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2015. január 26.

február 5-én,
csütörtökön jelenik meg!

Fotó: Kiss László

Közéleti hetilap

A FehérVár magazin
következő száma

Két nap esküvőlázban
9. oldal

Nyílt nap az Óbudai
2. oldal
Egyetemen

• új méretben
• új arculattal
• új időpontban

Tollpihe meseíró
pályázat

4. oldal

Közel kerültünk, mert elindultunk az Úr felé 12. oldal

A szoros végjáték nem
14. oldal
vígjáték

Februártól csütörtökönként jelenik
meg Székesfehérvár közéleti
hetilapja, a
Vár magazin!

A HETILAP
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Megújul a FehérVár magazin
RV

A jövő héttől csütörtökön, új köntösben,
gazdagabb tartalommal jelenik meg
lapunk.
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magazin új megjelenési ideje e
lapszámot követően minden héten
csütörtökön lesz, azaz a következő számunk 2015. február 5-én
jelenik meg.
A programelőzetesek többlet
felületet kérnek, valamint a korábbi
évek tapasztalatai alapján olvasóinknak igényük van a hírháttér
jellegű, elemző írásokra, melyek
részletesebben dolgoznak fel közéleti, kulturális, társasági és sporttémákat. Hogy ezen elvárásoknak
megfeleljünk, megnöveljük az
újság méretét, és a jelenlegi A4-es
formátumot egy nagyobb méretre
cseréljük, aminek segítségével
több tartalom, nagyobb terjedelmű írások és képek kaphatnak
helyet a hetilapban. A megnövelt
újságméret miatt a város közéleti
lapja talán kevésbé veszik majd el a
hirdetési újságok tengerében.
Az utóbb említett méretnövelő átalakítás többlet ráfordítást
igényelne, amire sajnos nincs
módunk. Ennek megfelelően olyan

nyomdatechnikát választottunk,
hogy az újság készítésének költsége ne növekedjen, sőt lehetőség
szerint csökkenjen. Ez óhatatlanul
a papír minőségének változásához
vezet, de ezt a kompromisszumot
úgy vállaljuk, hogy gazdagabb tartalommal töltjük meg a FehérVár
magazint.
Az újság rovatszerkezetének
változása minimális lesz, abban
olvasóink továbbra is könnyen
eligazodnak.
A rendszeres olvasói panaszok
miatt új terjesztői szerződést is
kötöttünk. A továbbiakban a csütörtökönként megjelenő FehérVár
magazin 60%-át csütörtökön, a
maradék 40%-át pedig pénteken
éjfélig kell a postaládákba juttatni.
Ezt az első módosított szám megjelenésétől, február 5-től szigorúan
ellenőrizzük, melyben olvasóink
segítségét is kérjük! Ha nem vagy
nem időben jutnak hozzá lapunkhoz, kérjük, jelezzék a terjesztes@
fehervarmediacentrum.hu címen!

csütörtökre, hogy a város hétvégi
programjairól mindenki frissen tájékozódhasson. Erre azért is szükség van, mert egy héttel korábban
sok eseményről még nem tudunk
érdemi információt közreadni.
A másik érv a heti magazinok
olvasási szokásairól szóló tapasztalatokból származik, melyek szerint
az emberek többsége a hétvégéhez
közelebb eső időben szeret vagy
tud újságot olvasni. A FehérVár

Képviselői
programok

Nyílt nap az Óbudai Egyetemen

Felsőváros
Földi Zoltán
Február 5-én, csütörtökön 17 és 19 óra
között fogadóórát tart a Királykút Emlékházban (Mikszáth Kálmán u. 25.).
Keleti városközpont
Molnár Tamás
Február 2-án, hétfőn, később minden hónap
első hétfőjén 16 és 18 óra között fogadóórát
tart a Fehérvári Civil Központban. Február
3-án, kedden, később minden hónap első
keddjén 16 és 18 óra között fogadóórát tart
az Erzsébet út 12. szám alatt.
Észak-Öreghegy, Csala
Östör Annamária
Február 2-án, hétfőn, később minden
hónap első hétfőjén fogadóórát tart 16 és
18 óra között a Kassai út 43. szám alatt.
Szedreskert – Feketehegy – Szárazrét
Szigli István
Január 27-én, kedden és február 3-án,
kedden 11 órától 14 óráig a Farkasvermi
út 2-ben (az új közösségi házban) tart
fogadóórát.
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Unger Ágnes

Nyílt napot tartottak az Óbudai Egyetem
Alba Regia Műszaki Karán. A programon
hatvan regisztrált jelentkező vett részt.
A kar mérnökinformatikus, villamosmérnök, műszaki menedzser valamint
földmérő és földrendező mérnök
alapképzésekre hirdetett helyeket.
A programon az érdeklődő diákok
megismerkedhettek az iskolában induló
képzésekkel és az oktatókkal.

A jelentkezők – elmondásuk alapján – a legnagyobb motivációnak
azt tartják, hogy az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán
meghirdetett szakok elvégzésével
nagy eséllyel tudnak elhelyezkedni
a munkaerőpiacon. A földmérőföldrendező szak – mivel egyedülálló képzés – országos szintű
érdeklődésre tart számot, a másik
három képzésre jórészt a Dunántúlról jelentkeznek a diákok.
Mérnökinformatikus szakon duális képzést is indít az egyetem, ami

Fotó: Kiss László

Ráchegy – Búrtelep – Köfém,
Börgöndpuszta
Dienesné Fluck Györgyi
Február 2-án, hétfőn, később minden
hónap első hétfőjén 15 és 18 óra között az
Erzsébet út 12. alatti képviselői irodában
fogadóórát tart.

HÉ

Olvasóink közül sokan osztják meg
velünk rendszeresen a FehérVár
magazinnal kapcsolatos véleményüket. Sok olyan észrevételt kapunk, amit érdemes megszívlelni.
Ezek alapján igyekszünk megújítani lapunkat, hogy küllemében és
tartalmában az olvasók többségének óhajához még közelebb
kerüljünk.
Már a Szent István Emlékévben,
de tavaly is kaptunk számtalan
jelzést, hogy a város lapja jelezze
előre Székesfehérvár programjait, közösségi eseményeit. Ezek
túlnyomó többsége a hétvégékre
esik – gondoljunk csak a kulturális
és sporteseményekre! Elsősorban
ezen igények miatt a FehérVár
öt éve megszokott hétfői megjelenését áttesszük a hét közepére,

A földmérő szakon nemcsak a képzésekkel, hanem a selmecbányai hagyományokkal is csábítják a végzős középiskolásokat

azt jelenti, hogy tizenhat államilag
támogatott tanuló a tanulmányai
megkezdésével egy időben állást
is kap Székesfehérvár különböző
cégeinél, köztük a Videotonnál,
a Sapánál, a Densónál vagy az
IBM-nél. A duális képzés Székesfehérvár érdekeivel is összhangban
van. A 2014 januárjában az Óbudai Egyetemmel aláírt elvi megállapodás rögzíti a műszaki képzés
megerősítését Székesfehérváron. A
képzés biztosíthatja a térség fiatal

mérnökei számára a helyben történő munkavállalást. Az intézmény
képzéseinek minőségét mutatja,
hogy az Eduline diplomás pályakövetési rendszer adatai alapján
az Óbudai Egyetemen végzett
hallgatók nettó átlagfizetése 260
ezer forint. Az egyetem hallgatói
számára számos ösztöndíj-lehetőséget biztosít, köztük szociális és
tanulmányi ösztöndíjat, valamint
egyszeri alaptámogatást az elsőévesek számára.
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Újabb gazdaságélénkítő lépések
Stefkó Krisztina

A néhány évvel ezelőtt elfogadott Wekerle-terv célja a
teljes Kárpát-régió gazdasági
integrálása. Ehhez a törekvéshez
igazodva szervezi meg 2011 óta
a Kárpát-medencei Gazdasági
Fórumot a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az idei
már a negyedik nagyszabású találkozó volt. Látványos eredményei vannak a kezdeményezésnek – véli a fórumot megálmodó
és megvalósító megyei kamarai
elnök, Radetzky Jenő.
A rendezvényre a történelmi
Magyarország összes régiójából
érkeznek szakemberek. Pásztor
Bálint, a Vajdasági Magyar Szö-

Fotó: Simon Erika

Székesfehérvár adott otthont pénteken a IV. Kárpát-medencei Gazdasági
Fórumnak. A Megyeháza Dísztermében Matolcsy György, a Magyar
Nemzeti Bank elnöke is beszélt a
hallgatósághoz.

Matolcsy György szerint tudatos döntéssorozat eredménye volt, hogy Magyarország megúszta a frankválságot

vetség frakcióvezetője úgy látja,
hiánypótló kezdeményezés volt
a Kárpát-medencei Gazdasági
Fórum életre hívása.
Az idei fórum fővédnöke és
nyitó előadója Matolcsy György
volt. A Magyar Nemzeti Bank
elnöke a frankválsággal kap-

Új üzemben csomagolnak
Bácskai Gergely

Az Adu Alba fehérvári családi vállalkozás fából, műanyagból, ipari habokból
készült csomagolóanyagok tervezésével,
fejlesztésével és gyártásával foglalkozik.
A múlt héten új üzemet avattak.

Szándéknyilatkozatot írt alá
Székesfehérvár polgármestere
és a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Az
együttműködés keretében egy
olyan programot dolgoznak ki,
amely a szakképzett munkaerő
Fehérvárra telepedését célozza
meg. A program fontos eleme az
oktatási és a lakhatási kérdésekben való együttműködés.

Január 31-ig érvényes a tavalyi
Bácskai Gergely

Már december végén elkezdődött a 2015ös évre szóló parkolóbérletek árusítása a
Városgondnokság ügyfélszolgálatán, hogy
a január 31-én lejáró tavalyi bérleteket
mindenki időben le tudja cserélni az újra.

Áremelés nem történt idén sem,
így a fizetőövezetekbe továbbra is
nyolcszáz forintért váltható lakossági bérlet, amihez a lakcímkártya
és a saját tulajdonú gépjármű
forgalmi engedélyének bemutatása
szükséges.
A Szent Vendel utca 17/a. szám
alatti ügyfélszolgálati irodában

mindössze néhány perces ügyintézési idővel kell számolni, de megéri
éves bérletet váltania annak az
autósnak, aki naponta egy-másfél
órát parkol Székesfehérváron a
belváros környékén.
(További információ a parkolójegyekről
és bérletekről a www.varosgondnoksag.
hu oldalon található!)

A Parkolási Csoport
ügyfélfogadási rendje
hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-15.30
szerda : 8.00-18.00
péntek: 8.00-13.00
Az ügyfélszolgálatra a Bregyó Sportcentrum felől lehet behajtani autóval!

Az ünnepélyes üzemavatón Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter és
Cser-Palkovics András polgármester Varga József ügyvezető igazgatóval közösen vágta át az új üzem megnyitását szimbolizáló nemzeti színű szalagot

Fotó: Bácskai Gergely

Fotó: Bácskai Gergely

Az évi ötszázmillió forintot meghaladó árbevételű cég új üzemének
avatóünnepségén a nemzeti fejlesztési miniszter is jelen volt. Seszták
Miklós arról beszélt, hogy a magyar
tulajdonú kis és közepes vállalkozások jelenleg kétmillió munkavállalót foglalkoztatnak, ezért is döntött

úgy a kormány, hogy a 2014-2020
közötti uniós ciklusban a források
nagy részét ezek fejlesztésére fordítja. A miniszter szerint a 2010-es
gazdasági mélyponton átlendült az
ország, és kiegyensúlyozott növekedési pályára állt.
Cser-Palkovics András polgármester a növekedéssel kapcsolatban
példaként említette, hogy 2014-ben
a fehérvári gazdaság által befizetett
iparűzési adó mértéke 9,3 százalékkal emelkedett úgy, hogy nem
történt semmilyen adóemelés, sőt a
telekadó kivezetésével még adót is
csökkentett az önkormányzat.

csolatban elmondta: ezekben a
napokban világszerte dicsérik
Magyarország forintosítási
politikáját, hiszen több ország
is hánykolódott a svájci frank
alapú hitelek hajójában, de csak
Magyarországé nem kapott
most léket. Ez pedig tudatos

döntéssorozatok eredménye –
emelte ki Matolcsy György.
A fórumon adták át a Fejér
Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara által 2011-ben
alapított Wekerle Sándor
Kárpát-medencei Gazdasági
Díjat. Ebben az esztendőben
megosztva vette át a Romániai, a Szlovákiai és a Vajdasági
Magyar Közgazdász Társaság,
a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége és a Muravidéki Magyar Önkormányzati
Nemzeti Közösség.

Hétfőtől már csak az új bérletek érvényesek

FEHÉRVÁR
Az oldalpárt
szerkesztette:
Látrányi viktória

Programok
Kötetbemutató
Január 27-én 17 órakor kerül sor a
„Farkasszélben – Requiem a Don
hőseiért” című kötet ünnepélyes
bemutatójára. A Vörösmarty
Társaság valamint a Doni Bajtársi és
Kegyeleti Szövetség gondozásában,
a Magyar Honvédség támogatásával
megjelent könyvet Vargha Tamás
honvédelmi államtitkár és Cser-Palkovics András polgármester ajánlja
a nagyközönség figyelmébe. Bobory
Zoltán szerkesztővel Lukácsy József,
a Vörösmarty Társaság alelnöke
beszélget a Városháza dísztermében.
Nemcsak a húszéveseké a világ
Ezzel a címmel rendeznek farsangot
a nyugdíjasoknak január 31-én,
szombaton 15 órától a Felsővárosi
Közösségi Házban.
Évfordulós ünnep
Január 31-én 15 órakor a „Vendégünk
az írás” című program keretében ünnepli az 1992. évi alakuló közgyűlésének évfordulóját a Székesfehérvári
Művészek Társasága. Az eseménynek
a Pelikán Galéria ad otthont.

KULTÚRA

A szimfonikus zenekar jövőjéről
Heiter Dávid Tamás

Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar új
igazgatójával és tagjaival találkozott
Cser-Palkovics András polgármester
hétfőn délelőtt. Az újonnan alapított
intézmény működéséről és aktuális
kérdésekről is szó esett.

A százéves Alba Regia Szimfonikus Zenekar életében új korszak kezdődött január elsejétől.
Önálló intézménnyé vált, melynek fenntartója Székesfehérvár
önkormányzata. Igazgatójának
a közgyűlés ifjabb Major Istvánt
választotta.
Hétfőn Székesfehérvár polgármestere tett látogatást a zenekar
próbáján. Cser-Palkovics András
szavai szerint egy hároméves
stratégia mentén szeretnék
fejleszteni a zenekart, ennek
része volt a jogi függetlenség
megteremtése, hiszen eddig a
Vörösmarty Színházon keresztül
történt a fenntartása. Az otthon-

Tollpihe Meseíró Pályázat
novák rita

Fotó: Simon Erika

Tízedik alkalommal hirdették meg
a Tollpihe Meseíró Pályázatot a
megyében élő általános iskolásoknak.
A megmérettetésre több mint hatvan
történetet írtak a gyerekek.

Weinsenburger József harmadikos korában írta meg élete első
meséjét. A történet olyan jól
sikerült, hogy korosztályában első
helyezést ért el a Tollpihe Meseíró Pályázaton. Az alsós kisdiák
azt mondta, tanulságos mese az
övé, hiszen megmutatja, hogy
nem szabad sem feldühíteni, sem
elszomorítani másokat. A főhős
egy pálcikaember, aki sokszor
viselkedik rosszul. A pályázatra
ilyen jellegű „igaz” mesék és a
népmesei motívumokkal átszőtt
történetek egyaránt érkeztek.
Adorján Viktor, a szervező
Gárdonyi Géza Művelődési Ház
igazgatója azt mondta, évről évre
egyre színvonalasabbak az írások,
a gyerekek képzelete tényleg ha-

2015. január 26.
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A kisebbek korosztályának legjobb
meséjét idén Weinsenburger József
írta

tártalan. A pályázatra az általános
iskolák harmadik évfolyamától
kezdődően jelentkezhettek a
diákok.

Fotó: Simon Erika
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A százéves zenekar és rajongóik régi vágya teljesült: a szimfonikusok januártól önálló városi intézményként működnek

keresés problémája is felmerült,
hiszen régóta okoz nehézséget
a színházi és zenekari próbák
összehangolása. Ezzel kapcsolatban négy lehetőség merült
fel, többek között a Művészetek
Háza és a Nyugat-magyarországi Egyetem kezelésében lévő
ingatlan.
Az Alba Regia Szimfonikus
Zenekar vezetője, ifjabb Major

István lapunknak elmondta,
hogy alapvetően menedzseri munkálatokat fog ellátni.
Hosszú távú célként említette
a szakmai fejlődést, és hogy a
zenekar munkásságát minél
többen megismerjék. A zenekar
február 23-án bemutatkozó
hangversenyt tart, melyen sztárszólisták is fellépnek a Budapesti
Operettszínházból.

FEHÉRVÁR
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közéleti hetilap
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A rejtélyes ezüst, amihez vér tapad

„Először oxidosan Sümegh Jóskánál, egy asztalon láttam ezeket
a tárgyakat. Ennél jóval több
darab volt nála, mert egy étkészlet
darabjai is még az egész részét képezték. Persze ezek nem úgy néztek
ki, mint a mostani evőeszközök.
De én úgy tudom, hogy nemcsak
velem rajzoltatták le ezeket a
kincseket, hanem Födelmesi tanár
úrral is. Innen tudom, hogy ő is
látta azokat a tárgyakat, amiket
én. Úgy tudom, össze is vetették
ezeket a rajzokat…” – ezeket a
több évtizedes emlékeket idézte
fel Strasszer István.
Ahogy cikkünk korábbi részében olvashatták, Strasszer
István meg is smirglizte a
Pelso-tálat, majd kőműveskalapáccsal próbálta kiegyengetni
azt. A férfi vitte volna vissza a
laktanyába Sümegh Józsefet leSümegh Józsefet 1980. december 17-én a Polgárdi melletti
Kőszárhegyen, a Borbélypincében találták meg két
mikádóövre felakasztva. Egy
mikádónak általában egy öve
van... Az orvosi jelentés szerint
december 14-én következett
be a fiatal férfi halála. Négy
nappal később szerelt volna le.
A mai napig nem tudni, ki volt
Sümegh József gyilkosa. A pince földpadlójában nagyméretű,
visszatemetett gödröt találtak
a szakemberek, amely a Seusokincs elrejtésére szolgált.

Fotók: Kiss László

Többen is látták a Seuso-kincset
az 1970-es évek második felében
Magyarországon. Strasszer István és
Harmath József nemcsak, hogy látta a
kincs egyes darabjait, de a kezükben
is tartották azokat Polgárdiban, a
Sümegh-házban. Ekkor még élt a
kincs megtalálója, Sümegh József.
A szerencsétlen sorsú fiatal 1980
decemberében rejtélyes körülmények
között halt meg. Hány darabból állhat
Magyarország családi ezüstje? Hol
találta Sümegh a kincset? Lehetnek
még Magyarországon a leletegyüttes
darabjaiból? Ezek azok a kérdések,
melyekre folyamatosan keresik a
szakemberek – és a közvélemény – a
választ.

Máig megválaszolatlan kérdés, honnan került elő a csodálatos ezüstkincs

szerelése idején. Erre azonban
már nem került sor, hiszen a
fiút megölték.

A New York-i per
„Elég volt egyszer kiejtenem a számon, hogy ezekért a kincsekért ölték
meg a barátomat, Jóskát, kiürítették
az egész tárgyalótermet.” – így
emlékszik vissza a New York-i
perre Strasszer István, aki 1993ban majd egy hónapot töltött kint
a tárgyalás miatt az államokban. „Nagyon nehezen telt el az a
hónap. Födelmesi tanár úr is kint
volt végig, ő egy könyvbe köttette a
tárgyalásról készült jegyzeteit. Egy
naplószerű könyvet vezetett, benne
vicces mellékletekkel, ami mindmind a tárgyalásról szólt. Érdekes
lenne, ha előkerülne, bár a tanár úr
már meghalt. De az unokájánál talán meglehet!” – mondta Strasszer
István.
A tanúk között szerepelt Harmath József is. Szerinte több
sebből vérzett az egész ügy. „Az
esküdtek csak azt értették, ami angolul hangzott el. Szerintem gyenge
volt az ügyvédünk és a tolmácsunk
is. Csak egy példát említek: amikor
mondtam, hogy bitument szerettem
volna melegíteni az üstben, akkor
a tolmács húsz percig keresgélte a
szót a szótárban... Volt egy kedves

ember a magyar nagykövetségen, a
Laci bácsi, akinek a felesége ott volt
a tárgyalóteremben. Volt, hogy a
tolmács fordításakor közbeszólt: a
fiatalember nem is ezt mondta!”
A per kapcsán felmerülő problémák közt említi a kincsek egykori
miniszteri biztosa, Hajdú Éva azt
is, hogy az anyagmintákkal kapcsolatos vizsgálatok eredményeinek bíróság előtti bemutatására
nem adtak a magyar félnek esélyt.
„A tárgyakról származó és az itthon
gyűjtött mintákat többfajta módszerrel vizsgálták. Ezek alapján
arra a következtetésre jutottak, hogy
az ezüstöket rejtő rézüst Kőszárhegy oldalában, a Borbély-pincében
volt utoljára elásva. Volt olyan
kincslelet is, ami az ásatás helyéhez
köthető. Ezeknek a bizonyítékoknak a bíróság előtti bemutatására
azonban nem kaptunk lehetőséget.
A tárgyaláson a magyar tanúk nem
szólhattak a gyilkossághoz kapcsolódó bűnügyi nyomozásról és a Seusokincshez szorosan köthető polgárdi
quadripusról sem.” – összegezte
Hajdú Éva.

Borra cserélt kincs
A Seuso-kincs kapcsán folyamatosan felmerül a kérdés: lehetnek
még tárgyak Magyarországon?
Az bizonyosan tudott, hogy a

leletegyüttes jóval több darabból
állt, mint amennyi hazakerült
és amennyi jelenleg még Lord
Northampton birtokában van.
Ezt erősíti a tanúk által emlegetett két üst, valamint az, hogy a
természettudományos vizsgálat
során egy dologban minden
szakértő egyetértett: a tárgyak
legalább két csoportban voltak
elrejtve. Van olyan információ
is, ami arra utal, hogy a hetvenes
évek végén a kincs darabjai közül
néhányat Sümegh József a feketepiacon értékesített. Vannak olyan
értesülések is, melyek szerint egyegy üveg borért az amatőr régész
édesapja adott el párat a megtalált
tárgyak közül. Az egyik tanú,
Balogh Mária pedig azt mondta,
mivel nem tudták eladni az egyik
hozzájuk került tálat, kidobták az
autóból. Úgy véli, hogy a kincskereső férfit segítő Födelmesi
tanár úrnál is volt egy tárgy, aki
korábban Sümeghet tanította.

Hol lehetett a kincs?
Sümegh József többeknek megmutatta a kincset, azonban azt
jelenleg egyetlen tanú sem tudja,
hogy pontosan hol találta azokat.
Az ezüstöket szinte megfeketítő,
grafitszerű por miatt sokan tényként kezelték, hogy a kőbányából
kerülhettek elő. Strasszer István
is ezt mondta a fiúnak, amikor
megmutatta neki a tárgyakat.
„Meg fogtam őket – aki egyszer is
dolgozott a bányában, az ezt a port
rögtön felismeri. Mondtam is fiatal
barátomnak: Jóska, ez a bányából
való!”
Vannak olyanok is, akik szerint
egy régi pince mélyítése közben
került elő a páratlan lelet. Az sem
kizárt, hogy az egykori római
palota valamelyik oldalági csatornájában találtak rá.
Folytatódik a múzeumban a
Seuso kedd sorozat. Január 27én 17 órától a szabadbattyáni
épület feltárásáról tart előadást
Nádorfi Gabriella régész. A
program 17 órakor kezdődik
a múzeum emeleti előadótermében.
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Tombol a megyében az influenzajárvány
Influenza vagy megfázás?

Látrányi Viktória

Bár mindkettő felső légúti
betegség, jelentős különbség
van az influenza és a megfázás
között. Míg az előbbi néhány nap
lappangás után hirtelen dönti le
az embert a lábáról, a megfázásba
szépen lassan csúszunk bele. Az
influenza leggyakoribb tünete
a fejfájás, torokfájás, köhögés,
gyengeség, hidegrázás, étvágytalanság és a végtagfájdalmak.
Amíg megfázásnál ritka a magas
láz, az influenza szinte mindig
azzal jár. A megfázással ellentétben az influenzát sokkal erősebb
fáradtság, levertség jellemzi.
Influenza esetén a gyermek
igazán betegnek tűnik, szemben
a megfázással. Az influenzafertőzés súlyos lefolyása szempontjából veszélyeztetettek a krónikus
alapbetegségben szenvedők, a
várandós kismamák, a hatvan év
felettiek. Esetükben a betegség
súlyos szövődményes formája is
kialakulhat.

Látogatási tilalom van a kórházban, Fejérben is tombol az influenzajárvány. Érdemes fokozottan figyelni a higiéniára: gyakrabban szellőztetni,
többször takarítani, többször kezet mosni, zsebkendőbe tüsszenteni.

orvoshoz forduló betegek 29,8
százaléka 14 év alatti, 40,7 százaléka pedig 15 és 34 év közötti.

• új méretben
• új arculattal
• új időpontban
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László

A légúti mintákból hét esetben
influenza A vírust mutattak ki.
Az influenzaszerű tünetekkel

Fotó: Kiss

Péntek óta látogatási tilalom
van érvényben Fejér megye
valamennyi fekvőbeteg-ellátást
nyújtó intézményének minden
osztályán, az influenzafigyelőszolgálat adatai szerint ugyanis a
megbetegedési arány valamen�nyi járás területén jelentősen
meghaladja a küszöbértéket. A
Fejér Megyei Kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási
szerve szerint az influenzaszerű
tünetekkel orvoshoz fordulók
aránya meghaladta a járvány
küszöbértékének háromszorosát.

illusztráció: Kiss László

Napok óta tele vannak az orvosi
rendelők – hazánkat is elérte az influenzajárvány. A tünetek jellemzően
magas láz, köhögés, torokfájás, gyengeség. Az elmúlt héten országszerte
már több mint tizenhatezren mentek
orvoshoz influenzára utaló panaszokkal. A legtöbb beteg Fejér és Pest
megyében van.
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jelenik meg Székesfehérvár
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Biztonságot és otthonos környezetet kívánok!

Beszélgetés Brájer Éva alpolgármesterrel, maroshegyi önkormányzati képviselővel
Nagy zoltán Péter

A 6. számú választókerület, azaz
Maroshegy önkormányzati képviselője
Brájer Éva, aki egyben a város humán
alpolgármestere is. Az önkormányzati
képviselőket bemutató sorozatunkban
vele ismerkedhetnek meg az olvasók.

A harmadik ciklust kezdi meg
Maroshegy képviselőjeként. Lát-e ennek
ellenére valami olyat, aminek másmilyennek kell lennie, mint korábban?
Kimondottan súlyos hibának tartanám, ha rutinból dolgoznék, mert
az a munka minőségének rovására
menne. Érdemes néha egy kicsit
hátrébb lépni, kiszellőztetni a fejet,
és más szögből megnézni a teendőket. Akkor az ember mindig rálelhet
új, megoldandó feladatokra.
A kertes házakban felmerülő igényeket
összhangba lehet-e hozni az ipari
parkokban előforduló kívánalmakkal?
Jellemzően családi házas a kerület,
de azért van két lakótelepünk
is, még ha nem is Palotaváros
nagyságúak és jellegűek. A Rádió
és a Vásárhelyi lakótelep közösségi
jellegű, de mégsem családi házas.
Szerencsére kimagasló épületei
nincsenek, ez varázsol családias
jelleget a két lakótelepnek. Ráadásul
a Rádió lakótelepet az Ikarus hívta
életre hosszú évekkel ezelőtt, ahová
többnyire faluról származó emberek
költöztek. Bizony itt nem restek az
asszonyok, és kapát, ásót ragadnak, fekete földet kérnek tőlem, és
virágokat ültetnek – gondoskodnak
a környezetükről. Itt alakítottuk ki
a játszóteret, a homokozót felette a
napvédővel, a kis sportpályát. Ebben
az évben telepítünk egy fitneszparkot is. Más jellegű a Vásárhelyi
lakótelep, ott elsősorban fiatal családok élnek, sok kicsi gyermekkel.
Ott egy másfajta családias jellegről
beszélhetünk.
Maroshegy nagyobb részén persze
családi házak vannak, de itt sem
beszélhetünk egységről. Aki itt él,
tudja, milyen utcaszerkezeti örökséget kapott a lakóterület hosszú

és keskeny utcákkal. Ugyanakkor a
két Sóstó lakótelep fiatalon nőtt ki
a földből, de ma is alakulnak ki új
utcák, ahol majd közvilágítás, járda,
útburkolat kell.
Az elmúlt két ciklusban mi okozta
a városrész számára a legnagyobb
gondot?
Annak idején az első komoly
feladatom az a terület volt, ahol ma
a nagyáruházak vannak. Mivel más
volt a tulajdonos, más a beruházó
és más az önkormányzat összetétele
is, nem volt egyszerű a tárgyalások
során a helyiek érdekeinek képviselete. A maroshegyiek által és emiatt
általam is megkívánt alapfeltétel az
volt, hogy a nyolc hektárból – ami
ugyan nem a város tulajdona volt
– valamennyit vissza kell kapnia az
itt élő közösségnek. Ott olyan érték
volt, amit az ikarusos dolgozók
teremtettek meg. Sikerült, ha nem
is tulajdonba, de örökös használatbavételre a nyolc hektárból kettőt
visszakapnunk, itt alakítottuk ki
később a füves focipályát. Ha valaki
kérdezi, hogy miért éppen a sport,
azért, mert a nyolc hektár annak
idején a sporté volt. Nekem ez a
projekt volt az, amiből talán a legtöbbet tanultam a várospolitikáról, a
képviselői munkáról.
Ha már sport, akkor induljunk ebbe az
irányba! A Sóstó a város tüdeje. Úgy
néz ki, hogy a stadion átalakításával
egy időben megmenekülhet ez a természeti kincs is. Mi vár a Sóstóra?
Én kimondottan szomorú vagyok,
hogy csak a Sóstó a város tüdeje.

Isten nyugosztalja Gáspár Attilát,
de vele értek egyet: a Sóstó nem egy
bükkös, tölgyes erdő, Fehérvárnak
sokkal nagyobb tüdőre lenne szüksége! Hozzá kell tennem, az alsóvárosi rét kapcsán polgármester úrral
és főépítész úrral vannak ezirányú
elképzeléseink. De visszatérve a
Sóstóhoz – történtek ott eddig is
munkák: mederkotrás, a Zöldtanya
fejlesztése. Ezek következménye,
hogy iskolák, nyugdíjas klubok, családok használják kikapcsolódásra ezt
a szép helyet. A Sóstót az ötvenes,
hatvanas és hetvenes évek tették
tönkre. A károkozást megszüntetni,
visszacsinálni nem lehet egy-két nap
alatt, a természetet is hagyni kell,
hogy jóra hozhassa, amit csak tud.
Remélem, lesz lehetőségünk megmutatni, mi is volt itt valamikor a
huszadik század elején! Talán sokan
Fehérváron nem is tudják, hogy a
Hosszúsétatér azért kapta a nevét,
mert a belvárosiak ezen az útvonalon látogattak ki egy iszapfürdőzés
erejéig a Sóstóra.
Mi várhat még Maroshegyre a jelenlegi ciklusban?
A 2013-as, Székesfehérvárra kihelyezett kormányülésen miniszterelnök
úr megkérdezett, mit szeretnék a
leginkább Maroshegyen. Én a Gárdonyi Géza Művelődési Ház felújítását
említettem meg, amit most, 2015-ben
kell megkezdenünk. A felújítási
alapkoncepciót már megfogalmaztuk,
most a tervezőasztalon van az ügy.
A cél, hogy a kidolgozott javaslat
minél előbb a kormány elé kerülhessen. Tudom, milyen nagy igény
van arra, hogy a városnak legyen egy
bábszínháza. Ha ennek a felújítandó
Gárdonyi Géza Művelődési Ház adna
otthont, annak külön örülnék.
Lehet, hogy a városnak lesz egy bábszínháza?
Ha merünk nagyot álmodni, szinte
bármi lehet! De Maroshegynek még
sok mindenre van szüksége. Éppen
tegnap keresett meg a Magyar
Posta, hogy a tavaly megkezdett tárgyalásoknak megfelelően folytassuk
azt a munkát, melynek eredménye-

képpen átköltöznek az Interspar
melletti harmadik épületbe, és ott
egy többablakos, korszerű postahivatalt nyitnak. Régi vágya ez a
városrésznek. De el kell mondanom,
hogy a Szilvamag rekonstrukcióját
is megkezdjük. A két nagy áruház
nem tette tönkre a Szilvamagban
lévő kis üzleteket, hamarosan indul
a járda felújítása, térkövezéssel.
Megkezdődik a közvilágítás fejlesztése is, amit nemrég tárgyalt a közgyűlés. A meglévő villanyoszlopok
kapnak korszerűbb, ledes világítást.
A közlekedés és a közösségi közlekedés is sok fejtörést okoz. Nekünk
kis méretű, kevés embert befogadó, gazdaságos járművekre lenne
szükségünk, amik Maroshegy útjain
elférnek. Ezeket a járatokat ráadásul
célirányosan kell majd üzemeltetni,
korán reggel, kora délután és szombat délelőtt. Nagyméretű buszokat
üresen járatni teljesen felesleges.
Sok panaszt vetettek, vetnek fel az
áthaladó vasútvonalak.
A síneken kelnek át gyermekeink,
amikor iskolába járnak, kismamáink,
amikor babakocsit tolnak, időseink,
amikor orvoshoz indulnak. A veszprémi vasútvonal fejlesztése uniós projekt
keretében történik. Ez érinti majd
a Balatoni úti felüljárót, a Borszéki
utcai és Balatoni úti csatlakozást, ahol
körforgalom lesz, de sok egyéb kérdést is felvet az útfejlesztéssel, vízelvezetéssel kapcsolatban. Maroshegyen
több tekintetben is nagyon komoly
fejlesztések elé nézünk.
Az elkövetkező négy és fél évre mit
kíván Maroshegynek?
Maroshegynek nagy forgalma van
közúton, vasúton egyaránt. Nagy
területei fejlesztés alatt állnak.
Hamarosan bővül az óvodánk, hiszen
sok kisgyermekes család él a városrészben. Olyan fejlődést kívánok – egy
természetvédelmi terület közvetlen
közelében – amely biztonságos közlekedés mellett őrzi meg a családi házas
jellegből fakadó, a városrész történetiségén alapuló hangulatát, miközben
sok családnak adhat minőségi otthont
és környezetet!
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Az oldalpárt
szerkesztette:
schéda szilvia

Közlekedj okosan!

A rendvédelmi szervek nem
győzik hangsúlyozni, hogy
mindig, minden esetben
figyeljünk magunk és mások
biztonságára. Ha a szokásos feladatok mellett még
néhány speciális teendőre
is sort kerítünk, biztosak lehetünk benne, hogy
biztonságosan autózunk. Az
időjárási körülményekkel
mindig számolni kell, és nem
szabad elfelejteni, hogy télen
romlanak a látási viszonyok.
„Ma már szerencsére az a jellemző, hogy a tél beállta előtt
az autósok többsége tudatosan felkészíti gépjárművét a
hidegebb hónapokra. Azonban
fontos hangsúlyozni, hogy a
követési távolság megfelelő
megválasztása, a világító
berendezések, az abroncsok
állapota, azok helyes használata és folyamatos ellenőrzése
elengedhetetlen ebben az időszakban.” – mondta el Slezák
Péter, a Fábián Kft. szervizvezetője. A szélvédőmosó
folyadék szintjét is érdemes
időnként ellenőrizni. Ajánlott az évszaknak megfelelő

Fotó: www.audi.de

Az őszi-téli időszakban különös odafigyelés szükséges a közlekedésben,
legfőképpen a volán mögött. Igaz, az
idei tél ez idáig nem jelentett különösebb problémát a környékbeli utakon
egy-egy hóesést vagy esőzést leszámítva, azonban nem árt tisztában
lennünk az alapvető szabályokkal,
melyek betartásával elkerülhetők a
kisebb koccanások vagy akár nagyobb
balesetek is.

Havas utakon kerüljük a hirtelen fékezést és kormánymozdulatot!

Nyestek ellen télen-nyáron
Napjainkban – főleg a családi házas övezetekben – egyre nagyobb
problémát jelentenek a nyestek. Ezek a kistestű állatok az év bármely
időszakában képesek az autósoknak bosszúságot okozni azzal, hogy
éjszakánként zsákmány után vadászva megcsócsálják az autók
vezetékeit. Ezért célszerű a motortérbe nyestriasztót szerelni. Ma már
különböző típusú elektronikus riasztók közül lehet választani, ami
ugyan néhány ezer forintos beruházást jelenthet, ám megkímélhetjük magunkat az állatok által okozott jelentősebb anyagi károktól. A
legegyszerűbb típus az emberi fül számára nem hallható ultrahangot
bocsát ki, amely képes elzavarni a nyesteket.

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

„Az ön régi autóüvegese új háttérrel!”

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,
AUTÓ DIAGNOSZTIKA,
GUMISZERELÉS

Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!
Székesfehérvári telephely: Móri út 154.

SZERV IZ

Horoszkóp
január 26. – február 1.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Tel.: 22/310-615, 06-70/203-5943

www.pilkingtonagr.hu • emilia.gulyas@nsg.com

ISO 9001

Peugeot Fábián
autószalon
és szakszerviz

Szf.vár, Budai út 175.

ablakmosókat használni,
hiszen a télen alkalmazható
folyadékok jégoldót is tartalmaznak, így a visszafagyást
is elkerülhetjük. „A legtöbben inkább kisebb távokat
tesznek meg gépkocsival, de
fel kell készülni arra, hogy
bármikor bármilyen műszaki
hiba felléphet. Ezért célszerű
takarót, meleg italt tartani az
autókban, és elegendő mennyiségű üzemanyaggal útra kelni,
még akkor is, ha rövidebb
távra készülünk. Amennyiben
síelni, kirándulni indulunk, a
hóláncról sem szabad megfeledkezni, melynek felszerelését
tanácsos szakember segítségével
előre elsajátítani.” – tette
hozzá szakértőnk.

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.

Egy régebbi ügyére kell most nagyobb gondot
fordítania, hogy végleg a végére tudjon járni. Lehetséges, hogy egy kicsivel több erőfeszítés szükséges
a jó eredmények eléréséhez, de a végeredmény
megkoronázza a befektetett energiát.
Tartsa kordában gondolatait, de legyen nyitott új
dolgokkal és személyekkel való ismerkedésekre,
melyeknek a későbbieknek kiemelt szerepe lesz.
Az utóbbi időben sokat elégedetlenkedett az
eredményekkel.

Titkos csodálókra tehet szert ezekben a napokban.
Leginkább a megjelenésével, kisugárzásával hívhatja
fel magára a figyelmet. A meglévő programjai
mellett most szakítson időt a barátaira is. Ügyeljen
egészségére!
Magánéletében érdemes napirendre tűznie a
rendezni való ügyeit. Szemtől szemben tisztázza
az ügyeket, míg nem késő. Így a végére érhet azon
dolgainak, melyek hol okkal, hol ok nélkül eddig
csak folyton bosszúságot okoztak Önnek.

Határidős teendői egyre jobban sürgetik ezen a
héten. Könnyíthet a helyzetén, ha leteszi a válláról
mások terheit, melyeket egy ideje cipel. és észre sem
veszi, hogy az is bírná, akié. A hét második felében
a pénzügyeké lesz a szerep.
Egyik fiatalabb rokona sorsát nagyon a lelkén viseli.
Ésszerű tanácsok jól fognak jönni neki. Viszont
hagynia kell, hogy ő hozza meg a szükséges döntéseket. Így tudja segíteni abban, hogy fejlődjön, és
megtanuljon következetesen gondolkodni.

FEHÉRVÁR

STÍLUS

közéleti hetilap

9

A HETILAP

Két nap esküvőlázban
Esküvő kiállítást tartottak az elmúlt hétvégén a Novotelben, immár tizenegyedik alkalommal. A kétnapos rendezvényen ötvenkét kiállító standjával
találkozhattak a házasulandók. Emellett esküvői ruhabemutatókkal, színpadi programokkal, az esküvőtervezéssel kapcsolatos hasznos ötletekkel és
tanácsokkal várták a jegyeseket a szervezők, de sor került az idei Miss Ara
megválasztására is.

Orgován Erzsébet nyerte el a legszebb menyasszonynak járó címet

Fotók: Kiss László

Minden évben sokan várják a menyasszonyiruha-bemutatókat, melynek
során a lányok megismerhetik a legújabb trendeket

A színfalak mögött is komoly munka folyt a két nap során

Miss Ara-döntő
Negyedik alkalommal választották meg az idén a legszebb
menyasszonyt az esküvő kiállítás keretében. Szombaton délután
az esküvőjükre készülő lányok rangos zsűri előtt versenyeztek a
kitüntető címért és értékes díjakért. Az első helyezett hétszázezer
forint értékben vehetett át nyereményeket.

MINDEN TÉLI CIPŐ

30-50 %

KEDVEZMÉNNYEL

Jelentkezzen tanfolyamainkra!
• Tűzvédelmi szakvizsgák
• Targoncavezető
• Emelőgép kezelő (kivéve targonca)
• Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő
• Ipari olaj-és gáztüzelő-berendezés kezelő
• Kisteljesítményű kazánfűtő (max.2 t/h)
• Kazánkezelő (2-12 t/h között)

DEKRA Akademie Kft.

Székesfehérvár, Kossuth utca 11.

www.sepa.hu

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

Mérleg 09. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 01. 20.

Halak 02. 19. – 03. 20.

Ez a hét maximális rugalmasságot kíván Öntől. A hét
folyamán felmerülhetnek váratlan események, melyek
a tervezett programját felboríthatják. A múltbéli
erőfeszítéseinek most már lassan láthatja a kézzelfogható
eredményeit.
Egy régi arc feltűnhet a múltból. Jobb, ha nem
bolygatja már a múltat. Még akkor sem, ha Önben
újraébrednek az érzések a személy iránt. Az idő a
dolgokat megszépíti. és már csak a szép dolgokra
emlékszik szívesebben.

E-000683/2014

ÁRZUHANÁS

Az akció 2015. január 26-tól a készlet erejéig tart.

Az érdeklődők megismerkedhettek a fehérvári és környékbeli éttermekkel,
ruhakölcsönzőkkel, cukrászatokkal, és ötleteket kaphattak a dekorációhoz

Alig jut ideje mindenre, amit szeretne. Az erő, a
dinamika kreativitással társulva tör fel Önben.
Ennek hatására nő az ambíciója, a határozottsága
döntések esetén, sokkal magabiztosabban látja el
teendőit.
Nagyon figyelmesen kövesse a pénzügyei állását ebben
az időszakban, ugyanis váratlanul, akár ok nélkül,
ködös körülmények között lényeges összegtől válhat
meg, ha nem lesz kellően éber és elővigyázatos.

A hét során nem fog hiányt szenvedni fizikai, szellemi
energiából, csupán egy kicsit nehezen mehet az, hogy
konkrét célra irányítsa. Hatósági ügy kapcsán lehet
némi kellemetlen kiadása, ami lehet egy kisebb mértékű
bírság vagy valami hasonló dolog.
Ebben az időszakban lehetősége adódik a baráti,
ismeretségi körének bővítésére.Valaki nagyon fontos információkat oszt meg Önnel a hét közepén,
viszont mielőtt felhasználná az infókat, érdemes a
forrást felkutatnia!
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Középpontban az ételallergia – 3. rész
leffelholcz marietta

Szakértőnk, prof. Dr. Izbéki Ferenc
gasztroenterológus, osztályvezető
főorvos segítségével már megtudtuk,
mi a különbség az ételallergia és
az ételintolerancia között, és azt is,
hogyan jelez szervezetünk. De vajon
milyen vizsgálatokkal igazolható a
diagnózis?

Ha a hasi panaszok hátterében
felmerül ételallergia vagy ételintolerancia gyanúja, de a tünetek
nem egyértelműek, akkor érdemes
táplálkozási naplót vezetni, mert a
panaszok esetleg az étel elfogyasztása után néhány nappal később
jelennek meg, amikor az összefüggés nem egyértelmű. Viszont akkor
már célzottan tudunk vizsgálatokat végezni – mondja a profes�szor. A Fejér Megyei Szent György
Kórházban vagy a velünk kapcsolatban álló laboratóriumokban
gyakorlatilag az összes ételallergia
és ételintolerancia kimutatását

szolgáló tesztet el tudjuk végezni.
Egyszerű, de nem százszázalékosan megbízható a bőrteszt, amikor
allergiát okozó ételek kivonatát
a bőrre helyezzük, a bőrt tűvel
megkarcoljuk, és figyeljük a helyi
bőrreakciót, viszketést.
A tejcukor-érzékenység kimutatását - tejcukorterhelést követően hidrogénkilégzéssel vagy vérvétellel, a vércukorszint mérésével
rutinszerűen végezzük, de a laktáz
enzim genetikai vizsgálata is
lehetséges. A fruktóz felszívódási
zavarának gyanúja esetén is a
hidrogénkilégzési teszt áll rendelkezésünkre.
A gabonafélékben lévő
gluténfehérjék által okozott betegségeket elsődlegesen vérvizsgálattal
- szöveti transzglutaminázmeghatározással - tudjuk diagnosztizálni. A betegség gyanúja
esetén szükséges a vékonybélbolyhok
vizsgálata is, amit vékonybéltükrözés során vett szövettani
mintákon végzünk el.

Létezik-e kezelés, gyógymód?
Az ételallergia egyetlen gyógymódja a kiváltó élelmiszer teljes
elhagyása. A cöliákia esetében
különösen fontos az odafigyelés,
mert a legkisebb mennyiségű
glutén bevitele is panaszt okozhat,
illetve akadályozhatja a bélbolyhok
regenerációját. Érdemes arra is
figyelni, hogy nemcsak maguk az
élelmiszerek, hanem adalékanyagaik is tartalmazhatnak nyomokban glutént.
Az ételintolerancia esetén a betegek
jelentős része a bevitt mennyiség
csökkentésével tünetmentessé válik.
Így például laktózintolerancia
esetén mindenki a saját intoleranciaszintjének megfelelő mértékben
fogyaszthat tejcukrot tartalmazó
ételeket. A teljes laktázhiányban
szenvedők egyáltalán nem
fogyaszthatnak tejcukortartalmú ételeket, italokat. A szigorú
laktózmentes diéta összeállításá-

ban kórházunkban szakképzett
dietetikusok segítik a betegeket.
Létezik laktózmentes tej és egy
enzimkészítmény is, ami a tejbe
téve bontja az abban lévő laktózt.
Használatával a tejes ételeket is
fogyasztani lehet, mert még azelőtt
megtörténik a tejcukor bontása.

Miért fontos, hogy betartsuk
a szakorvos utasításait?
A cöliákia esetében a diéta
elhanyagolása a hasi panaszok
fennmaradásán túl is súlyos
következményeket okozhat. A
nem megfelelően kezelt betegekben
általános testi leromlás, csontritkulás, vérszegénység, májbetegség és
idegrendszeri károsodás alakulhat
ki, de rosszindulatú daganatos
betegség is lehet a következménye. Fontos a cöliákiás betegek
rendszeres orvosi vizsgálata, mert
egyéb autoimmun-betegségek,
pajzsmirigybetegség, cukorbetegség
is társulhat hozzá.
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A magyar kultúra napja Városi Diákgála
A HETILAP

VAkler Lajos

Nemzeti imánk, a Himnusz születésnapján Székesfehérvár önkormányzata és a Vörösmarty Színház szervezett
gálaműsort a városi teátrumban,
melyen átadták a „Pro Cultura Albae
Regiae” díjat is.

VAkler Lajos

Tizennyolcadik alkalommal találkozhattak egymással a székesfehérvári
fiatalok az ifjúság napján, ahol bizonyíthatták, napi feladataik mellett a
kultúrát is figyelemmel kísérik.

A különleges hívságoktól mentes előadások bizonyították, a
XXI. századi fiatalok ugyanúgy
gondolkodnak a világról, mint
felmenőik.

Mészáros Attila köszöntőbeszédében örömének adott
hangot, hogy a diákok továbbra is felelősséggel kezelik a
kultúrát. „Azok a versek, amiket
elmondanak, azok a dalok, amiket elénekelnek, azok a színpadi
művek, amiket eljátszanak,
bizonyítják, hogy az igényes
kultúrának van utánpótlása
Székesfehérváron.” – értékelte
a rendezvényt Székesfehérvár
alpolgármestere.

Két emberöltő a zene szolgálatában. Major István oktató, nevelő munkájának eredményeként növendékek százai alapozták meg zenei tudásukat.

Leffelholcz Marietta

Egy batyuval...

hattak a környék ács- és tetőfedőmesterei. Nem véletlenül
januárban tartják hagyományos
találkozójukat, hiszen kivitelezés szempontjából a tél nem
túl ideális, viszont idejében,
még szezon előtt megismerkedhetnek a legújabb anyagokkal.

Fotó: Kiss László

Szakmai konferenciával egybekötött találkozót tartott főként
fehérvári kisvállalkozóknak,
kivitelezőknek a Fehérvár Tető
Kft., ahol az új technológiák
és innovatív tetőfedő termékek
mellett egymással is találkoz-

A konferencia és vevőtalálkozó résztvevői javarészt kisvállalkozók voltak

A Bugát Pál tagintézmény idén is színvonalas programot szervezett

Nagy Zoltán Péter

Már 1945 decemberében születtek
kormányjavaslatok a magyarországi
németség táborokba gyűjtéséről, majd
deportálásáról. A győztesek „kívánsága”
egyértelműen arra vonatkozott, hogy a
németeket minden országban tartsák
kordában. A megfelelési kényszer miatt
ezt Magyarország igyekezett túlteljesíteni.

Sajnos ez sikerült is. A Szovjetunióba elhurcolt németek száma elérte a
64 ezer főt, de a magyar jogalkotók
két év alatt további 163 ezer német
nemzetiségű emberről „gondoskodtak”, hogy azok hagyják el házaikat,
földjeiket, falujukat, városukat. 127
ezer svábot az amerikaiak által
felügyelt német tartományokba hurcoltak, ahol őket „magyar cigányok”
jelzővel fogadták. A többi, közel
40 ezer embert a szovjetek által
megszállt német zónába szállították
marhavagonokban.
„Takarodjanak úgy, ahogy jöttek, egy
batyuval a hátukon!” – fogalmazott
Kovács Imre, a Nemzeti Parasztpárt

Fotó: nzp

A jó tető titka

Fotó: Kiss László

Fotó: Simon Erika

Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője
ünnepi gondolataiban kiemelte:
„Az eleven nemzeti kultúra nem
bezárkózás, hanem kiteljesedés,
mert a kultúra állapota nemcsak a műveltségi, iskolázottsági
mutatókkal mérhető, sokkal inkább

tetten érhető a közmegegyezéssel
elfogadott értékrendben.”
Cser-Palkovics András polgármester úgy fogalmazott, bár sok
minden változott a világban, a
kulturális értékek megőrzésére, a
művészetek megóvására mindig
szükség lesz.
Az idei „Pro Cultura Albae
Regiae” díjat Major István zenepedagógus vehette át.
„Amit tettem és amit teszek, soha nem
azért van, hogy kilessek a függöny
mögül, ki mit szól ehhez, miként értékeli. Azért dolgozom, hogy örömöm
legyen nekem és főleg a közönségnek,
akik megtisztelnek figyelmükkel.”

Magyarország élen járt a kitelepítésben – fogalmazott Haász Erzsébet

legismertebb vezetője a deportálások megkezdése előtt a Magyar
Nemzet hasábjain.
Schwoy Lajos székesfehérvári
egyházmegyei püspök hiába tiltakozott a deportálások miatt, Fejér
megyéből közel tizenegyezer svábot
toloncoltak ki és fosztottak meg
vagyonától – fogalmazott Haász
Erzsébet a Királykút Emlékházban
tartott szombati megemlékezésen,
ahol az elhurcolt németség örökösei
emlékeztek az 1945-1947 közötti
időszak magyarországi eseményeire.
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Közel kerültünk, mert elindultunk az Úr felé

A Krisztus-hívők egységéért
tartott imahéten a fehérvári
gyülekezetek egymás templomait és felekezeteit látogatták meg.
Január 18-án, vasárnap Spányi
Antal katolikus püspök tartott
istentiszteletet a Széchenyi úti
református templomban. A megyés püspök az imahetet azzal
nyitotta meg, hogy rávilágított
a keresztények világszerte folyó
üldözésére. A második napon
Tóth Tamás katolikus esperes
a Budai úti református templomban tartott igehirdetése
végén kérte a lelkipásztorokat,
hogy lépjenek az Úr asztala
felé. Amikor a kör bezárult, e
szavakkal zárta istentiszteletét:
„Közel kerültünk egymáshoz, mert
elindultunk az Úr felé. Istenhez
érve megszűnnek a különbözőségek
köztünk.”

Fotó: Kiss László

Ökumenikus imahéttel közeledtek
egymáshoz a fehérvári keresztény
gyülekezetek január 18-tól 25-ig.

A jogosnak tűnő csüggedés ellenére van megoldás, szabadítás, öröm és
reménység Jézus Krisztusban – zárta az imahetet vasárnap este Steinbach
József református püspök

Kedden Somogyi László
református lelkész a szamariai
asszony példáját említette a
ciszterci templomban, akinek
nem volt semmije, se becsülete, se biztonsága, se hite, de
lett Krisztusa és általa új élete.

Nyissuk ki titkos fiókjainkat,
és takarítsuk ki, ami nem
odavaló, mert Jézus nekünk is
meg akarja mutatni, hogy ő
a messiás – mondta szerdán
Révész Lajos baptista lelkész
az evangélikus templom oltára

előtt. A keresztény fonalat
továbbszőve egy pünkösdi
példával mondott igét Bencze
András a baptista imaházban:
ahová lelkét küldi az Úr, ott az
emberek megtalálják az élő víz
forrását, és a Krisztus-hívők
valóban egyetértésben élnek.
Az evangélikus templomban
Tornyai Gábor plébános a
keresztény összetartozásról
tett hitet, amit megerősített a
felekezetek lelkészeinek közös
gyertyagyújtása. Az ökumenikus imahetet Steinbach József
református lelkész igehirdetése
zárta vasárnap a Szent István
Székesegyházban. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke
beszédében így fogalmazott:
a szentírás tükröt tart elénk,
hiszen ma is sokféleképpen
szomjazunk, miközben Isten
élő vízzel ajándékoz meg
minket, amire vár Európa és az
egész világ.

A pusztító pestisjárvány
végigsöpört az országon, és a
fehérváriak fogadalmi templomot építettek a vértanúhalált halt szent tiszteletére.
Szent Sebestyén a nyilak
okozta sebből feltámadt, és
úgy tartja a katolikus egyház,
hogy a nyilak a fekete halált
jelképezték. Ezért fordultak
hozzá a fehérváriak, és tettek
ígéretet, hogy templomot
emelnek, ha megszabadítja
őket az őrjöngő pestistől.
Az ígérettétel után a járvány
elvonult Felsővárosból, ezért
a templomot felépítették, és
azóta is böjttel, körmenettel és
ünnepi szentmisével emlékeznek meg a szentről.

Múlt hét kedden a város
papsága, vezetése, Felsőváros
hívei, diákjai gyűltek össze a
Szent Sebestyén templomban,
ahol Spányi Antal katolikus
püspök koncelebrált misét. A
megyei főpásztor Ferenc pápa
manilai látogatását idézte,
ahol utcagyerekekkel találkozott az egyházfő. „Miért engedi Isten, hogy a gyerekek az
utcán nőjenek fel?” – tette fel
a kérdést egy prostituálttá lett
utcagyerek, és Ferenc pápa a
könnyeivel felelt. Vannak kérdések, amikre mi nem tudjuk
a választ, ám ha tiszta szívvel,
bizalommal kérünk, akkor
imáink meghallgattatnak –
mondta a Szent Sebestyén
templomban Spányi Antal.
A város fogadalmi napján,
január 20-án Felsővárosban egykor munkaszünetet
tartottak. Mára az ünnepi
ebéd maradt meg, és a távoli
rokonok látogatása.

A felsővárosiak a fogadalmi napon hagyományosan fánkkal köszöntik a
fehérváriakat és a máshonnan érkezetteket

Fotó: nzp

Rendszerek épültek és omlottak
össze 1739 óta, szinte nyomot sem
hagyva. Felsőváros viszont a mai
napig őrzi az akkor tett fogadalmát, amiben Szent Sebestyén
közbenjárását kérte.

Fotó: Simon Erika

A szívvel mondott ima meghallgattatik

Az oltárra festett Szent Sebestyén-kép előtt mondott misét a megyés püspök a
város papjainak közreműködésével
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A VVSI legjobb evezőseit díjazták
németh Zoltán

A VVSI evezősei remek
eredményekkel rukkoltak ki
2014-ben, a szövetség díjátadóján ennek köszönhetően hárman
is képviselték a klubot. Tüdő
Kriszta és Vida Erik edzők
tanítványai közül a Mini Kupa
sorozatban nyújtott teljesítménye alapján a tizenegy esztendős
Smolkó Zsuzsanna korosztályában az első helyen zárt, míg a
tavalyi Diákranglistán a lányok
tizenkét éves korcsoportjában
Hunyár Emily, a tizenhárom
éves fiúk korosztályában pedig

Fotó: vvsi.hu

A Velencei-tavi Vízi Sportiskola három
evezőse is a kitüntetettek között
volt a hazai szakszövetség díjátadó
gáláján, melyen a 2014-es esztendő
legjobbjait ismerték el. A VVSI ifjú
tehetségei az elismerések begyűjtése
után az agárdi központ vadonatúj
tornatermében kezdték meg a felkészülést az új szezonra.

A két edző, Tüdő Kriszta és Vida Erik között a díjazott tanítványok:
Hunyár Emily, Smolkó Zsuzsanna és Orisek László

Orisek László végzett második
helyen.
A budapesti díjátadó után az
evezősök megkezdték a munkát
az új szezonra, nem is akármilyen környezetben! Az első
edzést megelőzően adták át
ugyanis a VVSI új agárdi tornatermét, ahol minden feltétel
adott a magas szakmai szintű
szárazedzések megtartásához.

A fejlesztések ezzel még nem
zárultak le. Vida Erik edzőtől
megtudtuk, hogy hamarosan
átadják az új konditermet is,
szeptemberre pedig elkészül a
klub tanmedencéje.
Az agárdi tornaterem kényelmét
várhatóan még két hónapig élvezik a fiatal evezősök, az időjárástól
függően március végén indulhatnak a szabadtéri, vizes edzések.

Sportműsor
Mivel a héten a színvonalában nem, de csapatlétszámát tekintve páratlan
kosárlabda-bajnokságban
éppen az Alba Fehérvár
a „szabadnapos”, így az a
ritka eset fordul elő, hogy
egyetlen fehérvári csapatot
sem fogunk látni hazai pályán. Lehet tervezni családi
programot, ha már a múlt
héten éppen ennek nehézségeiről értekeztünk…
Azért televíziós sportműsor
nélkül így sem maradunk,
ráadásul sosem érdektelen,
ha a Ferencvárossal mérkőzik egy fehérvári csapat.
A női kézilabda-bajnokság
FTC-FKC találkozóját
vasárnap közvetítjük a
Fehérvár Televízióban. A
szerdai Bajnokok városa
sportmagazinban pedig
a kosárlabda lesz a téma,
többek között az Alba Fehérvár jótékony felajánlása
apropóján.

Sok futásból Országfutás Öttusa a Tóvárosiban
somos zoltán

Új és egyedi kezdeményezés a RunCard
Országfutás. Célja, hogy egy nap alatt,
március 14-én a vállalkozó kedvű futók
ott, ahol szeretnék, egyenként akkora
távot teljesítsenek, hogy azok összesítve
kiadják az országhatár hosszát.

Kaiser Tamás

Újabb sportággal bővült a Tóvárosi Általános
Általános Iskola palettája. A jövőben a diákok az öttusa alapjaival is megismerkedhetnek az intézmény falai között. Erről írt alá
együttműködési megállapodást az iskola,
az Alba Öttusa SE, az Alba Volán SC öttusa
szakosztálya és a Magyar Öttusa Szövetség.

A pénteken megkötött megállapodás lényege, hogy az iskola
diákjai a jövőben – a tíz esztendővel
ezelőtt indított vízisport osztály
keretein belül – a vízilabda, az
úszás és a szinkronúszás mellett
az öttusa alapjait is elsajátíthassák.
„Az úszás adott, az atlétikai képzés
remek nálunk, így minden biztosított

ahhoz, hogy diákjaink az öttusával is
foglalkozhassanak. Fontos, hogy olyan
bázisa legyünk az öttusának, ahol
minden feltétel adott a sikeres munkához.” – mondta Szücsné Sajtos
Katalin iskolaigazgató.
Martinek János, a szövetség megbízott főtitkára hangsúlyozta, fontos,
hogy legyenek olyan intézmények,
ahol a gyerekek a tanulás mellett a
sportágukkal is tudnak foglalkozni.
A fővárosban több ilyen iskola is
van, így adta magát a helyzet, hogy
Székesfehérváron is integrálják az
öttusát az iskolai rendszerbe. A Magyar Öttusa Szövetség már tárgyalt
a Kodolányi Középiskolával is, így
biztosított lesz a gyerekek képzése
egészen az érettségiig.
Fotó: Bácskai Gergely

A minimum, amit egy embernek
teljesítenie kell, öt kilométer. Lehet
gyalogolni is, és az se baj, ha egy helyszínre többen jelentkeznek. Van, aki
Jenő és Polgárdi között vállalt hét kilométert, mások a Velencei-tavat fogják

körbefutni nagyobb társasággal, és
akad, aki komplett maratontávot jelölt
meg az Országfutás honlapján. Itt, az
orszagfutas.hu-n regisztrálhat ingyenesen bárki március 14-re. Az esemény
fővédnöke Monspart Sarolta tájékozódási futó világbajnok. Köszöntőjéből
kiderül, sokszorosan körbefuthatjuk az
országot ezen a napon: „A határ hossza
összesen 2246 km. Matematikailag, ha
van 450 jelentkező, és minden futó öt-öt
kilométert vállal, akkor a 2246 kilométer
megvan, és egyszer körbeér a futók hada.
De november 2-án már több mint ezer
jelentkező volt!”

A január közepéig regisztrált útvonalak a honlapon

Martinek János két olimpiai arany- és egy bronzéremmel írta be nevét a sporttörténelembe
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A szoros végjáték nem vígjáték
Somos zoltán

Hóhelyzet van!

Fotó: kosarsport.hu

Sopronban bravúrral nyert, Kaposváron pedig – immár sokadszor a
szezonban – pár ponttal kikapott a
TLI-Alba Fehérvár. Bajnoki szünet
következik, de lesz kosárlabda Fehérváron: harmadszor rendezik meg a
Szent István Kupa utánpótlástornát.

A recept tulajdonképpen
egyszerű: tessék sokkal, nagyon
sokkal vezetni a vége előtt, akkor
nem lesz szoros végjáték – és
vereség. Mert ugyan van még
olyan opció is, hogy egy csapat
megnyeri azokat a meccseket,
amelyek csak az utolsó pillanatokban dőlnek el, de ez a csapat
nem az idei Alba Fehérvár. A
múlt hét alapján úgy tűnik, még
egy tizenegy éves rossz sorozatot megszakítani, egy szinte
bevehetetlen erődben nyerni is
könnyebb a fehérvári kosarasoknak, mint jól kijönni egy szoros
végjátékból.
Szerda előtt Sopronban 2004ben győzött utoljára az Alba.
Csak érdekességképpen: Bojan
Lapov, Jermaine Spivey, Tory
Walker alkotta akkor a fehérvári
légiós triót. Hasonló képességű kontingenssel most sem a
nyolcadik helyen állna a csapat!
Abban az idényben összesen
kettő(!) veresége volt az egész
alapszakaszban, nem is számított szenzációnak, hogy nyert
Sopronban. Hanem most…
Igazság szerint az eltelt tíz év
alatt talán most adtak a legkisebb esélyt erre, hiszen a listavezetőhöz utazott az alulteljesítő
Alba, amely azonban – ahogy
Székely Norbert vezetőedző
fogalmazott – végre igazi csapatjátékot mutatott be. És nyert

A védekezés Sopronban jobban ment Juhoséknak

85-74-re úgy, hogy a negyedik
negyed előtt már húsz pontnál
nagyobb volt az előnye. Így
aztán, bár a hajrában csökkent
a különbség, nem kellett izgulni
a végén: a hat triplát dobó Tóth
Péter és társai visszacsempészték
a reményt a fehérvári szurkolók
szívébe. Ha tud így is védekezni,
dobni és küzdeni az Alba, akkor
akár felfelé is vezethet az útja.
Van honnan, szó se róla.
Ezért is vártuk reménykedve a
kaposvári mérkőzést, amelyre
megerősödött önbizalommal
utazhattak a fiúk. Egy olyan
házigazdához, amely zsinórban
három vereségen volt túl, és en-

Szent István Kupa, harmadszor
Január végére a legjobb U16-os
csapatok beírják naptárukba:
Székesfehérvár, nemzetközi
torna! 2013 óta jönnek el a
kontinens elit klubjai, idén is
itt lesz a Real Madrid-Bayern
München-Cibona-Partizan
négyes. Mellettük egy angol és

Kaiser Tamás

egy spanyol akadémia valamint a
magyar korosztályos válogatott a
Dávid Kornél Akadémia vendége.
Csütörtökön délben dobják
fel először a labdát, vasárnap
16.15-kor kezdődik a 16. meccs,
a döntő. A belépés ingyenes a
Vodafone Sportcentrumba!

nek megfelelően játékosai nem
duzzadtak az önbizalomtól.
A meccs első fele alapján még
mélyebb gödörbe is taszíthatta
volna a Kaposvárt az Alba. Helyenként a Sopronban is látott jó
védekezéssel és újabb triplákkal
elhúztak Kalvéék, ám sajnos a
második félidő már inkább a hibákról szólt. Benne voltak ebben
a játékvezetők is, de a ziccerben
kiejtett, könnyen eladott labdák,
az ezekből kapott kosarak nem
a szürke mezeseken múltak. És
aztán jött a szoros végjáték, ami,
mint tudjuk, nem a Fehérvár
műfaja. Ismét volt esély és helyzet, hogy megmentse a meccset
a csapat, ám az utolsó dobások
idén csak az ellenfélnek jönnek
be. 91-88-ra kikaptak Simonék,
és a soproni bravúr után is csak
a nyolcadik helyről várják, hogy
folytatódjon a bajnokság – számukra február 4-én, a MAFC
otthonában. Hogy addigra lesz-e
változás a keretben, hamarosan
kiderül, úgy tudjuk, javában
keresik az új légióst a vezetők.

Tavaly télen „Edit, a hős”
címmel írtam ugyanitt Miklós
Editről. Most eszembe jutott,
illetve egészen pontosan
eszembe juttatták, vajon
mennyien ismerik azóta a
nevét? Mielőtt továbbolvasna,
álljon meg itt egy pillanatra,
és gondolja végig, ki is lehet
Miklós Edit! Megvan? Igen,
ő az a hölgy, aki a szocsi téli
olimpián parádés teljesítmén�nyel lesiklásban hetedik helyen
végzett a síelők mezőnyében.
Nos, Edit megint villantott,
megint lesiklásban. A St.
Moritz-ban megrendezett
lesikló világkupán a magyar
sísport legjobb eredményét
érte el azzal, hogy harmadik
lett. Értik? Egy magyar hölgy
alpesi síben dobogón!!!
Kérdem én, mennyit hallottunk róla az elmúlt egy
esztendőben? Felismernénk az
utcán? Ja, hogy nem szerepelt
valóságshow-ban, meg nem
énekel közepesen szépen? Igen,
jól érzik…
Valahol ezzel van itt a baj!
Mármint azzal, hogy nem
értékeljük eléggé a valódi
sikereket. Az ember kinyitja a laptopját, felmegy
a netre, és szembejönnek
vele a valóságshowhősök,
akik talán még azt sem
tudják, hogyan kell leírni a
nevüket. És akkor itt van
ez a csíkszeredai születésű
magyar hölgy, aki a világ
egyik legnépszerűbb télisportjában ér el hét határra
szóló sikereket, amikor pedig
elolvad a hó, el is felejtjük.
Rendben van így? Szerintem nem! Vajon melyik a
nagyobb dolog: élő adásban
zabálni és szunyókálni – a
többit hagyjuk is – vagy
legyőzni Lindsey Vonnt?
Azt hiszem, tudjuk a választ. Szóval ne csak akkor
foglalkozzunk Edittel,
amikor hóhelyzet van! Mert
ő megérdemli!
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Óvás alatt játszott meccs
kaiser tamás

„Kovács Anna, aki négy gólt dobott, szerintünk jogosulatlanul lépett pályára szombaton. Az érdiek
átlövője a megelőző találkozójukon az utolsó percen belül piros
lapot kapott, ami automatikusan
egymérkőzéses eltiltást von maga
után. Ezt kedden meg is kapta
a fegyelmi bizottságtól. Az Érd
azonban fellebbezett, és ők úgy
értelmezik a szabályokat, hogy ez
halasztó hatályú. Holott ez – szerintünk – nem így van. Erre nem

Fotó: Kiss László

Szombaton kikapott a Fehérvár KC
az Érdtől 25-20-ra női kézilabdabajnokságban, ez tény. Az érdiek
azonban nem aludhatnak nyugodtan,
a fehérvári klub már a meccs előtt
jelezte, megóvja a találkozót. Az
okokról és a lehetséges következményekről Balássi Imre, a Köfém
SC elnöke beszélt vasárnap este a
Vörösmarty Rádió Fehérvár Aréna
című műsorában.

Mayer Szabináék kikaptak az Érdtől, de nem biztos, hogy a meccs szombat
este véget ért

ad lehetőséget a szabálykönyv. A
nemzetközi szövetség éppen azért
vezette ezt be, hogy ne lehessen
mérlegelni, hogy egy eltiltott játékos melyik találkozót hagyja ki.
Ezt a hazai szövetség is átvette.
Két évvel ezelőtt mi egy hasonló
szituáció miatt maradtunk le a
legjobb négy közé jutásról, akkor a

ferencvárosi Tomori Zsuzsa szabálytalankodott piros lapot érően
a Győr ellen az utolsó percben, így
nem lehetett ott Érden a pályán.
Az Érd akkor legyőzte a Fradit az alapszakasz utolsó előtti
körében. Így elénk kerültek, mi
pedig hiába győztük le őket utána,
maradtunk ötödikek. Néhány

éve Olha Vascsuk járt így, ő is
kihagyta a következő mérkőzést.
Mi az Érd elleni mérkőzés előtt
már jegyzőkönyvbe vetettük, hogy
óvni fogunk. Nem a vereség miatt
tesszük ezt, hanem azért, hogy
mindenki a szabályok szerint
járjon el. Hétfőn benyújtjuk
az óvást, a szövetségnek pedig
tizenöt napja van arra, hogy
összehívja a megfelelő testületet
és döntést hozzon. Több variáció
is előfordulhat. Az egyik, hogy
hagyják a pályán elért eredményt,
és az Érdnek adnak igazat. A
másik, hogy 10-0-val nekünk
adják a két pontot, de az is lehet,
hogy azt mondják, igazunk
van, de az eredmény marad, és a
jövőben változtatnak a szabályokon. Ha az Érdnek adnak igazat,
az nagyon veszélyes helyzetet
teremtene a szabályértelmezés
terén. Mi a fair play szellemében
azt tartanánk igazságosnak, ha
újrajátszanánk a mérkőzést, de
Kovács Anna nélkül!”

Egy lépésre a rájátszástól a Volán
Nem hibázott a hazai meccseken a
Fehérvár AV 19, a Klagenfurt és az
Innsbruck legyőzésével már csak
egy lépés választja el Rob Pallin
együttesét a rájátszástól. A Fehérvári
Ördögök két fordulóval az alapszakasz vége előtt három pont előnnyel
állnak a hatodik, még felsőházi
középszakaszt, ezzel együtt biztos
rájátszást jelentő helyen.

Két meccs, két győzelem. Nem
titkoltan duplázásra készült a
Fehérvár AV 19 az EBEL 41. és 42.
fordulójában a Klagenfurt illetve az
Innsbruck ellen. Kovács Csabáék
bicskája nem is tört bele a feladatba,
bár a két hazai meccs egyáltalán
nem bizonyult könnyűnek. A Klagenfurt ellen Boivin és Banham találataival már a 17. percben 2-0 volt
a Volánnak, ám innen is egyenlíteni
tudott a vendég csapat, kihasználva
a játékvezetők kiállításhullámát,
mellyel a fehérváriakat sújtották.

A hosszabbításban aztán nemes
elégtételt vett a hazai gárda: Kovács
Csaba gólja eksztázisba hozta az
ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnok
közönségét.
Az Innsbruck ellen már egy –
de csak egy – fokkal könnyebb

dolga volt Rob Pallin vezetőedző
legénységének. Nem játszott jól a
Volán, de irányította a meccset, és
a 27. percben Wehrs bombájával a
vezetést is megszerezte. Erre még
felelt az Innsbruck Siddall révén, de
az utolsó harmadban már nem volt

Fotó: Kiss László

németh zoltán

Kovács Csaba igazi vezérként mindkét hazai meccsen betalált, oroszlánrészt
vállalva a Klagenfurt és az Innsbruck legyőzéséből. A gólokra pénteken is
szükség lesz, hiszen a rájátszás küszöbére lépett a Fehérvár.

esélye a pontszerzésre a tiroli gárdának: Kovács Csaba rövid sarkos
és Sarauer üres kapus gólja 3-1-es
fehérvári győzelmet jelentett.
„Nagyszerű hétvégét tudunk magunk
mögött. Az volt a terv, hogy a védekezésünk szilárd legyen, és ez meg is
valósult. Rengeteg lövést blokkoltunk.
De ki kell emelnem a támadókat
is, akik szenzációsan segítettek be a
bekkeknek. Sokat követelő edző vagyok,
mindenkitől 110 százalékot várok el.
Ma azonban 120 százalékot kaptam!”
– értékelt a meccs után Rob Pallin
vezetőedző.
A 120 százalékra szükség lesz a
folytatásban is, hiszen a csapatot
már csak egyetlen lépcsőfok választja el a nagy cél, a rájátszásba jutás
kivívásától. A középszakasz felsőházát jelentő hatodik pozícióban
tanyázó Volán előnye három pont
a Bolzanóval szemben, így a képlet
roppant egyszerű: amennyiben nyer
a csapat január 30-án Innsbruckban,
már biztos résztvevője az EBEL
play-off körének!

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
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 2 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

A Fehérvár Televízió műsora
2015. január 26-tól február 1-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. 26. HÉTFŐ

2014. 01. 27. KEDD

2014. 01. 28. SZERDA

2015. 01. 29. CSÜTÖRTÖK

2015. 01. 30. PÉNTEK

2015. 01. 31. SZOMBAT

2015. 02. 01. 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
– ismétlés Műsorvezető:
Vakler Lajos. Vendég:
Dr. Lukácsy József
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés Műsorvezető:
Látrányi Viktória. Vendég:
Szenczy Sándorné
11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés Műsorvezető:
Schéda Szilvia. Vendég:
Kozma Ágnes
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés Műsorvezető:
Látrányi Viktória. Vendég:
Dávid Erzsébet
14:05 Napi színes – ismétlés
14:10 Kincsesláda – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés Műsorvezető:
Látrányi Viktória.
Vendég: Lakatos Tibor
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Balatoni utazás –
ismeretterjesztő film 4. rész
16:00 Balatoni utazás –
ismeretterjesztő film 5. rész
16:30 Fehérvári beszélgetések –
ismétlés. Műsorvezető:
Vakler Lajos. Vendég:
Dr. Lukácsy József
17:00 A Fehérvár TV archívumából
17:30 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Nagy Judit
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Épí-Tech Magazin – ismétlés
19:50 Trópusi hőség – Halál a
parton – am. sorozat (12)
20:50 Fehéredő múlt – Áttörő
fény – dok. film 3.rész
22:20 Napi színes – ismétlés
22:30 FehérVászon – filmes magazin
23:00 Jó estét, Fehérvár! – ism
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 –
ismétlés Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Nagy Judit
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés Műsorvezető:
Látrányi Viktória. Vendég:
Szenczy Sándorné
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések –
ismétlés Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég: Kozma Ágnes
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:35 A Fehérvár TV
archívumából – ismétlés
14:00 Napi színes – ismétlés
14:10 Kincsesláda – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések –
ismétlés Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Lakatos Tibor
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Balatoni utazás –
ismeretterjesztő film 6. rész
16:00 Balatoni utazás –
ismeretterjesztő film 7. rész
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés Műsorvezető:
Vakler Lajos. Vendég:
Dr. Lukácsy József
17:00 A Fehérvár TV archívumából
17:30 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bencze András
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Trópusi hőség – Üzérek
– am. sorozat (12)
20:50 FTC – Fehérvár KC kéziladbamérkőzés közvetítése felvételről
22:20 Napi színes – ismétlés
22:30 FehérVászon –filmes
magazin – 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
15:10
16:30

17:00
17:30
17:50
18:00
18:05
18:30
19:00
19:45
20:15
20:20
21:30
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
Üzleti negyed – gazdasági
magazin – ismétlés
A Fehérvár TV
archívumából
Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
Fehérvár KC – Érd
kézilabda-mérkőzés
– ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés Műsorvezető:
Schéda Szilvia. Vendég:
Rosta Károly
Üzleti negyed – gazdasági
magazin – ismétlés
Köztér – ismétlés
Napi színes
Hírek
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Dr. Lukácsy József
A Fehérvár TV archívumából
Jó estét, Fehérvár!
Agrárinfó
Hírek
Seuso kedd – Rejtélyek
nyomában
Filmválogatás a Fehérvár
TV archívumából Benne:
Mária áldás – Szénégető
Jó estét, Fehérvár! – ism.
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
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
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Dr. Lukácsy József
Agrárinfó – ismétlés
Esti mérleg – ismétlés
Napi színes
Hírek
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vátrányi
Viktória. Vendég:
Szenczy Sándorné
A Fehérvár TV archívumából
Jó estét, Fehérvár!
Paletta – kulturális magazin
Hírek
Világjobbítók –
magyar film (12)
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
21:20
22:00
22:45
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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: Látrányi
Viktória. Vendég:
Szenczy Sándorné
Paletta – ismétlés
Esti mérleg – ismétlés
Napi színes
Hírek
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Kozma Ágnes
A Fehérvár TV archívumából
Jó estét, Fehérvár!
Bajnokok városa –
sportmagazin
Hírek
Fehéredő múlt – Kereszttől a
félholdig – dok. film 1. rész
Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
Benne: Lecsó 2014
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
21:10
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
Bajnokok városa – ismétlés
A Fehérvár TV archívumából
Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Kozma Ágnes
Bajnokok városa – ismétlés
Esti mérleg – ismétlés
Napi színes
Hírek
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Dávid Erzsébet
A Fehérvár TV archívumából
Jó estét, Fehérvár!
Együtt – családi magazin
Hírek
Fehéredő múlt – Uram,
maradj velem! – dok.
film 2. rész
Temesvár 25 – Szabadon,
magyarnak lenni – riportfilm
Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

07:00
07:45
08:00
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
21:30

22:05
22:25
23:00

Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
Képes hírek
Élő közvetítés
Székesfehérvár Megyei
Jogú Város közgyűléséről
Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
Együtt – ismétlés
A Fehérvár TV archívumából
Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Dávid Erzsébet
Együtt – ismétlés
Esti mérleg – ismétlés
Napi színes
Hírek
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Lakatos Tibor
A Fehérvár TV archívumából
Jó estét, Fehérvár!
Köztér – közéleti magazin
Honvéd7 – honvédelmi
magazin
Hírek
120-as tempó –
magyar film (12)
„A csikidam örök és
megbonthatatlan!”
R-GO-koncert az
Agárdi Popstrandon
Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
Köztér – ismétlés
Képes hírek

