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Elismerés a Tourinform irodának

Az idei turisztikai gálán F. Szegő Krisztina vehette át a rangos elismerést

Székesfehérvár lesz az Uta-
zás kiállítás díszvendége

A város sokszínűségét bemutató impo-
záns standon Székesfehérvár történelmi 
múltja mellett nagy hangsúlyt fektet-
nek az újkori sikerek megismertetésére 
is. Az óriásbábok segítségével invitálják 
majd a látogatókat a Székesfehérvári 
Királyi Napok programsorozat esemé-
nyeire, a Szent István nyomában című 
belvárosi sétára, a Nemzeti Emlék-
hely megtekintésére, míg a fiatalabb 
korosztály barangolhat a Hetedhét 
Játékmúzeumban és a Koronás Parkban 
is. Az Utazás 2015 kiállítás résztvevői 
nemcsak képekben, de ízekben és 
illatokban is kapnak ízelítőt a városból. 
A Milka csokit Székesfehérváron gyártó 
cég látványos meglepetéssel készül a 
kiállításra: bemutatják az Országalma 
csokoládét. A látogatók megkóstol-
hatják a „Magyarország tortája 2014” 
címmel büszkélkedő Damniczki Balázs 
egyedi kézműves remekeit is.

Bácskai GerGely

Rendezett környezetben jobban megy a tanulás

A bővítés során a meglévő épület dél-keleti homlokzatához kapcsolva került kialakításra az  új 
közösségi központ

csaBai Dorina

Választókerületi
programok

A tavalyi év kiemelkedő szakmai teljesítmé-
nyéért az „Év Tourinformiroda-fenntartója” 
díjat a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú 
Nonprofit Kft. kapta. A Városház téri irodába 
több mint húszezer látogató tér be évente, és 
több száz telefonos és internetes ajánlatkérés 
érkezik hozzájuk hetente. 

A feketehegyi és szárazréti gyerekek szeptem-
ber óta már a megújult iskolájukban forgat-
hatják tankönyveiket. A Vörösmarty Általános 
Iskola tagintézményében belső átalakításokat 
és felújítási munkálatokat hajtottak végre. 
Felépült az új közösségi központ is, amely déle-
lőttönként tornateremként, tanítási időn kívül 
pedig közösségi térként funkcionál. A központ 
és az iskola mellett új parkolót és zöldterületet 
is kialakítottak.

Cser-Palkovics András polgár-
mester és Szigli István, a terület 
képviselője hétfő délelőtt közösen 
tekintette meg a szeptemberben 
és az év végén befejezett felújítási 

SZÉPHŐ Zrt.
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 .
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár,  
Pf. 120.
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Honlap: www.szepho.hu
E-mail : info@szepho.hu

Ügyfélszolgálat
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 . 
E-mail : ugyfelszolgalat@
szepho.hu
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Ügyfélfogadás
Hétfő, kedd, szerda:
7:30-12:00 és 12:30-15:30
Csütörtök: 7:00-19:00
Péntek: 7:30-12:00

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Raktárak:
• Mura u. 2. szám alatti telephelyen fűtött 

és fűthető műhelyek, fűtetlen raktárak, 
konténerek;

• József Atti la kollégiumnál (Hosszúsétatér 
felől) 68 m2-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: 22/541-307
e-mail : info@szepho.hu;
  ingatlankezeles@szepho.hu

munkálatokat, majd sajtótájékoz-
tatón számoltak be a beruházás 
részleteiről.
Cser-Palkovics András úgy látja, a 
projektnek köszönhetően egyszerre 
többféle problémát is sikerült meg-
oldani a városrészben. A terület 
képviselője szerint a szellemi bázis 
létrehozása és megújítása része 
annak a tervnek, melyet tíz-tizenöt 
évvel ezelőtt álmodtak meg.
A közösségi központ kialakítására 
és az iskola felújítására több mint 
231 millió forintot, a parkoló ki-
alakítására közel 23 millió forintot 
fordítottak. A fejlesztések költségét 
teljes mértékben az Európai Unió 
és a magyar állam biztosította.
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Észak-Palotaváros

Viza Attila

A választókerület képviselője 
minden hónap második hétfő-
jén, legközelebb február 9-én 
tart fogadóórát 16 óra 30 perctől 
az István Király Általános 
Iskolában.

Felsőváros

Földi Zoltán

Felsőváros önkormányzati 
képviselője legközelebb február 
5-én, csütörtökön 17 órától 19 
óráig tart fogadóórát a Király-
kút Emlékházban (Mikszáth 
Kálmán utca 25.).

Almássy- és Fáy-telep, 
vezér és író utcák

Deák Lajosné

A választókerület képviselő-
je legközelebb február 9-én, 
hétfőn 17 órától 19 óráig tart 
fogadóórát a Királykút Em-
lékházban (Mikszáth Kálmán 
utca 25.). Meghívott vendége 
Botos László körzeti megbízott 
lesz.

Az önkormányzat turisztikai cége 
2009-ben jött létre. Feladatuk 
Székesfehérvár, mint egységes 
turisztikai célpont  marketingte-
vékenységének ellátása a helyi 
turizmusban érdekelt résztvevők 
összefogásával. Az iroda évek 
óta aktív szerepet vállal a város 
turizmusának élénkítésében, 
aktuális információkkal, többnyel-

vű kiadványokkal áll a turisták 
rendelkezésére.
„Kiemelt termékünk a kulturális turiz-
mus, a városlátogatás, de egyre jobban 
támaszkodunk a programturizmusra 
is. Kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy 
városunkban minél több nívós és nagy-
szabású esemény legyen, akár nagy fesz-
tivál, akár sportesemény.” – mondta 
F. Szegő Krisztina, a cég ügyvezetője.
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A Középnyugat-magyarországi Közle-
kedési Központ Zrt. cégjogi átalakulás 
eredményeként jött létre az Alba Volán és 
a Vértes Volán jogutódjaként. A cég január 
1-től helyi és helyközi közösségi közleke-
dési feladatokat lát el. A buszokon feltűnt 
misztikus “KNYKK” betűszó tehát nem a 
könyékkel kapaszkodó vagy könnyekkel 
küszködő utasokra utal, hanem az új cég 
nevére...

Az amerikai nagykövet avatta fel az Alcoa új üzemét
Colleen Bell első hivatalos programján az Alcoa új üzemében járt

Az Egyesült Államok új budapesti nagykövete avatta fel a székesfehérvári üzemet

stefkó krisztina

Új buszok Székesfehérváron

Az Alcoával múlt héten kötött megállapodásnak köszönhetően Fehérváron gyártott keréktárcsákkal szerelik fel a városi buszokat

Heiter DáviD tamás

Az alumínium keréktárcsa, ami az Alcoa új üze-
mében készül, a cég leginnovatívabb terméke. A 
kamion-, busz- és trélergyártók teljes európai 
piacát Magyarországról látják el. A beruházás-
sal megduplázódik a Dura-Bright EVO felület-
kezelésű keréktermékek gyártókapacitása. A 
felületkezelt termékek tízszer ellenállóbbak a 
korrózióval szemben, könnyen tisztíthatók és 
hosszabb ideig néznek ki újnak.  

Az Alcoa-Köfém nyugdíjba vonuló 
vezérigazgatója, Forgó Béla kö-
szöntötte elsőként az üzemavató 
vendégeit, köztük Colleen Bell ame-
rikai nagykövetet és Szíjártó Péter 
külügyminisztert. Beszédében 
Forgó Béla elmondta, hogy 1997-
ben egy évet az Egyesült Államok-
ban töltött. Ekkor bizonyosodott 
meg végleg arról, hogy jó döntést 
hoztak, amikor az Alcoával kötöt-
ték össze a sorsukat. Az amerikai 
gazdaság kiemelkedő vállalata jött 
Magyarországra, melynél külön ér-
ték az ember, a munka- és környe-
zetvédelem, a társadalmi felelősség-
vállalás. Az innováció, a komplex 
rendszer, az átlátható működés a 
magyar kreativitással, a magyarok 
szakértelmével és hatékonyságával 
párosulva sikerre volt ítélve.

Hat új autóbuszt helyeztek forgalomba 
januárban városunkban. A járműveket a helyi 
közlekedési társaság összesen nettó 109 millió 
forintért szerezte be. A szolgáltatás színvo-
nalának javításával a közösségi közlekedés 
népszerűségét szeretnék emelni. 

A Jancsár úti végállomáson szerdán 
délelőtt mutatták be azokat az 
új buszokat, amiket a Középnyu-
gat-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt. már januárban forga-
lomba helyezett Székesfehérváron. 
A hat autóbuszt tavaly év végén 
szerezte be a helyi közlekedési 
társaság, összesen nettó 109 millió 
forint értékben. Ezzel a fejlesztés-
sel a legidősebb járművek helyére 
korszerűek kerültek.
Székesfehérvár polgármestere a 
buszok bemutatásakor elmondta, 
hogy fontos a közösségi közle-
kedés arányának növelése váro-
sunkban. Utalt rá, hogy 2012-ben 
veszélybe került  a tömegközle-
kedés Fehérváron. Cser-Palkovics 
András az azóta eltelt időszakot 
pozitívan értékelte. Az önkor-
mányzat egy évben 224 millió 
forintot biztosít helyi buszközle-
kedésre. Ezen felül évi 63 millió 
forinttal a múlt adósságait rendezi. 
Ezeket az összegeket a költségve-
tésben biztosítják. A polgármester 
célként tűzte ki, hogy a bérlet és 
a jegyárak a jövőben továbbra se 
emelkedjenek.

Az üzemavatón az Amerikai Egyesült 
Államok új budapesti nagykövete 
elmondta: az üzemcsarnok létesítése 
is alátámasztja az erős kereskedelmi 
kapcsolatok létezését az Egyesült Ál-
lamok és Magyarország között. „Nagy-
követként szándékomban áll keményen 
dolgozni azon, hogy tovább fejlesszük az 
amerikai és magyar cégek együttműködé-

sét, melynek célja, hogy további gazdasági 
fejlődést érjünk el mindkét országban.” – 
ígérte Colleen Bell.
Magyarország és az Egyesült 
Államok gazdasági együttműködé-
se kiemelkedően fontos szerepet 
játszik a magyar gazdaság teljesít-
ményének folyamatos növekedésé-
ben – hangsúlyozta a külgazdasági 

és külügyminiszter az üzemavatón. 
Szíjjártó Péter szerint az Alcoa új 
beruházásával a magyar-amerikai 
gazdasági együttműködés sikertör-
ténetének újabb fejezete indul el.
Székesfehérvár polgármestere is 
üdvözölte a beruházást. Cser-Palko-
vics András örömét fejezte ki, hogy 
az Egyesült Államok új budapesti 
nagykövetének első hivatalos 
útja Székesfehérvárra, az ország 
történelmi fővárosába vezetett. A 
polgármester az Alcoa és a város 
közötti kiváló együttműködés 
jövőjével kapcsolatban egy bejelen-
tést is tett az üzemavatón: a város 
a helyi közlekedésért felelős céggel 
közösen úgy döntött, hogy a szé-
kesfehérvári autóbuszokra mostan-
tól kezdve az itt gyártott kerékal-
katrészek kerülnek. A kimutatások 
szerint más buszvállalatoknál öt 
százalékot is elérő üzemanyag-meg-
takarítás volt tapasztalható, miután 
lecserélték az acél keréktárcsákat 
az Alcoa kovácsolt alumíniumke-
rekeire.
Az új üzem több mint hárommilli-
árd forint értékű beruházás kereté-
ben készült el, melyhez a magyar 
kormány egymilliárd forinttal járult 
hozzá. A fejlesztés harmincöt új, 
állandó munkahelyet teremtett.
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Ez év decemberében az Európai 
Unió szabályai szerint új közbeszer-
zési eljárást kell kiírni a városi busz-
közlekedés biztosítására, hiszen 
a jelenleg szolgáltató társaságnak 
lejár a szerződése. Az önkormány-
zat szeretné elérni, hogy tovább 
bővüljön a menetrend és fejlődjön 
az eszközpark.
Németh Tamás, a Középnyugat-ma-
gyarországi Közlekedési Központ 

Zrt. vezérigazgatója a témával 
kapcsolatban lapunknak elmondta, 
hogy a célok egyeznek, és bízik 
benne, hogy a közszolgáltatói szer-
ződésre kiírt pályázaton sikeresen 
tudnak indulni. A mostani fejlesz-
téssel kapcsolatban kiemelte, hogy 
a négy csuklós és két szóló autóbusz 
jobb komfortfokozattal rendelkezik 
az eddigieknél, és kevesebb káros 
anyagot bocsátanak ki.
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Requiem a Don hőseiért

A könyvbemutatón Lukácsy József beszélgetett Bobory Zoltánnal, az antológia szerkesztőjével

vakler lajos

naGy zoltán Péter

naGy zoltán Péter

Első báli diákrandi Fehérváron Hétvégén kell a
fehérváriak szavazata

Kultúrszomj

A városháza dísztermében mutatták be a múlt 
héten a “Farkasszélben – Requiem a Don 
hőseiért” című antológiát, mely Székes-
fehérvár önkormányzata és a Vörösmarty 
Társaság közös gondozásában, Bobory Zoltán 
szerkesztésében jelent meg.

Bobory Zoltán már 1992-ben is 
bátran nyúlt a méltatlanul elfele-
dett versekhez. Az antológia szer-
kesztőjeként különleges feladatra 
vállalkozott: méltó emléket állítani 
legnagyobb nemzeti sorstragédiá-
ink egyikének.
A II. magyar hadsereg veszte 
száznyolcvanezer magyar honvéd 
életébe került. Hiába várták vissza 
gyermekeiket, unokáikat fénylő 
szemmel az édesanyák és nagyma-
mák, soha nem érkeztek haza.
Püski Sándor segítségével a kor 
legnagyobbjai jegyezték le gon-
dolataikat, mindazt, amit emelt 
fővel hozzátehettek a túlélők 
mindennapjaihoz. Nem feledhet-
jük a kötet csodálatos címlapját, 
hiszen Pinke Miklós lehajtott fejű, 
fejkendős asszonya ma is hivatott 
emlékeztetni bennünket az urivi 
áttöréskor és a visszavonuláskor 
elszenvedett veszteségeinkre. A 
Requiem szó pedig Nemeskürty 
Istvánra utal, aki elsőként pub-
likálhatta katonáink tragikus 
sorsát.

Január utolsó péntekén rendezték meg a Városi 
Diákbált a Szent István Művelődési Házban.

A szervező Székesfehérvári Di-
áktanács örömmel nyugtázhatta, 
hogy első ifjúsági báljára minden 
jegy elkelt. Hagyományteremtés-
nek ez jó kezdet. Sokan állítják, 
hogy a bál ma már nem éppen 
fiatalos műfaj, de ennek alaposan 
ellentmondott a pénteki rendez-

Színházi programok február 
6-tól 15-ig

Versengő Zenebónia
Február 6., 12. és 13. 10 óra Pelikán 
Kamaraszínház
Mesejáték a hangokkal, a ritmusokkal 
és a hangszerekkel.

Vérnász
Február 6., 7. és 10. 19 óra Vörösmarty 
Színház
Drámai ballada, balladás tragédia. 
Szerző: Federico García Lorca.

Edith és Marlene
Február 6. 7. és 15. 19 óra Pelikán 
Kamaraszínház
A drámai élettörténetek mellett nagy 
hangsúlyt kap az előadásban a két 
világhírű előadóművészt összekötő 
kapocs, a zene, és felhangzanak a jól 
ismert sanzonok.

Kiss Márton: Pilonon
Február 7. 19 óra A Szabadművelődés Háza
A Prospero Színkör előadása.

Bor, mámor, szerelem
Február 8. 17 óra Vörösmarty Színház
A legnagyobb operettslágerek csendülnek 
fel a művészek előadásában, akik rendha-
gyó módon nemcsak a színpadon komédi-
áznak, hanem a széksorok között is.

Momo
Február 10. és 11. 15 óra Pelikán Kama-
raszínház
Zenés mesejáték. Közreműködnek a 
Nemes Nagy Ágnes Színészképzés 
hallgatói.

My Fair Lady
Február 11. 19 óra Vörösmarty Színház
A Broadway után Eliza Doolittle, a 
rikácsoló virágáruslány és Henry 
Higgins, a fonetika professzora a mozi-
vásznat is meghódította George Cukor 
világhírű filmjében. Most a Vörösmar-
ty Színházban folytatja hódító útját a 
My Fair Lady.

A padlás
Február 12. 15 óra és február 13. 17 óra 
Vörösmarty Színház
Félig mese, félig musical 9-től 99 éves korig.

A félkegyelmű
Február 12. 19 óra Kozák András Stú-
dió Színmű. Szerző: F. M. Dosztojevsz-
kij. Az előadás megtekintése 16 éven 
aluliaknak nem ajánlott!

Kulturális programok
 
Mária földjén
Február 9. 17.30 Szent István Művelő-
dési Ház
Filmes vetítés közkívánatra.

Jézus élete
Február 12. 18 óra A Szabadművelődés Háza
Festménykiállítás, melyen Aknay Já-
nos, ef. Zámbó István és Tábori Csaba 
festőművészek alkotásai tekinthetők 
meg. A tárlathoz kapcsolódó progra-
mok folyamatosan zajlanak március 
5-ig, a kiállítás zárásáig.

Kultúrházak éjjel-nappal
Február 13-15.
Városunkban számos közművelődési 
intézmény csatlakozik idén is az országos 
akcióhoz, melyet farsang utolsó hétvégéjén 
rendeznek meg az ünnepkör jegyében.

Bobory Zoltán és a hozzá csatla-
kozó kiváló írók és költők, korunk 
legjelentősebb irodalmi alkotói 
igazi hazafiként mondják el mind-
azt, ami évtizedekig tiltott volt.
A kötetbemutatón újra megtanul-
hattuk, hogy Serfőző Simon, Csa-
nádi Imre, Csoóri Sándor, Sinka 
István, Utassy József, Bella István, 
Sobor Antal igenis hitt abban, 
hogy velünk él a második világé-
gés története, és az urivi áttörést 

Serfőző Simon

Feledésből az emlékmű
Mintha nyugalom levegőzne,
megnyugvás csöndlene.
Csak a hallgatást hallani.
mintha minden rendjén lenne.

követően elveszett nemzedék 
örökké köztünk marad.

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a

Leopold, Ádám, Bálint és Péter izgulnak, de 
készen állnak a megmérettetésre

A bálok sajátossága, hogy érkezéskor mindenki vigyáz rá, hogy rendben legyen az él a nad-
rágon, sima legyen a szoknya. Aztán mindenkin úrrá lesz a tánc, azon pedig a jókedv – akkor 
indul be igazán a bál!

Február 7-én lépnek színpadra a fehérvári 
fiatalok A DAL versenyen, és várják a nézők 
szavazatait.

vény, ahol még a városvezetés 
is a vendégsereghez fiatalodott. 
Megnyitójában Cser-Palkovics 
András polgármester jelezte is, 
hogy jó fiatalok között lenni, 
fiatalnak érezni magát. Mészáros 
Attila alpolgármester is inkább a 
táncot választotta a protokoll he-
lyett. Kétszáz fehérvári ifjú jött el a 
város diákbáljába, a visszajelzések 
alapján úgy fest, lesz folytatása 
a rendezvénynek, és hagyomány 
születik Székesfehérváron.
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Egyetlen fehérvári érdekeltségű 
zenekar az Other Planet együttes, 
amelyiknek esélye van arra, hogy 
bejusson az Eurovíziós Dalverseny 
idei bécsi döntőjébe, de ehhez 
a fehérvári nézők szavazatára is 
szükségük van. A hazai válogató 
utolsó fordulóját szombaton 20 óra 
25 perctől közvetíti az M1 televízió.
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látrányi viktória

Nézze meg riportunkat Váradi Eszter Sárával a Fehérvár Televízióban! Paletta kultu-
rális magazin február 10-én 19:45-kor!

„Köszönjük, Seuso, hogy elrejtetted a kincset!”
Vasárnap véget ért a történelmi jelentőségű tárlat

Sokat várt pillanat: hosszú sorokban kígyóznak az emberek a Fő utcán, hogy bejussanak a 
Szent István Király Múzeumba 

Keserédes hangulat boldogsággal ötvözve

Időutazás Váradi Eszter Sárával – lágy dallamok a sanzonok világából

látrányi viktória

Elbúcsúzott Székesfehérvár a Seuso-kincsektől. 
Óriási érdeklődés volt a hétvégén, vasárnap 
a Fő utcán hosszú sorokban várakoztak az 
emberek, hogy bejuthassanak a kiállításra. 
A szombati ünnepélyes zárórendezvény után 
ugyanis ingyenesen látogathatták az érdek-
lődők a kiállítást. Alig négy hónap alatt közel 
harmincötezren nézték meg a páratlan római 
kori leletegyüttes hat darabját.

A Seuso-kincs a római császár-
kor késői szakaszának egyik 
legjelentősebb ezüst ötvösmű-
vészeti lelete. A Kr. u. 4. század-
ban készült nagyméretű ezüst 
edényekből és az elrejtésükhöz 
használt réz üstből áll. Nevét az 
egyik tálon feliratban megnevezett 
tulajdonosáról kapta. Darabjai egy 
ünnepi lakomakészlet jellegzetes 
tartozékai, köztük tisztálkodáshoz 
használt edényekkel. Feltehetően 
egy barbár támadás elől menekül-
ve rejtették el.
A fehérvári tárlat zárását követően 
éjszaka szigorú biztonsági intéz-
kedések mellett szállították el a 
műtárgyakat. A felbecsülhetetlen 
értékű kincs darabjai a Magyar 
Nemzeti Múzeumba kerültek, ahol 
tudományos vizsgálatoknak vetik 
őket alá. A Fehérvár magazin Ná-

Zene a javából. Így jellemezhetnék a Viktória Központ szerda esti programját. A rendezvényen 
igazán meghitt pillanatokkal ajándékozta meg közönségét Váradi Eszter Sára. A Vörösmarty Színház 
művésze sanzonokkal és könnyed dallamokkal szórakoztatta a nagyérdeműt. 

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 . 
Telefon:
(22) 510-731 , 541-388 
E-mail : ugyfelszolgalat@
szepho.hu

Társasházkezelés
Ügyfélfogadás
Hétfő, kedd, szerda:
7:30-12:00 és 12:30-15:30
Csütörtök:
8:00-12:00 és 12:30-20:00
Péntek: 7:30-12:00

A Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszol-
gáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
munkatársat keres

JOGÁSZ
munkakörbe 

Feladatok:
• szerződések, egyéb okiratok szerkesztése
• szerződések véleményezése
• jogi kutatómunka
• adminisztratív teendők ellátása
• vállalatirányítási rendszerből nyert adatok 

alapján kimutatások készítése, javaslattétel 
jogi eljárások megindítására

• kapcsolattartás szerződéses partnerekkel

Elvárások:
• jogi diploma
• jó kommunikációs készség
• határozott , magabiztos fellépés
• pontos, precíz, önálló munkavégzés
• erős felhasználói szintű számítógépes ismeretek
• csapatmunkára, együttműködésre való készség
• kiváló kommunikációs készség szóban és 

írásban

Előny:
• közbeszerzési eljárásokban szerzett tapasztalat
• munkatapasztalat, gyakornoki tapasztalat

Amit kínálunk:
• hosszú távú munkalehetőség
• családbarát munkakörnyezet

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelö-
lésével a humanpolitika@szepho.hu e-mail címre 
várjuk legkésőbb 2015. február 6-ig.

dorfi Gabriellát kérdezte a tudomá-
nyos vizsgálatokról.
„A vizsgálatok során a tárgyak felüle-
tén található anyagmaradványokkal 
foglalkoznak majd a szakemberek. Ha 
megfelelő mennyiségben és minőség-
ben állnak rendelkezésre ugyanis ezek 
a minták, akkor árulkodhatnak arról 
a helyről is, ahol a kincs az elmúlt 
másfél ezer évben volt, és arról is, ahol 
átmenetileg elrejtették. Foglalkoznak 
majd a tárgyakhoz és a díszítésükhöz 
felhasznált anyagok által hordozott 
információkkal is, amik árulkodhatnak 
az ezüstedények készítése során alkal-

mazott technikáról, az alapanyagok 
származási helyéről.” – mondta el a 
régész.
A kiállítás kapcsán sokan várták 
azt, hogy a Seuso-kinccsel kapcso-
latos rejtélyes ügy közelebb kerül-
het a megoldáshoz, új információk 
látnak napvilágot, esetleg tárgyak 
kerülnek elő. A kincs ezer szállal 
kötődik a megyéhez. A megta-
láló Polgárdiban élt, és lehetnek 
még tárgyak a térségben. „Voltak 
a kiállításon olyanok, akik Polgárdi-
ból érkeztek, és a tárlatvezetés után 
megkerestek információkkal. Az ügy 

megoldásában közreműködő szakem-
berekkel segítettem felvenni nekik 
a kapcsolatot. Volt olyan idős férfi, 
aki egy ezüst tálat is behozott, amit 
megvizsgáltam. Sajnos erről kiderült, 
hogy újkori tárgy, de úgy érzem, si-
került felkeverni az állóvizet. Fontos, 
hogy tudják az emberek, hogy tisztítás 
nélkül ezek a tárgyak feketés-szürkés 
színűek lehetnek. Akik megfogták a 
kincs egyes darabjait, mindannyian 
meglepődtek azok súlyán, hiszen na-
gyon nehezek. Az sem elképzelhetet-
len, hogy valaki nem is sejti, micsoda 
érték van a tulajdonában. Lehet, hogy 
épp a kutyáját itatja egy edényből az 
udvaron, vagy a nagymama padlásán 
hever egy-két tál. Érdemes minden 
ilyen darabot behozni a múzeumba és 
megmutatni. Nagyon szívesen segítek 
ebben, mert mindez közelebb vezethet 
minket ahhoz, hogy hitelesen bizo-
nyítható legyen: itt van a Seuso-kincs 
otthon, innen származik.” – össze-
gezte Nádorfi Gabriella.
A tárlat mindenkit elvarázsolt, 
sokan többször is megnézték. 
Hosszú órákon keresztül olvas-
hatnánk a vendégkönyveket, 
hogy kinek mi volt a véleménye. 
A legkedvesebb gondolatot a 
címsorban olvashatják, s valóban: 
tényleg köszönjük!
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Csíki egyetemisták Fehérváron
Február első vasárnapján érkeztek városunkba 
a Sapientia Egyetem csíkszeredai karának 
kommunikáció- és médiaszakos hallgatói. 
Az erdélyi egyetem a Budapesti Gazdasági 
Főiskolával ápol szoros kapcsolatot. A főiskola 
egyik gyakorlóintézménye a Fő utcai Igéző, 
ezért látogattak a kommunikációszakos hall-
gatók Fehérvárra.

A hallgatók bepillantást nyerhettek a tévés kulisszák mögé, ahol a híradós műsorvezetők által 
használt súgót is kipróbálhatták

LeffeLhoLcz Marietta

A kommunikációszakos hallgatók a Fehérvár Televíziónál gyűjtöttek gyors szakmai tapasztalatokat. Több fiatalban is felmerült, hogy Fehérváron 
próbálja meg letölteni szakmai gyakorlatát.

Nem volt kérdés, hogy a Fehérvár Médiacentrum mellett a magyar kultúra bölcsőjét is meg kell 
ismerniük az erdélyi hallgatóknak, hiszen ezek a fiatalok lesznek a székelység kommunikáto-
rai, akik az erdélyi magyarságnak megmutathatják Székesfehérvár jelentőségét – mondta 
Nagy Judit, a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Karának adjunktusa, aki a 
fiatalok idegenvezetője is volt. Szabó Petra

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottságának 39/2015. 
(I. 15.) számú határozata értelmében az Önkormányzat a tulajdonában lévő 
alábbi lakásokat piaci alapon adja bérbe:

A további pályázati feltételek és a pályázati nyomtatvány elérhető a http://lakaslicit.sze-
kesfehervar.hu/ weboldalon, illetve Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatal Ügyfélszolgálati Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.).

Cím

Havranek József 
utca 10. fsz. 2.

Kossuth utca 3. 
tetőtér 6.

Rákóczi F. utca 
26. II/8.

Alapterület

69 m2

50 m2

44 m2

Szobaszám
 
2

1

1,5

Komfortfokozat

komfortos

összkomfortos

összkomfortos

Költségelvű lakbér 
- induló ár (Ft/hó)

37.950,-

43.750,-

24.200,-

Az erdélyi hallgatókat idegenvezető kísérte a Nemzeti Emlékhelyhez, ahol a középkori 
Magyarország legfontosabb templomának, a Szűz Mária prépostsági templomnak a marad-
ványai találhatók. Felejthetetlen élmény volt számukra a koronázó templom, de a városházán 
található Szent Korona-másolat és Kati néni szobra is a szívükbe lopta magát.

A FehérVár magazin szerkesztőségében a 
csíkiek megismerkedhettek a zenélő újsággal
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„Konzervatív-liberális ember vagyok”
Beszélgetés Farkas László palotavárosi képviselővel

Heiter DáviD tamás

Farkas Lászlóval, a Palotaváros déli része, 
a 7. számú választókörzet önkormányzati 
képviselőjével készült interjút olvashatnak 
az alábbiakban a városrészben megvalósult 
fejlesztésekről, a képviselő politikai pályafu-
tásáról. A megújult Fehérvár magazin hasábjain 
is folytatódik az önkormányzati képviselőket 
bemutató sorozatunk.

Közel huszonöt éve dolgozik Székes-
fehérváron önkormányzati képviselő-
ként, jelenleg függetlenként. Milyen 
politikai út vezetett ide?
Hosszú út vezetett a párttagság-
tól, frakciófegyelemtől a független 
státuszig. Fidesz-SZDSZ jelölt vol-
tam 1990-ben. Később a két párt 
útjai elváltak, és én a baloldali 
koalícióhoz csatlakozva tizenkét 
éven keresztül SZDSZ-tagként 
dolgoztam Székesfehérvárért. 
Mikor ez a párt megszűnt, komoly 
dilemma előtt álltam. Ugyanis 
konzervatív-liberális embernek 
tartom magamat, és szavazóim 
ugyanúgy fellelhetők a baloldalon, 
mint a jobboldalon. Úgy éreztem, 
nem tudnék tiszta lelkiismerettel 
egyik párt irányába sem nyitni. A 
szavazóimat pedig nem akartam 
becsapni. Kényszermegoldásként 
csatlakoztam néhány évvel ezelőtt 
a Civil Mozgalomhoz. De hosz-
szú távon nem itt képzeltem el 
már akkor sem a pályafutásomat. 
Ezért a legutóbbi önkormányzati 
választásokon egyedül a független 
képviselőjelöltség maradt, amit 
tiszta lelkiismerettel fel tudtam 
vállalni.
A független képviselői státusz mennyi-
re igényel más munkát?
Hátrányokkal ugyanúgy együtt jár, 
mint előnyökkel. Nem kell alkal-
mazkodnom a frakciófegyelemhez, 
szabadon dönthetek, kimondhatom 
a véleményemet, viszont egyedül 
vagyok a közgyűlésben. Jobban 
meg kell küzdenem minden egyes 
dologért, ami a körzetemet érin-
ti. De elmondhatom, hogy nem 
szenvedek hátrányt, ezt bizonyítják 
a városrészemben az elmúlt négy 
évben megvalósult fejlesztések is. 
Jó kapcsolatot ápolok a városveze-
téssel, olyan emberekkel dolgoz-
hatok együtt, akikkel azonosak 
a céljaink: Székesfehérvár fejlő-
déséért tevékenykedünk. Bízom 
benne, hogy a mostani ciklusban is 
találkozni fognak a törekvéseink, 
elképzeléseink.
Nem tartott attól, hogy független 
képviselőként nem nyeri el a választók 
bizalmát?
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy 
biztos voltam a sikerben. De bíz-
tam benne, hogy a Palotavárosért 
végzett huszonnégy éves munká-
mat nem felejtik el az emberek. 
Erre alapoztam. Napi kapcsolatot 
alakítottam ki az itt élő lakókkal, 
és jó visszajelzéseket kaptam. 

Szerencsére a tevékenységem 
meghozta gyümölcsét, az októberi 
választáson nagy arányban sikerült 
az önkormányzati képviselőséghez 
szükséges szavazatokat megszerez-
nem.
Palotaváros közösségét hogyan látja? 
Szokták mondani, hogy a lakótele-
pen egymástól elszigetelten élnek az 
emberek.
Úgy érzem, Palotavárost sikerült 
olyanná formálni, amilyenné min-
dig is szerettük volna. Egy komfor-
tos lakóövezet alakult ki 1990 óta. 
Cél volt, hogy az emberek valódi 
otthonuknak érezzék a városrészt. 
Lakótelep sok helyen van, de igazi 
közösség nem mindenhol tud kiala-
kulni. Persze ezek olyan közösségi 
folyamatok, amiket segíteni is kell. 
Fontos, hogy az emberek motivál-
tak legyenek, és tegyenek a környe-
zetükért. Ez a gondoskodó odafi-
gyelés meglátszik például a házak 
előtti zöldterületeken, kerteken is. 
De ugyanígy jelentős szerepet ját-
szanak a közösségépítő rendezvé-
nyek. Az egyik ilyen a Vakációsira-
tó, amit minden év szeptember első 
vasárnapján tartunk a Palotaváros 
központi parkjában.

A városrészben az előző ciklusban 
megvalósult fejlesztések közül mit 
emelne ki?
Amire a legbüszkébb vagyok, hogy 
további két utca aszfaltrétegét si-
került felújítani az elmúlt időszak-
ban, és kialakítottuk a város egyik 
legszebb parkját, a Sütő utca előtti 
János vitéz parkot. Nem szokvá-
nyos, hanem figyelemfelhívó, ki-
emelt virágágyásokkal, szökőkúttal 
ellátott parkot akartunk létrehozni, 
és úgy érzem, ez meg is valósult. A 
Petőfi park építésénél is János vitéz 
bolyongásait próbáltuk megidézni, 
ennek folytatásaként jött létre az 
új tér.
Másik komoly eredmény, hogy 
minden parkolót térköveztünk. 
Sajnos olykor a zöldfelülethez is 
hozzá kell nyúlni, hiszen a város-
rész kinőtte magát, és nem rendel-
kezik megfelelő számú parkolóval. 
Annak ellenére, hogy a zöldfelü-
letek karbantartása, a cserjésítés, 
fásítás mindig kiemelt prioritást 
élvez. Bátran mondhatom, hogy 
a városrészben az utak rendben 
vannak. Jelenleg a gyalogjárdák 
aszfaltrétegének felújítását szorgal-
mazom. Legnagyobb tervem pedig 

a Jancsár-csatorna partján lévő 
nagy zöldfelület fejlesztése. Már itt 
is megtörténtek az előkészületek, 
elkészültek a tervek. A területen 
egy ligetes pihenőparkot, a kö-
zelben lévő úgynevezett murvás 
parkolóból pedig egy rendezett par-
kolót szeretnék létrehozni. A volt 
MÉH-telep helyét játszótérrel és 
fittness parkkal szeretném megújí-
tani. Ebben az évben a Palotaváros 
központi parkjában és a Cserepes 
közben is egy-egy hét elemből 
álló fittness parkot hozunk létre. 
A Városgondnoksággal már ki is 
jelöltük az erre alkalmas helyeket. 
A közelmúltban számolhattunk be a 
Sziget utcai iskola felújításáról...
A mostani városvezetés a kezde-
tektől fogva nagy figyelmet fordít 
az intézményeink állagmegóvásá-
ra, amire az Ybl-program biztosít 
keretet. A Teleki Blanka Gimnázi-
um és Általános Iskola Sziget utcai 
épületének tetőfelújítása az őszi 
esőzések miatt nem várathatott 
magára. Ezt hitel felvétele nélkül 
tudtuk szinte azonnal elindítani. A 
munkálatok alatt a szülők és a Bory 
Jenő Általános Iskola is sokat segí-
tett a zavartalan oktatás elősegítése 
érdekében. Nagy öröm, amikor a 
közösség erejét lehet látni, hogy 
a szülők, az önkormányzat és az 
intézmény együttműködése ilyen 
szinten megnyilvánul. A Sziget 
utcai iskola nagyon népszerű in-
tézmény, a közelmúltban az eddig 
itt működő könyvtár helyén három 
tantermet kellett kialakítani, hogy 
elférjenek a diákok.
De a könyvtár ezzel nem szűnt meg.
El sem költözött a városrészből, 
előnyére egy százhúsz négyzetmé-
teres önkormányzati helyiségben 
talált otthonra a Tolnai utca 30. 
szám alatt. Nagyon sok, fiatalok-
nak és időseknek szóló program-
mal várják az érdeklődőket.
A Tolnai utcai iskola nemrégiben név-
változáson esett át.
Valószínűleg a köznyelvben mindig 
is Tolnai Utcai Általános Iskola lesz 
az intézmény neve. Mivel egy rajz-
tagozatos iskoláról van szó, és az itt 
tanuló diákoknak sok kiállításuk 
van a Bory-várban, kézenfekvő volt 
a névváltoztatás.
Hogyan képzeli el Palotaváros jövőjét?
Ha az előttem álló öt évet jó erő-
ben és egészségben végig tudom 
dolgozni, akkor már túl leszek 
huszonkilenc önkormányzati mun-
kával töltött éven, és közel leszek a 
hetvenhez. Nekem is el kell gondol-
kodnom azon, hogy hogyan tovább. 
Eddig nem tudtam elképzelni, hogy 
bárki is a helyemre lép és átveszi a 
feladatokat. Nagyon együtt éltem, 
lélegeztem a városrésszel és az itt 
élő emberekkel. De előbb-utóbb 
mindennek vége szakad. Szeret-
ném, ha tovább fejlődne a környék. 
Érezzék azt az emberek, hogy 
valódi otthonuk a Palotaváros! 
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Horoszkóp
február 6. – február 12.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Kos 03. 21. – 04. 20.

Igazán változatos hétre számíthat. Talán véget vet 
egy régóta húzódó, lezárásra váró kapcsolatának. 
Ezzel megnyitja a lehetőséget egy új kapcsolat kibon-
takozásának. Ez a folyamat gyorsan fog lezajlani. 

Ikrek 05. 21. – 06. 21.

Valaki, aki az Ön segítségét kéri, kész elmenni a szem-
telenségig, nem ismeri a határokat. Legyen óvatos! 
Ne várja meg, míg magától tér észhez az illető, mert 
nem fog. Mielőbb lépjen fel határozottan, míg el nem 
mérgesedik a helyzet! 

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.

A változások hete következett el az Ön életében. 
Ezekben a napokban fokozott megfontoltságot 
igényel, ha változtatást szeretne a karrierjében. 
Érzelmi élete csúcsponton van, teljes erővel izzik 
ezen a héten. 

Bika 04. 21. – 05. 20.

Úgy érezheti időnként, hogy most Ön van áldozati 
szerepben, és más az, aki irányít éés beosztja az Ön 
idejét. A hét során bőven akad tennivalója. Hivata-
lokba rohangál, ügyeket intéz. Ezekben a napokban 
vigyáznia kell az egészségére!

Rák 06. 22. – 07. 22.

A héten kellemes meglepetések érik. Nem várt 
kedvességet, segítséget ajánlanak fel Önnek. Ez 
némileg helyrerakhatja az emberekben megingott 
hitét. Egy kicsit túlhajtja magát a munkájában. Jó 
lenne lassítani!

Szűz 08. 23. – 09. 22.

Mostanság jobban oda kell figyelnie a táplálkozására. 
Ha teheti, kerülje a gyorsétkezdéket. Ragaszkodjon 
a megszokott étrendjéhez vagy bevált diétájához, ha 
van ilyen. Rövidesen meglátja, hogy miért is tesz ez 
jót Önnek! 

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS SZAKÁRUHÁZ,
FÜRDŐSZOBASZALON, 

CSEMPE-ÉS ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS

Székesfehérvár, Gyimesi u. 2., Telefon: 22/347-423
Mór, Asztalos út 1. Telefon: 22/400-220 • www.hollander .hu

Lakóközösségek, társasházak,
közös képviselők, lakásszövetkezetek

FIGYELEM!
VÍZ-GÁZ-FŰTÉS-LÉGTECHNIKA vagy egyéb 

felújítás, korszerűsítés esetén
EXTRA KEDVEZMÉNYBEN

részesülnek!
Üdvözlettel: Hollander 2000 Kft. Az
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Székesfehérvár, Rákóczi út 3. (Skála mellett)
Telefon/fax: 22/505-807, 505-808

www.partnerbutorhaz.hu • www.karrierirodabutor.hu

• KANIZSA TREND ülőgarnitúrák
• KLOSE bútorok
• Gardróbszekrények
• Dísz- és ajándéktárgyak
• Lakberendezés

• Konyhabútorok
• Étkező garnitúrák
• Irodabútorok
• Szalagfüggönyök

Építőanyag
	 fürdőszoba

Fürdőszoba berendezések, csempék, burkolatok a meditrrán kerámia hazájából.
EgyEdi	dEsignE	-	EgyEdi	kEdvEzmÉnyEk

szfvár,	budai	út	408	•	tEl.:	22/300-034
	www.Epitokforrasa.hu

Látványtervek készítése,
burkolattervezés, szaktanácsadás.

különlEgEs	fahatású	olasz	lapok	kÉszlEtről
bEvEzEtő	áron	már	3200	ft-tól

A fekete gombák nemcsak csúnyák, de egészségünket is bántják

Pőcz Gabriella üzletvezető elmagyarázta, hogy ma már nemcsak a penész elleni küzdelem 
hatékonysága számít, hanem az is, hogy a sikeres gombamentesítés után esztétikailag is 
kifogástalan legyen a kezelt felület

naGy zoltán Péter

Sok család életét megkeseríti a lakáson belüli 
penészesedés, ami nemcsak régi építésű 
házaknál fordulhat elő.

A penész azokon a falfelületeken 
jelenik meg leghamarabb, amelyek 
párás, nehezen vagy egyáltalán nem 
szellőztethető helyiségeket hatá-
rolnak. Kialakulásának okai között 
– bármilyen furcsa – fontos szerepet 
játszanak az újonnan lecserélt nyí-
lászárók, ugyanis azok zárása sokkal 
biztosabb, mint régi társaiké, ám 
ezzel a folyamatos szellőzés lehető-
ségét gátolják. Persze a korszerű nyí-
lászárók rendelkeznek többkamrás 
szellőzővel, de sokan vannak, akik 
ezeket nem szabadítják fel. Ami biz-
tos, hogy rendszeres szellőztetéssel 
megelőzhető a penészesedés.

A penész az egyik legrosszabb élettárs
Párás, vizes helyiség a fürdőszoba 
is, ahol jellemzően nem a csempét 
támadja meg a penész, hanem a 
közte levő fugát, illetve a többi 
falfelületet.
Penészesedést okoz az úgyneve-
zett hőhíd is, ami betonkoszo-
rúknál, sarkokban fordul elő. Itt, 
a különböző hővezetésű anyagok 
találkozásánál a pára lecsapódik 
és penészesedést okoz. Utóbbi 
esetben nem tehetünk mást, 
mint megerősítjük a külső szige-
telést.
Persze ez az ártalmas gomba 
megjelenhet bútorokon, vászna-
kon is. Ha bármelyik ok miatt 
lakótársunk lett a penész, akkor 
nincs mit tenni, el kell távolítani. 
A mosható felületeken sokan az 
ammóniára esküsznek, ami vizes 
oldatként megsemmisíti a penészt. 

A bútorszövetekbe tapadó penész 
kiváló ellenszere a bórax vagy a só 
és citromlé keveréke. De harcba 
hívható az ecet és a szódabikarbó-
na is.
A háziasszonyok többsége azon-
ban azt szeretné, ha ezeket a 
csodaszereket nem kellene alkal-
mazniuk. Ilyenkor az építőipar 
remekei érvényesülhetnek. Mint 
háziasszony és mint szakember 
erősítette meg Pőcz Gabriella, az 

Építők Forrása szakbolt vezetője, 
hogy a Mapei például komplett 
rendszereket dolgozott ki a penész 
ellen. Olyan oldatokkal is megje-
lentek, amelyek mélyen a fal pó-
rusaiban hatnak, s onnan tartósan 
távol maradnak a fekete gombák. 
Ha eltűnt a penész, akkor jöhet 
az alapozás, majd a páraáteresztő 
festés. Ez az eljárássor főleg vegyi 
úton biztosítja, hogy ne jelenjen 
meg a lakásban a penész. Éppen 
a vegyi eljárások és hatások miatt 
nemcsak a családi házakban 
használatosak ezek a penészel-
távolítók, alapozók és festékek, 
hanem a panellakásokban is, ahol 
leggyakrabban a hőhíd és a szel-
lőzésmentes nyílászáró okozhat 
penészesedést.

Ne feledjük, hogy a belélegzett 
spórák károsíthatják a légzőszerveket, 
allergiát válthatnak ki, és fokozatosan 
rontják a közérzetet! A penészesedés 
mellett megnő az esélye a szénanátha 
vagy az asztma kialakulásának.
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Mérleg 09. 23. – 10. 22.

Amennyiben ingatlan adás-vételt vagy költözést 
tervezett ezekre a napokra, fokozottan legyen 
körültekintő, ugyanis nem várt nehézségek 
merülhetnek fel, de a későbbiekben a feszültségek 
oldódnak.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

A következő napok sűrű eseményeket hozhatnak Ön-
nek. Inkább megfontolt döntések, a másikra való oda-
figyelés és a türelem hozza meg a kívánt eredményeket. 
A frissen szerzett ismeretségeiből értékes kapcsolatai 
alakulnak ki a jövőben. 

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.

A hangulata inkább melankolikus a héten. Ez az ál-
lapot érzékennyé teheti az emberi kapcsolataiban és 
a váratlan események kapcsán. A spontaneitása most 
úgy tűnik, hogy alábbhagyott. Egy kis lassításra, 
pihenésre vágyik. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Nem számíthat felhőtlen időszakra, ugyanis ezekben a 
napokban nehezen tudja kézben tartani az anyagi hely-
zetét. Óvakodnia kell a hirtelen jött nagy költekezések-
től. A szerencse váratlanul Önre mosolyoghat, amikor 
nem is számít rá.

Bak 12. 21. – 01. 20.

Nagyon vigyáznia kell arra, nehogy negatívan 
hasson szerelmi életére. Az anyagiakat érintő ügyek 
sikeres kimenetele van kilátásban. Ezt a kitartásával 
és a saját elképzeléséhez való ragaszkodásával éri el. 
 

Halak 02. 19. – 03. 20.

Nem sok kedve van nekilátni a felhalmozódott 
teendők elvégzésének. Inkább lazítana. Azonban 
rengeteg folyamatban levő dolog van, ami nem 
várhat. Szívesebben foglalkozna érzelmi életének 
ápolásával ezekben a napokban. 

Túrák a Dunántúl nemzeti parkjain és tanösvényein 
Támogatást nyertünk: 700 000 Ft összegben.

Eddig megvalósult:
2014. 05. 09. Madarak és fák napi túra – Iszkaszentgyörgy - Moha
2014. 08. 01-02. Vízitúrák a Velencei-tó tanösvényein
2014. 09. 22. Autómentes nap Székesfehérvár - Moha
2015. 01. 17. Töreki tavak tanösvény  

Eddig összesen 500 fő vett részt

Terepjárók DSE
A rendezvény a Magyar Olimpiai Bizottság támogatásával valósult meg
A rendezvényt az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.

Ciszterci diáknapok 

 Izgalmas produkciókkal készültek a fiatalok

A diákok jól szórakoztak 

szaBó Petra 

A Jókai utca ismét zenétől és vidámságtól 
volt hangos január utolsó hetében. A Ciszterci 
Gimnázium falán lógó óriási transzparens a 
csendesebb órákban is azt sejtette az arra közle-
kedőkkel, hogy valami nem mindennapi történik 
az iskolában. Így is volt, egy háromnapos, több 
száz résztvevős óriási társasjáték zajlott az iskola 
falain belül.

Január 28-án immár negyedik alka-
lommal kezdődött meg a háromna-
pos iskolafesztivál a Ciszterci Szent 
István Gimnáziumban. A diákok 
minden évben izgatottan készül-
nek, várják a laza napokat, amikor 
kiszakadhatnak az egyhangú hét-
köznapokból, és az iskola izgalmas 
csatatérré alakul. A diáknapok első 
harmada most már hagyományosan 
valamilyen tematika köré épül. Az 

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

.

első „Ciszter napok” retro érzéssel 
indult, a második orvosi hangulattal, 
a harmadik évben cirkusszá alakult 
az iskola, idén a charleston jegyében 
zajlott a nyitó nap. Több diák öltött 
a stílusnak megfelelően csokornyak-
kendőt és inget. Délelőtt a szüne-
tekben bemutatkoztak a király- és 
királynéjelöltek, végzős osztályon-
ként egy páros.
A programsorozat a fehérvári 
hokisok és kosarasok látogatásával 
kezdődött. Talán nem is véletlenül, 
ugyanis miután a sportolók távoztak, 
kezdetét vette a küzdelem. A végzős 
osztályok király- és királynéjelöltjei 
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közül a legjobb kampányt folytató 
párost csütörtökön megválasztot-
ták az iskola királyi párjává. Ezen 
kívül az évfolyamok nap mint nap 
osztályharcokban mérhették össze 
tudásukat. Ne a Kommunista kiált-
vány osztályharcára gondoljunk – az 
osztályok bűvöskocka-, városisme-
reti és sportversenyek során csaptak 
össze. A megmérettetés után a Just 
Five koncertjén szusszanhattak a 
harcban megfáradtak. Pénteken 
délelőtt rendhagyó órák zajlottak: „A 
gleccserek a Föld hőmérői” címmel 
Juhász Árpád tartott előadást. A geo-
lógus saját tapasztalatain keresztül 
próbálta felhívni a diákság figyelmét 
a globális felmelegedés problémájá-
ra. Ezen kívül mozgó planetárium, 
japán kulturális bemutató, ének-
verseny, vegyész- és fizikus klub, 
ökológiai előadás, pályaválasztási 
tanácsadás várta a diákokat. Be-
mutatkozott a Herosz Fejér Megyei 
Szervezete is: a felelős állattartásról 
tudhattak meg minden fontosat az 
érdeklődők, és egy menhelyen élő 
kutyával is megismerkedhettek.
Pénteken a diáknapok rendezvény-
sorozata az utolsó felvonásához 
érkezett. Délután az iskola vendége 
volt Cserhalmi György, a Vörösmar-
ty Színház színművésze. A társulat 
másik tagja, Tűzkő Sándor pedig „Be-
ugróval” várta a fiatalokat. Az utolsó 
napon került sor az osztályharcok 
döntőjére és a bécsi keringők verse-
nyére is. A háromnapos mulatozást 
diszkó zárta.
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Középpontban az egyik legfontosabb érzékszerv

Rüll Miklós szerint ezer gyermekből egy-kettő az, aki hallássérüléssel születik, és feltétlenül szük-
sége van hallókészülékre élete végéig. De így is meg tud tanulni beszélni, és teljes életet élhet. 

leffelHolcz marietta

Magyarországon közel egymillió ember él 
valamilyen fokú halláskárosodással. Világ-
szerte kétszázötvenmillió ember szenved 
hallássérüléstől, közülük hetvenmillió 
csaknem teljesen süket. A halláskárosodás 
mielőbbi felismerése már gyermekkorban 
szükséges, hiszen megnehezíti a gyermek 
kommunikációját a szülőkkel, a társakkal és 
a pedagógusokkal is, ha nem jól hall. Éppen 
ezért már újszülött korban sor kerül erre a 
vizsgálatra.

Korábban hangos zaj segítségével 
figyelték a gyermekek reakcióit, 
ma már azonban objektív eljárás-
sal, számítógép segítségével vég-
zik a vizsgálatot. Az univerzális 
újszülöttkori hallásszűrés során 
nagy biztonsággal kideríthető, 
hogy a gyermek a suttogó hango-
kat is meghallja-e.
„Minden megszülető gyermeket szűr-
ni kell. A vizsgálatot még azelőtt el-
végezzük, hogy az anyuka újszülött-
jével elhagyná a kórházat. – mondja 
Dr. Rüll Miklós, a Fejér Megyei 
Szent György Kórház fül-orr-gégésze-
ti osztályának vezetője. Ennek során 
nemcsak a fület vizsgáljuk, hanem 
azt is, hogy a hang eljut-e a gyermek 
agytörzséig. Amennyiben a baba 
hallása jó, a továbbiakban a védőnők 
által végzett vizsgálatokon kell csak 

részt vennie. Azonban ha valami 
gond van, egy hónap múlva meg kell 
ismételni az ellenőrzést a fül-orr-gé-
gészet audiológiai állomásán, ami iga-
zolja, hogy a gyerek hallásproblémája 
kimutatható-e. Ha még ekkor sem 
egyértelmű az eredmény, akkor már 
szurdopedagógust is be kell vonni 
a vizsgálatba. A cél, hogy a piciket 
legkésőbb fél éves korukig el tudjuk 
látni hallókészülékkel, hogy a beszéd-
fejlődés kialakulásában legfontosabb 
szerepet játszó első évében a hangim-
pulzusok megfelelően megjelenjenek 
a gyermek agykérgén.”
Az úgynevezett idegi típusú 
halláscsökkenések, melyek a 
belső fül területére lokalizálód-
nak, jelenleg nem gyógyíthatók, 
nem javíthatók. Amennyiben 
teljesen működésképtelen a belső 
fül, elektróda beültetésére is van 
lehetőség, így megtanulhatnak a 
gyermekek beszélni.
De betegség szövődménye is lehet 
a hallássérülés illetve -csökkenés. 
Rizikófaktornak számít például, 
ha a baba koraszülött, vagy a 
méhen belüli élet során valami-
lyen fertőzésnek volt kitéve. A 
halláskárosodás öröklődhet is. 
Azok a gyermekek, akik újszülött 
korukban antibiotikumos kezelést 
kaptak, szintén ki vannak téve a 
károsodás veszélyének.
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• Természetes hangzás
• Modern technológia
• Könnyű kezelhetőség

• Részletfizetési lehetőség
• Szinte láthatatlan
• Kényelmes viselet

A VILÁG EGYIK LEGKISEBB HALLÓKÉSZÜLÉKE

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

AJÁNDÉK 

GYÓGYSZERADAGOLÓ

AMÍG A KÉSZLET TART!

*Az akció ideje alatt egy sze-
mély max. 12 db elemet vásá-
rolhat akciós áron. Az akció 
2015. március 15-ig vagy a 
készlet erejéig tart tart.

Hallókészülék elem

Kérjük hozza magával hallókészülékének kiskönyvét és  
ezt a hirdetést amikor bejön hozzánk!

49 
Ft/db*

-70 %
AKCIÓ ION 
hallókészülékre
Az akció 2015. március 15-
ig vagy a készlet erejéig tart 
tart. Az akció részleteiről 
érdeklődjön audiológusánál.

+ ingyenes 

hallásszűrés  

és próbahordás

Victofon Belvárosi Hallásvizsgáló  
8000 Székesfehérvár, Várkörút 56. 
Bejelentkezés: 06-22/500-053 •  
06-30/557-1731

Szakorvosi hátterünk:  
dr. Osváth Györgyi 
fül-orr-gége fôorvos,
dr. Vincz István 
fül-orr-gége adjunktus,  
audiológus szakorvos

Ribillió kávézó és söröző
Rózsa u. 1.

A kupon felmutatója

EGYET FIZET-
KETTŐT KAP!

Forraltbor 
akció!

Felhasználható
február 20-ig.

Leggyakoribb indikációk
-alacsony csontkínálat
-vékony csontozat
-napokon belüli rágóképesség-vissza-

állítás igénye
-fogsort nehezen viselő/rosszul tole-

ráló páciensek

Az azonnal terhelhető implantátumok
Fogászatról és implantológiáról közérthetően

A mai tudományos ismeretek és technológiai 
lehetőségek mellett a rágóképesség tökéletes 
restaurációjára és a kifogástalan esztéti-
kára való törekvés az elvárható minimum a 
fogászati és szájsebészeti központok részéről. 
Gyakran fordul elő, hogy a pácienseknek 
alacsony csontkínálatuk miatt hagyományos 
csavarimplantátumokkal nem lehet megoldást 
találni problémájukra,illetve csontpótlásra, 
arcüregemelésre lenne szükség, ami további 
műtéteket, hosszabb várakozási időt jelenthet. 
A szakembereket sokszor keresik fel olyan 
páciensek is, akik nagyon rossz paradon-
tális állapotban, szájszerte mozgó fogakkal 
érkeznek. Ezzel a rendszerrel az ő esetükben 
is van lehetőség gyors megoldást elérni. Erről 
kérdeztük Dr. Hátsági-Horváth Miklóst.

„Az azonnal terhelhető implantátumok 
más módon és más helyen rögzülnek a 
csontban. Az egy implantátumra jutó 
terhelés csökkentése érdekében nagyobb 
számú implantátum kerül a szájba, de 
ennek köszönhetően a beteg a műtéttől 
számított harmadik napon hosszú távú 
ideiglenes esztétikus műanyag pótlást 
kap, amellyel teljes mértékű rágóképes-
séggel rendelkezik újra. Ezt az implan-
tátum szervülésének ideje alatt hordja, 
majd végleges fém vagy cirkónium 
alapú pótlás kerül a szájba.” – emelte 
ki a szakorvos. A rendszer előnye az 
esetleges csontpótló műtétek elke-
rülésének lehetősége, ezáltal több 

operációtól való megkímélés, a rágó-
képesség rövid időn belüli visszaál-
lítása. Funkcionális szerepe mellett 
nagy jelentőségű a lelki tényező is, 
hiszen napokon belül változik meg a 
páciens élete. Újra mer mosolyogni, 
nagyobb magabiztosságot ad neki. 
„Erre példa egy nagyon kedves pácien-
sünk esete, aki gyűlölte a fogsorát. Nem 
tudta rendesen használni, nem érezte az 
ízeket. Eljött hozzánk, megbeszéltük a ke-

zelés menetét. Vizit után - mivel a férje 
nem volt otthon - a kutyájának mondta 
el, hogy végre újra fog tudni rágni. A 
hölgy mindezt könnyek között mesélte 
el nekünk. Alul-felül megfelelő számú 
implantátum behelyezésével egy délelőtt 
elértük, hogy két nap múlva a hosszú 
távú műanyag pótlásokat a helyére 
tettük. Tíz nap múlva a vizit alkalmával 
arról számolt be, hogy újra nagy erővel 
tud rágni és érzi az ízeket.” – ismertette 

a konkrét esetet Hátsági-Horváth 
Miklós.
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Maszkot fel!
Fehérvári programok február 6-tól 15-ig

scHéDa szilvia

Farsangi programok
Farsangi mulatság
Február 6. 15 óra Viktória Központ
A Fejér Megyei Gyermekvédelmi 
Központ által szervezett farsangi 
mulatság. A résztvevő, nevelőszü-
lői hálózatban nevelkedő gyer-
mekek bemutatják jelmezeiket, 
de lesz süteménysütő verseny is. 
A támogatóknak köszönhetően 
ajándékokat is kisorsolnak.

Maszkot fel!
Február 7. 14 óra Szent István 
Király Múzeum, Országzászló tér
A Szombati Matiné a Múzeumban 
programsorozat foglalkozása. Paréj 
Gabriella segítségével a résztve-
vők a farsangi időszak szokásait 
felelevenítve érdekes maszkokat 
készítenek.

Nemcsak a húszéveseké a világ!
Február 7. 15 óra Felsővárosi Kö-
zösségi Ház
Farsangi zenés-táncos nosztal-
gia-délután, 16.30-tól jelmezver-
sennyel. Díszvendég: a felsővárosi 
Kati néni. A zenét Rapali Géza 
szolgáltatja.

Farsangi mulatság
Február 9. 15 óra Szolgáltatóház, 
Lövölde u. 26.
Az Alba Regia Nyugdíjas Egyesület 
Vasútkörnyéki Klubja nagyszabású 
farsangi programja, melyre várják 
az idősebb korosztályt.

Péntek:
Edd meg, amit főztél!
17 óra Családok Háza (Rác u. 29.)
Folytatódik a sorozat. Februári 
témájuk a “Disznóságok”, kolbászt 
töltenek és sütnek majd.

Női klub
Február 6., 7. és 13. Fehérvári Civil Központ
Pap Csilla lélekgyógyász várja 
a mozogni vágyókat. Az Alba 
Pont Lakóközösségi Információs 
Szolgáltató Iroda Női klubjának 
jógaórájára kényelmes öltözetben, 
polifoammal érkezzenek!

Szombat:
Dianap
10 óra Gárdonyi Géza Művelődési 
Ház és Könyvtár
Diavetítéssel és diafilm csere-berével 
várják az olvasókat 14 óráig.

Gorsium 45
19 óra Szent István terem
A Gorsium együttes fennállásának 
45. évfordulóját ünnepli Gorsi-
um-bulival, sztárvendégekkel.

Vasárnap:
Natúrkencék S.K.
14 óra Fekete Sas Patikamúzeum
Gyalus Boglárka agrármérnök, 

A nevezési díj 6000 Ft/csapat, ezért a csapatok 5 kg kol-
bászhúst darálva és 1 kg kenyeret kapnak. (Ezen felüli hús 
mennyiséget mindenki a helyszínen üzemelő FÖ-MO húsbolt-
ból veheti meg, előre jelezve a mennyiséget). A nevezési dí-
jon felül az induló csapatoknak kell gondoskodniuk az összes 
fűszerről, a feldolgozáshoz szükséges valamennyi eszközről 
(bél, kolbásztöltő, keverőedény, kések, vágódeszka) valamint 
az elfogyasztáshoz szükséges kedvenc savanyúságról, mus-
tárról, tormáról stb.

Az indulási szándékról, az érkező létszámról a nevezési díj 
befizetésével egyidőben, legkésőbb 2015. február 7-ig ké-
rünk feltétlenül visszajelzést az alábbi elérhetőségeken:

Nevezés és befizetés: Patakiné H. Szilviánál, kedd-szombat 
7:00-tól 15:00-ig Jancsárkert termelői és biopiacon a Gécs 
Pékség boltjában
Facebook.com/jancsarkert
Telefon: 30/618-7273 
E-mail: info@jancsarkert.hu

II. Fehérvári Kolbásztöltő Fesztivál 
2015. február 14 -15.

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági Szakbizottsága

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága 
bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező alábbi helyiségeket:

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

A helyiség használatára vonatkozó egyéb kikötések:
- A belső átalakítási munkák kizárólag a tulajdonos engedélyével történhetnek. 
- A bérleti jog megszűnése után kártalanítás nem igényelhető.

 
A pályázat beadásának határideje: 2015. február 19. 

        
A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat hon-
lapján (www.szekesfehervar.hu) és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán hétfőtől-csütörtökig 8-16 
óra, pénteken 8-12 óra között.

Bérbeadás
időtartama 

5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év

5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év

5 év
5 év
5 év

Bérleti díj 
Ft/m2/hó+ÁFA

360,-
360,-
360,-
360,-
360,-
360,-
360,-

1.000,-/360,-
1.000,-
1.000,-
1.000,-
1.000,-

1.220,-/500,-
800,-

200,-
200,-
500,-

GARÁZSOK

ÜZLETEK/IRODÁK

RAKTÁRAK

Helyiség címe

Havranek József utca 9. 4. j.
Havranek József utca 9. 5. j.
Havranek József utca 9. 6. j.
Havranek József utca 10. 1. j.
Havranek József utca 12. 8. j.
Havranek József utca 12. 20. j.
Martinovics utca 2. 1. j. 

III. Béla király tér 4.
Budai út 94. 2. j.
Jancsár utca 11. 3. j.
Jancsár utca 13. 3. j.
Jancsár utca 21. 6. j.
Kossuth utca 15. tetőtér 4. j.
Tóvárosi ln. 44-46.

Prohászka O. utca 46-48.
Prohászka O. utca 56.
Várkörút 44.

Terület 
(m2)

19
20
20
14
18
18
16

10+30
42
35
35
35

16+11
26

149
70
16

Megnevezés

garázs
garázs
garázs
garázs 
garázs
garázs
garázs

üzlet/raktár
üzlet/iroda
üzlet/iroda
üzlet/iroda
üzlet/iroda

iroda
iroda

légópince/raktár
légópince/raktár

raktár

gyógynövényszakértő tanítja meg 
a házilag készíthető, káros adalé-
kanyagoktól mentes kozmetiku-
mok és tisztítószerek gyártásának 
fortélyait.

Hétfő:
Beszélgetés Vakler Annával
18 óra Királykút Emlékház
Vakler Anna népdalénekessel, 
Székesfehérvár város művészeti 
igazgatójával beszélget Bakonyi 
István.

Kedd:
A tartósan boldog párkapcsolat 
titkai
19 óra Művészetek Háza
C. Molnár Emma előadása a Nyitott 
Akadémia rendezvénye keretében.

Csütörtök
Téli egészségmegőrzés
17 óra Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Zsolt Utcai Tagkönyvtára
Pintérné Annus Rita alternatív 
gyógyász előadása. A részvétel 
ingyenes.

Csajos est
18 óra Barátság mozi
Téma: Egészséges szexualitás? – 
Kérdések tabuk nélkül. Előadó: 
Klettner Anikó szexuálpszicholó-
gus. Film: Szexterápia. Feliratos 

ausztrál vígjáték, 95 perc, 2014 
(18).

Magunkról - Őszintén
18 óra Vörösmarty Mihály Könyv-
tár Budai Úti Tagkönyvtára
Beszélgetés Fischer Imre kinezioló-
gus, pszichológus vezetésével.

Szombat:
Szombati Matiné a Múzeumban
14 óra Szent István Király Múzeum
Valentin-napra készülnek Bodzsár 
Nórával.

Holle anyó
17 óra Köfém Művelődési Ház
Zenés színházi előadás a gyerekek 
bevonásával.

Szeretni kell, ennyi az egész
17 óra Vörösmarty Színház
Závodszky Noémi önálló műsora. 
A művésznő partnerei: Buch Tibor, 
Hirtling István, Horváth Péter, Kozáry 
Ferenc, Tűzkő Sándor, Szakál Attila, 
Gál Gergely, Nagy Attila József, Rovó 
Tamás és a Jubileumi Szalonzenekar.

Vasárnap:
Dí-nom dá-nom
15 óra Művészetek Háza
Családi program alkotással, játék-
kal, tánccal a Művészetek Háza és a 
Játékkészítő Műhely szervezésében.
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A Real Madrid a mezőny fölött

Katona Bence volt a magyar válogatott legjobbja

Sorverseny, mint sportverseny

Lendület, figyelem, izgalom – mint az olimpián

A legtöbb fehérvári liftben szükséges a felújítás, a cél a felvonók biztonságosabbá tétele

somos zoltán saMu Miklós

Az talán túlzás, hogy a Szent István Kupa nem-
zetközi utánpótlás kosártornát kifejezetten a 
Real Madrid miatt hozták létre, bár a szervezők 
jó kapcsolata a spanyol sztárklubbal alapvetően 
határozta meg a lehetőségeket még 2013-ban. 

Azóta az idei már a harmadik 
torna volt Fehérváron, és a Real 
újra favoritként érkezett. Tavaly 
a belgrádi Partizan legyőzte 
őket a döntőben, most a Bayern 
Münchennel játszottak rangadót 
a csoportjukban. A 209 centire 
nőtt Kadim Show tetszés szerint 
szerezte a pontokat és szedte a 

A biztonságosabb liftekért
novák rita

Kevés az olyan lift a városban, amit nem kell 
biztonságosabbá tenni. 2014. júniusában adott 
ki a kormány egy rendeletet, ami meghatározza 
a húsz évnél idősebb felvonók korszerűsítési 
feltételeit. A beruházásokat 2020-ig minden-
hol el kell végezni, így félő, hogy drasztikusan 
megemelkedik a közös költség a felvonós 
lakóházakban.

Az egyik Sziget utcai panel liftjé-
ben találkozom a felvonóellenőr-
rel. Ebben a liftben az ajtót már 
kicserélték, így ez megfelel annak a 
szabványnak, amit néhány hónapja 
kormányrendeletben rögzítettek. 
A felvonón ennek ellenére vannak 
még olyan berendezések, amelyek 
cserére szorulnak – mondta Kész 
Ottó, aki amellett, hogy felvonóel-
lenőrként tevékenykedik, az egyik 
liftkarbantartással foglalkozó fehér-
vári vállalkozás képviselője is. A 
szakember hozzátette, hogy a leg-
több liftben szükség van felújításra. 
Tőgl Lászlónénak, a Lakásbérlők 
és Lakástulajdonosok Érdekvé-
delmi Egyesülete elnökének az a 
tapasztalata, hogy váratlanul érte 
az üzemeltetőket a szabályozás, 
és nincsenek felkészülve ekkora 
kiadásra.
Kész Ottó kollégáival a helyi liftek 
több mint felének végzi a karban-

tartását. Szerinte nem volt váratlan 
a kormány döntése. Lapunknak 
elmondta, hogy 2005-ben a szakma 
már elfogadott egy uniós irányelvet, 
de forrás és hazai szabályozás hiá-
nyában nem történt változás. Ahol 
azonban az üzemeltetők engedik, 

a felújításokat tíz éve már ebben 
a szellemben végzik. Az általuk 
karbantartott 260 felvonóból 230 
esetében van szükség valamilyen 
felújításra. Kész Ottó hozzátette: a 
fehérvári liftek állapota az országos 
átlag feletti.

Egy új lift ára körülbelül tízmil-
lió forint, de ahhoz, hogy bizton-
ságosabbá tegyék a felvonókat, 
ennek az összegnek a 25-30 
százaléka is elég, attól függően, 
hogy a szerkezet milyen állapot-
ban van.
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lepattanókat a négy nap alatt, 
de hasonlóan jónak tűnt Dino 
Radončić vagy Mihailo Jovičić is. 
A nevekből is kitűnik, a Madrid 
egy igazi (ki)válogatott legénység 
már az 1999-es születésűek között 
is. A magyar U16-os válogatott is 
az, csak hát nem a világból merít, 
hanem a hazai utánpótlásból. Eh-
hez képest szép eredmény, hogy 
döntőt játszott a Reallal. A Dávid 
Kornél Akadémia csapata már a 
Bayern ellen nagyon megszeppent. 
Tanulságnak és emléknek is mara-
dandó lesz a fehérváriak számára 
a harmadik Szent István Kupa, 
amit a nyolcadik helyen zártak.
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minél több pontot összegyűjteniük 
a gyerekeknek. A testnevelők veze-
tésével hónapok alatt készültek fel 
a gyerkőcök a speciális feladatokra. 
A verseny tétje az országos elődön-
tőbe kerülés volt, amit szintén az új 
gárdonyi sportcsarnokban tartanak 
majd február 28-án.
Végül az agárdi Chernel Általános 
Iskola és Gimnázium végzett az 
első helyen, megelőzve a Tóvárosi 
Általános Iskolát. A két intézmény 
tanulói vehetnek részt az országos 
elődöntőn. További székesfehérvári 
siker, hogy a Hétvezér Általános 
Iskola a harmadik helyen végzett. A 
programra rengeteg szülő, hozzátar-
tozó látogatott el, akik a helyszínen 
szurkolhattak gyermekeiknek a 
legjobb eredmény eléréséért.

A Fejér Megyei Diáksport Egyesület ren-
dezte meg a játékos sorverseny első megyei 
diákolimpiai döntőjét. A 2014 szeptemberében 
átadott új gárdonyi sportcsarnokban mérhették 
össze tudásukat az általános iskolai csapatok.

A játékos sorversenyen összesen 
hét intézmény, seregélyesi, rácke-
resztúri, gárdonyi, móri, sárbogárdi 
valamint két fehérvári általános 
iskola, a Tóvárosi és a Hétvezér 
1-4. osztályos diákjai vettek részt. 
A megjelent csapatok a városi 
döntőkön elért eredményükkel 
érdemelték ki a részvételt. Tíz kü-
lönféle játékos feladatban, többek 
között várfoglalóban, pókjárásban 
vagy „kalapos váltóban” kellett 
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Egy tripla is csinál nyarat
A MAFC otthonában nyert magabiztosan az Alba

Székely Norbert szerint a meccs előtt kiválóan dolgozott az Alba, erre szükség lesz a folytatás-
ban is. Immár Gilchrist is rendelkezésre áll, vele létszámban és a taktikai repertoár tekinteté-
ben is erősödött a fehérvári gárda.

németH zoltán

Ideiglenesen hazánkban állomásoztak

Az új francia védő, Maréval

somos zoltán

somos zoltán

Nem szórta a hármasokat, ám összességében így is 
biztosan nyert a TLI-Alba Fehérvár a MAFC otthoná-
ban. Székely Norbert vezetőedző a fővárosi meccsen 
csatába dobta frissen igazolt amerikai centerét is. 
August Gilchrist győztes meccsen debütálhatott.

Nem indult jól az Alba számára a 
meccs az utolsó előtti helyen álló 
MAFC otthonában. A hazaiak kihasz-
nálták a fehérvári védekezés hibáit, 
négy ponttal be is húzták a nyitó tíz 
percet. A második negyedben aztán 
nagyot fordult a világ, Tóth Péterék 
abszolút átvették az irányítást, gyors 
lerohanásokkal láthatóan elbizonyta-
lanították vendéglátójukat. Átvette a 
vezetést az Alba, mely egyre tekinté-
lyesebb előnyt tudhatott magáénak. A 
feljavuló védekezésnek kulcsszerepe 
volt abban, hogy a szünetre már 40-29-
es előnnyel vonult a fehérvári gárda. A 
harmadik felvonásban triplákkal igye-
kezett meccsben maradni a MAFC, 
ám komolyan már nem tudta veszé-
lyeztetni a vendégek sikerét. A meccs 
krónikájához hozzátartozik, hogy főleg 
a második félidőben rengeteget állt a 
játék, a temérdek büntető (összesen 48 
volt belőlük) nem tett jót a találkozó 
ritmusának és színvonalának. A Bran-
don Wood nélkül felálló Alba ugyan 
csak egy hármast hintett (Supoláé az 

Két külföldi edzőtábor között „hazaug-
rott” a Videoton. Múlt pénteken jött, most 
pénteken megy a csapat, melynek nem 
második, hanem első otthona január közepe 
óta Málaga.

Bár esősen kezdődött az első 
edzőtábor, később a remélt me-
diterrán körülmények közepette 
készülhettek Sándor Györgyék. 
A szakmai stáb figyelt rá, hogy 
ne csak labdából vagy futásból 
álljon a program: a közösség 
építésére is időt szenteltek, s 
milyen jól tették! Juhász Roland 
a rutinosabb, Kovács István a fi-
atalabb játékosok képviseletében 
jelentette ki, hogy kifejezetten él-
vezetes volt a kéthetes program.
Amibe két edzőmeccs is bele-
fért: a San Pedrót 5-1-re verte, az 
1860 Münchentől 2-0-ra kikapott 
a Vidi, de ezúttal még inkább 
a fizikai formába hozáson és a 
taktikai elemek sulykolásán volt 
a hangsúly. Joan Carrillo szerint 
ott tart a csapat, ahol tervezték, 
és lesznek új elemek is a Vidi 
tavaszi játékában. Ezek begya-
korlására ideális lehet a második 
málagai tábor, mert négy felké-
szülési meccset is lekötöttek a 
fehérváriak. Végleg beépülhet 
a csapatba a két új játékos, Iva-
novszki és Maréval. Az persze jó 
kérdés, hogy Nikolics maradásá-
val a macedón válogatott csatár-
nak mennyi lehetőség jut majd 
tavasszal.

Rock ‘n’ Roll
Április 12-én immár tizedszer 
rendezik meg a Vérteskozma 
Rock ‘n’ Roll Futást. Csak azért 
nem írjuk, hogy tizedszer szól a 
rock ‘n’ roll, mert a természetvé-
delmi területen még hangosítás 
sincs a verseny ideje alatt, hogy 
ezzel is óvják a környezetet és 
ne zavarják a környék élőlé-
nyeit. Kaufer Tamás főszervező 
természetesen örömmel kiabál 
a rajtok előtt, útbaigazítva a 
résztvevőket. Akik létszáma 
idén is korlátozott lesz, éppen a 
fent említettek miatt. 2015-ben 
is három táv közül választhat-
nak majd a futók a hazánk egyik 
legszebb miliőjében rendezendő 
versenyen. A profik tizenöt, a 
rutinosak öt, míg a futással most 
barátkozók az egy kilométeres 
örömfutáson mérettethetik meg 
magukat. Az elmúlt években 
mindig volt ismert futója a ver-
senynek, többek között Mons-
part Sarolta tájfutó világbajnok, 
Fenyő Iván, Száraz Dénes 
színművészek, a Videoton lab-
darúgó csapata, Miklósa Erika 
operaénekes, Horváth Viktor öt-
tusa világbajnok, de a Fehérvár 
KC-ból is többen futottak már 
korábban Vérteskozmán.
Idén harmadik alkalommal kap-
csolódik a versenyhez a nyáron 
megrendezendő Vérteskozma 
Pipacs Gyermektábor sport- és 
túraprogramokkal. Érdemes tud-
ni, hogy nevezni csak előzetesen, 
interneten lehet, a korlátozott lét-
szám miatt a rendezők helyszíni 
nevezést nem fogadnak el.

Magyar Katar

Csak kihúzzák a számaimat 
szombat este – kétmilliárd 
fölött van az ötös nyeremé-
nye – és már meg is oldottam 
a magyar kézilabda-válogatott 
problémáit! Természetesen ve-
szek néhány világklasszist az 
országnak. Találni bőven olyat, 
aki egy ideje nem játszik erede-
ti hazája válogatottjában. Meg 
a katariban sem. Bár ők azért 
erős konkurencia. Szerbek, 
spanyolok, dánok vagy oroszok 
is jöhetnek, és nemzetközivé 
lesz holnapra a világ – összes 
csapata. Egy Katar-Magyar-
ország meccsre nehéz lesz 
játékvezetőt küldeni, ha kizáró 
ok az azonos nemzetiség, 
elvégre ebben a két csapat-
ban játszana nagyjából egész 
Európa. De azért sem lenne 
könnyű, mert köztudott, hogy 
a gazdag csapatoknak csalnak, 
és itt mindkettő az lenne. Az 
olimpiai döntőben talán csak 
hosszabbításban dőlne el, hogy 
a mieink nyernek egy spanyol 
átlövéssel vagy Katar katarzi-
sa következik be, mert véd a 
bosnyák kapus.
Talán azt gondolják, ironizá-
lok. Annyiban valóban, hogy 
nem költenék ilyesmire egy 
lottóötöst. Viszont – ellentét-
ben a világ nagyobb részével 
– nincs bajom Katarral, csak 
mert bejutott a vb-döntő-
be olyan kézilabdázókkal, 
akik új értelmezést adtak az 
„olajra lépni” kifejezésnek. 
Ez mostantól nem távozást, 
hanem érkezést jelent – Ka-
tarba. Az olajmilliárdokból 
élsportot csináló sejkek átírják 
az erőviszonyokat, amit kikér 
magának Európa, pedig mi 
másról szól manapság a sport 
mifelénk is? Jó, a nemzeti 
csapatok viszonylag tabunak 
számítottak, bár a spanyol 
Sterbik, a magyar Perez vagy 
(hogy egyéni sportágat is ci-
táljak) a dán Kipketer minden 
volt, csak nem őslakos. „Nem 
a szülőföldjén látta meg a nap-
világot.” – mondta az athéni 
olimpia megnyitóján legendás-
sá vált képzavarral a riporter-
hölgy valakiről, aki választott 
hazája zászlója alatt vonult. 
Több mint tíz éve történt, és 
akkor sem volt unikum az 
ilyesmi. Ma? A Szent István 
Kupán látott Real Madridban 
Kadim Show, Dino Radončić, 
Mihailo Jovičić kosarazott, ti-
zenöt évesen. Még gyerekként 
megszerzik őket. Ez meny-
nyivel elegánsabb, mint egy 
harmincéves játékost Katarba 
csábítani?
Mindezzel együtt persze szur-
koljunk a magyaroknak, a mi 
csapatainknak, szerencsére van 
kinek! A hokisok például már 
készülnek a vébére, ahol össze-
állhat akár a Metcalfe, Sikor-
cin, Sarauer csatártrió is... 

Szerda: Vidi TV!

A Videoton FC és a Fehérvár Mé-
diacentrum együttműködésében 
szerda esténként 20.20-kor a Vidi 
TV műsorát láthatják a Fehérvár 
Televízióban. Az új sportmagazin 
gerincét mindig egy, a csapat 
játékosával, edzőjével vagy veze-
tőjével készített beszélgetés adja. 
Emellett a Videotont mindenhová 
elkísérő stáb színes, exkluzív 
anyagai is beleférnek a Vidi TV 
adásába – először február 11-én, 
20 óra 20 perckor. 

MAFC–TLI-Alba Fehérvár 65-79 
(20-16, 9-24, 21-20, 15-19)
Alba: Tóth P. 4, Supola 9/3, Kromah 
15, Kalve 13, Csorvási 13. Csere: 
Simon 11, Kovács Á. 9, Juhos 3, 
Gilchrist 2. 

Fo
tó

: v
id

i.h
u

érdem), de most ez is belefért, 79-65-
re nyert a csapat. A frissen igazolt 
Gilchrist 15 játékperc alatt 2 pontot 
jegyzett, emellett 7 lepattanóval és 2 
blokkal mutatkozott be.
„Ahogy a meccs előtti utolsó edzésen 
tudtunk dolgozni létszámban és intenzi-
tásban, úgy szeretnék az elkövetkező két 
hónapban is, mert csak így van esélyünk 
előrelépni. Borzasztóan nehéz mérkőzés 
volt, ezért is örülök nagyon a győzelem-
nek. Az igazság az, hogy már hamarabb is 
eldönthettük volna a találkozót, de a meccs 
közben mindkét oldalon több olyan változ-
tatás is történt, amibe szerintem időnként 
kicsit belegabalyodtak a csapatok. Nagyon 

örülök, hogy ennyi szurkolónk elkísért 
minket a MAFC otthonába, nagyon 
fontos volt a jelenlétük!” – értékelt a 
végső dudaszó után Székely Norbert 
vezetőedző.
A TLI-Alba Fehérvár február 8-án 18 
órakor a Szedeák elleni hazai meccsel 
folytatja szereplését a bajnokságban.
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Zöld-fehér fehérvári hét
Tilinger Tamaráék sem a Ferencváros, sem a Győr ellen nem vallottak szégyent

Tilinger Tamara labdái rendre a hálóban kötnek ki – képünkön is oda tart. Az átlövő negyven gólt 
szerzett a legjobb négy csapat (Dunaújváros 10, Érd 11, Fradi 10, Győr 9) ellen az utóbbi időben.

kaiser tamás

Felsőházban a Fehérvár
Ocskay Gábor a legjobb négy között szeretné látni a Volánt

kaiser tamás

Két nehéz meccs várt a héten a Fehér-
vár KC-ra. Bakó Botond együttese 
azonban a Fradi és a Győr ellen is 
bemutatott egy-egy kiváló ötven 
percet. A fővárosban az első hatszáz 
másodperc nem sikerült jól, héttel 
húzott el a Fradi, míg a Győr ellen az 
utolsó tíz perc nem jött össze, végül 
nyolccal nyert a Győr. A csapat azon-
ban mindkét találkozón megmutatta, 
van tartása, és többet tud annál, 
mint amit az Érd ellen mutatott. A 
Ferencváros otthonában nem szégyen 
kikapni öt góllal (33-28 lett a vége), 
hazai pályán pedig sokáig tartották a 
lépést a Bajnokok Ligája címvédőjé-
vel a fehérváriak. A szünetben és tíz 
perccel a vége előtt is csak három gól 
volt a különbség, és az ETO csakúgy, 
mint az ősszel, ezúttal is harminc 
alatt maradt: Kovacsicsék 27-19-re 
nyertek.
„Remélem nem sértődnek meg a győriek, 
de ez a mostani ETO nem verhetetlen. 
Azért vagyok kicsit csalódott, mert sok 
olyan hibát követtünk el, amilyeneket 
nem szabad, mert ahogy láttuk, egy Győr 
szintű csapat azonnal büntet. Azonban 
sok pozitívumot is láttam a csapattól, 
amire lehet építeni. Most már csak azt 
kell elérni, hogy ezek ne csak a találkozók 
egy-egy szakaszában működjenek!” – 

A Fehérvár AV 19 huszáros hajrával, utolsó öt 
meccséből ötöt nyerve jutott be a közép-
szakasz felsőházába, és lett ezzel biztos 
résztvevője a rájátszásnak. Ocskay Gábor 
szakosztály-igazgató szerint a jó szereplés 
az egységességnek köszönhető. Idén először 
szeretné a Volánt a legjobb négy között látni!

Nagyon jól kezdődött a szezon. 
Már az elején látszott, hogy meg-
felelő erősségű a játékoskeret. 
Igaz, már a felkészülés előtt meg 
kellett oldanunk egy problémát 
– itt az edzőkérdésre, Marty 
Raymond távozására gondolok. 
A bukkanók ellenére jó rajtot 
vettünk. Utána jött egy komoly 
sérüléshullám, öt válogatott 
játékosunk is kidőlt a sorból. Rá-
adásul a tavaly remeklő Hetényi 
Zoltánra – akivel hosszú távon 
számoltunk a kapuban – egész 
évben nem számíthatunk a be-
tegsége miatt. Ezzel együtt kiváló 
teljesítményt nyújtott a csapat, 
várakozáson felül szerepeltünk, 
ennek köszönhető a felsőházi 
folytatás.
A csapat erejét jelzi, hogy bár voltak 
hullámvölgyek, mindegyikből kijöt-
tek. A vége pedig remekül sikerült, 
ami kulcskérdés volt a felsőházba 
kerülés szempontjából.
Egy ilyen negyvennégy mérkő-
zéses alapszakasz a rengeteg 

Sportműsor

Sport a Fehérvár TV-ben

Kosár- és kézilabda sze-
repel a menüben a kö-
vetkező héten. Csütörtö-
kön (de ha lemarad róla, 
pénteken ismételjük) 
előbb a TLI-Alba Fehér-
vár MAFC elleni vend-
égjátékát mutatjuk meg 
a Fehérvár TV-ben, este 
pedig megnézhetik, ho-
gyan szerepelt Székes-
fehérváron a kétszeres 
Bajnokok Ligája-győz-
tes, de a Larviktól leg-
utóbb éppen vereséget 
szenvedő Győri Audi 
ETO KC a Fehérvár KC 
vendégeként. Hétfőn 
(és kedden ismétlés-
ben) kerül képernyőre 
az Alba újabb meccse: 
Supoláék a Szegedet 
fogadják, tehát jó esély 
mutatkozik egy újabb 
győztes meccsre. Termé-
szetesen jelentkezünk a 
jövő héten is a Bajnokok 
Városa sportmagazinnal 
(szerdán), és megnyug-
tatjuk a hokirajongókat, 
hogy a Volán összes 
hazai, középszakaszban 
játszandó meccsét mű-
sorra tűzzük.

utazással nagyon megterhelő. Két 
komolyabb hullámvölgyünk volt, 
egy az elején, egy karácsony kör-
nyékén. A végén azonban jött az 
ötmérkőzéses győzelmi sorozat, 
amivel biztosítottuk a helyünket 
a felsőházban és a rájátszásban. 
Ez pedig komoly bravúr, mert 
olyan csapatokat előztünk meg, 
mint a Graz, a Klagenfurt vagy 
éppen a címvédő Bolzano, akik 
összehasonlíthatatlanul jobb 
feltételekkel rendelkeznek, mint 
mi.
Jó elegyet alkotnak a magyar és a 
külföldi játékosok, ez látszik. De 
idén már a fiatalok is sokat hozzá 
tudtak tenni a játékhoz. Róluk mi a 
véleménye?
A korábban meghirdetett há-
roméves programunk második 
évében vagyunk. Ennek a három 
évnek a legfontosabb feladata, 
hogy minél több akadémistát 
építsünk be a csapatba. Nagyon 
sokan közülük a felnőtt váloga-
tott keret munkáját segítik, ami 
azt mutatja, hogy jó úton járunk. 
Természetesen egy rutinos légiós 
nagyobb játékerőt képvisel egy 
húszéves akadémistánál, de a 
jövő a fiataloké!
Mennyivel erősebb a mostani EBEL 
a tavalyinál?
Már a szezon elején lehetett 
látni, hogy szinte minden csapat 
erősödött tavalyhoz képest. 

Nagyon sok légióst cseréltek az 
együttesek. Ezért is fontos, hogy 
mi Andrew Sarauerrel kétéves 
megállapodást kötöttünk! Már 
az előző szezonban is nagyon jól 
játszott, idén negyvennégy meccs 
után a harmadik a pontlistán. 
Szerintem a liga legjobb centere. 
És ne feledjük el, honosítása 
folyamatban van, bízunk benne, 
hogy az áprilisi világbajnoksá-
gon ott lehet a magyar váloga-
tottban! De egyik légiósra sem 
lehet panasz, jól teljesítenek. 
Nemcsak jó játékosok, de kiváló 
csapatemberek is mindnyájan, 
nagyon sokat segítenek a fiata-
loknak.

Mit vár a csapattól a folytatásban?
Vasárnap, a Znojmo elleni 
győzelem után megköszöntem a 
játékosoknak az eddigi munkát, 
de mondtam nekik, hogy még 
csak a szezon kétharmadánál 
járunk, az igazi bizonyítványosz-
tás márciusban lesz! Most jön 
tíz meccs a középszakaszban, 
melyeken a legjobb négy osztrák 
gárda és a Znojmo ellen olyan 
mérkőzéseket játszhatunk, ami 
előre visz minket. Szeretnénk a 
rájátszásban sok borsot törni az 
ellenfeleink orra alá, és elérni 
azt, ami az eddigi nyolc év alatt 
még nem sikerült: bejutni a leg-
jobb négy közé! 

Menetrend

február 10.: Salzburg–Fehérvár
február 13.: Fehérvár–Villach
február 15.: Znojmo–Fehérvár
február 17.: Fehérvár–Linz
február 20.: Vienna Capitals–Fehérvár
február 22.: Fehérvár–Vienna Capitals
február 24.: Linz–Fehérvár
február 27.: Fehérvár–Znojmo
március 1.: Fehérvár–Salzburg
március 3.: Villach–Fehérvár

értékelt Bakó Botond az ETO elleni 
meccs után.
Tilinger Tamarára egy rossz szava 
sem lehet a vezetőedzőnek, az átlövő 
négy legutóbbi mérkőzésén negyven 
találattal szomorította az ellenfelek 
kapusait. Tilinger a Győrnek kilencet 
lőtt, de nem volt boldog a meccs után. 
„Csalódott vagyok, mert ezt a Győrt 
meg lehetett volna fogni, vagy legalább 
szorongatni. Mi hittünk ebben. Sikerült 

teher nélkül játszanunk, a végére azonban 
nagyobb különbség alakult ki annál, mint 
amennyi ma a két csapat között valójában 
volt. Négy meccsünk van még az alapsza-
kaszból. Úgy számolunk, hogy ezeken a 
maximális nyolc pontot begyűjtjük, mert 
ez kell ahhoz, hogy bejussunk a négy 
közé. Ezt fogadtuk meg a szezon elején, és 
amíg van rá esély, küzdeni fogunk érte!”
Küzdeni pedig legközelebb az MTK 
ellen lehet, február 14-én, idegenben.
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A Fehérvár Televízió műsora
2015. február 7-től február 13-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. 07. Szombat
 
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: Schéda 
Szilvia. Vendég: Keller János.

11:20 Fehérvári beszélgetések – 
ismétlés Műsorvezető: Látrányi 
Viktória. Vendég: Kocsis Balázs

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

ismétlés Műsorvezető: Vakler 
Lajos. Vendég: Dr. Mikó Péter

12:40 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés Műsorvezető: 
Vakler Lajos. Vendég: 
Bertáné Pintér Katalin

14:05 Napi színes – ismétlés
14:10 Kincsesláda – ismétlés
14:40  Fehérvári beszélgetések – 

ismétlés Műsorvezető: Vakler 
Lajos. Vendégek: Kneifel György 
és Kneifelné Laczkó Krisztina

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Balatoni utazás – 

ismeretterjesztő film 8. rész
16:00 Balatoni utazás – 

ismeretterjesztő film 9. rész
16:30 Fehérvári beszélgetések – 

ismétlés Műsorvezető: Schéda 
Szilvia. Vendég: Keller János.

17:00 A Fehérvár TV archívumából
17:30 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések  

Műsorvezető: Vakler Lajos. 
Vendég: Kű Lajos

18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Üzleti negyed – ismétlés
19:50 Trópusi hőség –  A maffia 

szeretője – am. sorozat (12) 
20:50 Legényanya – magyar film (12) 
22:10 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
 Benne: Székesfehérvár Anno
22:30 FehérVászon – filmes magazin 
23:00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
23:20 Képes hírek A hét hírei című heti hírösszefoglalónk minden 

vasárnap 19 órakor jeltolmáccsal látható!

2014. 01. 08. VaSárnap

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: Kű Lajos

10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések – 

ismétlés Műsorvezető: Látrányi 
Viktória. Vendég: Kocsis Balázs

11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések – 

ismétlés Műsorvezető: Vakler 
Lajos. Vendég: Dr. Mikó Péter

12:40 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:35 A Fehérvár TV archívumából 
14:00 Napi színes – ismétlés
14:10 Kincsesláda – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés Műsorvezető: 
Vakler Lajos Vendég: 
Bertáné Pintér Katalin

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Balatoni utazás – 

ismeretterjesztő film 10. rész
16:00 Balatoni utazás – 

ismeretterjesztő film 11. rész
16:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés Műsorvezető: 
Vakler Lajos. Vendégek: 
Kneifel György és Kneifelné 
Laczkó Krisztina

17:00 A Fehérvár TV archívumából
17:30 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések 

Műsorvezető: Vakler Lajos. 
Vendég: Bálint György

18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 A hét hírei 
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Trópusi hőség – A tökéletes 

38-as – am. sorozat (12)  
20:50 Világjobbítók – magyar film (12)
22:30 FehérVászon – ismétlés
23:00 A hét hírei 
23:20 Képes hírek

2014. 01. 09. Hétfő

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

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

minden egész órakor A 
hét hírei ismétlése

10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Köztér – ismétlés
10:45 Üzleti negyed – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor A 
hét hírei ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

 Műsorvezető: Vakler Lajos. 
Vendég: Bálint György

17:00 Üzleti negyed – ismétlés
17:30 Köztér – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 
 Műsorvezető: Vakler Lajos. 

Vendég: Vörös Tamás
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó 
20:15 Hírek
20:20 Alba Fehérvár – Szeged  

kosárlabda-mérkőzés 
közvetítése felvételről

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

órakor a Híradó ismétlése

2015. 01. 10. Kedd

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
07:45 Képes hírek – benne minden 

egész órakor a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
10:45 Agrárinfó – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV archívumából
11:40 Képes hírek – benne minden 

egész órakor a Híradó ismétlése
15:10 Alba Fehérvár – Szeged 

kosárlabda-mérkőzés 
közvetítése felvételről

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

 Műsorvezető: Vakler Lajos. 
Vendég: Vörös Tamás

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

Vendég: Kiss László
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális magazin 
20:15 Hírek
20:20 Seuso kedd – Rejtélyek 

nyomában
21:20 Temesvár 25 – Szabadon, 

magyarnak lenni – riportfilm
22:10 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
22:55 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2015. 01. 11. Szerda
 
00:00 Képes hírek – benne minden 

egész órakor a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
07:45 Képes hírek – benne minden 

egész órakor a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
10:45 Paletta – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV archívumából
11:40 Képes hírek – benne minden 

egész órakor a Híradó ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
 Műsorvezető: Vakler Lajos. 

Vendég: Vörös Tamás
17:00 Paletta – ismétlés
17:35 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
 Műsorvezető: Látrányi Viktória. 

Vendég: Dr. Gulyás Antal
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa – 

sportmagazin    
20:15 Hírek
20:20 Vidi TV - sportmagazin
20:35 Nostradamus – dok. film
21:35 Karok és lábak művészete 

– riportfilm
22:05 Napi színes – ismétlés
22:20 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
23:00 Képes hírek

2015. 01. 12. CSütörtöK
 
00:00 Képes hírek – benne minden 

egész órakor a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
07:45 Képes hírek – benne minden 

egészórakor a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
10:45 Bajnokok városa – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV archívumából
11:40 Képes hírek – benne minden 

egész órakor a Híradó ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
 Műsorvezető: Látrányi Viktória. 

Vendég: Dr. Gulyás Antal
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
 Műsorvezető: Schéda 

Szilvia. Vendégek: az AFS 
cserediák szervezet tanulói

18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi magazin
20:15 Hírek
20:20 Szalagavató 2014 – ismétlés 
21:10 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
 Benne: Szalagavató táncok 

versenye, és Fehérvári 
beszélgetések: Pillangó

22:00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2015. 02. 13. pénteK
 
00:00 Képes hírek – benne minden 

egész órakor a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
07:45 Képes hírek 
08:00 Élő közvetítés Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város 
Közgyűléséről

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV archívumából
11:40 Képes hírek – benne minden 

egész órakor a Híradó ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
 Műsorvezető: Schéda 

Szilvia. Vendégek: az AFS 
cserediák szervezet tanulói

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

Vendég: Szabó Péter
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – közéleti magazin  
20:00 Honvéd7 – honvédelmi magazin
20:15 Hírek
20:20  Hintónjáró szerelem – 

magyar film (12) 
21:45 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
 Benne: Így készült: A Mester és 

Margarita színházi előadása
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
22:25 Köztér – ismétlés
23:00 Képes hírek 

Bérletértékesítési helyszínek
• VidiShop (Székesfehérvár, Piac tér 4.): március 

13-ig, nyitvatartási időben (H-P 9.30-tól 12.30-ig, 
13.00-17.00-ig)

• Sóstói Stadion főpénztár (Székesfehérvár, Csíkvári u. 
10.): Február 26-tól március 13-ig minden csütörtö-
kön és pénteken munkanap (15 és 18 óra) között.

• A 2015-ös tavaszi szezonban továbbra sem kell klub-
kártya a bérlet- és jegyvásárláshoz a hazai mérkőzé-
sekre, illetve a Sóstói Stadionba való belépéshez.

További információkat a www.vidi.hu/berlet oldalon 
olvashat.

Szurkoljon élőben az őszi baj-
nok Vidinek tavasszal is: vásá-
roljon kedvezményes szezon-
bérletet a Sóstói Stadionba!

A tavaszi mérkőzésekre az 
eddigieknél is kedvezőbb 
áron válthat belépőt! A fedett 
MOL-tribünre akár 2750 
forintért, az I-J szektorokba 
pedig már 1250 forintért jut-
hatnak hozzá szurkolóink a 
kedvezményes bérlethez, míg 
gyermekbérletet mindössze 
500 forintért vásárolhat, klub-
kártya kiváltása nélkül is! 

Tavalyi őszi bérlettel rendelke-
ző szurkolóink február 20-ig a 
piac téri VidiShopban vásárol-
hatják meg szezonbérletüket 
a már megszokott helyükre, 
amelyhez az őszi bérlet bemu-
tatása is szükséges, így kérjük, 
ne felejtsék el azt magukkal 
hozni. A nem foglalt helyekre 
ebben az időszakban is lehet 
bérletet vásárolni. 

Február 23-án felszabadulnak 
a foglalt helyek, így lehetőség lesz 
bármelyik szabad helyre bérletet 
váltani. Hajrá, Vidi!


