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Választókerületi
programok
Öreghegy–Csala
Östör Annamária
A 12. számú választókörzet
önkormányzati képviselője minden hétfőn 16 és 18 óra között
a Kassai út 43. szám alatti irodájában tart fogadóórát. Östör
Annamária legközelebb január
11-én várja a körzetben élőket.

Felsőváros
Földi Zoltán

Leáldozott a karácsonyfák ideje
Leffelholcz Marietta
A Depónia a hulladékszállítási napokon gyűjti
össze a kukák mellé elhelyezett fenyőket.

Január hatodika vízkereszt. Ekkorra a legtöbben levetkőztetik
karácsonyfájukat, a fenyők pedig
az utcára kerülnek, a kukák mellett
árválkodnak. Január végéig viszi el
a Depónia Kft. a feleslegessé vált
fenyőket. A fákat a hulladékgyűjtő edények mellé kell kihelyezni
úgy, hogy a közlekedésben ne
okozzanak fennakadást. A bokrok
mellett ne hagyjuk a fákat, csak a
szemetesek mellől gyűjtik össze és
szállítják el azokat. A karácsonyfákat a lakótelepeken és a családi
házas övezetekben is a megszokott

Végre itt a tél!

hulladékszállítási napokon viszik
el. A lakótelepekről általában
három-négy naponta szállítják el a
szemetet, így az ott élőknek talán
picit egyszerűbb dolga van.
Mint azt Steigerwald Tibor, a
Depónia Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója lapunknak
elmondta, korábban komposztálták a begyűjtött fenyőket. Ám
a magas gyantatartalom és a
tűlevél viaszos bevonata miatt ez
nem egyszerű, és még költséges
folyamat is. Vegyes komposzthoz
hozzáadva azonban szép lassan a
fenyő is lebomlik. Vannak praktikák, melyekkel segíteni lehet ezt
a folyamatot. A fa végül biogázzá
alakul, ami az áramtermelésben
hasznosítható.

Fotó: Kiss László

Fogadóórát tart Felsőváros önkormányzati képviselője január
7-én, csütörtökön 17 órától a
Királykút Emlékházban. A képviselő a 10. számú választókörzetben élőket 19 óráig várja a
Mikszáth Kálmán utca 25. szám
alatti épület emeletén található
irodájában.
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Közélet

Molnár Diána
Az igazi tél beköszöntével a Városgondnokság szakemberei is megkezdték a
munkát az utakon.

Nagyjából öt-hét centiméter
hó esett hétfőn, aztán szerdáig
további pár centi, de a havazás
nem okozott nagyobb fennakadást a városban. A tűzoltókat
mindössze három balesethez
riasztották Fejér megyében. A
vonatközlekedésben sem volt
fennakadás, a vasúttársaság
gondoskodott a váltószerkezetek valamint az utasperonok
tisztításáról. A havazás elálltával megindulhattak a hókotrók, sószóró járművek. Erre a
szezonra is kellő mennyiségű,
ezerötszáz tonna sót raktározott be a Városgondnokság.
Lángi Judit, a hóügyelet vezetője felhívta a figyelmet arra,
hogy a kertes házak előtt a
tulajdonosoknak kell eltakarítani a havat. Idén először a
Városgondnokság honlapján
egy várostérképen élőben lehet
nyomon követni, hogy éppen
merre járnak a hókotrók a város útjain.
Az előrejelzések szerint várhatóan marad a tél, és az évszaknak megfelelően fog esni a
továbbiakban is a hó, havas eső
vagy ónos eső.

Kedvező változásokat hoz az új év
László-Takács Krisztina
Szinte mindenkit érintő változások léptek életbe
január elsejétől: csökken az adókulcs, nő a nyugdíj
és a két gyermek utáni adókedvezmény, emellett
az okmányirodában is egyre több dolog válik
illetékmentessé.

Olcsóbb az ügyintézés

Módosították az illetéktörvényt, így
sok esetben nem kell illetéket fizetni.
Megszűnik a személyi igazolvány és
lakcímkártya kiállításának illetéke. Nem kell eljárási díjat fizetni a
családi állapot megváltozása miatti
névváltozásért, emellett az ellopott
okmányokat is ingyenesen állítják ki
újra, ahogy a mozgáskorlátozottak
parkolási igazolványát is. Illetékmentesen állítják ki a jövőben a cégkivonatokat, a cégnyilvántartásban
szereplő elektronikus okiratokat,
de nem kell fizetni a vállalkozói
igazolvány kiadásáért vagy az üzlet
működési engedélyével kapcsolatos
eljárásért sem. Az erkölcsi bizonyítvány kiállítása és több esetben
a személyazonosító okmányok
pótlásának eljárása is ingyenes lesz.
Január elsejétől első alkalommal
a jogosítványt is illetékmentesen
kaphatja mindenki. Az illetéktörvény
módosításával csökken az örökléssel
összefüggő tulajdonjog és haszonélvezeti jog költsége is.

Csökken az adókulcs

A parlament által nyáron elfogadott
egy százalékpontos adókulcscsök-

kentés is életbe lép januártól, ennek
értelmében az szja-kulcs tizenöt
százalékra mérséklődik. Ez százezer
forintonként ezer forinttal csökkenti
az adóterhet. A szaktárca számításai szerint idén átlagosan csaknem
harmincezer forinttal marad több az
embereknél. Elkezdődik a kétgyermekesek családi kedvezményének
négy éven át tartó növelése is, aminek
során 2016-ban a gyermekenkénti
kedvezmény huszonöt százalékkal, a
korábbi, gyermekenkénti havi tízezer
forintról 12 500 forintra nő. A kétgyermekes családok nettó jövedelme
így havi ötezer forinttal emelkedik. A
kulcscsökkentés és a családi kedvezmény növekedésének hatását is
figyelembe véve a két átlagkeresővel
rendelkező kétgyermekes családok
az idén százhúszezer forinttal több
jövedelemből gazdálkodhatnak. A
magánszemélyek számára ugyanakkor tehernövekedést jelent, hogy az
egészségügyi szolgáltatási járulék
havi 6930 forintról 7050 forintra
emelkedik.

Emelkedik a nyugdíj

Januártól 1,6 százalékkal emelik
az öregségi, az özvegyi, a szülői
nyugdíjat, az árvaellátást, a baleseti
hozzátartozói nyugellátást, a szolgálati járandóságot, a korhatár előtti
ellátást, a rokkantsági ellátást, a rehabilitációs ellátást, a fogyatékossági
támogatást, a vakok személyi járadékát és a polgármesterek közszolgálati
járadékát.

Segítség a nyugdíj előtt álló
munkanélküli nőknek

Az új évvel elindult a Nők 40+ program, amellyel a kormány elősegíti
az álláskeresőként nyilvántartott és
döntően koruk miatt elhelyezkedési
nehézségekkel küzdő nők foglalkoztatását, ezzel segítve a nyugdíjba vonulásukhoz szükséges hiányzó jogosultsági idő megszerzését. A programban
azok a nők vehetnek részt, akik
legalább egy hónapja álláskeresőként
vannak nyilvántartva. Akik hatvanadik életévüket betöltötték, esetükben
a jogosultsági időt nem veszik figyelembe. Beléphetnek továbbá az ötvenötödik életévüket betöltöttek is, nekik
azonban rendelkezniük kell legalább
harminchét év jogosultsági idővel.
Azoknak a munkaadóknak, akik
vállalják, hogy a program keretében
foglalkoztatják a célcsoportba tartozó
nőket, a munkabér és a ténylegesen
kifizetett szociális hozzájárulási adó
együttes összegének száz százalékát
téríti meg az állam. A munkaerőpiaci
program, aminek összköltsége egymilliárd forint, 2016. január 1-jétől 2016.
április 30-ig tart. A szükséges forrásokat a Nemzeti Foglalkoztatási Alap
2016. évi kerete biztosítja. A rendelkezésre álló forrás optimális felhasználásával mintegy 1000-1300 ötvenötödik
életévét betöltött álláskereső nő tartós
foglalkoztatása válik lehetővé.

Új otthon olcsóbban

A lakásépítés áfája várhatóan huszonhét
százalékról öt százalékra csökken a kö-

vetkező négy évben. Fontos, hogy csak a
százötven négyzetméter alatti társasházi
és a háromszáz négyzetméternél kisebb
családi házak esetében érvényesíthető
a kisebb áfa. Az is könnyebbség, hogy
januártól minden még el nem adott, de
két éven belül épült lakás esetében alkalmazni lehet az új szabályt. Ha valaki
saját maga építkezik, akkor a kormány
külön intézkedéssel biztosítja az építkezés során keletkezett számlák esetében
az áfa visszaigényelhetőségét házanként
maximum ötmillió forintig.

Jön az e-kártya

Januártól bevezetik az e-kártyát, ami
a személyi adatokon kívül elektronikusan tartalmazni fogja a társadalombiztosítási azonosító jelet és az
adóazonosító jelet is.

Kevesebb fekete pont

Csökkenthető lesz a jogosítványhoz
kapcsolódó „fekete pontok” száma,
amennyiben utánképzésen vesz részt
a vezető. Tizenhárom pontig kilenc,
tizennégy és tizenhét pont között hat
ponttal lehet majd a tervek szerint
mérsékelni a pontokat.

Olcsóbb lesz a disznóhús

Az adminisztrációs költségeken felül
kevesebbet kell majd fizetni a disznóhúsért is, az eddigi huszonhét százalékról ugyanis öt százalékra csökken
a sertéshús áfája. Ez csak a tőkehúsra
vonatkozik, ha étteremben rendelünk
sertéspörköltet, az után a jövőben is
huszonhét százalékos áfát fizetünk.
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Kiemelt támogatás a háromgyermekeseknek
Mit lehet tudni az új CSOK-ról?

A januártól életbe lépő új családi otthonteremtési
kedvezmény (CSOK) legfőbb célja, hogy kedvezőbb
lehetőséget biztosítson a gyermekvállalásra. Az új
CSOK amellett, hogy anyagilag nagyobb támogatást
jelent a tavalyinál, kiszélesíti a jogosultak körét is, és
kiemelten támogatja a háromgyermekes családokat.

A legfontosabb változás, hogy szétválasztották a használt és az új lakásra
kapható összegeket. A használt lakásra
szinte maradtak a tavalyi összegek, az
új lakásra viszont jelentősen növekedett
a támogatás. Ez elsősorban a három
gyermeket vállalók vagy már nevelők
esetében kiugró: náluk tízmillió forint a
maximálisan igényelhető összeg.

Irány a bank!
Január elsejétől ugyan
már életbe lépett
a CSOK-törvény, a
bankok azonban még
nem tudnak felvilágosítást adni. „Igyekszik
minden bank a lehető
leghamarabb a saját belső rendeleteit úgy
meghozni, hogy az ügyfelek rendelkezésére
állhasson, erre kell azonban néhány napot
várni. De úgy gondolom, hogy legkésőbb
február elejétől már bármelyik érintett
banknál lehet érdeklődni.” – tudtuk meg
szakértőnktől. – „Három gyermek esetében
a tízmilliós vissza nem térítendő támogatás
mellé tízmilliós hitelt is föl lehet venni. Ez
a hitel mindenképpen jó kondícióval bír. Tizenöt éve foglalkozom hiteltanácsadással, de
még ilyen alacsony kamattal nem találkoztam. A három százalékos kamat rendkívül
kedvező, ráadásul kiszámítható terhet jelent
a családnak, hiszen öt évig fix, nem változik.” – mondja Csanaky Bettina.

Fontosak a részletek
Az, hogy jogosult valaki a CSOK-ra, még
kevés, fontos, hogy minden apró részletre

Feltétel a munkaviszony
Kikötés a CSOK esetében a folyamatos munkaviszony
igazolása, ennek időtartama visszamenőleg az egy
illetve két gyermek után járó CSOK esetében 180
nap, a háromgyermekeseknek adható tízmilliós ös�szeg igénybevételéhez azonban ezen felül kell, hogy
rendelkezzen a szülő plusz kétéves munkaviszonnyal.

odafigyeljen a lakásvétel és -eladás során.
Ha már van ingatlan a család tulajdonában, akkor ezt először értékesíteni kell,
és az értékesítésből befolyó összeget
teljes mértékben az új építésű ingatlan
vásárlására vagy egy új ingatlan építésére
kell fordítani. „Figyelni kell az időpontokra
is: a telek vagy az új ingatlan vásárlása az
eladást követően mehet végbe. Ha nem ebből
veszik a telket, akkor az építkezés során teljes
mértékben fel kell használni az előző ingatlan
árát.” – magyarázza Csanaky Bettina
gazdasági mérnök, hiteltanácsadó.
Építkezés esetén készíteni kell egy költségvetési tervet. Ebből a bank értékbecslő
segítségével egy jövőbeni értéket állapít
meg, és ebből a költségtervből levonván
az eladott ingatlan árát, megkapjuk azt
az összeget, amit igényelhet a család,
és amely ebben az esetben maximum
tízmillió forint lehet. A szakember azt is
elmondta, hogy új építésű ingatlannak
számít a 2008 után kiadott építési engedéllyel rendelkező ingatlan, amit annak
első értékesítése során kíván megvásárolni a család. „A CSOK-ot kifejezetten
házastársak kaphatják, azok is, akiknek még
egyetlen gyermekük sincs, de hármat terveznek. Számukra tíz évet ad a három gyermekre
a törvény, ha kettő gyermeket terveznek,
akkor nyolc évet, ha egyet, akkor négy évet.”
– mondja Csanaky Bettina.

Mi van akkor, ha nem születik
meg a vállalt gyermek?
A törvény szabályozza, hogy milyen
okot fogadnak el, ha nem születik
meg a három gyermek. A gazdasági

Fotó: Kiss László

László-Takács Krisztina, Leffelholcz Marietta, Szabó Miklós Bence

Építkezni is lehet az új CSOK segítségével

szakembertől megtudtuk, hogy ha nem
fogan meg a gyermek, öt lombikbébi
programon vehet részt a család, és ha
ezután sem sikerül, akkor nem kell
visszafizetni a támogatást. Amennyiben bármelyik gyermek fogyatékkal
születik, akkor nem kötelező teljesíteni az esetlegesen vállalt következő
gyermeket. Emellett még számos olyan
pont van, ami szabályozza, mikor tekintenek el a CSOK visszafizetésétől. Ha
azonban a törvényben megfogalmazott
kitételeket nem tudja bizonyítani a
család, akkor a jegybanki alapkamat ötszörösével időarányosan számítva kell
visszafizetni a támogatást. Ahogy tehát

az idő fogy, úgy nő a tartozás mértéke
ebben az esetben. „Ha valaki látja előre,
hogy nem fog megszületni a gyermek,
akkor mielőbb próbálja meg a bankon
keresztül az államnak jelezni, hogy nem
fogja tudni ezt teljesíteni. Voltak rá példák
korábban is, hogy akár részletfizetésben is
meg tudtak egyezni a családdal. Nem az a
cél, hogy elárverezzék egy ilyen eset miatt
az ingatlant.” – mondja Bettina. Jelenleg
mintegy kétszázezer olyan háromgyerekes család van Magyarországon, akik
jogosultak a tízmilliós támogatásra, de
azokat sem zárja ki a törvény, akik a
jövőben döntenek úgy, hogy harmadik
gyermeket vállalnak.

A CSOK az ingatlanpiacot is felforgatta
Viktor Ferenc ingatlanszakértő szerint 2015-ben az ingatlanpiacon minden rekordot
sikerült megdönteni. Az év elején kezdődő értékesítési hullám az év közepén sem stagnált, sőt az év végére ugyan emelkedtek az ingatlanárak, de ugyanígy nőtt az eladások
száma is. Év elején azt gondoltuk, hogy az áremelkedés 15-20 százalékra rúg majd,
év végére azonban az ingatlanok ára átlagosan 25-30 százalékkal növekedett. Mivel
nagyon sok ingatlan elkelt a múlt évben, jelenleg a magas árak maradtak, de kevés
jó adottsággal rendelkező eladó lakás maradt. Az ingatlanszakértő szerint a 2016-os
CSOK az ingatlanpiacot a tavalyinál is jobban megindítja, és mivel a legtöbb támogatás az új lakásra jár, egyre
több új lakást építenek, a használt lakásokat pedig ezzel párhuzamosan értékesítik a családok, így újra rengeteg
lakás kerül eladásra a jövőben. Hogy mennyire fog emelkedni az ingatlanok ára, az majd a jövőben dől el.

A városnak is fontos egy baba születése
Stefkó Krisztina

Január elsején két óra után néhány
perccel jött világra a 2016-os esztendő első székesfehérvári újszülöttje. Balázs Kingának és Berki
Attilának Dóra az első gyermekük.
A kislány természetes úton, komplikáció nélkül, apás szüléssel jött
világra. Mint azt a boldog édesanya
mondja, négyórás volt a vajúdás,
amiből ő az utolsó egy órát érezte
a legnehezebbnek. Kinga és Attila
egymásra mosolyogva, teljes egyetértésben mondja: még mindig a
hatása alatt vannak az élménynek.
A hagyományokhoz hűen a város

Fotó: Simon Erika

Január elsején éjjel két óra után nem sokkal
jött világra az új esztendő első székesfehérvári
babája a Fejér Megyei Szent György Kórházban.
Berki Dóra és szülei is jól vannak, hétfőn már
haza is térhettek fehérvári otthonukba.

Berki Dóra nem csupán az év első babája Fehérváron, de szüleinek is első gyermeke

polgármestere is köszöntötte és
megajándékozta a város első babáját és szüleit. Mint azt Cser-Palkovics András kérdésünkre elmondta,
Székesfehérvár életében is fontos
egy baba születése, hiszen nem
mindegy, hány kisgyermek születik
a városban. Ezért látogat el évről-évre a város első újszülöttjéhez,
illetve azért is, hogy megköszönje a
város nevében az itt dolgozó orvosoknak, nővéreknek, az őket segítő
munkatársaknak a felelősségteljes
munkát.
Tavaly összesen 2515 újszülött látta
meg a napvilágot a Szent György
Kórházban. Az intézmény nemrég
kapta meg az egészségügyi világszervezettől a „Bababarát kórház”
címet, amire nagyon büszkék –
tette hozzá Hagymásy László, a
szülészeti és nőgyógyászati osztály
osztályvezető főorvosa.
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Kultúra

Vakler Lajos
Fergeteges színházi estével köszöntötte az új
esztendőt az Alba Regia Szimfonikus Zenekar
és a meghívott vendégművészek a Vörösmarty
Színházban.

„A város karmestere” bensőséges
hangvételű köszöntőjével kezdődött január elsején az Alba Regia
Szimfonikus Zenekar új évadjának
első koncertje. Cser-Palkovics András örömének adott hangot, hogy a
szimfonikusok első önálló évükben
méltó módon képviselték Székesfehérvárt: „Biztos vagyok benne, hogy
nagyon szép koncerttel örvendezteti
meg a komolyzene-szerető embereket
a zenekarunk. Tavaly fontos döntést
hoztunk, így immár önálló intézmény-

Alba Regia Szimfonikus Zenekarnak,
mint intézménynek az első születésnapja. Egy nagyszerű koncerttel
ünnepelünk a Vörösmarty Színházban:
vidám és elegáns műsorral, nagyszerű
szólistákkal, tánccal, kiváló darabokkal
köszöntjük az új évet és a közönséget.”
Az est repertoárján a „bécsi vonal”
kapott hangsúlyos szerepet. A
zenekar Drahos Béla vezényletével
elhozta népes rajongótáborának
idősebb és ifjabb Johann Strauss,
Joseph Lanner, Sosztakovics és
Sir Anthony Hopkins örökbecsű
dallamait: „Boldog új évet kívánok
mindenkinek, remélem, hogy ez az est
minden igényt kielégít majd. Ahogy
eddig, most is hagyományt teremtünk:
elindítjuk az újévi hangversenyeket. Ez
egy csodálatos tradíció lehet majd, ami

Fotók: Simon Erika

Új esztendő, vígságszerző

2016. január 7.

Strauss Cigánybárójának egyik legfontosabb pillanata. Barinkay szerepében Dániel Gábor.

múltjuk veretes, és ez engem is kötelez.
A fehérvári színházban is csak párszor
jártam, így nagy érdeklődéssel vártam
a bemutatkozást. Nagyon megragadott
a színház miliője. A kiváló zenekar és

mesélt a bécsi erdő, keringőzhettünk a holdfényben, csárdást
rophattunk, s tettük mindezt
jókedvűen, felszabadultan, köszöntve a 2016-os évet. Tokai Rita

Jó kezekben van a karmesteri pálca

ként dolgozik a zenekar. A döntéssel az
volt a célja az önkormányzatnak – a
zeneértő szakemberekkel közösen –
hogy ezen a területen is minőséget valósítsunk meg. Egy olyan város, mint
Székesfehérvár, nem lehet meg színház
és szimfonikus zenekar nélkül. Most
már van egy kiváló színházunk és egy
folyamatosan erősödő zenekarunk,
amelyek építenek az elmúlt évtizedek
hagyományaira, és hisznek az elvégzett
munkában.”
Major István, a zenekar direktora
a jeles alkalomra igazi örömzenét,
felszabadult, fajsúlyos estét ígért a
klasszikus zene és a könnyed műfaj
szerelmeseinek: „Január elseje az

nálunk ebben a formában újdonság.
Bővült a műsor, új repertoárral jelentkezünk.”
Geszthy Veronika és Dániel Gábor
tolmácsolásában bebarangolhattuk
a bécsi gyökerű operettirodalom
színes, látványgazdag világát. A
két kiváló operetténekes előadásában felcsendültek a Cigánybáró, a
Denevér, az Egy éj Velencében legnépszerűbb áriái. Geszthy Veronika bizonyította a vájt fülű, zeneértő
közönségnek, miért is tartják Európa-szerte állócsillagnak: „Nagy öröm
volt, amikor megkaptam ezt a meghívást. Még soha nem énekeltem az
Alba Regia Szimfonikus Zenekarral. A

A Miskolci Balett művészei is nagy sikert arattak

a gyönyörű környezet remek előadást
hozott.”
Dániel Gábor, a székesfehérvári
születésű művész, egykori ciszteres
diák voltaképpen hazatért, s ha
már megtette, fantasztikus zenei

légies könnyedségével hódította
meg a tánc híveit: „Nagy örömmel
vettük a felkérést, hiszen kihívásnak
tartjuk, hogy mint a Miskolci Balett
tagjai, bemutatkozzunk Székesfehérváron is. Kiváló ötletnek tartjuk az

Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar fergeteges estét ajándékozott közönségének

Szaffi dalával Székesfehérváron is hódított Geszthy Veronika

élményt nyújtott az operettkedvelő
nagyérdeműnek: „Nagy örömmel jöttem haza és nagy várakozással. Ebben
a repertoárban olyan szép dallamok
vannak, és az alkalom is olyan felemelő, hogy itt csak a maximumot nyújtva
szolgálhatjuk ki a közönséget.”
Az idén azt is megtapasztalhattuk,
miért is tartja a szakma a Miskolci
Balett művészeit a jövő legígéretesebb táncosainak. Előadásukban

újévi koncertet, tökéletes évindító. A
műsorunkat az ünnepi repertoárhoz
igazítottuk, olyan táncokat hoztunk,
melyek vidámak és egyben méltóak az
alkalomhoz.”
Aki végigkísérte a gálaműsor
programját, nem csalódott. Az Alba
Regia Szimfonikus Zenekar és a
meghívott vendégművészek feledhetetlen estét varázsoltak az új év
első napjára hálás közönségüknek.

Programajánló

közéleti hetilap

Jótékonysági estély és diákbál
Programok január 8-tól 17-ig

Szabó Petra - László-Takács Krisztina

Január 8.

Női klub
17 óra, Fehérvári Civil Központ
Várja a mozogni vágyókat Pap Csilla
lélekgyógyász. Az Alba Pont Lakóközösségi Információs Szolgáltató Iroda
Női klubjának jógaórájára kényelmes
öltözetben, polifoammal érkezzenek!
Cigány népművészet a magyar kultúrában
17 óra, Kossuth Lajos utca 14.
Kosztics László cigány népi faszobrász
alkotásaiból nyílik tárlat. Közreműködik
a Karaván família. Házigazda: Bobory
Zoltán és Lakner József.

Január 9.

Székesfehérvári Jótékonysági Estély
19 óra, Hotel Magyar Király
Ezúttal 2016 második szombatján, január
9-én tartják a Hotel Magyar Királyban a
hagyományossá vált évindító rendezvényt.
A Székesfehérvári Jótékonysági Estély borász díszvendége ezúttal Bock József lesz.
A koncerten a Virtuózok műsorból megismert Boros Misi zongorista és Lugosi
Dániel Ali klarinétos lép fel és kísérik az
operaénekest. A rendezvény moderátora
pedig Miklósa Erika mentoráltja, Lengyel
Zsófia para- triatlonista lesz.
Kisállat-kiállítás
8 óra, Volán Sportcsarnok
Hatvan fajta kisállat több mint hatszáz
példánya a V-061 Alba Regia Galamb- és
Kisállattenyésztő Egyesület kiállításán. A
tárlat január 10-én folytatódik.
Lásho Lecsó
18 óra, A Szabadművelődés Háza
Jótékonysági koncert a rászorulókért.

Január 11.

Női klub
17 óra, Fehérvári Civil Központ
Várja a mozogni vágyókat Pap Csilla
lélekgyógyász. Az Alba Pont Lakóközösségi Információs Szolgáltató Iroda
Női klubjának jógaórájára kényelmes
öltözetben, polifoammal érkezzenek!
Irodalmi est
18 óra, Királykút Emlékház
Bakonyi István beszélget Petrőczi Évával.

Január 13.

Csákányi Eszter műsora
17 óra, Viktória Rehabilitációs Központ
A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő előadása.

Január 15.

Női klub
17 óra, Fehérvári Civil Központ
Várja a mozogni vágyókat Pap
Csilla lélekgyógyász. Az Alba Pont
Lakóközösségi Információs Szolgáltató Iroda Női klubjának jógaórájára
kényelmes öltözetben, polifoammal
érkezzenek!

Január 16.

Szíj Melinda-koncert
17 óra, Művészetek Háza Színházterem
A zenekedvelők gitár- és billentyűs
kísérettel hallgathatják a régi és új
dalokat.

Január 17.

Babaruhabörze és bolhapiac
8 óra, Videoton étterem
Rengeteg ruha, cipő, játék, babakellék,
mesekönyv, babakocsi, járóka, és más portéka között válogathatnak az érdeklődők.

Az F-csoport tíz éve
Új kiállítást nyitnak meg január 9-én, délután
négy órakor a Szent István Hitoktatási és
Művelődési Ház Szent Korona Galériájában.
A kiállításra látogatók megtekinthetik Filep
Sándor festőművész, G. Szabó Beáta szobrászművész, Horváth Lajos festőművész, Kádár Tibor
festőművész, Legéndy Péter képzőművész,
teoretikus, Párkányi Raab Péter szobrászművész,
Ughy István festőművész és Varga Bálint grafikusművész munkáit. A művészek az úgynevezett
F csoport tagjai. A kiállítás január 9-től február
20-ig lesz látható, hétköznap 10-től 17-óráig,
szombaton 10-től 15 óráig.

Városi diákbál
Január 15. 19 óra: kapunyitás, 19.30: ünnepélyes megnyitó, Szent István Művelődési Ház, Szent István
terem.
Elvárt öltözet: fiúknak öltöny, lányoknak koktélruha. A Felicita Kulturális és TáncSport Egyesület látványos nyitótáncát idén is színvonalas zenei produkciók követik. Az est fellépési lehetőséget biztosít olyan
fiatal zenészeknek is, akiket városunk tehetségkutató versenyein ismert meg a közönség. A II. Fehérvári
Ifjúsági Feszt Arany Dobverő díjas zenekara, a Pythagoras Almási Mátéval, Börcsök Olivérrel, Márkos
Alberttel, Barbély Bencével, Jack Cooperrel, Barbély Leventével és Szabó Arionnal az indie rock, a blues
rock és a pop-rock műfaj szerelmeseinek kedvez. A 2013-as Fehérvár Hangja döntősei által alapított
OneDay zenekar – Zsigmond Lala, Somogyi Martin, Pálinkás Péter, Heller Adrián és Katona Bence – népszerű popslágerekkel táncoltatja meg a bálozókat. A diákok szórakoztatását a Fantom együttes hazánk
legközkedveltebb pop-rock szerzeményeivel folytatja. Az estet idén is Revolution, a Music FM DJ-je, az
új évezred egyik legtechnikásabb lemezlovasa, a 2005-ös Beatbox világbajnokság bronzérmese zárja.
Természetesen nem marad el a bálkirály- és bálkirálynő-választás, a fotósarok és a tombola sem.

Sportprogramok
Kézilabda
Fehérvár KC – Budaörs KC
Január 9. 17 óra, Köfém Sportcsarnok
Kosárlabda
TLI-Alba Fehérvár – Naturtex-SztE-Szedeák
Január 9. 19 óra, Vodafone Sportcentrum
Jégkorong
EBEL:
Fehérvár AV 19 – Bolzano
Január 9. 19.15, Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok

Fehérvár AV 19 – Dornbirn
Január 10. 17.30, Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok
MOL Liga:
Fehérvár AV 19 – DVTK
Január 10. 14 óra. Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok
Fehérvár AV 19 - Dunaújvárosi Acélbikák
Január 12. 18.30, Ifj Ocskay Gábor Jégcsarnok
Fehérvár AV 19 – FTC-ESMTK
Január 15. 17.30, Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
Egy módszer, három lány – harminckét nyelvvizsga!

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve a Kreatív Nyelvtanulással
elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem gondolták, hogy ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka átlagos nyelvtanulónak tartotta magát, 27 évesen mindössze egy
nyelvből volt bizonyítványuk. Életük nagy felfedezésének érzik a módszerrel való megismerkedést. Azóta
ugyanis Virág kilenc, Blanka pedig tizenhárom nyelvből szerzett középfokú nyelvvizsgát. Zsófi pedig 18
éves „kreatív nyelvtanuló”, negyedikes gimnazistaként
már tíz nyelvből vizsgázott sikeresen, teljesítménye
korosztályában egyedülálló.
Könnyedén, három-négyhavonta tettek középfokú
nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a Kreatív
Tananyagot használták. Figyelem, manapság gyakori, hogy a középfokú
nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök fele nem veheti át a diplomáját!
A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27 nyelvvizsgával a nyelvtanulás

egyéni bajnoka Magyarországon. Három dolog amiért érdemes ezzel a
tananyaggal tanulni:
1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mondatrész, mondat és a hanganyag megtanít beszélni
– tanári segítség nélkül.
2. A könyv tartalmazza a középfokú nyelvvizsga nyelvi anyagát – ezt a lányok eredményei is
bizonyítják.
3. Kiváló módszer újrakezdésre, szinten tartásra,
sőt – újra elővéve – bármikor felfrissíthetjük vele
nyelvtudásunkat anélkül, hogy be kellene iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra.
További információ az alábbi honlapon található,
illetve az előadáson, ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet minden olyan
emberből sikeres nyelvtanuló, aki valóban komolyan gondolja, hogy
elsajátít egy idegen nyelvet.
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A Vörösmarty Színház műsora
János vitéz
Január 8. 15 óra, január 10. 11 és 14
óra, január 12. 15 óra, január 13. 15
óra, Pelikán Kamaraszínház
Augusztus Oklahomában
Január 8., 14. és 15. 18.30, január 9. 17
óra, Nagyszínház
Balfácánt vacsorára
Január 10., 12. és 13. 19 óra, Nagyszínház
Hekabé
Január 15. és 17. 19 óra, Kozák András
Stúdió
Én, Leonardo – A fény születése
Január 16. 19 óra, Nagyszínház
Csárdáskirálynő-ünnep
Január 17. 17 óra, Nagyszínház

A Barátság mozi műsora
Aljas nyolcas
Január 9. 20 óra, január 16. 19.30
Magyarul beszélő amerikai western.
Snoopy és Charlie Brown – A Peanuts
film
Január 8. 17 óra, január 16. 16 óra
Magyarul beszélő amerikai családi
animációs film.
Joy
Január 8., 11. és 14. 20 óra, január 9.,
12. és 15. 18 óra
Feliratos amerikai életrajzi film.
Hajnali láz
Január 11. 18 óra, január 15. 20 óra
Fekete-fehér magyar-svéd-izraeli
játékfilm.
Szüleink szexuális neurózisai
Január 12. 20 óra, január 16. 18 óra
Feliratos svájci-német romantikus
dráma.
Star Wars: Az ébredő Erő – 3D
Január 13. 19 óra
Magyarul beszélő amerikai sci-fi.
A művészet templomai: Firenze Uffizi
képtár 3D
Január 14. 18 óra
Magyarul beszélő olasz dokumentumfilm.
Gaál Ottó nagysikerű
tankönyvének bemutatója.
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége
az önálló beszédgyakorlás,
egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL,
SVÉD, DÁN, NORVÉG, OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ, HORVÁT
tananyagok megtekinthetők és
21.990 Ft egységáron megvásárolhatók:
SZÉKESFEHÉRVÁRON

a Szabadművelődés Házában
(Fürdő sor 3., 104-es terem)
2016. január 15-én (péntek),
január 22-én (péntek), valamint
január 29-én (péntek) 17-19 óráig.

www.kreativnyelvtan.hu

Infó és megrendelés:
Hudi Tibor 06-30-/318-4953

A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!
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Portré

Ne halogassuk a cserét!
Bácskai Gergely
Elkezdődött a Városgondnokságon az éves parkolóbérletek cseréje. A tavalyi bérletek január
végéig érvényesek, a december havi bérletek
viszont már lejártak, azokat január ötödikéig
fogadták el.

Fotó: Bácskai Gergely

Márkus Tibor, a parkolási csoport
vezetője elmondta, hogy januárban
mintegy hatezer parkolóbérletet
cserélnek le Fehérváron, ebből
négyezer a lakossági éves bérlet.
Arra hívta fel az ügyfelek figyelmét,
hogy nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a cserét, mert január
végén a tapasztalatok alapján már
sokan vannak az ügyfélszolgálaton.
A városban évek óta nem emelték a

parkolás árát, és az idén sem emelkedik a parkolás díja. A lakossági
bérletek árát viszont egységesítették. A kiemelt övezetben már évek
óta 3100 forintba kerül a lakossági
parkolóbérlet, amiből lakásonként
kettőt lehet igényelni, ha a lakó
állandó lakcíme is ott van, ahová
a bérleteket kívánja kiváltani.
Fehérváron januártól mindenkinek egységesen ugyanannyit kell
majd fizetni a parkolóbérletekért.
A 3100 forintos éves díj a hasonló
nagyságú városok parkolóbérletárai
alatt van jóval, hiszen Veszprémben
8500 forint az éves lakossági bérlet,
Győrben 3900 forint, Pécsen pedig
3600 és 6600 forint között lehet
lakossági parkolóbérletet váltani.

A Szent Vendel utca 17/a. alatt hétfőn, kedden és csütörtökön 8 óra és 15.30 között, szerdán 8
és 18 óra között, pénteken pedig 8 és 13 óra között várja a Parkolási Csoport a parkolóbérletet
váltani szándékozó ügyfeleket

2016. január 7.
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László-Takács Krisztina

Készülnek a szilveszteri dekorációk a Koronás Parkban

Utcatánc – a romantikus óévbúcsúztató

Fotó: Kiss László

Fotó: Kiss László

A Koronás Parkban már délelőtt elkezdték
készíteni a szilveszteri dekorációt, igazi családi
mókával várták a gyerekeket és szüleiket. A délután már az otthoni ráhangolódásról szólt: volt,
aki magát csinosította, volt, aki virsliért rohant
még el a boltba, volt, aki már ekkor pezsgőt bontott, mások gondosan számba vették a korábban
beszerzett pirotechnikai eszközöket. Este hatkor
megszólaltak az első petárdák, s mivel reggel
hatig el kellett sütni mindet, megállás nélkül
ropogtak a város minden pontján. A legtöbb
kutyatulajdonos fedezékbe helyezte kedvencét,
ezután pedig nem maradt más hátra: indulhatott
a buli!

A hagyományos szilveszteri koncertsorozat este fél
kilenckor kezdődött – immár harmadszor rendezték
meg a Zichy liget előtti színpadon. Volt zene, fények,
trombitaszó, tűzijáték és persze sok-sok fehérvári.
Több ezren mulattak együtt a OneDay együttessel,
a Fehérvár Hangja résztvevőivel, a Paradicsom zenekarral és Vastag Csabával. A hangulat egyre fokozódott, mígnem éjfélkor a zsúfolt téren az ünneplők
közösen énekelték el a Himnuszt. Aztán tűzijáték,
DJ Zsiráf ritmusai, mulatozás.
Hogy milyen volt a hajnal? Arról itt nem illik
beszélni… Ám az év első napjáról igen, hiszen –
már ez is hagyomány – újévi lencsét osztottak.
Aki akart, jóllakhatott lencsefőzelékkel, tehette
mindezt annak tudatában, hogy az apró szemű
hüvelyes bőséget, gazdagságot hoz 2016-ra.

Fotó: Kiss László

Így telt az év utolsó napja Fehérváron

Fotó: Simon Erika

Feltűnő öltözékekből az idén sem volt hiány

Fotó: Simon Erika

Fotó: Gáspár Péter

Fotó: Kiss László

Fotó: Kiss László

Ha fázol, csak főzz valamit piros kondérban! Már a gőz és az illatok is felmelegítenek.

Hátizsákban a legfontosabb kellékek. Nem, a kép nem Szíriában készült.

Ez KÖLNektek?
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Hosszú sor állt a szerencsehozó lencséért...

... de megérte, ez „komlett szemüveg” nélkül is látszik...
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Stílus

Évek óta népszerű a vintage

Kurucz Tünde
Idén tizenkettedik alkalommal rendezik meg
január 16-17-én az Esküvő Kiállítást, melynek
keretében a jegyespárok ötvennél is több
standon ismerkedhetnek meg a környékbeli
esküvői szolgáltatókkal, például éttermekkel,
hotelekkel, ruhakölcsönző szalonokkal és
zenészekkel. A résztvevők ezen kívül érdekes
előadásokat hallgathatnak meg a karikagyűrűtrendekről, az öltönyviselési hibákról,
és hasznos tanácsokat kaphatnak esküvőjük
szervezését illetően.

képeket készíthet, szórakoztathatja
magát és olyan pillanatokat örökíthet
meg, amiket jó érzés évtizedek múltán
felidézni.” – mondja Kanizsay Ákos.
A párok egyre inkább szem előtt
tartják a praktikus dolgokat.
Például az autóra nem készítenek

helyszín természetesen fontos, de
mégis az érzés, hogy összekötik életüket az igazival, a meghitt légkör,
a család és a barátok szeretetteljes
gratulációja illetve a jó buli lesz
az, ami örök emlékké teszi a nagy
napot.

2016. január 7.

tésű lakodalomnál is érdemes
szakembert felkeresni, aki akár
anélkül, hogy megszervezné az
esküvőt, hasznos tanácsokkal
látja el a párt: „Egy esküvőszervező
szaktanácsadás keretében segíthet
abban, hogy a pár pontosítsa, milyen

Kanizsay Ákos, a rendezvény
szervezője és igazgatója elmondta,
hogy az utóbbi években az esküvői
szolgáltatások minőségi változáson
mentek keresztül. Ezt az is bizonyítja, hogy idén rengeteg az új
kiállító, akik alkalmazkodnak a legújabb trendekhez, új színt visznek
az esküvők világába. De a régi szolgáltatók is évről évre új ötletekkel
jelennek meg a rendezvényen.

Romantikus régiségek
Az esküvői stílusok közül az antik
romantikát képviselő vintage egyre
népszerűbb. Ez a gyakorlatban
megjelenhet például egy testhez
simuló, csipkével díszített, visszafogott menyasszonyi ruhában, a
dekorációban, az apró kiegészítőkben vagy akár a fotókon is.
A vintage esküvőn leginkább a
pasztell színek, a csipkék illetve a
régi tárgyak dominálnak, melyek
amúgy is reneszánszukat élik.
Antik hatású könyvek, bőröndök,
lámpások, írógépek mind fellelhetők az ünnepi díszbe öltöztetett
helyszínen. Szintén népszerű a
természetes anyagok, a szezonális
virágok, termések felhasználása az
esküvői dekorációkban.

A vintage-en kívül sokan a kisebb
költségvetésű DIY – do it yourself
– esküvő mellett döntenek, aminek
lényege, hogy a dekoráció nagy
részét az ifjú pár, esetleg néhány
ügyes kezű barát saját maga készíti
el. Ebben az esetben például egy
befőttes üveg némi csipkével vagy
zsákvászonnal váza vagy mécsestartó formájában születhet újjá. Az
ötleteknek csak a kreativitás és a
rendelkezésre álló idő szab határt.
„Sokszor találkozunk egyedi megoldásokkal, csináld magad kiegészítőkkel,
vicces partikellékekkel is. A díszítésnek
gyakran vannak interaktív részei, egyegy régi képkeret, bajusz vagy cilinder,
amelyek segítségével a násznép vicces
Horoszkóp
január 7. – január 13.

Fotók: Kiss László

Csináld magad!

A vintage menyasszonyi ruha egyszerű és visszafogott

nagy virágkompozíciókat, az asztali
dekoráció is visszafogottabb, így a
szemben ülők zavartalanul tudnak
egymással beszélgetni. Egyre inkább a kevesebb több elve érvényesül, mert a ruha, a dekoráció, a

Kos 3. 21. – 4. 20.

Megijesztheti annak felismerése, hogy a környezetében lévők milyen nehezen járulnak hozzá a szükséges változtatásokhoz. Azonban vigyáznia kell, hogy
ennek hatására nehogy szétszórt legyen a fokozott
figyelmet igénylő tevékenységei során.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Ezen a héten valaki a környezetéből kéretlen és
illetlen szóbeszédnek teheti ki. Ezért fontos, hogy
többszörösen fontolja meg, kit avat be a legféltettebb titkaiba, ugyanis mélyen érintheti az Ön jó
hírnevét.

Étterem takarékosan
A párok többségénél pontosan
meg van határozva, mekkora
keretből gazdálkodhatnak. Ákos
szerint egy kisebb költségve-

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Ne hagyja, hogy apró-cseprő, eddig halogatott dolgai
a kedvét szegjék. Vegye elő az optimizmusát, és máris
minden másképp látszik. Jobb kedvvel áll hozzá a
dolgokhoz! Konkrét elképzelései születnek az aktuális
teendők gyors és praktikus megoldására.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Egy kedvező időszak kezdődött el ezzel a héttel, amikor lazíthat, szinte magától mennek a dolgok. Maga
mögött hagyhatja a feszültséget és az aggodalmakat
egy időre. Otthon kellő nyugalommal és megértéssel
tudják megbeszélni a dolgaikat párjával.

esküvőt, milyen hangulatot szeretne,
mik a prioritások számukra, és a rendelkezésükre álló keretből ezt hogyan
tudják megvalósítani. Gyakran kell
egy kis megerősítés a fiataloknak,
hogy az örömszülőkkel szemben hatá-

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Szakmai téren új kihívások és új lehetőségek tárulkoznak fel Ön előtt. Nem igazán van humoránál. Ezt próbálja meg fék alatt tartani, mert könnyedén előfordulhat,
hogy óvatlanul megbánthat valakit, aki fontos Önnek.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A pénzügyeit érintő döntéseiben fokozottan legyen
figyelmes és óvatos. Nehezen fogadja el másoktól a
segítséget. A baráti környezetéből vagy a családjából
valakik meg szeretnék lepni. Ezen a héten egy olyan
személy segítségét kell elfogadnia, akitől pont nem
szeretné.

sosabban képviseljék a véleményüket, hogy az esküvőjük tényleg olyan
legyen, amilyennek ők szeretnék.
Beletartozik ebbe néhány kínos
kérdés is. Ezek közé tartozik, hogy
kit hívnak meg és kit nem, hogy nem
táncolnak keringőt vagy hogy nem
rendelnek kétszer annyi süteményt
csak azért, hogy minden vendég haza
is vihessen egy adagot.”
Fehérváron a legtöbben még mindig a szájhagyomány vagy a korábbi tapasztalatok alapján választják
ki a lakodalom helyszínét. Pedig
ma már több étteremben is lehetőség van arra, hogy a pár a foglaló
kifizetése előtt egy próbavacsorán
vegyen részt, melynek keretében a
majdani menüsort végigkóstolhatják.
Az italkínálatot is érdemes alaposan átgondolni, és pontosan
rákérdezni a lehetőségekre. Több
tízezer forintot lehet spórolni, ha
bevihetik az étterembe a bort vagy
a házi pálinkát. Össze lehet állítani

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Párjával, szerelmével az elmúlt napok nézeteltéréseit meg tudják beszélni. Újra harmónia uralkodik
Önök között. Bármerre is megy ezen a héten,
mindenkiben jó benyomást kelt kisugárzásával,
kedvességével.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Számtalan élményben lesz része, melyeknek köszönhetően észre sem veszi, milyen gyorsan eltelik a hét.
Sok intéznivaló akad, hogy rendbe szedje pénzügyeit.
Ehhez viszont egy meghatározó segítő kezet is ad a
sors Önnek.
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közéleti hetilap

A virágdíszek jól mutatnak a körasztalon

itallapot is, amiből a vendégek
választhatnak, az alapkínálaton túl
pedig minden mást saját költségen
fogyaszthatnak.

Gyerünk vidékre!
A szertartás helyszíne meghatározza az esküvő stílusát és hangulatát.

A lehetőségek tárháza igen széles:
egy elegáns belvárosi hoteltől a faluszéli pajtáig minden megoldható.
A vidéki helyszín mellett szól, hogy
egy kisebb településen általában
rugalmasabbak az anyakönyvvezetők, mert a városi kollégáikhoz
képest nincsenek annyira leterhelve. Még mindig felkapott a Balaton
környéke, borászatok, présházak,
tóparti szállodák. Vannak, akik
viszont a rokonság miatt inkább a
lakóhelyükön keresnek számukra
kedves helyszínt.
„Mindig arra törekszem, hogy a
hozzám érkező párok egyéniségéhez
igazítsam az esküvőjük stílusát, helyszínét, hangulatát. Olyan környezetet
teremtve így, ami visszatükrözi személyiségüket, kettejük történetét, hisz ez
a nap róluk szól. Ők a főszereplők, és
olyan élményt szeretnék adni nekik,
amiből életük során mindig táplálkozhatnak, mosolyogva emlékezhetnek
arra, milyen jó buli volt.” – mondja
Kanizsay Ákos.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A jólét és a harmónia időszaka folytatódik a héten is.
Nem érzi szükségét a nagyobb erőfeszítéseknek. Az
a kiemelten kedvező áramlat, ami hat Önre ebben az
időszakban, új megvilágításba helyezi az élet értelmét,
a célokat, melyeket kitűzött magának.

Az Önt körülvevőkből sokan egyetértenek Önnel,
de akadnak olyanok is, akiket felháborít a csupasz
valóság. Ők szeretik különféle díszes köntösbe
öltöztetni a dolgokat. Óvakodjon velük az elvi alapú
összetűzésektől!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ez a hét Önnek érzelmileg kínál nagyobb arányban
kiteljesedést és megelégedettséget. Munkahelyén a
héten sem fog unatkozni, mivel megszámlálhatatlan
teendője van. Amennyire csak lehetséges, próbáljon
meg türelmes és megfontolt lenni.

9

Itt lenne az idő a kikapcsolódásra. Amit már sínre
tett, amiatt nem kell aggódni, megy magától is
szépen. Nincs oka az aggodalomra. Főképpen olyan
dolgokért nem kell aggódnia, amik még meg sem
történtek!
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Fél évszázad a csúcson

2016. január 7.

Rácz Lajos a szőnyegen és a szőnyegen túl

Elbúcsúzott a Honvéd Szondi SE vezetőedzői posztjától
Rácz Lajos olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok birkózó, mesteredző.

Hogy lesz valaki birkózó a hatvanas években?
Tízéves koromban kapcsolódtam be a
birkózásba. Az iskola orvosa javasolta a
szüleimnek, mert nagyon vézna kisfiú
voltam. 1962. február 12-én kerültem a
Csepel birkózószakosztályába. Itt ragadtam, ennek lassan ötvennégy éve.
Mit lehetett megtanulni egy olyan közegben,
ahol elsődleges a fegyelem és a tisztelet?
A birkózóterem nagyon jó iskola, megtanít arra, miként kell közösségben élni,
hogyan lehet megbecsülni a lehetőséget
és élni vele. Megtanultuk, hogy csak az
elvégzett munkában higgyünk, és azt is,
hogy a siker és a kudarc is közös. Lehet
valaki kiemelkedően tehetséges, ha hiányzik belőle az alázat, csak rövid távon
érhet el sikereket.
Azt tudjuk, hogy a tehetség önmagában édeskevés, ebben a sportágban pedig különösen
fontosak az akarati tényezők és a szorgalom.
Miként jelentkezett ez a te pályafutásodban?
Nagyon sokat segítettek a mestereim.
Szerencsésnek vallhatom magam, mert
nagyon jó nevelőedzőim voltak Csepelen:
Csánki Lajos bácsi, majd Kassai Öcsi bácsi. Az ő pályafutásuk történeteit hallgatva nemcsak a magyar birkózás hőskorát
ismerhettem meg, hanem azt is, hogyan
lehet eljutni a csúcsra, és ott maradni. A
hatvanas éveket írtuk. Csepelen birkózott
Baracsi Imre, akit máig példaképemnek
tekintek. Mi, gyermekek felnéztünk rá,
szerettünk volna hozzá hasonlítani, és
megértettük, hogy ehhez nagyon sok
munka szükséges. Az ő példáján tanultuk meg azt is, miként kell viselkedni
magyar bajnokként, hírességként.
Melyek voltak az első sikereid, amik ma is
meghatározóak számodra?
Nagyon sokat jelentett az első korosztályos bajnoki cím, amit még nagyon sok
követett. Akkor kezdtem el arra gondolni, hogy ha szorgalmas leszek, bármeddig eljuthatok ebben a sportágban.
A gyorsan jött sikerek néha bizony megrészegítik az embert. Miként sikerült elkerülnöd
ezeket a buktatókat?
Soha nem volt ilyen problémám, a
mestereim mindig távol tartottak ettől a
gondolkodásmódtól. Ezért mindvégig a
jövőre figyeltem, a holnapra. Ez határozta
meg a súlyomat is, hiszen alkatomnál fogva lehettem volna „szálkás” legény is, de a
súlyhatár meghatározta az egész életemet.
Soha nem voltam több ötvenöt, ötvenhat
kilónál, s ez bizony lemondással járt.
Többek között ennek is köszönhető, hogy
itthon nem volt ellenfeled?
Igen. A teljes magyar pályafutásom alatt
összesen egy vereséget szenvedtem
Magyarországon. De abból is tanultam,
hiszen egy kudarc figyelmeztetés arra,
hogy még többet, még jobban kell dolgozni. A birkózósportban soha semmit
nem adnak ingyen. A szőnyegen soha
nem elég a tegnap, nem elég sémákat követni, napról napra meg kell újulni, csak
így lehetünk sikeresek. Csak akkor érheti
el az ember a teljesítőképessége határát,
ha minden pillanatban – bármennyire
önzően hangzik – önmagára gondol.
A kötöttfogás meglehetősen statikus. Miként

lehet ezt megtölteni úgy tartalommal, hogy
akciódús birkózást láthassunk?
A kis súlycsoportokban – bár kívülről
néha nem úgy tűnik – hihetetlenül dinamikus mérkőzéseket láthatunk ma is. Én
arra törekedtem, hogy repertoáromban
mindig legyen egy olyan technika, ami
meglepetést okoz, bárki legyen is az ellenfél. Ha mégsem sikerült, akkor sem keseredtem el, beépítettem abba az útba, amit
meghatároztam magamnak, s ami mindig

otthonom. Tombor Pista bácsi is kapacitált, hogy maradjak, mondván, továbbra
is megkapok minden segítséget. Nem is
kellett igazán győzködnie, hiszen itt volt
a szerelem és a szakmai sikerek. Ez volt
életem legjobb döntése. Sokat köszönhetek annak is, hogy a fiatal katonabirkózók számára én voltam az a példakép
akkor már, akit szerettek volna legyőzni,
és ez engem is további munkára sarkallt.
Friss ingereket kaptam, és ahhoz, hogy

Fotók: Simon Erika

Vakler Lajos

Rácz Lajos, a töretlen hit jelképe

felfelé vezetett. Ez már akkor is így volt,
amikor még csak álom volt számomra a
válogatottság és a világversenyek.
Melyik volt az az első világverseny, amire
úgy mentél, hogy nem egy vagy a sok közül,
hanem az a Rácz Lajos, aki a dobogóért
harcolva képviseli a magyar színeket?
Nehéz kérdés, hiszen kezdetektől ott
voltam a dobogó közelében, de jó ideig
nem tudtam átlépni saját árnyékomat.
Néha már-már elkeseredtem, nem
tudtam, mi hiányzik ahhoz, hogy éremért
birkózhassak. Mert hiába vertem meg világnagyságokat, az utolsó pillanatokban
mindig elbuktam. Versenyzőtársaim és
edzőim vigasztaltak, hogy világversenyen
pontszerző helyen végezni jó eredmény,
de számomra ez olyan volt, mint egy
sorscsapás. Ostoroztam magam, hogy
nem tudom átlépni a saját árnyékomat.
Aztán 1977-ben Bursában Európa-bajnok
lettem, és ott, a dobogó legfelső fokán
megvilágosodott bennem, hogy nem
csoda történt, hanem itt a helyem.
Menjünk vissza néhány esztendőt a múltba,
hiszen kevesen tudják, hogy tősgyökeres
budapestiként nem számítottál rá, hogy Székesfehérváron alapozod meg a jövődet.
Őszintén mondom, soha nem gondoltam volna, hogy valaha is vidéken fogok
élni. Mindent meg is tettem, hogy ne
így történjék, amikor megtudtam, hogy
Fehérvárra kell bevonulnom katonai
szolgálatra a Honvéd Szondi SE-be. Mint
később megtudtam, mesterem, Tombor
István küzdött azért, hogy idekerüljek.
Az ifjúsági válogatott egyik turnéján
ismert meg, és először edzőtársként
számított rám Seres Feri mellé.
Melyik volt az első pillanat, amikor otthon
érezted magad Fehérváron?
1973-ban szereltem le. Akkor ismertem
meg a feleségemet is, és attól a pillanattól
kezdve nem volt kétséges, hogy itt lesz az

megfeleljek az elvárásoknak, többet és
többet edzettem.
A hetvenes évek közepén – megtörve a budapesti hegemóniát – Tombor István irányításával egy remek magyar bajnok csapat alakult ki
a Szondiban.
Bár a birkózás egyéni sportág, de a csapatért, a piros-fehér színekért küzdeni más.
Abban az időszakban itt birkóztak velünk
a Seres fivérek, Vámos Peti és a többiek,
és valóban tudtunk egymásért küzdeni.
Melyik volt az a nagy világverseny Bursa
után, ahonnan elégedetten tértél haza?
Amikor 1979-ben San Diegóba utaztunk
a világbajnokságra, előtte egy hónappal
közösen edzőtáboroztunk az amerikaiakkal. Olyan fantasztikus légkör uralkodott a
válogatottban, hogy nem tudtuk elképzelni,
hogy ez a csapat egyáltalán bárki ellen is
veszíthet. Amikor szembesültem vele, hogy
minden idők legnagyobb létszámú mezőnye
vár a súlycsoportomban, csak az lebegett a
szemem előtt, hogy a következő mérkőzésemet meg kell nyernem. Mindig a következőt. Csupa világklasszis volt az ellenfelem,
de ahogy megfogadtam – csak a következőre figyelve – szép sorban végigvertem őket.
A döntőben azzal a szovjet Fatkullinnal
kellett birkóznom, akitől az előző évi vébén
nagyon simán kikaptam. Annyira nyerni
akartam – egy olyan versenynap után, ami
mindkettőnk számára sikerélmény volt
addig – hogy el sem tudtam képzelni más
eredményt, mint a győzelmet. Aznap öt
súlycsoportnak volt a döntője, és ebből
négyben magyar volt az egyik résztvevő.
Egy ilyen napon nem lehetett veszíteni!
Növényi Norbi vitte a prímet, mellette
Kocsis Feri és én is világbajnokok lettünk.
Minden magyar sportolónak azt kívánom,
hogy akár egyetlenegyszer is, de éljen át egy
ilyen pillanatot!
Nagy sóhajjal, de érkezzünk meg a következő
esztendőbe! 1980,, Moszkva, az olimpia.

Csak akik átélték, azok tudhatják, milyen
óriási különbség van egy olimpiai arany és
egy ezüstérem között.
Ma is fáj, hogy nem vagyok olimpiai
bajnok. Azt azonban hozzá kell tennem,
hogy a kiutazás előtt két héttel, amikor
már súlyközelben voltam, az egyik edzésen, egy akció közepében, egy hátraesésnél a hüvelykujjamra estem. A kórház helyett a birkózóedzések kihagyásával csak
futottam, gondolván, majd meggyógyul.
De olyan fájdalmaim voltak, hogy kénytelen voltam a tatai edzőtábor orvosához
fordulni, aki megállapította, hogy eltört az
ujjam, be kell gipszelni. Akkor döbbentem rá, hogy veszélyben az olimpia. Nem
volt mit tennem, hagytam, hogy könyékig
begipszeljék a kezemet. Visszatértem a
táborba, és az volt az első dolgom, hogy
levágtam a gipszet, és fájdalomcsillapítókkal ugyan, de folytattam a felkészülést
Moszkvára. Hegedűs Csaba szövetségi
kapitány, amikor megtudta, bólintott, és
azt mondta: ő is így gondolta. Így aztán az
utolsó két hét nagyon könnyesre sikerült.
Kínok közepette edzettem. Az edzéseken
védőkötés volt a kezemen, de az olimpián
ezt már nem lehetett viselni, így aztán a
döntőig törött kézzel, mindenféle bandázs nélkül küzdöttem.
És akkor jött Blagidze...
Róla tudni kell, hogy amikor szovjet színekben ő indulhatott világversenyeken,
soha nem talált legyőzőre. Egyedül velem
többet birkózott időben, mint a többi
ellenfelével összesen.
Meddig maradt meg ez a kudarc benned?
Hiszen bármilyen szépen csillog az ezüst is,
mindenki és te magad is aranyérmet vártál.
Ez azóta is fáj, nem is fog elmúlni, hiszen –
bár akkor ezt még nem tudtuk – az ismert
okok miatt Los Angelesben nem lehetett
kiköszörülni a csorbát. Így azt mondhatom, egy nagy űr maradt bennem. Amikor
Moszkvából hazajöttünk, borzalmasan el
voltam keseredve, a családom védőszárnyai alatt nyalogattam a sebeimet. A József
Attila utcában sétáltunk a gyermekekkel,
amikor megszólított egy idős úr: na mi
van, Lajos, csak második lettél... Azt hittem, rögtön megnyílik a föld alattam.
Meddig pihentél az olimpia után? Mikor lett
elég erőd ahhoz, hogy folytasd a munkát?
Úgy éreztem, hogy elég volt, abbahagyom. Három hónapig tartott ez az
állapotom. Aztán a család is segített
abban, hogy újra nekiduráljam magam.
Hiányoztak a barátok, hiányzott az edzés,
a szőnyeg. Amikor ennyi idő után lementem, úgy fogadtak a társaim, mintha tegnap váltunk volna el. Ez nagyon jó érzés
volt. Tombor Pista bácsi bátorított, hogy
ha nem akarok, nem kell a válogatottban
készülnöm, eddzek itthon, és próbáljunk
meg lendületből eredményeket elérni.
Úgy látszik, Pista bácsi nemcsak edzőnek volt
kiváló, hanem jósnak is.
Akkorra már apa-fia viszony alakult ki
köztünk, így nem volt kétségem afelől,
hogy jót akar. Igaza lett. Újra indultam
hazai versenyeken, majd Eb-n és vb-n is.
Egy-egy ezüst és bronz jött össze, de nem
bánkódtam, mert ezek elegendő muníciót
adtak a folytatáshoz. Ne feledjük, hogy
mindenféle erőfeszítés nélkül, klubedzésekkel értem el ezeket az eredményeket.
Az is motivált, hogy kijelölték az 1983-as
világbajnokság helyszínét, és Budapest
nyerte el a rendezés jogát. Ez bennem
is fellobbantotta a régi tüzet, hiszen

Portré

közéleti hetilap
szerettem volna megmutatni magam hazai
környezetben a szurkolóknak.
Aztán jött 1984. Kijelölték az olimpiai csapatot. Biztos csapattag voltál és éremesélyes.
Miként érintett benneteket, hogy a politikai
döntés értelmében Magyarország nem vesz
részt az olimpián?
Amikor közölték velünk a távolmaradás
tényét, úgy éreztem, vége a világnak.
Harmincon túl voltam, és négy év
kőkemény felkészülés vált semmivé. Jó
néhányan voltunk így, akik pályafutásuk vége felé járva egy lapra tettek fel
mindent, hogy megragadva az utolsó
lehetőséget, olyan eredményt érjenek
el, ami ma is megdobogtatná minden
sportkedvelő szívét. Egyébként pedig
többet veszítettünk, mint egy-egy érmet.
Elvették tőlünk a hitet is, mert az utolsó
pillanatig áltattak bennünket. Még alig
néhány hónappal korábban a mátraházai
edzőtáborban arról beszélt az OTSH
elnöke, milyen sokat vár a birkózótársadalom az olimpián indulóktól. Az elnök
elvtárs egy kérdésre úgy válaszolt, hogy
ha egy szocialista ország részt vesz a
Los Angeles-i játékokon, akkor az mi
leszünk. Az eredmény ismert...
Miként lehetett ezt feldolgozni, továbblépni?
Nagyon keveseknek sikerült. Nekem
például nem. Az edzőm tanácsára
hallgattam, aki azt mondta, ne hagyjam
kárba veszni azt a sok munkát, amit elvégeztem. Ezért aztán – bár lemondtam a
válogatottságot – még elindultam egy-egy
hazai versenyen, de már nem a saját súlycsoportomban, csak úgy egészségmegőrzésként. Heti egyszer edzettem, de már
nem azzal az intenzitással, mint annak
előtte. 1985-ben kezdtem el edzősködni.

Ennek több mint harminc esztendeje. Ki volt
az edzői példaképed?
Tombor Pista bácsitól tanultam a legtöbbet.
Óva intett attól, hogy úgy próbáljak érvényesülni edzőként is, mint versenyzőként.
Azt mondta, nem lehet ugyanazt elvárni

szajelzést a válogatottnál kaptam, mert
próbáltam arra ösztönözni a versenyzőket,
hogy ne valamit akarjanak elérni, hanem
mindent. Mindent, ami a sportba belefér.
És ezért már az edzésen is tegyenek meg
mindent. Keveset dicsértem. Általában azt

Rácz Lajos életének legfontosabb társai: a család, a város és a honvédség

minden versenyződtől, amit te magad
megtettél, hiszen mindenki más. Mások az
erényei, mások a hibái, és bármennyire is
akarsz helyettük, ez nem a helyes út. Így aztán a fiatalos hév helyett arra a bölcsességre
hagyatkoztam, ami a mestert jellemezte.
Így összegezve milyennek ítéled meg edzői
pályafutásodat?
Azt hiszem, elfogadták tőlem a minden
áron győzni akarást. A legtöbb vis�-

mondtam, hogy igen, a mondat viszont
egy de-vel folytatódott. Ma már úgy látom,
néha nem ártott volna többet dicsérni, hiszen egy edzőnek nemcsak követelnie kell.
Tombor István fájdalmasan korai elvesztése
után a nyakadba szakadt a szakosztály minden
búja, baja. Mennyire volt nehéz ez az időszak?
Amikor hirtelenjében vezetőedző lettem,
talán fel sem fogtam a súlyát. Fiatal
edzőgarnitúrával, barátokkal vágtunk neki
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ennek a feladatnak. Lendületből próbáltuk
továbbvinni azokat a dolgokat, amik
addig Pista bácsi irányításával működtek.
Próbáltam ugyanazzal a hévvel, mentalitással folytatni a munkát, ahogy azt tőle
megszoktuk, s ahogy elvárta volna tőlem,
tőlünk. Gurubi Lajossal, Balogh Zoltánnal,
Vámos Péterrel vittük tovább a munkát.
A rendszerváltás után, amikor az állam
és vele együtt a honvédség is kivonult a
sportból, mi is nehéz helyzetbe kerültünk.
A sorkatonaság megszüntetése a birkózószakosztályt érintette a legérzékenyebben.
Az alapoktól kellett újrakezdenetek?
Igen, hiszen az utánpótlással kellett újra
felépítenünk a teljes szakosztályt. Ez
azzal járt, hogy évfolyamoktól függően
voltak és vannak nagyon jó időszakaink,
illetve gyengébbek. Egy-egy korosztályban felfedeztünk és kineveltünk kiemelkedő tehetségeket, akik húzták egymást
és hozták az eredményeket, de voltak
olyan évek is, amikor hiába feszült meg
edző és versenyző, a sikerek elmaradtak.
Ha valami megmaradt, az bizonyosan az
a szeretet, amit a sportkedvelők éreznek
irányodban.
Ha összegzem azt az ötvenhárom évet,
amit a birkózósportban töltöttem,
elmondhatom, hogy elégedett lehetek,
hiszen az olimpiai aranyérmen kívül
minden megadatott, amit egy magyar
sportoló elérhet.

Rácz Lajos a Fehérvár TV-ben is!
Nézze meg a Rácz Lajossal készített
kétrészes portrébeszélgetésünket a
Fehérvár TV-n szombaton és vasárnap
este 18 órai kezdettel!
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Egyház

„Az irgalmasság kultúrájával győzzük le a közömbösséget!”

A szolidaritásra, a közömbösség leküzdésére
buzdít Ferenc pápa. A béke világnapja alkalmából közzétett üzenet a reményről szól: az
emberről, aki olyan tulajdonságokkal rendelkezik, melyek segítségével képes békét teremteni
önmagában és embertársai között.

Harmadik világháború?
A pápa szerint az elmúlt évet a
háborúk, a terrorcselekmények,
személyek etnikai és vallási okból
történő üldözése és számos jogsértés jellemezte. Ez fájdalmat hozott
a világ számos táján „és már-már
olyan jelleget öltött, hogy a harmadik
világháború darabjainak nevezhetjük.” Ennek ellenére a szentatya
arra buzdít, hogy ne veszítsük el a
reményt az ember képességében,
hogy Isten kegyelmével túl tud
lépni a gonoszságon, és nem fog
beletörődni ebbe a helyzetbe. Több
példát hoz fel múltbeli eseményekből, melyek arról tanúskodnak,
hogy az ember túl tud lépni a közönyön, egy-egy kritikus helyzet hatására képes túllendülni az egyéni
érdekeken. Egyik ilyen példa erre
a párizsi klímacsúcs, ahol a világ
vezetői találkoztak, hogy kiutat találjanak az éghajlatváltozás okozta
problémákból és megmentsék a
Föld egészségét. Ezt megelőzte az
az Addisz-Abeba-i csúcstalálkozó,
ahol gyűjtést folytattak a világ
fenntartható fejlődése érdekében,
illetve az ENSZ részéről elfogadott
Agenda 2030 című dokumentum,
melynek célja, hogy a kitűzött évszámig mindenki számára méltóbb
életkörülményeket biztosítson,
különös tekintettel a bolygó legszegényebb népeire.

Okok a reményre
„Számos ok szól amellett, hogy hihessünk az emberiség képességében, hogy
képes együttesen cselekedni, szolidáris módon, felismerni összekötött és
kölcsönösen egymástól függő voltát,
szívén viselvén a legesendőbb emberek
sorsát és odafigyelve a közjóra.” – írja
üzenetében Ferenc pápa. A szentatya szerint ugyanis ezek a képességek elválaszthatatlanok emberi
mivoltunktól, attól az alapvető
hivatásunktól, „amely a testvériségre
és a közös életre szól. A méltóság és
a személyes kapcsolatok jellemeznek
bennünket emberként, hiszen Isten
a maga képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. Ezeken a
kapcsolatokon kívül az ember kevésbé
volna ember.” Felhívja ugyanakkor a
figyelmet, hogy a közömbösség fenyegetést jelent az emberiség egész
családja számára.

A közöny is globalizált
Rengeteg információval bírunk,
az információ mennyiségének a
növekedése azonban nem jelenti
automatikusan a problémákra való
odafigyelést, ha nem jár együtt vele
a tudat nyitottsága és a szolidaritás
– hívja fel a figyelmet a szentatya.
Ferenc pápa szerint a közömbösség azt az embert fenyegeti

leginkább, aki bezárja a szívét,
behunyja szemét, hogy ne kelljen
észrevennie azt, ami körülveszi,
nem akarja, hogy mások problémái
megérintsék. Ez a típusú ember ma
éppúgy jelen van és elterjedt, mint
a történelem minden korszakában.
„Ugyanakkor a mi korunkban ez a
típus határozottan kilépett az egyén
köréből, globális dimenziót öltött, és

A pápa üzenetében a természettel szembeni közömbösségre
is rámutat: „Erdőket irtunk ki,
szennyezzük a környezetünket és
természeti katasztrófákat idézünk
elő, amelyek nyomán teljes közösségeknek kell elhagyniuk életterüket,
hogy átmeneti és bizonytalan körülmények közé kerüljenek … Hány
és hány háborút indítottak és még

Egyházi programok
Emléktűzgyújtás a
Don-kanyar Emlékkápolnánál
Január 12-én, kedden 18
órakor a Don-kanyar Emlékkápolnánál, Pákozdon,
a Mészeg-hegyen emléktűzgyújtás lesz az urivi
áttörés 73. évfordulója
alkalmából. A történelmi
egyházak helyi vezetői,
köztük Spányi Antal megyés püspök emlékezik a
hősi halált halt katonákra.

Ökumenikus imahét

Fotó: katolikus.hu

László-Takács Krisztina

2016. január 7.

„Győzd le a közömbösséget és szerezd meg a békét!” – ezt üzeni Ferenc pápa minden jóakaratú
embernek

létrejött így a közöny globalizációjának
jelensége.” A pápa a közömbösség
legelső formájaként az Istennel
szemben megnyilvánuló közönyt
nevezi meg, úgy véli, ebből származik a felebaráttal és a teremtett világgal szembeni közöny is. Hiszen
az ilyen ember „úgy gondolja, nem
tartozik senkinek semmivel, csakis magának, és ezért csak jogokat tulajdonít
magának”. A pápa úgy véli, hogy a
közönyből főként bezárkózás és
tétlenség születik, s ennek következménye, hogy az ember nem él
békében Istennel, felebarátaival és
a teremtett világgal.

A közömbösség a békét fenyegeti
Ferenc pápa szerint az Istennel
szembeni közömbösség túlmutat
az egyes ember benső, lelki szféráján, és befolyásolja a nyilvános,
társadalmi közeget is. Ugyanis
ha az ember nem nyílik meg a
transzcendens felé, akkor kön�nyedén a relativizmus csapdájába
esik, és onnantól kezdve nehézzé
válik számára, hogy igazságosan
és elhivatottan cselekedjen a
béke érdekében embertársaival.
„Isten elfeledése és megtagadása,
amelyek arra vezetik az embert,
hogy ne ismerjen el többé önmaga
felett semmilyen normát, és egyedül önmagát tekintse mércének,
mértéktelen kegyetlenséget és
erőszakot szült”. Közömbösség a
másik ember méltósága, alapvető
jogai és szabadsága iránt – ha ez
társul a profitot és hedonizmust
hirdető civilizációval, a béke
fenyegetve van. A béke ugyanis
akkor lehetséges, ha minden ember jogait elismerjük és tiszteljük
a szabadság és az igazságosság
jegyében.

hányat fognak indítani a természeti erőforrások hiánya miatt, vagy
éppen a természeti erőforrások iránti
fékezhetetlen vágyból?”

Az ember méltósága
„Az irgalmasság Isten szíve. Éppen
ezért azoknak a szíve is kell, hogy
legyen, akik a gyermekei, és így nagy
családja tagjainak vallják magukat, s
ez a nagy szív erősen dobog ott, ahol
veszélyben van az ember méltósága,
vagyis istenképisége.” – írja Ferenc
pápa üzenetében. Hangsúlyozza: a
szeretet az a mérce, amellyel Isten
megítéli cselekedeteinket, ettől
függ örök sorsunk. Ezért van, hogy
„a hitelesség szempontjából döntő,
hogy az Egyház és igehirdetése az irgalmasságot elsőként élje és tanúsítsa.
Nyelvezetének és gesztusainak közvetítenie kell az irgalmasságot, hogy
behatolhasson az emberi szívekbe, és
arra indítsa őket, hogy megtalálják az
Atyához visszavezető utat.” A békén
dolgozni kell: ez nem olyasvalami,
amit erőfeszítések, az értelem és a
szív megtérése, a kreativitás és a
vitában való pozitív elkötelezettség
nélkül is el lehet érni. A szolidaritás „eltökélt akarat a közjó szolgálatára, állandó gondoskodás róla,
azaz mindenkiről külön-külön és
összességében, mert mindnyájan
felelősek vagyunk egymásért”,
mivel az együttérzés a testvériségből fakad. A szentatya üzenetében
hangsúlyozza, hogy a szeretet,
az együttérzés, az irgalmasság, a
szolidaritás váljon valódi életprogrammá, magatartássá az egymáshoz fűződő kapcsolatainkban, és
arra hív, hogy a szolidaritás és az
irgalmasság kultúrájának előmozdításával küzdjük le a közömbösséget.

Január 17-től 24-ig, az
Ökumenikus imahéten minden este 18 órai
kezdettel közös istentiszteletet tartanak a város
templomaiban a helyi
egyházak lelkipásztorai a
Krisztus-hívők egységéért. A több mint százéves
hagyománnyal rendelkező
Ökumenikus imahét rendezvénysorozatát Székesfehérváron a székesegyházban, az evangélikus, a
református templomokban
valamint a baptista imaházban tartják.

Európa és az iszlám
Január 19-én 17.30-kor a
Szent István Hitoktatási és
Művelődési Házban Európa és az iszlám címmel tart
előadást Prof. Dr. Maróth
Miklós klasszika-filológus,
orientalista, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos
Akadémia rendes tagja.

Szent Sebestyén-emlékmise
Január 20-án 10 órakor
a Felsővárosi templomban tartják a Szent
Sebestyén-emlékmisét.
A pestisjárványtól való
megszabadulás emlékére
Székesfehérvár lakossága
1739-ben Szent Sebestyén
tiszteletére böjttel és körmenettel kapcsolatos, örök
időkre szóló fogadalmat
tett, amit ünnepélyesen
okiratba foglaltak és a
belső tanács jegyzőkönyvében is megörökítettek. E
fogadalom értelmében építették 1739 és 1749 között
a Szent Sebestyén-kápolnát, amit 1800-tól 1807-ig
nagyobb templommá bővítettek. Szent Sebestyén
a legnépszerűbb szentek
közé tartozott. Mint segítőszenthez fordultak hozzá
pestis és más – embereket
vagy állatokat pusztító
– járvány idején. Január
20-án ünnepeljük a szent
mártírt, aki Diocletianus
római császár keresztényüldözése során ezen a
napon halt vértanúhalált.

Molnár Diána
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Közélet

Bevezették az új személyit

Nincs többé láncos
kutya
Molnár Diána

Korszerű, biztonságos, sokoldalú az új személyi
igazolvány. A jövőben az e-személyinek hívott
plasztiklap váltja fel a régi kiskönyv alakút
valamint az eddig használt egyszerűbb kártyát.
Akinek tehát lejár a régi igazolványa, már ezt az
újfajta okmányt kapja.

DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KÉPZÉS
Gyakorlati képzőhely az
Alcoa-Köfém Kft.-nél!

Kezdd el ma építeni a
jövődet nálunk!

Január elsejétől több törvénymódosítás
lépett életbe, szigorodott az állatvédelmi törvény is. Mostantól tilos tartósan
láncra kötni a kutyákat.

Kép: Halász István

Amint új igazolványunkat kézhez
kapjuk, már nem kell magunknál
tartanunk a személyin kívül a
lakcímkártyánkat, adóazonosító és
társadalombiztosítási kártyánkat.
Kényelmesebben, egyszerűbben és
gyorsabban intézhetjük a hivatalos
ügyeinket.
Az e-kártya már január elsejétől
igényelhető az ország bármely
okmányirodájában.
A kártya több funkciót foglal
magában: használható utazási
okmányként, és az elektronikus
személyazonosításon túl elektronikus aláírásra is használhatjuk. Sőt
a kártya olyan chippel van ellátva,
amely ha szeretnénk, ujjlenyomatot
is tartalmaz, ez megkönnyíti az azonosítást a zsilipkapukon – mutatta
be a kártyát Bota Vanda okmányügyintéző.
Vannak, akik tartanak az új kártyától, mert azzal, hogy minden adat
egy helyen van, könnyebbé válik
egy lopás vagy a kártya elvesztése
során az adatokkal való visszaélés,
vagyis egyetlen kártyával illeték-
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Ezentúl már csak egy kártyát kell magunknál hordani

telen kezekbe kerül az összes
bizalmas adatunk.
Szakértőnk szerint azonban
nincsen ok aggodalomra, hiszen
az új kártyában az ujjlenyomat
nem biometrikus, és PIN-kód kell
a használatához. Az ügycsoportok
elkülönülnek egymástól, egyszerre
csak egy funkciót lehet majd használni, megakadályozva azt, hogy
adataink jogosulatlan kezekbe
kerüljenek.
A kártya az Európai Unión belül
megkönnyíti az utazást, de az
elsődleges úti okmány az útlevél

Az Alcoa-Köfém Kft. 2016 szeptemberi kezdéssel az
alábbi felsőoktatási képzések esetében működik együtt
felsőoktatási partnerekkel mint gyakorlati képzőhely:

Óbudai Egyetem Alba Régia Műszaki Kar
- VILLAMOS MÉRNÖK
- GÉPÉSZMÉRNÖK
- MŰSZAKI MANAGER - Minőségügy
- MÉRNÖK INFORMATIKUS
Pannon Egyetem
- MECHATRONIKAI MÉRNÖK
- GÉPÉSZMÉRNÖK
- KÖRNYEZETMÉRNÖK
Miskolci Egyetem
- ANYAGMÉRNÖK
Budapest Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campus
- PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL
- GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT
Kodolányi János Főiskola
- GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT
Várunk minden érdeklődőt a 2016. január 13-i nyílt
napunkra a KÖFÉM MŰVELŐDÉSI HÁZBA
(8000 Székesfehérvár, Verseci u. 1-15.) 15.00-kor, ahol
részletes tájékoztatást adunk a vállalatról és duális
képzéseinkről.

Az Alcoa elkötelezett aziránt, hogy a világ egyik legelismertebb vállalata legyen,
nagy figyelmet fordítva vevőinkre, részvényeseinkre, környezetünkre és
munkatársainkra. Hogy megvalósíthassuk merész terveinket, különböző nézőponttal
rendelkező, tehetséges és motivált fiatalokat keresünk, akik a vevőinkre, a
kiválóságra, a folyamatos fejlődésre és a növekedésre fókuszálnak.

Ha Téged vonz egy ilyen inspiráló környezet, jelentkezz az
Alcoa-Köfém Kft. duális képzési programjára!
További információ: Bianka.Berke@alcoa.com

marad. Az új igazolvány igénylése
minden esetben illetékmentes. Ez
az okmány már csecsemőkorban
is kötelező, ám jó, ha tisztában
vannak a szülők azzal, hogy az
ügyintézéskor mindkét szülő
jelenléte szükséges, ugyanis a
kártya úti okmány szerepet is
betölt.
Az új személyazonosító igazolvány
használatára történő átállás fokozatosan történik majd, ha új személyazonosító igazolványt igénylünk,
már az új okmányt állítja ki a
hivatal.

Aki ezt megszegi, százötvenezer forintos bírságra számíthat.
Molnár Tamásné, az Aska menhelyvezetője elmondta: a cél az,
hogy a kutya ne legyen láncra
verve egész nap, valamint hogy
a lánc hosszúsága ne legyen
kevesebb, mint két méter.
Az állatvédők örülnek a szigorításnak, ugyanakkor tartanak
attól, hogy nemsokára tömegesen akarnak majd megválni
az emberek a kutyáiktól. A
büntetés mértéke riasztó. Ám
a félreértések és a „tyúkperek”
elkerülése végett csak az önkormányzatnak, az önkormányzat
jegyzőjének van lehetősége,
hogy ellenőrizze, szabályt
szegett-e valaki. A jegyző az
elsőfokú állatvédelmi hatóság.
Ha bizonytalanok vagyunk a
kutyatartás lehetőségeit illetően, forduljunk az állatvédőkhöz, ők tudnak segíteni abban,
milyen körülmények között,
milyen hosszúságú láncon és
mennyi ideig lehet a kutyákat
tartani.

Próbaérettségi a Corvinus szervezésében
Nincs mit veszítened!

Csabai Dorina
Ingyenes próbaérettségit tart Székesfehérváron január 16-án, szombaton
a Budapesti Corvinus Egyetem hivatalos érettségi-előkészítője, a Studium
Generale.

Négy tantárgyból kínálkozik
lehetőség a próbaérettségi
megírására, közép- és emelt
szinten egyaránt: matematika,
történelem, elméleti és üzleti
közgazdaságtan.
A próbaérettségik megírása
után a feladatsorok és azok
megoldásai fölkerülnek a Studium Generale és az Eduline
honlapjára is, így közvetlenül
a megírás után máris lehetőség
nyílik a megoldások ellenőrzésére. Mindemellett a szervezet oktatói az összes megírt
próbaérettségit kijavítják, és
akár személyes konzultációs
lehetőséget is biztosítanak a
megmérettetést vállaló diákok
számára. Ennek keretein belül
az oktatók részletesen átbeszélik a diákokkal a megoldási
meneteket, a tipikus hibázási
lehetőségeket, megvitatják azokat a témaköröket, amelyekben
még további gyakorlást, tanulást javasolnak.
A Studium Generale képzéseire
– mind a szombati szemináriumokra, mind az e-learning
képzésre – év közben is folyamatosan lehet jelentkezni, így

Fotó: Kiss László

közéleti hetilap

A nyílt próbaérettségi bárki számára
ingyenesen elérhető. Érdemes egy főpróbát
tartani a tavaszi vizsgák előtt! Aki pedig úgy
gondolja, szüksége van rá, a próbaérettségi
után is jelentkezhet felkészítő tanfolyamra.

a próbaérettségi megírása után
is lehetőség van csatlakozni a
tanfolyamhoz az érettségire való
még hatékonyabb felkészülés
érdekében.

A próbaérettségi időpontja, helyszíne:
2016. január 16. 11 óra, Székesfehérvár, Budai út 43. (a Campus épülete)
A jelentkezéseket a www.studiumgenerale.hu oldalon várják a szervezők.
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A legjobb után az alsóházra készülve
Kaiser Tamás

Andrew Sarauer egyre jobb formában. Szükség is lesz a góljaira a folytatásban.

van még hátra az alapszakaszból,
ezeken maximálisan 12 pont gyűjthető, így most már matematikailag
is eldőlt: a középszakaszban az
alsóházban szerepel a gárda.
Rob Pallin szerint a Volán a liga
legjobbjai közé tartozna, ha minden találkozón úgy játszana, ahogy
kedden: „A legjobb mérkőzésünket
játszottuk a szezonban. A Linz – főleg
otthon – nem sokszor veszít mérkőzéseket. Andrew Sarauer és Bartalis

Vereség pozitívumokkal
Kaiser Tamás

Kemény csaták várnak tavasszal a Fehérvár KC-ra

Figyeljünk Katinkára!
Szokatlan dolog mifelénk, ha egy sportoló a „Megmondom őszintén...” kezdetű,
semmitmondó nyilatkozatokon kívül
valami mélyebb, pláne elgondolkodtató
verbális mutatvánnyal áll elő. Állást
foglalni, határozottan véleményt mondani nem szokás, igaz, aki nap mint nap
edz és megszakad a sikerért, nem kell,
hogy kommunikációs offenzívákat is
vezessen. Ha mégis megteszi, általában
akkorát szól, hogy a fal adja a másikat.
A címzettek nincsenek felkészülve rá,
hogy a sportoló (akinek pedig a bőrére
megy a vásár) saját véleménnyel bír,
pláne meg is fogalmazza azt, ráadásul – alighanem ez a legsúlyosabb – a
nyilvánosság felé. Nagy László vagy
Szalai Ádám után most Hosszú Katinka
robbantott. A Vaslady a medence partján
sem hagyja lehajrázni magát. Úszószövetség-vezető legyen a talpán, aki
tartja a lépést vele! Katinka igazát lehet
elismerni vagy vitatni, de mondandója
egy aspektusát minden érintettnek
kötelessége átgondolni. Az állam által a
sportba öntött irdatlan mennyiségű pénz
felhasználásánál tényleg a sportoló kell,
hogy a legfontosabb legyen! És az, amire
valóban szüksége van. Megfontolandó
tanulság ez, figyelni kell rá – azoknak is,
akik a pénzt adják. Nota bene nemcsak
úszásban, és nemcsak állami szinten...

A futballelit székhelye

korolni. Ez Győrben meg is látszott a védekezésünkön. Az átlövőinkkel viszont sokat
tudtunk foglalkozni, így az ETO otthonában végre sok gólt lőttünk a kaputól távoli
zónából. Herr Anita lőtt négy akciógólt,
és emellett is volt még lehetősége. Biljana
Bandelier pedig nyolc lövésből szerzett hét
gólt, ami remek mérleg. Ez már önmagában
bizakodásra ad okot a folytatást illetően.”
– mondta az FKC vezetőedzője.
A következő meccsek olyan találkozók
lesznek, amiket hoznia kell a csapatnak, ha ott akar lenni a legjobb hat
között az alapszakasz végén. Előbb
szombaton a Budaörs jön Fehérvárra,
majd Mosonmagyaróvárra megy a csapat, ezután jön az MTK elleni hazai és
a Debrecen elleni idegenbeli mérkőzés.
A cél a nyolc pont begyűjtése!

Fotó: Kiss László archív

Majd másfél hónap szünet után
folytatódott a hétvégén a női kézilabda-bajnokság. A Fehérvár KC Győrben
kezdte a 2016-os esztendőt. Az FKC
– bár nyolc góllal kikapott a kétszeres
Bajnokok Ligája-győztes otthonában –
több jó periódust is produkálva sokáig
négy-öt gólon tartotta a világsztárok
hadát felvonultató zöld-fehéreket.
Bakó Botond mindig kritikus, így
ezúttal is látta a hibákat – elsősorban
védekezésben – de pozitívumokat is
talált a csapat játékában: „A leállás
alatt nagyon kevés játékos maradt itthon,
többen a világbajnokságon szerepeltek. Így
taktikai elemeket nem nagyon tudtunk gya-

Somos Zoltán

Fotó: Simon Erika

A Fehérvár AV 19 decemberben
az akkor még listavezető Linzet
4-1-gyel küldte haza. Akkor, 26-án
még mindenki bízott benne, hogy
a csapat elérheti az alapszakasz
végén az első hat hely valamelyikét.
Aztán ahogy jöttek szép sorban a
meccsek, úgy csökkent ennek az
esélye. A Linz ellen ugyan négy gólt
ütött a Volán, az utána következő
négy összecsapáson is ugyanennyiig jutott, de sajnos összesen. Így az
új év elején már látszott, csak az
alsóházból tudja magát kvalifikálni
a csapat a rájátszásba. Ez pedig
nem ígérkezik könnyű feladatnak,
hiszen a hatból csak két gárda lehet
majd ott a legjobb nyolc között.
A Volán kedden négymeccses
vereségsorozat végére tett pontot.
A szenvedő alany pedig újra a második helyezett Linz volt: Rob Pallin
alakulata 4-3-ra győzött hosszabbítás után. Ezzel együtt a csapat
hátránya tizennégy pont a hatodik
Dornbirnnal szemben. Négy meccs

Fotó: Kiss László archív

Kedden, Linzben szakította meg vereségsorozatát a Fehérvár AV 19. A Volán az EBEL-ben
második linziek otthonában remek játékkal
győzött hosszabbítás után 4-3-ra. A fehérvári
alakulat ezzel együtt már csak az alsóházi
középszakaszból tudja beverekedni magát a
rájátszásba.

István ma azt a formájukat hozták,
amit a tavalyi szezonban láttunk tőlük.
Sarauer hétszer lőtt kapura és négy
gólt szerezhetett volna. Egy hónapja
azon stresszelek, hogyan oldjam meg,
hogy a legjobb játékosaink valóban
a legjobbak legyenek. Sajnos erre
nincs titkos formula, most azonban
megmutatták, képesek dominálni a
támadásokban. Bartalis kiemelkedett,
a hosszabbításban mutatott játéka
hihetetlen volt, és bár nem ő lőtte
a győztes gólt, hatalmas munka állt
mögötte az egész mérkőzésen. Az első
harmadban tizennyolcszor lőttünk
kapura a négy linzi lövéssel szemben,
és végig komoly veszélyt jelentettünk
a hazai kapura. Egy olyan helyen,
mint Linz, ez óriási teljesítmény. A
második harmadban kaptunk egy
gólt kettős emberhátrányból, de nem
adtuk fel, játszottunk tovább, ugyanígy a harmadik harmadban is. Varga
Arnold kiemelkedett a védelemből, de
a termetes hátvédeink játékára sem
lehetett panasz. Fontos volt az is, hogy
ma tizenegy csatárral tudtunk kiállni.
Brance Orban például minden jégen
töltött percében rendkívül hasznos
tagja volt a csapatnak.” – nyilatkozta
a mester a klub honlapjának.
A Volán legközelebb szombaton a
Bolzanót, vasárnap a Dornbirnt fogadja, a pontokat pedig gyűjtögetni
kell, hogy legalább az alsóházban
jó pozícióból rajtolhasson a csapat.

2016. január 7.

Az önkormányzat és a Városgondnokság vezetői bejáráson tekintették meg a Sóstói
Stadionban megkezdett bontási munkálatokat. Egyelőre a haszonbontás zajlik, melynek
keretében székeket, lelátóelemeket emelnek ki, ezeket más pályákon hasznosítják – a
székekből például határon túli magyar pályákra is jut. Az „igazi” bontás februárban, az új
stadion építése nyár elején kezdődik.

FehérVár
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közéleti hetilap
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Juhász vágya: dobogó és Európa-bajnokság
Somos Zoltán

Ausztráliát is megjárta Juhász
Roland a téli szünetben, vagyis
igazán kihasználta a rendelkezésére álló három hetet. Azt mondja, az
újrakezdés sem nehéz:
Nyáron összesen hat nap szünet
jutott nekem, így most ez az
időszak arra is kellett, hogy
alaposan kipihenjem magam.
Jó volt találkozni a többiekkel.
Szerencsére kiváló a hangulat
és a csapatszellem, jó a közösség. Jóleső érzésekkel vártam
az edzéseket, bár az időjárás
miatt a körülmények nem éppen
ideálisak itthon. De nemsokára
Spanyolországba utazunk, ott
minden teljesen rendben lesz.
A jó hangulathoz a szezonvégi jobb
eredmények is kellettek?
Persze, nagyon kellett, hogy abból
a nehéz helyzetből, amibe szezon
elején kerültünk, felálljunk. Sokkal
jobb így, mint ha az egész szünetben azon agyaltunk volna, mit
rontottunk el. Mindenkinek megvolt a felelőssége az eredménytelen

Fotó: vidi.hu

Orvosi felmérésekkel, majd edzésekkel elkezdődött a Videoton felkészülése. Juhász Roland,
a csapat válogatott védője szerint a jelenleg
harmadik Vidinek a szezon végén is dobogón
kell végeznie.

Tavasszal is gólokat és győzelmeket ünnepelne Juhász Roland

időszakban, szerencsére az év vége
felé már játékban és eredményben is jobban megfeleltünk saját
elvárásainknak. Ami nem jelenti
azt, hogy elégedettek lehetünk, van
még feladat.
Milyen játék a cél? A Videoton úgy lett
bajnok, hogy a meccseken dominált,
ősszel viszont olykor inkább kontrázott, és Horváth Ferenc vezetőedző is
elmondta, van mit alakítani a játékon.
Tele van a keretünk kreatív játéko-

sokkal, alkalmas rá a csapat, hogy
birtokolja a labdát és támadjon. De
szezon közben, főleg a rossz periódus után az eredményesség volt a
legfontosabb, és a szakmai stáb is
menet közben vette át a csapatot.
Emiatt olykor valóban célfutballt
játszottunk, de a végén a Ferencváros vagy a Debrecen ellen is voltak
már a korábbiakra jellemző elemek
a játékunkban. Szezon elején nem
is emlékeztettünk saját magunkra,

az új stábbal viszont remekül egymásra találtunk.
A várható személyi változások a keretben mennyire segíthetik vagy nehezíthetik a továbblépést?
Megfontoltan erősít a klub, pontos
szakmai koncepció mentén, nem
lesz probléma. Gondolom, támadó poszton lesz változás, hiszen
Feczesin Robi az egyetlen középső
csatárunk. Gyurcsó Ádámot nehéz
lesz pótolni, nagyon fontos gólokat
lőtt, jól játszott ősszel. De nem
aggódom, a Fradi mellett nekünk
van a legjobb keretünk így is. Az a
legfontosabb, hogy akik érkeznek,
valódi erősítést jelentsenek.
Mi a cél tavasszal?
A Ferencváros előnye nagyon nagy,
de a dobogóra oda kell érnünk. A
Magyar Kupát szeretnénk megnyerni, éppen a zöld-fehérekkel játszunk februárban, nem lesz tehát
könnyű a dolgunk. De ott valamint
az Újpest elleni bajnoki rajton jó
lenne olyan lendületet venni, ami
kitart a későbbiekre is. A jó forma
nekem a válogatott miatt is fontos,
óriási érzés lenne ott lenni Franciaországban a nyári Európa-bajnokságon! De ez nem függetleníthető a Vidi szereplésétől, hiszen a
klubban kell felépíteni magunkat,
hogy a válogatottban megfeleljünk
a legnagyobb kihívásnak.

Somos Zoltán
Hazai mérkőzéssel folytatja bajnoki szereplését
a TLI-Alba Fehérvár. Új légióst is igazolt a klub,
de Wally Judge szombaton, a Szeged ellen még
nem lép pályára.

Azt ugyan nem lehet mondani,
hogy aktívan töltötték az ünnepi
időszakot a fehérvári kosarasok, de
ellentétben más klubok külföldi játékosaival, az Alba amerikai játékosai nem utaztak haza. Edzeni ugyan
a Dzunics-csapat sem edzett többet
a riválisoknál, de legalább hamar
újra együtt volt a társaság. Ha már
(Európában szinte egyedülálló módon) a két ünnep között nem volt
mérkőzés. A háromhetes szünet
szakmailag nehezen indokolható,
de hát megszokhattuk már, hogy
a belterjes magyar kosárlabdában
nem feltétlenül az európai módi
diktál. Más kérdés, hogy mi sem
diktálunk semmit...
A szurkolók valahogy elviselték a
meccsmentes időszakot, amely lassan eltelik, és szombaton végre újra
láthatják kedvenceiket. Ráadásul
hazai pályán, a táblázaton nyolcadik helyen álló, tizenkét meccséből
nyolcat megnyerő Szeged ellen.
Papírforma győzelmet vár mindenki Cheryéktől, de azért…
„...nem árt az óvatosság!” – figyelmeztet Dzunics Braniszlav vezetőedző.
– „Nincsenek könnyű mérkőzések, a
Szeged ellen sem számítok ilyenre.
Szervezett csapat a Szedeák, pont azt a

játékot tudja, ami ellen nekünk szoktak
nehézségeink lenni. Jellemző, hogy
Szolnokon és Pakson is teljesen nyílt,
végig szoros meccset játszottak a szegediek, győzelmi esélyük volt az elvileg
jóval erősebb csapatok ellen. Vannak
rutinos, jó játékosaik, akik ráadásul
régóta együtt szerepelnek. Persze ha jól
játszunk, mi vagyunk az esélyesek.” –
mondta Dzunics, aki a megműtött
Tóth Péterre továbbra sem számíthat. Szintén különmunkát végzett a
hét eleji edzéseken Luka Marković,
a többiek ellenben egészségesek, és
remélhetőleg fel is pörögnek az év
első meccsére.
Mert aztán a folytatásban nehezebbnél nehezebb feladatok
várnak Lórántékra. Az utóbbi
évek legkiegyenlítettebb bajnoksága zajlik, amelyben ugyan jogos
elvárás a felsőházba jutás, de nem
adják könnyen. Az erőviszonyokat jelentősen módosította, hogy
idén már öt légióst foglalkoztathat
minden csapat, és a többség élni is
fog ezzel a lehetőséggel. Fehérváron sem kívánnak lemaradni
a versenyben, így Dávid Kornél
szakmai igazgató már be is jelentette, hogy érkezik az újabb erősítés. Wally Judge-ot a csapattársak
közül nem mindenkinek kell
bemutatni, hiszen a 206 centire
nőtt amerikai center tavaly Pesaróban együtt játszott Lóránttal és
Mylesszal. Ha figyelembe vesszük,
hogy az olasz bajnokság egyik
csapatából már három játékost

Fotó: Simon Erika archív

Év eleji szép remények

Csorvási egykori szegediként ismét megküzd volt csapattársaival

igazolt az Alba, igazán nem mondhatjuk, hogy ne próbálná emelni a
színvonalat a vezetőség. Ráadásul
a többi légiós is jónak tűnik a
hazai mezőnyben, így biztosak lehetünk benne, bárkinek ellenfele
tud lenni az Alba. Ahogy Dzunics
fogalmaz, egyelőre sok a „ha”,

hiszen a pályán még bizonyítani
kell ezt az erőt, de kétségtelenül
van potenciál a keretben. Judge a
Szeged ellen még nem játszik, de
reméljük, így sem ismétlődik meg
a tavaszi blama, amikor (története
során először) itthon kapott ki a
Tisza-partiaktól a Fehérvár.

Fehér
Vár
irdetes
A Fehérvár
Televízió műsora H2016.
január 9-től január 15-ig
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17:10 Kincsesláda – ismétlés
17:30 A Fehérvár TV
archívumából
Képes hírek – benne
18:00 Fehérvári beszélgetések
minden egész órakor
Műsorvezető: Vakler
a Híradó ismétlése
Lajos Vendég: Rácz
Jó estét, Fehérvár! – ism.
Lajos I.rész
Képes hírek – benne
18:30 A Fehérvár TV
minden egész órakor
archívumából
a Híradó ismétlése
19:00 Jó estét, Fehérvár!
Jó estét, Fehérvár!
19:20 Épí-tech – magazinműsor
– ismétlés
19:50 Miami Vice (12)
Bajnokok városa
4.rész. Amerikai
– ismétlés
bűnügyi filmsorozat
Fehérvári beszélgetések 20:50 Seuso-kedd – Rejtélyek
– ismétlés
nyomában II. rész
Műsorvezető: Vakler
23:10 Jó estét, Fehérvár!
Lajos Vendég:
– ismétlés
Rónai László
23:30 Képes hírek
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
2016. 1. 10. VASárnAp
Műsorvezető:
Leffelholcz Marietta
00:00 Képes hírek – benne
Vendég: Lőrintz
minden egész órakor
Zsuzsanna
a Híradó ismétlése
Paletta – ismétlés
07:00 Jó estét, Fehérvár!
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
– ismétlés
07:20 Képes hírek – benne
Műsorvezető: Vakler
minden egész órakor
Lajos Vendég:
a Híradó ismétlése
Hegedűs Ferenc
10:00 Jó estét, Fehérvár!
Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
– ismétlés
10:20 Fehérvári beszélgetések
Köztér – ismétlés
– ismétlés
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
– ismétlés
Viktória Vendég:
Műsorvezető: Bácskai
Honty Katalin I.rész
Gergely Vendég:
10:45 Együtt – ismétlés
Veres Richárd
11:15 Fehérvári beszélgetések
Napi színes – ismétlés
– ismétlés
Kincsesláda – ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Fehérvári beszélgetések
Viktória Vendég:
– ismétlés
Honty Katalin II.rész
Műsorvezető:Látrányi
11:40 Agrárinfó – ismétlés
Viktória Vendég:
12:10 Fehérvári beszélgetések
Honty Katalin I. rész
– ismétlés
Napi színes – ismétlés
Műsorvezető: Bácskai
Honvéd7 – ismétlés
Gergely Vendég:
Seuso-kedd –
Veres Richárd
Rejtélyek nyomában I.
12:40 Jó estét, Fehérvár!
rész – ismeretterjesztő
– ismétlés
előadás-sorozat
13:00 Köztér – ismétlés
Fehérvári beszélgetések 13:35 A Fehérvár TV
– ismétlés
archívumából
Műsorvezető: Látrányi
13:50 Fehérár AV 19 – Bolzano
Viktória Vendég:
Jégkorongmérkőzés
Honty Katalin II.rész
közvetítése felvételről

2016. 1. 9. SZOMBAT
00:00
07:00
07:25
10:00
10:25
10:55

11:20

11:45
12:15

12:40
13:05
13:40

14:05
14:10
14:40

15:05
15:15
15:30

16:50

15:30 Seuso-kedd – Rejtélyek
nyomában III-IV. rész
17:20 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető:Vakler
Lajos Vendég:Rácz
Lajos II.rész
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Miami Vice (12) 5.rész
Amerikai bűnügyi
filmsorozat
20:50 Alba Fehérvár – Szeged
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:20 A hét hírei
22:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése

19:00
19:45
20:15
20:20

Jó estét, Fehérvár!
Agrárinfó
Hírek
Fehérvár AV
19 – Dornbirn
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

2016. 1. 12. 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
2016. 1. 11. Hétfő
10:00 Jó estét, Fehérvár!
00:00 Képes hírek – benne
– ismétlés
minden egész órakor
10:45 Agrárinfó – ismétlés
A hét hírei ismétlése
11:15 A Fehérvár TV
10:00 A hét hírei – ismétlés
archívumából
10:20 Épí-tech – ismétlés
11:40 Képes hírek – benne
10:50 A Fehérvár Tv archívumából
egész órakor a
11:30 Képes hírek – benne
Híradó ismétlése
egész órakor A hét
13:00 Híradó 1-kor
hírei ismétlése
13:10 Képes hírek – benne
13:00 Híradó 1-kor
minden egész órakor a
14:50 Fehérvár AV 19 –
Híradó 1-kor ismétlése
DVTK-Jegesmedvék
16:30 Fehérvári beszélgetések
jégkorongmérkőzés
– ismétlés
közvetítése felvételről
Műsorvezető: Látrányi
16:30 Fehérvári beszélgetések
Viktória. Vendég:
– ismétlés
Janó Andorné
Műsorvezető: Vakler
17:00 Agrárinfó – ismétlés
Lajos. Vendég:
17:30 Esti mérleg – ismétlés
Hegedűs Ferenc
17:50 Napi színes
17:00 Épí-tech – ismétlés
18:00 Hírek
17:30 A Fehérvár Tv
18:05 Fehérvári beszélgetések
archívumából
Műsorvezető: Vakler
17:50 Napi színes
Lajos. Vendég:
18:00 Hírek
Matus Gábor
18:05 Fehérvári beszélgetések 18:30 A Fehérvár TV
Műsorvezető: Látrányi
archívumából
Viktória. Vendég:
19:00 Jó estét, Fehérvár!
Janó Andorné
19:45 Paletta – kulturális
18:30 A Fehérvár TV
magazin
archívumából
20:15 Hírek

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

Parkolóhelyek, garázsok:
• Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt
udvarban parkolóhelyek;
• Mura u. 2. szám alatti telephelyen 1 db 15 m 2
garázs;
Irodák:
• Honvéd u. 1. szám alatti irodaépületben
irodahelyiség;
• Rác u. 15. szám alatti ingatlanban 24 m 2
épületrész;
Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Kelemen B. utcában, a
piacnál (89 m2), és a Bátky Zsigmond utcában
(148 m2) használaton kívüli hőközpont;
• Mura u. 2. szám alatt 168 m 2 fedett terület;
Rendezvényhelyiség:
• Beregszászi u. 10. szám alatti pinceklub
helyiség rendezvények lebonyolítására,
max. 40 főig
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:

22:45 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

2016. 1. 15. pénTeK
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Németh
Zoltán Vendég:
Dvéri Zsolt
17:00 Együtt – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos Vendég:
Kneifel Imre
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér
20:00 Honvéd7
20:15 Hírek
20:20 Újévi hangverseny
Az Alba Regia
Szimfonikus Zenekar
koncertjén népszerű
dallamok csendülnek
fel, így indítva az új évet.
Közvetítés felvételről a
Vörösmarty Színházból.
22:20 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:45 Köztér – ismétlés
23:20 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: január 10. 20:50 Alba Fehérvár – Szeged kosárlabda-mérkőzés közvetítése felvételről

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:

SZÉPHŐ Zrt.

20:20 Seuso-kedd – Rejtélyek 22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
nyomában V. rész
21:35 Filmválogatás a Fehérvár 22:45 Képes hírek – benne
egész órakor a
Televízió archívumából
Híradó ismétlése
21:55 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
2016. 1. 14. CSüTörTöK
22:45 Képes hírek – benne
egész órakor a
00:00 Képes hírek – benne
Híradó ismétlése
minden egész órakor
2016. 1. 13. SZerdA
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
00:00 Képes hírek – benne
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:00 Jó estét, Fehérvár!
07:45 Képes hírek – benne
– ismétlés
minden egész órakor
10:45 Bajnokok városa
a Híradó ismétlése
11:15 A Fehérvár TV
10:00 Jó estét, Fehérvár!
archívumából
– ismétlés
11:40 Képes hírek – benne
10:45 Paletta – ismétlés
egész órakor a
11:15 A Fehérvár TV
Híradó ismétlése
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
11:40 Képes hírek – benne
13:10 Képes hírek – benne
egész órakor a
minden egész órakor a
Híradó ismétlése
Híradó 1-kor ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
16:30 Fehérvári beszélgetések
13:10 Képes hírek – benne
– ismétlés
minden egész órakor a
Műsorvezető: Kaiser
Híradó 1-kor ismétlése
Tamás Vendég:
16:30 Fehérvári beszélgetések
Bakó Botond
– ismétlés
17:00 Bajnokok városa
Műsorvezető: Vakler
– ismétlés
Lajos Vendég:
17:30 Esti mérleg – ismétlés
Matus Gábor
17:50 Napi színes
17:00 Paletta – ismétlés
18:00 Hírek
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:05 Fehérvári beszélgetések
17:50 Napi színes
Műsorvezető: Németh
18:00 Hírek
Zoltán Vendég:
18:05 Fehérvári beszélgetések
Dvéri Zsolt
Műsorvezető: Kaiser
18:30 A Fehérvár TV
Tamás Vendég:
archívumából
Bakó Botond
19:00 Jó estét, Fehérvár!
18:30 A Fehérvár TV
19:45 Együtt
archívumából
20:15 Hírek
19:00 Jó estét, Fehérvár!
20:20 Seuso-kedd – Rejtélyek
19:45 Bajnokok városa
nyomában VI. rész.
20:15 Hírek
21:30 Filmválogatás a Fehérvár
20:20 Fehérvár AV 19 –
Televízió archívumából
Dunaújvárosi Acélbikák
21:55 Napi színes – ismétlés
jégkorong MOL Liga22:00 Jó estét, Fehérvár!
mérkőzés közvetítése
– ismétlés
felvételről

22/541-307
info@szepho.hu;
ingatlankezeles@szepho.hu

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
Állati tetemek begyűjtése
közterületről
(0-24 óráig hívható zöldszám):
06/80/205-093
Városüzemeltetés
– Berényi út 15.
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

ÁLLÁSAJÁNLAT
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

PARKFENNTARTÓ – GONDOZÓ
ÉS GÉPKOCSIVEZETŐ
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu e-mailcímen lehet.
Részletek a www.varosgondnoksag.hu
oldalon.

