ki, hogy Fehérvár
népes küldöttséggel bizonyítsa
sportvárosi mivoltát a 2016os játékokon!
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Most épp vonal fölött a Volán
SOMOS ZOLTÁN

Most már biztosnak tűnik,
hogy akár az alapszakasz utolsó
pillanatáig izgulhatunk, befér-e
az EBEL-ben az első hatba a
Volán. Ha igen, a középszakaszt abban a nyugodt tudatban játszhatja le, hogy a rájátszást már elérte. Sokáig elég
biztosnak tűnt ez, csak aztán a
január elsejei nagy Ljubljanaverést nem követték hasonló
sikerek, így amikor pénteken a
táblázaton mögötte álló Grazot
fogadta a csapat, szinte már
győzelmi kényszerről beszélhettünk. Ehhez képest hazai
pályán is kikapott Rob Pallin
csapata. A graziak feljövőben

Fotó: Kiss László

Pénteken vereség, vasárnap győzelem – játszik a szurkolók idegeivel a
Fehérvár AV19, amely linzi bravúrjával
ismét biztos rájátszást jelentő helyen
áll. Két nappal korábban még nem
állt ott.

Gólhelyzet a Graz ellen – győzni aztán Linzben sikerült

vannak, ezt sajnos nálunk is
igazolták, nyertek 4-2-re, a
„vonal alá”, vagyis a már nem
felsőházat jelentő hetedik
helyre taszítva a Volánt. Ezek
után utazott a liga második
helyezettje otthonába, Linzbe a
fehérvári társaság – és amilyen

őrült az idei szezon, természetesen ott meg nyertek!
Azt hittük, rosszul kezdődik a
mérkőzés, közben jól kezdődött.
Történt, hogy már a második
percben emberhátrányba került
a Fehérvár, de nem kapott,
hanem szerzett belőle gólt,

2014 legjobb versenye

Az edző szerint szégyen…
A nagyon nehéz idegenbeli sorozat
közben a Pécs elleni hazai meccs tűnt
biztos pontnak – de azt is elvesztette
az Alba Fehérvár. Nagy kérdés, mikor
áll meg a zuhanás, mert így a rájátszás is veszélybe kerülhet.

„Szégyen, hogy nem csapatként
játszottunk. Szégyen, hogy csak
három triplát dobtunk. Szégyen,
hogy negyvenhat pontot kaptunk
egy félidőben.” Székely Norbert adott hangot ily módon
keserveinek a sajtótájékoztatón,
miután a vendég pécsiek 8479-re győztek Fehérváron. Már
semmi meglepő nincs abban,
hogy újabb végjátékot bukott el
az Alba, amely – ezt is a vezetőedző válaszolta egy kérdésre
– jelenleg nem rendelkezik azzal
a karakterrel, ami éles meccsek
megnyeréséhez szükséges. De
azért ez a hazai vereség tényleg sokkoló volt, talán ezért is

távozott csendben a publikum a
csarnokból. Azért ne legyenek
kétségeink, a jobbhoz szokott
fehérvári közönség zúgolódik,
ha arra gondol, az Alba hagyományai és lehetőségei nem a
nyolcadik helyre predesztinálnák
a csapatot. Most azonban ez
van, és mivel a héten két, sikerrel
nem feltétlenül kecsegtető túra
vár a mieinkre (Sopron, Kapos-

vár), könnyen elképzelhető, még
mélyebb gödörből pislogunk
kifelé hamarosan. A rájátszásra
akkor lesz esély, ha a középszakaszban (nem a felsőházban,
mint eddig mindig) két csapatot
is megelőz az Alba. Addig még
sok idő van, bele lehet nyúlni a
keretbe. Kérdés, az a bizonyos
győztes karakter megtalálható,
kialakítható-e?

Fotó: Simon Erika

SOMOS ZOLTÁN

Kettő az egy ellen - a pécsiek csapatként küzdöttek

Michael Boivin révén. Az első
emberelőnyt pedig Kovács
Csaba használta ki – igazán
hatékonyan játszott a Volán. A
kapuba Rajna Miklóst állította
Pallin, az első számú kapust,
Engstrandot talán meg akarta
kímélni a decemberi, Linz elleni
kínos öngólja emlékétől. Bejött,
mert bár az első harmad vége
előtt pár másodperccel szépített a Linz, innentől kezdve
képtelen volt mit kezdeni a
vendégekkel. A szezon második leggólerősebb csapatát két
harmadon át lenullázta Rajna és
a Volán, s még többet is lőttek
kapura Banhamék. Igaz, gólt
már ők is csak egyet ütöttek:
öt másodperccel a vége előtt
Marino vette be az üres kaput.
De nem a gólkülönbség a lényeg,
hanem a győzelem! Idén először
sikerült idegenben, és a Bolzano
dornbirni zakója után ez most
ismét hatodik helyet ér. Vagyis
biztos rájátszást...

Szombaton tartotta a Magyar
Nemzeti Autósport Szövetség a
2014-es rallye díjkiosztó ünnepségét. 2014 legjobb hazai rallye
bajnoki futama a júniusi Székesfehérvár Rallye lett. Berényi Ákos
rallye szakágvezető elmondta, az
elismerést a versenyzők véleménye alapján ítélték oda.
A díjat Matók Ádám, a szervezőbizottság tagja valamint Mészáros Attila vették át. „Nagy
elismerés ez a város számára.
Szeretnék köszönetet mondani
Ádámnak, Lakatos Róbertnek és
mindenkinek, aki segített abban,
hogy ez a verseny ilyen színvonalú legyen. A jövőben is erre
törekszünk, ami azt jelenti, hogy
2015-ben is lesz Székesfehérvár
Rallye! Sőt szeretnénk, ha a verseny hosszútávon is a bajnokság
része maradna.” – mondta az
alpolgármester.
Az MNASZ előzetes versenynaptára szerint 2015. június 1214. között rendezik meg az idei
Székesfehérvár Rallye-t.

A Fehérvár Televízió műsora
2015. január 19-től január 25-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

2015. 01. 19. HÉTFŐ

2014. 01. 20. KEDD

2014. 01. 21. SZERDA

2015. 01. 22. CSÜTÖRTÖK

2015. 01. 23. PÉNTEK

2015. 01. 24. SZOMBAT

2015. 01. 25. VASÁRNAP

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00 Képes hírek – benne minden
egész órakor a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
07:25 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ism. Műsorvezető:
Vakler Lajos. Vendég:
Preszter Elemér
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kőnig Nóra
11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések –
ism. Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Juhász Zsófia
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Végvári László
14:05 Seuso kedd – Rejtélyek
nyomában – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Négy évszak a Somlón
– ismeretterjesztő
filmsorozat 3. rész
16:00 Balatoni utazás –
ismeretterjesztő
filmsorozat. 3. rész
16:30 Fehérvári beszélgetések – ism.
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Preszter Elemér
17:00 A Fehérvár TV archívumából
17:30 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kovács Jenő
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Üzleti negyed –
gazdasági magazin
19:50 Trópusi hőség – Pro és
kontra – am. sorozat (12)
20:50 Fehérvár AV 19-Klagenfurt
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
22:30 FehérVászon – filmes magazin
23:00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
23:20 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne minden
egész órakor a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
07:20 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
10:20 Fehérvári beszélgetések –
ism. Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Kőnig Nóra
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Juhász Zsófia
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kovács Jenő
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:35 A Fehérvár TV
archívumából – ismétlés
13:50 Fehérvár AV 19-Innsbruck
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
15:30 Négy évszak a Somlón
– ismeretterjesztő
filmsorozat 4. rész
16:00 Fehérvár KC-Érd női
kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
17:30 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda Szilvia.
Vendég: Rosta Károly
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Trópusi hőség – Egy
dalért – am. sorozat (12)
20:50 Kaposvár-Alba Fehérvár
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:10 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
Benne: Így készült: A
Mester és Margarita
színházi előadása
22:30 FehérVászon – ismétlés
23:00 A hét hírei
23:20 Képes hírek

07:00
07:20
07:45
10:00
10:20
10:45
11:15
11:40
16:30

17:00
17:30
17:50
18:00
18:05
18:30
19:00
19:45
20:15
20:20
21:50
22:00
22:45

Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
A hét hírei – ismétlés
Köztér – ismétlés
Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
A hét hírei – ismétlés
Köztér – ismétlés
Kéklámpások – ismétlés
A Fehérvár TV
archívumából
Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: Renner
László és Vincz József
Kéklámpások – ismétlés
Köztér – ismétlés
Napi színes
Hírek
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Preszter Elemér
A Fehérvár TV
archívumából
Jó estét, Fehérvár!
Agrárinfó
Hírek
Dunaújváros-Fehérvár
KC kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
Napi színes
Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

07:00
07:45
10:00
10:45
11:15
11:40
15:10
16:30

17:00
17:30
17:50
18:00
18:05
18:30
19:00
19:45
20:15
20:20
21:40
22:00
22:45

Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
Agrárinfó – ismétlés
A Fehérvár TV archívumából
Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
Dunaújváros-Fehérvár
KC kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Preszter Elemér
Agrárinfó – ismétlés
Esti mérleg – ismétlés
Napi színes
Hírek
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kőnig Nóra
A Fehérvár TV archívumából
Jó estét, Fehérvár!
Paletta – kulturális magazin
Hírek
Seuso kedd – Rejtélyek
nyomában – ismétlés
Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
Benne: Oviolimpia
Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

07:00
07:45
10:00
10:45
11:15
11:40
16:30

17:00
17:30
17:50
18:00
18:05
18:30
19:00
19:45
20:15
20:20
21:50
22:00
22:45

A hé
t hí
vasá rei című
r na p
h
19 ór eti hírös
sz
akor
jelto efoglaló
n
lmá c
csal k minden
látha
tó!

Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
Paletta – ismétlés
A Fehérvár TV archívumából
Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kőnig Nóra
Paletta – ismétlés
Esti mérleg – ismétlés
Napi színes
Hírek
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Juhász Zsófia
A Fehérvár TV archívumából
Jó estét, Fehérvár!
Bajnokok városa –
sportmagazin
Hírek
Katonazenekari
fesztivál 2014
Napi színes
Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

07:00
07:45
10:00
10:45
11:15
11:40
16:30

17:00
17:30
17:50
18:00
18:05
18:30
19:00
19:45
20:15
20:20
21:30
22:50
23:00
23:45

Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
Bajnokok városa – ismétlés
A Fehérvár TV archívumából
Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Juhász Zsófia
Bajnokok városa – ismétlés
Esti mérleg – ismétlés
Napi színes
Hírek
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Végvári László
A Fehérvár TV archívumából
Jó estét, Fehérvár!
Együtt – családi magazin
Hírek
Seuso kedd – Rejtélyek
nyomában
Sopron-Alba Fehérvár
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
Napi színes
Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
Képes hírek

07:00
07:45
10:00
10:45
11:15
11:40
16:30

17:00
17:30
17:50
18:00
18:05
18:30
19:00
19:25
20:00
20:15
20:20
21:20

22:00
22:25
23:00

Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
Együtt – ismétlés
A Fehérvár TV archívumából
Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Végvári László
Együtt – ismétlés
Esti mérleg – ismétlés
Napi színes
Hírek
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Petes József
A Fehérvár TV archívumából
Jó estét, Fehérvár!
Köztér – közéleti magazin
Honvéd7 – honvédelmi
magazin
Hírek
Táncház – ünnepi
összefoglaló a Táncházban
Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
Benne: Öreghegyi
mulatságok 2014
Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
Köztér – ismétlés
Képes hírek

