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Felsőoktatási expo: fókuszban a duális képzés
Bácskai Gergely

Idén első ízben rendezik meg az Alba Regia
Felsőoktatási Expót január 26-án, kedden a
Vodafone Sportcentrumban. A szakkiállításon az egyetemi, kiemelten a duális képzés
nyújtotta lehetőségekről adnak széleskörű
tájékoztatást a középiskolás fiatalok és
családjaik számára.

A Fidesz folytatja aláírásgyűjtését
a kötelező betelepítési kvóta ellen.
Minden kedden, szerdán, csütörtökön 13 órától 16 óráig a Piac tér
12-14. szám alatt található Fidesz-irodában, minden szerdán 8 óra és 12
óra között a Palotai úti murvás parkolónál (a Városi Piaccal szemben)
van lehetőség a petíciót aláírni.

Fehérváron 2016 szeptemberében kilenc szakon indul duális képzés

cégek saját installációval jelennek
meg a szakkiállításon, így a fiatalok
könnyebben megismerik az egyes
márkákat. A gazdasági szereplők
terméket is hoznak magukkal,
amivel elérhetővé, kézzelfoghatóvá
teszik tevékenységük eredményét.
„Székesfehérvár önkormányzata az
elmúlt időszakban nagyon sokat tett

azért, hogy minél magasabb minőségű
felsőoktatási képzéseket hozzon a városba műszaki és gazdasági területen
egyaránt. 2015 szeptemberében már
elindultak, a 2016/17-es tanévtől pedig folytatódnak illetve bővülnek ezek
a képzések.” – hangsúlyozta a kiállítást beharangozó sajtótájékoztatón
Mészáros Attila alpolgármester.

Karácsony fogyasztóvédelmi panaszok nélkül

Nyílt nap a Corvinuson
Tájékoztató és próbaérettségi

Novák Rita
Tudatos vásárlásokkal és fogyasztói
panaszok nélkül zárult a karácsonyi
bevásárlások időszaka Székesfehérváron. A belvárosi üzletek elégedettek az
eredményekkel. Mint mondják, voltak
olyan termékek, amiket kicseréltek, mert
például nem volt jó a méret, de mostanra
ez is befejeződött.

Csabai Dorina
Január 16-án, szombaton felvételi tájékoztatót
és ingyenes próbaérettségit tart a Corvinus
Egyetem a székesfehérvári campuson, a Budai
út 43-ban.

A program fél tízkor kezdődik a
felvételire és a szakokra – emberi
erőforrások, gazdálkodás és menedzsment, pénzügy és számvitel,
gazdaságinformatika, nemzetközi
tanulmányok, kommunikáció és
médiatudomány – vonatkozó tájékoztatással. A találkozón minden
szükséges információt megtudhatnak az érdeklődő diákok az egyetem
programigazgatóitól, tanulmányi
vezetőitől és hallgatói képviselőitől.
Minden fontos kérdésre választ kaphatnak azok, akik eljönnek!
A tájékoztatók után, tizenegy órakor kezdődik a Studium Generale
által szervezett próbaérettségi. Négy

Fotó: Kiss László

Az egyik belvárosi ruhaüzletben éppen akkor jártunk,
amikor Tóth Zoltán az öltönyéért ment. A zakó és a nadrág
ugyan nem karácsonyi ajándék volt, de egy kis igazításra
szorult. A vásárló idén nem, de
korábban járt már úgy, hogy
egy-egy ajándékot ki kellett cseréltetnie: néhány évvel ezelőtt
a feleségének vásárolt ékszert
kellett visszavinnie, de akkor
pórul járt, a cseretermék ugyanis jóval drágább volt, mint az
eredeti ajándék.
Madarász Viktor, a Korona
Zrt. kereskedelmi igazgatója
szerint jól sikerült a karácsonyi
szezon, és mostanra a cserék
is befejeződtek. A kormányhivatal fogyasztóvédelmi főigazgatója pedig arról tájékoztatta
lapunkat, hogy nem érkezett
hozzájuk kiemelkedő fogyasztói panasz, és a fogyasztóvédelmi ellenőrzések sem tártak fel
súlyosabb szabálytalanságokat.
Schneider Istvánné szerint
egyre tudatosabbak a vásárlók,
és egyre szabálykövetőbbek a
kereskedők.

Voltak termékek, amiket kicseréltek, mert nem
volt jó a méret

Székesfehérvári felsőoktatási intézmények szervezésében 2016 szeptemberében kilenc alapszakon indul
duális formában képzés. Ez országos
viszonylatban is kiemelkedő eredmény.
A város az ország egyik legfejlettebb
gazdasági központja, ez megmutatkozik
abban is, hogy a cégek 136 szakmai
gyakorlati helyet hoztak létre a leendő
hallgatók képzésére.

tárgyból, matematikából, történelemből, elméleti és üzleti közgazdaságtanból írhatnak emelt vagy
középszintű vizsgát a jelentkezők.
A próbaérettségi után a feladatsorok
és azok megoldásai fölkerülnek az
SG és az Eduline honlapjára is, így
közvetlenül a megírás után 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. Részletesen átbeszélik
a megoldási meneteket, a tipikus
hibázási lehetőségeket a diákokkal,
megvitatják azokat a témaköröket,
melyekben további gyakorlást,
tanulást javasolnak. A Studium
Generale képzéseire a próbaérettségi megírása után is lehet jelentkezni
az érettségire való még hatékonyabb
felkészülés érdekében.

Fotó: Kiss László

Folytatódik
az aláírásgyűjtés

Fotó: Bácskai Gergely

Hagyományteremtő jelleggel szervezik meg az Alba Regia Felsőoktatási
Expót, ami a székesfehérvári felsőoktatási intézmények és vállalati
partnereik számára biztosít lehetőséget a bemutatkozásra. A diákok
és szüleik első kézből értesülnek
a cégek elképzeléseiről, technológiáiról, újdonságairól. A kiállító

Hozzátette: nagyon fontos, hogy a
felsőoktatásról, kiemelten a duális
képzésről szóló információkat
minél szélesebb körben népszerűsítsék. Ennek érdekében szerveztek roadshow-t a középiskolákban,
az intézmények pedig megtartják
a saját nyílt napjaikat is. Az Alba
Regia Felsőoktatási Expo azért
fontos, mert a felsőoktatási intézmények és a duális képzéshez
kapcsolódó cégek együtt tudnak
megjelenni, megmutathatják kínálatukat és struktúrájukat.
Veres Richárd, az önkormányzat
felsőoktatási tanácsadója arról
beszélt, hogy a székesfehérvári és
a térségben élő fiatalok előnyös
helyzetben vannak, mert helyben, a
felsőoktatási intézmények vállalati
partnereitől közvetlenül ismerhetik meg, mit takarnak az egyes
márkák.

Egészség
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Újabb lépés a mentőállomás felújításában
Bácskai Gergely

A mentés, a mentőszolgálat és az ehhez tartozó
infrastruktúra fejlesztése mindig a figyelem
középpontjába kerül a mentősök társadalmi
elismertsége és munkájuk fontossága miatt.
Nagy öröm tehát, hogy tovább folytatódott a
fehérvári mentőállomás felújítása, korszerűsítése.

Azon túl, hogy megtörtént a
mentőállomás épületének külső
hőszigetelése, napkollektoros rendszert szereltek be, nyílászárókat
cseréltek és a mentőautók garázsának kapuit elektromosra cserélték,
továbbá megújult a mentőautók
mosására szolgáló garázs is. A
fehérvári mentőállomás korszerűsítése azonban nem a mostani
felújítással kezdődött, ugyanis tavaly februárban helyezték üzembe
az új mentésirányító központot,
ami a felére csökkentette a bejelentés és a riasztás közötti időt. Az
elmúlt évek tapasztalatára építve
remélhetőleg az épület belső terei is
megújulnak a közeljövőben.
A most befejeződött országos felújítási program nemcsak épületfelújításokat és építéseket tartalmazott:
országosan 176 mentőautó beszerzése is megtörtént. Közülük kettő
teljesít szolgálatot Székesfehérváron – mondta Onódi Lívia, az Országos Mentőszolgálat Közép-dunántúli Régiójának igazgatója.
A város polgármestere, Cser-Palkovics András köszönetet mondott
az állam és az Európai Unió által
finanszírozott beruházásért: „Mikor

Székesfehérvárra is került a huszonkét új mentőorvosi-mentőtiszti kocsiból. Az összkerékhajtású Suzuki S-Cross belső terét a feladathoz alakították.

az egészségügy kérdéseiről beszélünk,
általában két nagy problémahalmaz
hangzik el: az egyik humánpolitikai, a
másik pedig infrastrukturális természetű. Minden, ami bármilyen ponton
segít ezeken a problémákon, üdvözlendő, hiszen előrelépést jelent.” Mint
mondta, a fehérvári mentőállomás

Fotók: Bácskai Gergely

Az Országos Mentőszolgálat három éve indította el tizenegymilliárdos felújítási programját

A mentőállomáson tett látogatás alkalmat adott arra is, hogy a polgármester megköszönje a
mentőszolgálat valamennyi munkatársának egész évi áldozatos munkáját

A költséghatékony működést segíti az energiaellátó rendszerek korszerűsítése és az épületek
utólagos hőszigetelése. Az így megtakarítható rezsiköltség összegét a mentőszolgálat a szakmai
munka színvonalának további fejlesztésére költheti. A program keretén belül huszonkét új állomást építettek országszerte, és mintegy hatvanat újítottak fel.

mostani 38 milliós felújítása is
ilyen, de hasonló örömteli dolog a
Modern Városok Program kórház-

fejlesztése is, melynek keretén belül megépülhet az új belgyógyászati
tömb a Szent György Kórházban.
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Jótékonysági estély
Összefogás nemes célokért

Vakler Lajos

Ötödik alakalommal rendezte meg
Székesfehérvár önkormányzata
újév-köszöntő jótékonysági estjét
a Magyar Király Szállóban. Idén a
bál bevétele a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ Gyermekotthonának megsegítését illetve
a riói nyári olimpia székesfehérvári résztvevőinek felkészülését
szolgálja.
„Öt évvel ezelőtt hagyományt
szerettünk volna teremteni, amikor
a jótékonysági estélyt első ízben
megszerveztük. Az ötödik alkalom
bizonyítja, hogy volt és van nyitottság a székesfehérváriak részéről arra,
hogy az év elején egy ilyen társasági
eseménnyel indítsuk az új évet. Fontos, hogy ezen a napon egy vállalható
és támogatható jótékonysági célt is
kitűzünk. Minden évben vannak
ilyen célok, most a gyermekotthon és
a Fehérvárhoz köthető olimpikonok
támogatása. Két olyan cél, amely a
város egész közösségének támogatását élvezi. Ezt bizonyította az idén
először megszervezett jótékonysági
futás is decemberben, advent első
vasárnapján, amin több százan vettek
részt. Ez az estély pedig egyrészt
társadalmi esemény, egy új esztendő
elindítása, de annak a kifejezése is,

Fotók: Simon Erika

Hagyományosan a Magyar Király Szállóban
köszöntötték az új évet városunk gazdasági,
kulturális és sportéletének szereplői.

A nemes cél megvalósítása csak rajtunk múlik

ség. Hihetetlen, hogy már ötödször
találkozunk a gazdaság, a kultúra
és a sportélet notabilitásaival. Az
adományok fontosak, mert olyan célt
szolgálnak, amelyek a város közössége számára is fontosak.” – tudtuk
meg az operaénekestől.
Deresné Tanárki Mária, a Fejér
Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatója köszönetet
mondott az est szervezőinek és
résztvevőinek, hogy felajánlásaikkal segítik a gyermekotthonban
élők mindennapjait: „Megtisztelő

csökkentését, illetve motivációt
jelentenek számukra. Ez az önzetlen
gesztus a társadalmi felelősségvállalás szép példája, amit szeretnék
megköszönni minden résztvevőnek.”
Vörös Zsuzsa, a magyar női öttusa
és Székesfehérvár első olimpiai
bajnoka örömének adott hangot, hogy idén a székesfehérvári

sportolók is a mecenatúra kedvezményezettjei lehetnek: „Remélem,
hogy a paletta bővülni fog, és az
öttusaszakosztályból Kovács Sarolta
után mások is kiharcolják az olimpiai
részvételt. Biztos vagyok benne, hogy
sportolóink mindent megtesznek,
hogy örömet szerezzenek a székesfehérváriaknak, s meghálálják a
bizalmat.”
A jótékonysági est moderátora
Miklósa Erika felkérésére egy
tündéri ifjú hölgy, Lengyel Zsófia
paralimpiai résztvevő volt, aki
ebben a számára új szerepkörben
is elnyerte a közönség tetszését. A
fellépő két ifjú tehetség közül Szauter Bianka, a hárfa varázslatos
ifjú mestere bebizonyította, hogy
hangszerének lágy dallamai kivételes élményt nyújthatnak. Demeniv Mihály, a harmonika virtuóza
ezúttal is elvarázsolta hallgatóit,
bensőséges hangulatot teremtve
mutatta be a műfaj szépségeit.
Az árverésen többek között Bock
József európai hírű borászikon
nemes nedűi is gazdára találtak,
ahogy a Szünderné Havasi Erzsébet
által felajánlott festmény is megvásárlójának otthonát díszíti a jövőben. Az árverésen összesen közel
két és félmillió forint gyűlt össze.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.)
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati rendelet alapján,
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 898/2015. (XII. 18.)
számú határozata értelmében, nyilvános pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában álló,
székesfehérvári lakások értékesítésére:

A varázslatos este főszereplői: Szauter Bianka, Demeniv Mihály és mentoruk, Miklósa Erika

hogy közösségként is segíteni tudjuk
a nemes célokat.” – mondta el
lapunknak Cser-Palkovics András
polgármester.
Az est háziasszonya és ötletgazdája ez évben is Miklósa Erika
Kossuth-díjas operaénekes volt,
akinek felkérésére fellépett Szauter Bianka és Demeniv Mihály, a
Virtuózok tehetségkutató-sorozat
két kimagasló képességű fiatalja.
„Ez egy komoly mecenatúra, jó példa
arra, hogy igenis összefognak az
emberek, ha segítségre van szük-

számunkra, hogy méltónak találtak
bennünket, az intézményünket, az általunk gondozott és nevelt gyermekeket és a munkatársaimat arra, hogy
az estély egyik kedvezményezettje
lehessünk. Mindenkinek tudnia kell,
hogy kivétel nélkül sérült, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket
nevelünk, akiknek nagyon fontos,
hogy olyan élményeket tudjunk
nyújtani, olyan terápiákat, olyan
lehetőségeket, melyekkel csökkenteni
lehet hátrányaikat. Ezek a felajánlások segítik a szocializációs deficit

Cím
(Székesfehérvár)

Terület
m2

Funkció –
komfortfokozat

Forgalmi érték
(Minimális eladási ár - Ft)

Arany J. utca 16. fsz. 2.
365/A/2
Bástya utca 1. fsz. 1.
126/A/1
Deák F. utca 36. fsz. 1.
873/A/31
Havranek J. u. 8. al. 1.
4087/3/A/1
Kossuth u. 6. fsz. 1.
394/A/1
Prohászka u. 51. 2/1.
553/4/A/10
Szt. István tér 10. fsz. 8.
326/A/11
Zichy liget 1. manzárd
36/A/15
Zichy liget 7. fsz. 5.
29/A/5

43

komfortos

9.200.000,-

37

komfortos

7.300.000,-

58

összkomfortos

9.800.000,-

29

komfort nélküli

4.600.000,-

40

komfortos

10.900.000,-

34

komfortos

7.600.000,-

55

komfortos

10.300.000,-

13

komfort nélküli
szükséglakás

1.600.000,-

30

komfortos

5.200.000,-

A pályázatokat egy példányban, zárt borítékban, „Pályázat a Székesfehérvár,
…………….. szám alatti ingatlan megvásárlására” jeligével ellátva, az ingatlanokat kezelő Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft-hez (8000 Székesfehérvár, Piac tér 4. I. emelet) kell postai úton, vagy személyesen benyújtani.
A pályázati felhívással kapcsolatban a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit
Kft. (dr. Takács Dénes Bálint) ad információt munkaidőben személyesen (8000 Székesfehérvár,
Piac tér 4. I. emelet), telefonon (22/511-323, 70/66-99-337), vagy e-mailben (takacs.denes@
proalbaregia.hu). Az ingatlanok megtekintése előzetes időpont egyeztetés mellett
lehetséges. Az ingatlanokat a lakások kezelője, a Székesfehérvári Városfejlesztési
Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársa mutatja meg.
A pályázatok beadási határideje: 2016. március 4. 9:00 óra
A részletes pályázati felhívás a www.szekesfehervar.hu honlapon tekinthető meg.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

közéleti hetilap

Vakler Lajos
Az F-csoport tíz éve címmel nyílt kiállítás a Szent
István Művelődési Ház Szent Korona Galériájában.
A Filep Sándor nevével fémjelzett művészközösség
legutóbb 2014-ben állított ki Székesfehérváron.

Az F-csoport tíz éve
tartalommal bírnak: „Ez egy nagyon
laza szövetű társaság. Ritkán jövünk
össze, akkor is leginkább egy-egy kiállítás kapcsán. Szerencsére ez gyakran
megtörtént az elmúlt időszakban: Erdélyben és Németországban is voltak
kiállításaink. A mi laza és mégis szoros
kapcsolatunkat az jellemzi, hogy
elfogadjuk egymás művészi elképzeléseit, és természetesen ápoljuk a régi
barátságot is. A hivatalosan bejegyzett
csoport ebben a formában ugyan
megszűnt létezni, de ettől függetlenül
továbbra is megvan a kohézió közöttünk. Ha megfelelünk egy-egy ilyen
kiállítás kapcsán azoknak az elvárásoknak, amiket magunkkal szemben is
megfogalmazunk, akkor megszületik a
tárlat. De csak akkor.”
Párkányi Raab Péter szobrai bizonyítják, hogy ha az anyagválasztáshoz

Fotók: Simon Erika

A régen várt, s így szívesen látott
vendégek tárlata az idei év egyik
kiemelkedő kulturális eseménye
városunkban. Filep Sándor, Horváth
Lajos, Ughy István, Kádár Tibor
festőművészek, Párkányi Raab Péter,
G. Szabó Beáta szobrászművészek,
Varga Bálint grafikus és Legéndy Péter
képzőművész és teoretikus kiállítása
a legkényesebb igényeket is kielégíti.
Nem véletlen, hogy a csoport szívesen
látott vendég szerte Európában. Filep
Sándor mindenesetre örül annak, hogy
a meglehetősen ritka találkozások igazi

Kultúra

Ráfér a vérFrissíté s a fehérvári művészvilágra

társul a kompozíció és az alkotói
gondolat, akkor a kő és a bronz illetve
a fa és a bronz is összeölelkezhet,
kivételes egységet mutatva. Párkányi
szobrai a felületek szépségén túl olyan
klasszicista gazdagságot mutatnak,
amiben megjelenik az élő lélek.
G. Szabó Beáta – aki a közösség
vendégművésze – szobraiban az a
fajta parafrázis jelenik meg, amihez
nem kell hozzáérni, amit szóban nem
kell körüljárni, nem lehet kifejteni
gyönyörűségét, csak látni kell. Legéndy Péter képzőművész és teoretikus.
A megannyi kihívást sikerrel teljesítő
alkotó, aki számára a vers, az új
népművészet és a filmkészítés sem
jelent áttörhetetlen gátat, ezúttal
futurisztikus mémjeivel késztet gondolkodásra bennünket. Ughy István

Cser-Palkovics András polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy a Lánczos-Szekfű Alapítvány kuratóriumának döntéshozói
sokat tettek azért, hogy Székesfehérvár
újabb művészeti értékekkel gazdagodhasson, erre példa Kosztics László népi fafaragó
tárlata is: „Kosztics Lászlónak nagyon sokat köszönhetünk. Fontos az a művészeti és kulturális
érték, amit előállít, de megköszönhetjük neki azt
is, hogy ezzel a kiállítással igazolta: a Lánczos–
Szekfű-ösztöndíj jól működik, hiszen keretet
biztosít arra, hogy a művészek bemutassák
alkotásaikat a nagyközönségnek.”
A cigány néprajz, a maga sajátos kulturális
értékmegőrző szerepének, a tolerancia
szélesítésének tárgyiasult törekvései ugyanúgy megjelennek a faszobrász munkáiban,
mint az előítéletek csökkentésére szolgáló
motívumok. Ahogy az alkotó mondja: „A
nép gyermekeként egyszerű szobrokat alkotok,
talán ettől szépek. A cigány népművészet most
van újra kialakulóban hazánkban. Ügyeltem
arra, hogy visszanyúljak a gyökereimhez, ezzel
próbálom ősi kultúránkat bemutatni.”
Bobory Zoltán, a kiállításnak otthont adó
Vörösmarty Társaság elnöke számára is
fontos, hogy teret adjanak a cigányság
identitásának kiteljesedését szolgáló
törekvéseknek: „Erről a kiállításról az jut
eszembe, hogy a szerelmesek soha sem ott

Ilyenek voltunk, vagyunk és leszünk

drámai érzékenységgel megkomponált műveiben az expresszív stílus
színes olajtempera-csodáit hozta el
nekünk. Horváth Lajos tárgyiasult
motívumrendszerébe olyan szinten
beleivódtak a szürrealizmus nagyon is
mindennapi árnyalatai, hogy az már
voltaképpen ugyanannyira igenlés,
mint tagadás. Kondor Béla nyomán
az ősz mester elhiteti velünk, hogy az
a fajta lét érthető, s még érintőlegesen sem elutasítható, amit vásznain
megfogalmaz. Varga Bálint, az ifjú
bodajki grafikus végletekig letisztult
látásmódja méltó arra, hogy az igényes kiállítás-látogató is elmerengjen
a köznapi csodán.
A kiállítás a Szent István Művelődési
Ház Szent Korona Galériájában február 20-ig tekinthető meg.

Nagy Zoltán Péter

tánsa eddig is sokat tett azért, hogy a
két művészeti ág kapcsolódási pontjait,
mint hiteles adatközlő megőrizze. Nagy
György, a zenekar vezetője biztos benne,
hogy sikerrel járnak.
Csókakő polgármestere, Fűrész György
örömének adott hangot, hogy a nemzetiségek együttélésének egyik jelképe, a
művészet eszközeivel továbbléphetünk a
közös jövő érdekében.
A kiállítás február 4-ig tekinthető meg
a Vörösmarty Társaság Kossuth utcai
dísztermében.

Fotó: Simon Erika

Kosztics László, az autentikus cigány népművészet egyik
kimagasló képviselője alkotásaiból nyílt kiállítás a
Vörösmarty Társaság Kossuth utcai galériájában.

vannak, ahol fizikai jelenlétükben léteznek,
hanem mindig a szerelmüknél. Azt hiszem,
Kosztics Lászlóról, a cigány népi fafaragóról ez elmondható, hiszen ő sem fizikai
jelenlétében van jelen, hanem a cigány ősöket
megidéző szobraival.”
Az Egyetemes Kultúráért Egyesület
– mint Berta Mária elnök elmondta –
hangsúlyos feladatának tekinti a cigány
népművészet értékeinek, fennmaradásának lehetőségét biztosítani.
Az est vendége, a Karaván Família, a
cigány népzene egyik hazai reprezen-
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Párkányi Raab Péter szobrai a mai magyar képzőművészet egyedülálló alkotásai

Kosztics László, a faisten szolgája
Vakler Lajos

FehérVár

Pisszenéstelen ölelés
Az F-csoport kiállítását amatőr műkedvelőként
meglátogattam, és pisszenésnyi magyarázatra sem volt
szükségem egyetlen ecset- vagy ceruzavonásnál sem,
hogy Párkányi Raab Péter szobrairól ne is beszéljek.
Hisztériás napom volt, nyűgösen, már-már kényszeredetten mentem a Szent Istvánba, ahol az ajtóvigyázó
kísért hátra a terembe. Képtől képig lépegettem, s azt
vettem észre, hogy már nem az vagyok, aki belépett a
terembe. A síkra rajzolt fekete grafit teret nyitott, és
intett a fény felé, mutatva a lépcsőt, de féltem otthagyni a lehajtott fejű fiút. Elgyötört arca kiáltott József
Attilának, hogy hiába a nemzeti gúzs, hét napja nem
evett. Nem nyitotta meg a nagy költő mellett fekete
mélységű erkölcs-kútját a kezdetet váró akt, megfértek
egymással. A vaskeretek hitet adtak, miközben kubista
stílusban harsogtak a színek – rájöttem, a nonfiguratív
ábrázolás lehet nagyon is formális! A fából, bronzból
gyúrt angyali üdvözlet igazából lélekből készült, és belém hatolt – így kívánni a teret, megszorítani minden
sarkát még sosem akartam. Bűneink lajstroma míves
„csomagolásban” nézett vissza rám, amikor szembetaláltam magamat a doni havas harcmező vacogó,
megsebzett hadával egy hatalmas ceruzarajzon. Három
méter széles, majd’ embermagasságú ceruzarajz,
amelynek összekapaszkodó, rongyos katonái előtt
belülről zokogtam, kívülről remegtem. Filep Sándor
rajzának címe: Vak vezet világtalant. Vaskos poénjaink
eme olcsó kifejezése ponttá zuhant össze, és hatalmas
fájdalommá terebélyesedett.
Nem tudom, ki rejti el Fehérvár elől, vagy hova bújik
a művészet, de a Szent István boltívei alatt pisszenésnyi hang nélkül megölelt.
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Steigerwald Ferenc, az év állatorvosa
Vakler Lajos

Ismerkedjünk meg életének fontos
állomásaival! Gyermekként mindenki
álmodozik valamiről. Önnek milyen
álmai voltak?
Amióta az eszemet tudom, állatorvos szerettem volna lenni. Egy
kis Tolna megyei sváb faluban,
Németkéren nőttem fel. Hatéves
korom után kerültünk szüleimmel
Székesfehérvárra. Az első meghatározó élményem a területi állatorvos házaspárhoz kötődik, akik jó
mintát adtak nekem. Iskoláimat itt
végeztem, illetve középiskolába a
móri Táncsics Mihály Gimnáziumba jártam.
Egyenes útja volt? Hiszen, mint mondta, világ életében állatorvosnak készült.
Érdekes módon először inkább
könyvekből próbálgattam magam,
mert lakótelepi lakásban éltünk.
Nem voltam az a béka- és kutyatartó fajta, viszont mindenféle természetfilmet megnéztem, rengeteg
természettel foglalkozó könyvet
és leírást olvastam. A gimnáziumi
éveim alatt már céltudatosan készültem. Tekintve, hogy a biológia
és a kémia volt a legfontosabb a
felvételi előírások szerint, ezekre
fektettem a legnagyobb hangsúlyt.
Nagy hálával tartozom a tanáraimnak, hogy ezeket a tárgyakat emelt
szinten tanulhattam.
Tehetségesnek kellett lennie, hiszen az
akkori tízszeres túljelentkezés ellenére
elsőre felvették.

Fotók: Fejér Megyei Kormányhivatal

Kulcson, a Fejér megyei állatorvosi emléknapon
tavaly év vége felé adták át Az év állatorvosa
címet az arra érdemes szakembernek. A díj
kurátorainak döntése alapján 2015-ben ezt a
rangos elismerést Steigerwald Ferenc székesfehérvári állatorvos érdemelte ki.

A kulcsi Fejér megyei állatorvosi emléknapon Sziebert Gergely főállatorvos adta át Az év állatorvosa címet Steigerwald Ferencnek

Kik voltak azok a professzorok, akikre
szívesen emlékezik?
Mindenkitől sokat tanultam,
Kulcson szinte megkönnyeztem
azokat, akik még köztünk vannak,
és találkozhattam velük az emléknapon. Azok a baráti beszélgetések, amelyeket az ünnepségen
folytattam velük, többet jelentettek
nekem, mint a díj! Hálával gondolok Vetési és Kassai professzorra,

Az emléknap kitüntetettjei: Steigerwald Ferenc, Az év állatorvosa, Horváth Csilla, Az állategészségügyért díj birtokosa és Rónai László Lancz Endre-életműdíjas

Így van, elsőre felvettek. Diákként
természetesen én magam sem értettem, miért támasztanak kiemelten nehéz feltételeket az Állatorvosi
Egyetemen, utólag viszont már
biztos vagyok benne, hogy ez azért
történhetett, hogy csak a legrátermettebbek foglalkozhassanak az
állatok gyógyításával.

mert amellett, hogy szigorúak
voltak és követeltek, megmaradtak
emberségesnek is.
1989-ben végzett, a rendszerváltoztatás idején. Mihez kezd egy fiatal állatorvos egy ilyen különleges helyzetben?
Először is katonáskodik. Szerencsém volt, hiszen Taszárra kerültem. Akkoriban voltak az IFOR- és

az SFOR-bevetések a Dél-Balkánon,
ott voltam állatorvos az Élelmiszerellátó Központban. Sorsfordító
időszak volt ez számomra is. Leszerelésem után egy Tolna megyei
kis faluban, Várongon üzemi
állatorvosként kezdtem el dolgozni.
Ebben az időszakban számomra a
haszonállat volt a hangsúlyos.
Mi hozta vissza 1992-ben Fehérvárra?
Móré Attila hívására kerültem a
fehérvári állatkórházba, amit nem
tudok eléggé megköszönni neki.
Ez az az időszak volt, amikor a
fehérvári állatkórház az Állatorvosi
Egyetem gyakorló klinikája volt.
Ő szavazott nekem bizalmat, mint
állatkórházi állatorvosnak. Mellette
a gyógyszer-nagykereskedelem
beindításában is segédkeztem.
Az a három év, amit az állatkórházban
töltött, kihívás volt?
Igen, hiszen nyilvánvaló, hogy
teljesen más egy vidéki állatorvos
munkája, mint egy kórházban dolgozóé. Eleinte nekem is nehéz volt,
de nagyon sokat tanultam, műtéttechnikát és sok minden mást.
1995 egy újabb fordulópont az életében: magánállatorvosként kezdett el
foglalkozni társállatokkal.
Úgy döntöttem, hogy megpróbálok
a magam lábára állni. A rendelőmet
olyan szempontok szerint építettem fel, hogy egyrészt ne sértsem a
kollégáim érdekeit, másrészt olyan
településrészt választottam, ahol a
szakirányomhoz a hely is ideális,
tehát kisállatok és házi kedvencek
is megfordulhatnak a praxisomban.
Ehhez Feketehegy-Szárazrét optimális helyszínnek bizonyult.
Azt tartják, hogy egy állatorvos akkor
sikeres, ha a rendelője családbarát
intézmény.
Azt vallom, hogy nemcsak az állatokat, hanem a tulajdonosok lelkét

is gyógyítani kell, hiszen vannak
olyan esetek, amiket jelen tudásunk szerint nem tudunk megoldani. De akkor is ott kell állnunk a
tulajdonos mellett.
2014-ben kisállatgyógyász klinikus
szakállatorvos lett. Ez hazánkban a
legmagasabb állatorvosi végzettség.
Állatfajonként és a szakmán belül
is vannak posztgraduális továbbképzések. Természetesen vannak, akik a tudományos munkát
választják, számukra a határ a
csillagos ég, ők szakmai kollégiumokon vesznek részt külföldön,
publikálnak. Én egy másik utat
választottam, a praktizáló állatorvos útját.
Idestova negyed százada dolgozik
választott hivatásában. Mennyit
változott ez idő alatt az állattartó
közeg?
Sokkal igényesebb lett, nagyobbak
az elvárások. Amikor én kezdtem,
még a kezemre és a műszerekre
hagyatkoztunk. Ma már egy jól
felszerelt rendelő elképzelhetetlen
röntgen, CT és MR készülék nélkül. Ahogy ultrahang készülék és
endoszkópia nélkül sincs állatorvosi rendelő.
A babérlevél-koszorús keretben az ön
neve szerepelt 2015-ben, mint Az év
állatorvosa. Mi volt az első gondolata, amikor megkapta az értesítést az
elismerésről?
Azt gondolom, ez a kitüntetés
voltaképpen nem is az enyém,
illetve nemcsak az enyém, hanem
az én kis rendelői csapatomé,
azé a nyolc-kilenc emberé, akik a
mindennapok során segítenek a
munkában, hiszen a hétköznapokon sokkal inkább lehet bizonyítani, mint egy-egy ünnepen. Ez a
cím kötelez: továbbra is az állatok
egészségéért dolgozom.

közéleti hetilap

Országos kisállat-kiállítás
Vakler Lajos
Az Alba Regia Galamb- és Kisállattenyésztő
Egyesület és a Székesfehérvári és Erdélyi
Bukógalambokat Tenyésztők Fajtaklubja ez évben
is megrendezte hagyományos kisállat-kiállítását. A rangos eseményen bemutatkoztak a
madárbarátok is. Legnagyobb létszámban idén
is a galambokat csodálhattuk meg, hiszen az
európai hírű, városunk nevét viselő székesfehérvári bukógalambok mellett csaknem valamennyi
galambfajta szerepelt a seregszemlén.

berben Metzben, az Európa Kiállításon
kaptunk elismerést, ahol közel négyszáz
magyar tenyésztésű galamb vett részt, és
több Európa-győztes címmel távoztunk a
versenyről. Ebből kettő Székesfehérvárra került.”
A kedvtelésből tartott társállatokhoz
mára felnőtt a díszbaromfi-, a díszmadár- és a nyúlállomány is. Az új,
nemesített fajták különleges értékkel
bírnak a tenyésztők körében.
A kétnapos kiállításon – szombaton
és vasárnap a Volán sportcsarnokban – harminckét fajta galamb, nyolc
fajta baromfi, tíz fajta nyúl valamint
tizennyolc fajta díszmadár összesen
hatszáz egyedét láthatta a kiállításra
kilátogató nagy számú közönség.

Nem lehet elég korán tanulni a galambok szeretetét

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Cím: Szent Vendel u. 17/a.Telefon: 06/22/513-480
Központi hibabejelentés:
(22) 500-984
hiba@varosgondnoksag.hu

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.
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Varga Sándor 1962–2016

Fotó: Simon Erika

Bárány István, a fajtaklub elnöke
bizakodóan tekint a jövőbe: „Jó úton
járunk, hiszen szövetségünknek közel
háromezer tagja van. Létszámunkhoz
viszonyítva nagyon szép eredményeket
tudunk felmutatni. Legutóbb novem-

Hóügyelet:
(22) 513-483

FehérVár

Közélet

Január 11-én reggel elhunyt egykori munkatársunk, a
Fehérvár Médiacentrum hírigazgatója, Varga Sándor.
Ötvennégy esztendőt élt.
Művelődésszervezőként és újságíróként
Szolnokról került Budapestre, ahol elsősorban rádiós szakemberként ismerték meg.
A 2009-ben Székesfehérváron megalakult
médiacentrum hírigazgatójaként új látásmódot vezetett be a fehérvári sajtóban.
Alapelmélete így hangzott: „A hírt nem
ismerni hiba, elhallgatni bűn!”.
Varga Sándor a költészet rajongójaként
ötletgazdája és szervezője lett az első
Székesfehérvári Versünnepnek. Az akkor
indult fiatalokat egyenként készítette fel a
színpadi szereplésre, a vers elmondására.
Ma már tudjuk, hogy azon az első ünnepen
magasra került a léc, és Varga Sándor
bábáskodásának köszönhetően magasan
is maradt.
2011-ben az MTVA elszólította őt: a Krónika szerkesztőjeként a Kossuth Rádióban
ismerhette meg Magyarország a hangját.
Ám a budapesti munka sem tartotta vissza,
hogy a fehérvári fiatalok körében tovább
népszerűsítse a versmondást: 2010-ben
megalapította az első Székelyföldi Verstábort, ahol ősi magyar nyelvkörnyezetben
élhetik meg a fehérvári ifjak magyarságukat, segítségül hívva a költőket, népzenészeket, néptáncosokat, színművészeket.

2006-ban nívódíjat kapott, 2013-ban pedig
a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét a magyar kultúrában végzett munkájáért. 2015.
november 11-én Polgármesteri Elismerő
Érmet kapott Cser-Palkovics Andrástól.
Vasárnap délután látogattam meg budapesti otthonában, ahol tréfálkozva kiabálta
ágyából: „Úristen, itt az nzp, mindent tönkretesz!”. Majd az ápolónőt is kérte – aki az
infúziót kötötte be – hogy meneküljön.
Amikor ketten maradtunk, elkomolyodott. Elmondta, hogy meggyónt, lelke
megbékélt. Majd sorolta a feladatokat a
versünnep és a verstábor miatt. Estefelé
a Misztrál zenekar két tagja és pár barát
jött még hozzá. A munkaértekezlet-szerű
feladatosztás végén ezt kérte mindenkitől:
„Ne hagyjátok soha magukra a fiatalokat, és
ne feledjétek, minden értük van, nem másért!”
Majd fáradtan búcsút kért.
Reggel elment az Úrhoz.
Sándor barátom, óvjon az ég!
nzp

Váltson
tisztességes, átlátható,
szakszerű és megbízható
társasházkezelésre!
Amennyiben társasháza jövőjét
kompromisszumok és rejtett
költségek nélkül képzeli el, válassza
a SZÉPHŐ Zrt. megújult társasházkezelését, megbízható szakértői
háttérrel, új díjcsomagokkal!
Érdeklődjön különböző díjcsomagjainkról a

tarsashazkezeles@szepho.hu
e-mail-címen
illetve a

22/ 541-300/3010
+36/30 494 5707
telefonszámokon!
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A kenyér, ami egyhetesen is finom
Kurucz Tünde

A cukrászdában – teljesen jogosan – azt
képzeli az átlagember, hogy csak fénylő tetejű
dobostortát, habos krémest vagy mézes zserbót
lehet kapni. Pedig nem kéne így lennie, mert
nem mindenki rajong a cukorcsodákért. De
léteznek még fehér hollók: a maroshegyi Mikulás
Cukrászdában Nagy Miklós mestercukrász a süteményeken, tortákon túl igazi, kovásszal készült
kenyeret is süt, amibe nemcsak a jó minőségű
lisztet, a krumplit vagy a magokat teszi bele,
hanem a szívét-lelkét is.

Kenyér a családnak
Néhány évvel ezelőtt Miklós elhatározta, hogy kenyeret fog sütni a családjának. Mestercukrászként egy évig
kísérletezett, hogy a végén egy olyan
teljes kiőrlésű pékárut kapjon, ami
nemcsak finom és három naposan is
szelhető, de akár egy hétig eláll.

„Ez egy sima kenyérrecept, amibe minden
jót – amit fontosnak tartok – beleraktam,
mint például lenmagot, napraforgómagot,
burgonyát, korpát és búzacsírát. Ez utóbbit
eleinte nem is akartam beletenni. Viszont
amikor megnéztem, milyen fontos vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz, már
nem volt kérdés!” – mondta a mestercukrász, majd gyorsan odafordult a régi,
klasszikus lisztesládához, és teoretikus
elmélkedésbe kezdett: „Mivel az embereket hozzászoktatták a zsenge fehér liszthez,
legkönnyebben ehhez lehet hozzájutni. Igaz,
hogy könnyű, de a legértékesebb tápanyagok
hiányoznak belőle a feldolgozás technológiája miatt. A malomban ugyanis a búzaőrleményből az értékes természetes alkotóelemeket – mint a búzacsíra vagy a korpa
– eltávolítják. Pedig fontos táplálkozási és
élettani jelentőséggel bírnak: magas rosttartalmuk, vitamin- és ásványianyag-tartalmuk
támogatja a szervezetet, így nagyobb eséllyel
maradunk tovább egészségesek.”

Fotók: Kiss László
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Egy kis hideg víz csodákra képes!

Uborka- és savanyúkáposzta-lé

Miklós minden héten csak egyszer süt kenyeret
Horoszkóp
Január 14. – január 20 .

Kos 3. 21. – 4. 20.

Olykor úgy érezheti, hogy partnere hanyagolja.
Tervezniük kell az estékre közös programot, hogy
újra visszaálljon a harmónia Önök között. Ügyeiben,
melyeket erre a hétre tervezett, késések is előfordulhatnak.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Vigyáznia kell arra, hogy ne halogasson semmit
későbbre, mert akadályok tornyosulhatnak tornyosulhatnak a megoldásukban. A kiadásai ebben az
időszakban megnövekedhetnek. Szerencsére egy kis
pluszbevételre is számíthat.

A cukrász évek óta a fehérvári malomból szerzi be a lisztet, mert jó kenyeret
csak jó lisztből lehet sütni. Nem árt
azonban azzal tisztában lenni, hogy a
kenyérsütéshez a liszt sikértartalma
igen fontos. Hogy miért is? A kelesztés
során ugyanis gáz képződik, így megnő
a tészta térfogata. A sikér ezen gázok
visszatartásában játszik szerepet. Mivel a búzaliszt magas sikértartalommal
bír – ellentétben a rozsliszttel – kiválóan alkalmas kenyérsütésre.
„Az élesztő helyett akár korábbról félretett
kovásztésztát is lehet használni az élesztőgombák felszaporítására. Egy kis meleg
vízbe áztatva tökéletes kovászt kaphatunk,
így élesztőt sem kell feltétlenül a boltban
vásárolni. Ugyancsak jó hatással van, ha
a kenyértésztába tejsavas levet, például
kovászosuborka- vagy savanyúkáposzta-levet öntünk. Miért? Mert ezeknek a
savaknak köszönhetően gyorsabban és
szebben kel a tészta.”
Miklós hat kiló lisztet gyúrt be, ezért
nem kézzel, hanem géppel dagasztott.
A kidolgozás után a precíz mérlegelés következett. Aztán egyenként kis
bucivá formázta az egy kiló húsz dekás
adagokat. A leendő veknik tetejét késsel bevágta, majd mindegyiket lemezre
tette, és a kisebb elektromos kelesztőben negyven fokon pihentette.
„Általában tizenöt-húsz percre van szükség, de van, amikor fél órába is beletelik,
hogy a bucik készen álljanak a sütésre. Addigra a sokat tapasztalt sütőm is bemelegszik, ugyanis a kenyér kétszáz-kétszázhúsz
fokon sül igazán szépre.”
A kelesztés és a sütés ideje alatt Miklós egy pillanatra megpihent. A hátával
nekidőlt az ajtófélfának, és mesélni

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

kezdett. A kenyérsütés ellenére ő továbbra is mestercukrásznak, szakácsnak és oktatónak tartja magát. Ezekről
van papírja, és ezeket szereti is csinálni. Nem mellesleg van négy gyönyörű
gyereke és egy felesége, aki támogatja
a cukrászda működtetésében.
„Kilencvenháromban indultunk. Akkoriban Fehérváron volt tíz cukrászsüteményt
árusító hely, most van számos. A verseny
erős. Én csak azt teszem, amit eddig. A
legjobb tudásom szerint elkészítem, amit
lehet. Az emberek is sokat változtak. Talán
még agyműtétet nem végeznek otthon, de
minden mást megtanulhatnak percek alatt
a netről. Nincs ezzel baj. Amit képviselek,
az a tudás és szakértelem, amit az évek
alatt megszereztem. Örömömre szolgál, ha
én készíthetek el egy-egy süteményt vagy
tortát a családi ünnepségekre.” – tette
hozzá Miklós, majd egy házi készítésű
sütőkesztyűvel benyúlt a sütőbe, és
fordított egyet a sülő kenyereken hogy
egyenletesen piruljanak.
Tíz perc múlva egy hideg vizes kefével
megkente a tetejüket, hogy a héjuk
fényes barnára süljön. Még pár percig
bent hagyta őket a sütőben, majd egy
gyors mozdulattal átrakta a vekniket a

Hozzávalók:
2 kg liszt
4 dkg só
15 dkg zsír
3 db főtt krumpli
1,25 l víz (ebből a kovászhoz is)
8 dkg élesztő
5 dkg cukor
ízlés szerint őrölt kömény, tökmag,
lenmag, napraforgómag, szezámmag,
őrölt koriander, búzacsíra, korpa

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Amennyiben Ön szülő, ezen a héten fokozottan
legyen elővigyázatos a gyerekeivel! Főképpen akkor,
ha olyan helyre mennek, ahol veszély merülhet fel. Az
otthonában felhalmozódtak a tennivalók. Lehetséges,
hogy valami javításra szorul a háztartásban.

Érzelmi téren kiválthatnak Önben némi türelmetlenséget. Éppen ennek oldására időszerű lesz elővennie
a jól bevált humorát. Ezzel oldottabb hangulatot
tud teremteni. Egy folyamatban levő ügye, amin az
utóbbi időben dolgozott, kiemelkedő sikert hoz.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Mostanság több irányba is tájékozódik pénzügyi
helyzete javítása érdekében. Azonban nem feledkezhet meg párjáról, a kettőjük kapcsolatáról sem.
Szakítaniuk kell időt az érzelmi életük ápolására is.

A teendői során fokozott figyelmemmel kell lennie,
mert könnyedén előfordulhat, hogy hibát vét.
Ezt nem tudná megbocsátani magának. Hagyja
a környezetében élőket is kibontakozni a közös
tevékenységek során!

FehérVár
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Kenyerünk java
Molnár Diána
A Magyar Élelmiszerkönyv kenyérfélékre
vonatkozó előírásainak módosítását tervezi
a kormány. Szabályoznák, mit lehet kenyérként árulni a boltokban.

Az új jogszabály szigorúbb előírásokat fog tartalmazni a kenyerek
előállítására. A tervek között
szerepel az összetétel változtatása: alacsonyabb só- és magasabb
rosttartalommal készülnek majd
az egyes kenyerek.
Sziebert Gergely megyei főállatorvos, a Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Földművelésügyi Főosztályának
vezetője lapunknak elmondta,
hogy több fronton terveznek
változtatást. Pontosítják az egyes
kenyérfajták összetételét – ilyen
a Graham-kenyér, a többgabonás kenyér, a búzacsírás kenyér,
a rozsos kenyér, a rozskenyér,

A héja ropog, a belseje omlós

rácsra. A friss kenyérillat mindent betöltött, de a szeleteléssel még várni kellett.
„Egy évig kísérleteztem, mire a kenyérreceptem összeállt. Megmondom, mi volt a

problémám: ha teszek bele zsiradékot, hogy
eltarthatóbb legyen, akkor nem mindegy,
milyet és mennyit. Ha azt szeretném, hogy
finomabb legyen, teszek bele krumplit is.

A Depónia Nonprofit Kft. keres
autószerelő/autóvillamossági
szerelő munkatársat.

A kisült kenyér minősége nagyban függ
a felhasznált nyersanyagok minőségétől.
Ezután odaadom a kedves vendégnek, aki
hazaviszi. Ha nem eszi meg egy nap alatt az
egészet, akkor azt szoktam mondani, hogy
tegye bele zacskóba, miután kihűlt, mert
akkor nem szárad ki annyira. Ha mindennap legalább egyszer ki van véve, nem lesz
penészes egy hét alatt sem. Pedig nincsen
benne penészedésgátló adalékanyag.”

a tönkölybúzakenyér, a teljes
kiőrlésű kenyér. A szabályozás
kihat az előállítás technológiájára
is. Ezzel egyértelművé válhat a
kenyerek megnevezése.
Csökkenteni tervezik a kenyerek
sótartalmát is. A jelenlegi 2,5%ról több lépcsőben 2,35%-ra csökkenne a megengedett maximális
sótartalom. A főállatorvos szerint
a tervezett szabályozás összhangban van a kormányzat azon
törekvésével, hogy a lakosság
sóbevitelét csökkentse.
Harmadik jelentős változás, hogy
növekedni fog a rozskenyér és
a rozsos kenyér rozsliszttartalma. Hogy a tervezett módosítás
befolyásolja-e a kenyér árát, és
ha igen, mikor, azt nem tudjuk,
hiszen egyelőre nem ismert az
új előírás hatálybalépésének
időpontja. A jogszabálytervezet
közigazgatási egyeztetése jelenleg
zajlik.
Ma már akár öt hónap alatt is meg lehet
szerezni a cukrász papírt. Én örülök,
hogy sok mindent láthattam és tanulhattam a három év alatt. Egy példa: annak
idején mi azt tanultuk, tortában csak
ehető anyag lehet. Ma már ezt a cukrászok sokkal rugalmasabban értelmezik,
és akár élő virágot is raknak a tortákra.
A lényeg a látvány. Ha a vendégeknek
tanácsot adok, mindig a természetes

Elvárás:
• szakirányú végzettség
• 5-10 éves szakmai tapasztalat
• 7,5 t feletti tehergépkocsi szerelésében szerzett gyakorlat
• B kategóriás jogosítvány
• hidraulikában, autóvillamosságban való jártasság

Előny:
• ív- és lánghegesztő végzettség
• targoncavezetői engedély
• hulladékszállító járművek ismerete
• C kategóriás jogosítvány
A szakmai önéletrajzokat referenciák megadásával
2016. 01. 29-ig várjuk a munkaugy@continusnova.hu
e-mail-címre.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Kerülnie kell a konfrontációkat! Így elkerülheti,
hogy megsebezzen valakit lelkileg, vagy éppen önmagát hasonlónak kitegye. Szellemileg nagyon erős
és fitt. Alapos munkája meghozza a kívánt eredményeket. Érzelmileg érzékenyebb a megszokottnál.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Ebben az időszakban fokozott figyelmet kell fordítania
a pihenésre is. Vigyázzon, hogy ne zsákmányolja
ki végsőkig a szervezetét! A munkában várhatók
kiemelkedő sikerek. Azonban vigyázni kell a hangulati
ingadozásokra ezekben a napokban.

A kisült kenyerek a rácson hűlnek ki

Amíg hűltek a veknik, Miklós elárulta,
hogy a családjában nem volt vendéglátós,
de fiatalként járt a pályaválasztási intézetben, ahol azt tanácsolták neki, válassza a
cukrász szakmát. Az iskolát Fehérváron
végezte. Volt gyakorlaton a Zrínyi, később
pedig a Vörösmarty Cukrászdában, és a
budapesti Gerbeaud-ban is.
„Három évig tanultam a szakmát, de
úgy, hogy heti három napot töltöttem a
gyakorlati helyen és hármat az iskolában. Azóta a szakképzés sokat változott.

anyagok használatára hívom fel a figyelmüket. Azt szeretném, hogy jóízűen
fogyaszthassák el az egészet.” – fejtette
ki a cukrászmester, aki mellesleg az
akkoriban kötelező sorkatonaság
után a budapesti Gundelben, a Béke
Szállóban és a Club Tihanyban is
dolgozott. Közben jött a szerelem,
a házasság, majd érkeztek sorban
a gyerekek. Ekkor úgy döntöttek,
elindítják a saját cukrászdájukat
Maroshegyen.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Egy kicsit lassabban mennek a dolgok a megszokottnál,
de szépen célt érnek. Ne sürgessen semmit! Amennyiben lehetséges, próbáljon kétszer is mérlegelni, mielőtt
dönt. Párjának most szüksége van arra, hogy támasza
legyen az elképzeléseiben.

Ez egy olyan időszak, amikor érzékenyebben reagál
a kellemetlen hírekre. Ezért fontos, hogy szakítson
elég időt a pihenésre, ugyanis az elmúlt időszak
túlvállalásai most kezdenek hatni. A barátaira
számíthat, ha gondjai támadnának.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Olyan ismeretségeket köthet a hét során, melyek a
későbbiekben üzleti téren kamatoznak. Az anyagiakat
illetően elkel egy kis óvatosság a költekezések terén.
Várható magas bevétel ebben az időszakban, azonban
a kiadások is a nyomában járnak.

Nagyon valószínű, hogy egy új, csábító lehetőséget
kínálnak fel Önnek. Még mielőtt döntene, mindenképpen kérje ki a legjobb, legmegbízhatóbb barátai
véleményét. Egy közeli hozzátartozója igen nagy
sikereivel örvendezteti meg Önt a hét során.
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László-Takács Krisztina
Egész Európában jellemző, hogy a nők
kevesebb fizetésre számíthatnak a férfiaknál
– miközben a felsőoktatásban többségben
vannak.

Magyarországon a rendszerváltás óta egyre több nő szerez
diplomát. Az 1990-es népszámlálás idején még a férfiak voltak
többségben a diplomaszerzők
körében, csupán a művészeti,
az oktatási és az egészségügyi
területeken voltak többen a nők.
Tíz évvel később már változott
a trend, akkorra több diplomás
nő élt az országban, mint férfi. A
2001-es adatfelvétel idején a társadalomtudományok, a gazdaság
és a jog területén is több nő rendelkezett felsőfokú végzettséggel,
mint férfi. A 2011-es népszám-

Oktatás

Mennyit ér egy nő?
lálási eredmények azt mutatják,
hogy hatszázezerről közel másfél
millióra nőtt a diplomások száma

Az Unióban sem remekelünk
Egy, az Eurostat 2012-es adataira
támaszkodó uniós kiadvány szerint a huszonnyolc tagú Unióban
átlagosan 16,4 százalék az eltérés
a férfiak és a nők keresete között.
A szórás azonban elég nagy:
Szlovéniában például két és fél
százalékos ez a rés, míg Észtországban a nők harminc százalékkal kisebb javadalmazást kapnak,
mint a férfiak. Hat-hat olyan
tagállam van, ahol tíz százalék
alatti, illetve húsz százalék fölötti a különbség – utóbbi csoportba
tartozik például Németország és
Ausztria mellett Magyarország is.

az országban, ugyanakkor az is
kiderült, hogy ezt elsősorban a
felsőoktatásban végzett nőknek
köszönhetjük. A diplomás férfiak
száma ugyanis a dupláját sem
érte el az 1990-es adatoknak,
miközben a diplomás nők száma
közel két és félszeresére nőtt az
időszak alatt.
Érdekes azonban, hogy míg a nők
egyre képzettebbek, Európában
átlagosan tizenöt százalékkal

2016. január 14.

kapnak kevesebb fizetést ugyanazért a munkáért, mint a férfiak.
A fizetesek.hu legújabb magyarországi adataiból kiderül, hogy
minél magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik egy nő, annál
nagyobb lemaradásra számíthat.
A legnagyobb differencia ugyanis
a diplomás munkavállalóknál
mutatkozik, ahol a nők átlagosan
huszonöt százalékkal keresnek
kevesebbet férfi kollégáiknál.

Jelentkezzen februárban induló:

• Targoncavezető (E-000683/2014/A001)
• Emelőgépkezelő (kivéve targonca) (E-000683/2014/A002)
• Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő (E-000683/2014/A009)

OKJ-s tanfolyamainkra!

(E-000352/2014/A001-019)

• Targoncavezető • Emelőgépkezelő
• Földmunkagép kezelő • Emelőgép-ügyintéző
• Fogyóelektródás ívhegesztő • Volfrámelektródás ívhegesztő
Székesfehérvár, Palotai út 174.
Tel.: 22/379-604, 06-20/9838-022
www.treningstudio.hu • treningstudio@treningstudio.hu

• Tűzvédelmi szakvizsgáinkra,
• Hatósági vizsgáinkra gépkezelő jogosítványért.
Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft.
Székesfehérvár, Berényi út 72-100. • Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
www.dekra-akademie.hu • szekesfehervar@dekra-akademie.hu

E-000683/2014

Induló OKJ tanfolyamaink:

Kotta-nóta, élményzenélés
A Comenius Iskola teljes alsó tagozatán emelt szintű ének-zenei
nevelést irányít Lovrek Károly Príma Primissima díjas karnagy.

A szülők kérése alapján került
az emelt szintű ének-zenei modul
az iskola pedagógiai programjába.
A csiszolt hallás és a zenei képességek összecsengenek a matematikai, az anyanyelvi és az angol nyelvi készségek gyors fejlődésével
a kisgyermek fejében. Az elmúlt

években a teljes alsó tagozatra
felépülő sakkoktatás – amit Szabó
Krisztián nemzetközi sakk nagymester irányít – oly mértékben
erősíti a matematikai készségek
korai komplex fejlesztését, hogy a
matek, mint tanulási probléma eltűnt az iskolából.

A Comeniusban, a több irányból
történő egyidejű szakszerű fejlesztés miatt, a tanuló harmóniában
tölti az idejét iskolájában. A mindennapos szervezett és szabad
mozgásos játékok okán számára
nem teher a magas angol nyelvi
óraszám, a heti négy ének-zene
óra, a karének és a magyar kultúra
zenei nevelésének alapját képező
néptánc. Mindezek könnyedén
belesimulnak az egész napos iskolai oktatás-nevelésbe.
A kiemelkedően jó zenei hallású alsós kisdiákokból álló Tücsök
Kórus az iskola falain kívül templomi környezetben is szép sikereket ért el. A tanárok, a nevelők
és a szülők együtt énekelnek a
Comenius Kamarakórusban, ami
a kicsik számára azt üzeni, hogy
énekelni jó.
Lovrek Károly tanár úr több
évtizedes irányító munkája, az
igényesen kialakított ének-zene szaktanterem és a Comenius

közösség hite a zene nevelő-oktató erejében azt eredményezi,
hogy a Comenius Iskolában művelt, lelkiekben kiegyensúlyozott
és boldog életre nevelt fiatalok
nőnek fel.

Comenius

Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és Gimnázium

Székesfehérvár, Koppány u. 2/a
kettannyelvu@comenius.hu
22/512-133
www.comenius.hu

Programajánló

közéleti hetilap

Mozgás és kultúra – testi és szellemi torna januárban
Programok január 15-től 24-ig

Szabó Petra
Január 15.
Női klub
17 óra, Fehérvári Civil Központ
Várja a mozogni vágyókat Pap Csilla
lélekgyógyász a Fehérvári Civil
Központban. Az Alba Pont Lakóközösségi Információs Szolgáltató
Iroda Női klubjának jógaórájára
kényelmes öltözetben, polifoammal
érkezzenek!
Gyűjteményeink 2.
18 óra, Pelikán Galéria
Válogatás a Székesfehérvári Művészek Társasága tagjainak tulajdonában lévő grafikákból.
Kilencvenes évek-buli
21 óra, Paraba
Peti és Embryo vezényletével vissza a
kilencvenes évekbe!
Salsa Jam pótszilveszter – KK buli
21 óra, Művészetek Háza
A partyt megelőzi 21 órától egy buliindító PÁROS SON WORKSHOP.
22 órától keződik a tánc, pörgős
salsára, romantikus bachatára és
néhány bújós kizombára lehet számítani.
Január 16.
Asszonyműhely
10 óra, Fehérvári Kézművesek Egyesülete
Egy januári hideg napon a legjobb elfoglaltság Bodáné Fenyves Zsuzsa vezetésével téli hangulatú apró tárgyak
varrása, vagy Jagasicsné Gábor Ildivel
gyöngyfűzés az Asszonyműhelyben.
Szíj Melinda-koncert
17 óra, Művészetek Háza – Színházterem
A zenekedvelők gitár- és billentyűkísérettel hallgathatják a régi és új
dalokat.

Esküvő kiállítás
Január 16–17. 10–18 óra, Hotel Magyar Király
Több mint negyven kiállító várja az érdeklődőket: esküvői dekoratőrök, fotósok, vőfélyek,
cukrászok, stb.

Vörös Janka és Mits Márton „60”
20 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Dzsesszkoncert.
Bormustra
18 óra, Szent István Művelődési Ház
Január 17.
Babaruhabörze és bolhapiac
8 óra, Videoton étterem
Ruha, cipő, játék, babakellék, mesekönyv, babakocsi, járóka és még
rengeteg portéka között válogathatnak az érdeklődők.
Január 18.
Női klub
17 óra, Fehérvári Civil központ
Várja a mozogni vágyókat Pap Csilla
lélekgyógyász a Fehérvári Civil
Központban. Az Alba Pont Lakóközösségi Információs Szolgáltató
Iroda Női klubjának jógaórájára
kényelmes öltözetben, polifoammal
érkezzenek!
Január 19.
Kézimunka-kiállítás
11 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár
Tolnai Utcai Tagkönyvtára
Nagyné Dusa Ilona kiállítása. A tárlat
megtekinthető január 19-től 30-ig, a
könyvtár nyitvatartási idejében.
Európa és az iszlám
17.30, Szent István Hitoktatási és
Művelődési Ház
Dr. Maróth Miklós klasszika-filológus, orientalista egyetemi tanár
előadása.
Öreghegyi disputa
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Brájer Éva alpolgármesterrel beszélget Bobory Zoltán.
Hétvezér est
18 óra, Miss Tee Teabolt
Ifj. Tompó László előadása, melynek
címe: Az igazság Hóman Bálintról.
Múzeumi szakkör apró muzeológusoknak
17 óra, Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum

A tematikusan felépített szakköri
alkalmakon az adott hónap szentjei
valamint a hozzájuk tartozó attribútumok, ereklyék, híres ábrázolások
bemutatására kerül sor. Játék, kézműveskedés, múzeumi kutakodás, jó hangulat vár. 6-12 éves gyerekek részére
Január 20.
Ki válaszol?
17 óra, Vörösmarty Társaság
A fehérvári Új versek antológiát
Román Károly mutatja be.
Január 21.
A magyar kultúra napja
18 óra,Öreghegyi Közösségi Ház
Vincze Mátyás papírmerítő kiállításának megnyitójával kezdődik az
esemény.
19 órakor fellép Révész Sándor. Az
est címe: Rock&roll közlegények.
A belépés regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni lehet a dorottya.kiss@
aszmh.hu e-mail-címen.
Január 22.
Női klub
17 óra, Fehérvári Civil Központ
Várja a mozogni vágyókat Pap Csilla
lélekgyógyász a Fehérvári Civil
Központban. Az Alba Pont Lakóközösségi Információs Szolgáltató
Iroda Női klubjának jógaórájára
kényelmes öltözetben, polifoammal
érkezzenek!
Január 23.
Újév-köszöntő farsangi táncház
Táncház (Malom u.)
17 óra Kézműves foglalkozás
18 óra Népi gyermekjátszó Kneifelné
Laczkó Krisztina vezetésével (minden
gyermeket jelmezben várnak!)
19:30 Táncházi mulatság Gőbölös
Gábor vezetésével. Muzsikál a Galiba
zenekar.
Süni és a kislány
17 óra, Fehérvári Civil Központ
A Nefelejcs Bábszínház adja elő A
süni és a kislány című bábjátékot a
Civil Központ (volt Technika Háza)
színháztermében!

FehérVár
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A Vörösmarty Színház műsora
Augusztus Oklahomában
Január 15. 18.30, 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
Balfácánt vacsorára!
Január 19., 20. és 21. 19 óra, Nagyszínház
SingSingSing!
Január 23. 19 óra, Nagyszínház
Play Strindberg
Január 23. és 24. 19 óra, Pelikán Kamaraszínház
Gombóc Artúr, a nagy utazó
Január 24. 15 óra, Nagyszínház

A Barátság mozi műsora
Joy
Január 15. 18 óra, január 18. 20 óra
Feliratos amerikai életrajzi film.
A művészet templomai: Firenze Uffizi
Képtár
Január 14. 18 óra
Magyarul beszélő olasz dokumentumfilm.
Hajnali láz
Január 15. 20 óra, január 18. és 20. 18 óra
Fekete-fehér, magyar-svéd-izraeli játékfilm.
Snoopy és Charlie Brown – A Peanuts film
Január 16. 16 óra
Magyarul beszélő amerikai családi animációs film.
Szüleink szexuális neurózisai
Január 16. 18 óra
Feliratos svájci-német romantikus dráma.
Aljas nyolcas
Január 16. 19.30, január 19. 19 óra
Magyarul beszélő amerikai western.
Saul fia
Január 22. 18 óra
Magyar filmdráma.

Az ajánlat 2016.01.14-től a készlet erejéig tart.
Részletek az üzletekben.

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

Egyház

Isten népe együtt ünnepel

László-Takács Krisztina

azért imádkozott, hogy egyek
legyünk, egységet alkossunk.” A
lelkipásztor szerint a legalapvetőbb kérdés az, hogy hitelesek
vagyunk-e. Az egység hitelt is ad
Krisztus tanításának, ezért fontos
és elengedhetetlen a felekezetek
számára.

Január 17-én kezdődik a nemzetközi
ökumenikus imahét. A törekvést, hogy közösen imádkozzon minden egyház, először
1740-ben Skóciában vázolták fel, majd az
1800-as években egyre népszerűbb lett,
s mára az egész világon jellemző, hogy
január harmadik hetében a különböző
keresztény gyülekezetek az egységet hirdetik, azt a közös nevezőt, amire Krisztus
építette egyházát.

Ökumené minden nap
„Az ökumené – a lakott föld keresztyéneinek, Krisztus-követőinek
egybetartozása – az evangélikusság
számára nem kitűzött cél, programpont, hanem olyan valóság, amit
minél teljesebben igyekszik megélni anélkül, hogy saját adottságait
– lelki adományait – figyelmen
kívül hagyná vagy lekicsinyelné” – vallja Bencze András. Az
evangélikus lelkész hangsúlyozza: „Az ökumenét megéljük
minden istentiszteletünkön, amikor
az Úrtól tanult imádságot elmondjuk. A Mi Atyánk imádságban
Jézus egymástól elválaszthatatlanná tette az egy Atya gyermekeit.
Ettől az egységtől nem tudunk,
nem szabad elvonatkoztatni, ezt
a közösséget nem teheti semmilyen emberi tanítás, külső forma
viszonylagossá, és nem szabhat
annak határt.” Megélik egységüket akkor, amikor finn és német
testvérgyülekezeteikkel ápolják
a kapcsolatot, amikor az Evangélikus Külmissziói Egyesület
munkáját támogatják. Emellett
egységet jelent Fehérváron a felekezetek közötti közös munka,
az egymástól átvett közösségépítő programok támogatása

A szeretetről megismerni a
keresztényeket

Fotó: Kiss László archív

Hagyomány, hogy minden
évben valamelyik ország
keresztény felekezetei együtt
fogalmazzák meg az imahét
irányát, témáját, programjait.
Idén ezt a feladatot a lettországi keresztényekre bízták, akik
fontosnak tartották kiemelni,
hogy az egyház Isten népe, és
tagjai valójában egyedül Istenhez tartozhatnak. Ennek nem
csupán ünnepekkor kell így lennie, hanem a hétköznapokban,
a mindennapi magatartásban is.
Erre hívja fel a figyelmet az idei
imahét, melynek mottója: „Arra
hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit
hirdessük!” (1Pt 2,9)
Székesfehérváron az imahét
során a különböző keresztény
felekezetek lelkipásztorai
egymás templomaiban tartanak
igeliturgiát, ugyanis a Szentírás
minden keresztény számára
hitének alapját jelenti. A közös
imádságban megfogalmazott
törekvések pedig egységre
hívnak. Közös krisztusi identitásunk arra hív minket, hogy
közösen keressünk válaszokat
a minket keresztényként még
mindig megosztó kérdésekre
– fogalmaz az imahét kapcsán
kiadott ismertető füzet.

2016. január 14.

Mindegy, milyen felekezet templomában imádkozunk, ha Krisztus a lelkünkben van

vagy a lelkészek havi találkozói,
amikor a közös feladatokat –
hitoktatás, szociális otthonok és
kórházi osztályok lelki gondozása, stb. – igyekeznek együtt
megoldani. Bencze András arra
is rávilágít, hogy az egységet
legteljesebben a családjainkban
éljük meg, hiszen a családok
jelentős része többfelekezetű
közösség. „Nyilván van veszélye
annak, ha félreértjük az ökumenikus törekvést. Ez a veszély az
egyformaság elvárása.” – magyarázza a lelkipásztor.

Egységes, de nem egyforma
Tornyai Gábor katolikus plébános szerint az ökumené szépsége a sokszínűségben van: ”Sokan úgy gondolkodnak az egység
megvalósulásáról, hogy elmosódnak a határok, és minden felekezetnek ugyanolyan szokásai lesznek.
Én azt gondolom, reálisabb az az
egység, amit az ökumenikus taizéi
közösség alapítója, Roger testvér
fogalmazott meg, aki evangélikus
volt, de gondolkodásában, mentalitásában közel állt a katolikus
egyházhoz. Ő úgy képzelte az
egységet, hogy mindenki belehozza
a nagy egészbe a saját kincsét.”
Roger testvér egyik elmélkedésében arról beszél, hogy
a reformáció egyházainak a
nagy kincseit a Biblia ismerete és szeretete jelenti, a keleti
ortodox egyházak kincse a
Szentlélek nagy tisztelete és
Mária tisztelete, a katolikus
egyház kincse az oltáriszentség

tisztelete. „Bennem az ökumené
kapcsán mindig Roger testvér
visszhangzik, aki azt mondja:
örüljünk egymás kincseinek, és
ajándékozzuk meg egymást ezekkel
a kincsekkel!” – mondja Tornyai
Gábor öreghegyi plébános, aki
szerint fontos, hogy nyitottak
legyünk ezekre az ajándékokra,
és ne akarjuk legyűrni a másikat: „Inkább örüljünk annak, ami
összeköt bennünket! A szétszakadás ugyanis emberi dolgok miatt
jött létre, a kezdettől fogva benne
volt az egyház életében, de Jézus

„Arról fogja megtudni mindenki,
hogy az én tanítványaim vagytok,
ha szeretitek egymást.” (Jn 13:35)
– idézi Berze János református
lelkész. „Hosszú évszázadokon
keresztül megütközést keltett a
kereszténységen belüli széthúzás és ellenségeskedés. Ezt nem
folytathatjuk tovább, Krisztus
szeretetparancsát kell követnünk!” A lelkipásztor szerint
ökumenikus törekvésünk
közös hitünkről szól, aminek
az alapja maga Jézus Krisztus
személye. Másrészt mi magunk
is meggazdagítjuk egymást
bibliás hitünk tartalmával, és
tradícióink sokszínűségével: Jézus Krisztusról szól és őérte, az
ő ügyéért van az imahét, amit
közösen kell képviselnünk.
A közös imádság és együttműködés célja a reformátusok
szerint is az, hogy a különböző
felekezetek közösen lépjenek
fel a társadalmi igazságtalanságok ellen és a világbéke
érdekében. „Az imahét leginkább
egy nagy családi összejövetelhez
hasonlítható, ahol Isten népe
együtt ünnepel. Azonban vannak hétköznapi találkozásaink
is, amikor nemcsak testvérként,
de barátként is találkozunk. Az
imahét is ezeket a személyes kapcsolatokat erősíti.” – magyarázza
a lelkipásztor, majd hozzáteszi:
„Hiszem, hogy találkozásaink és
személyes kapcsolataink bővülő
lehetőséget adnak arra, hogy egyre
több közös dolgunk legyen Székesfehérvárért.”

Az imahét fehérvári eseményei
Január 17. (vasárnap) Szent István-bazilika
Szemerei János evangélikus püspök
Január 18. (hétfő) Budai úti református templom
Tornyai Gábor öreghegyi plébános
Január 19. (kedd) Evangélikus templom
Berze János református lelkész
Január 20. (szerda) Evangélikus templom
Révész Lajos baptista lelkipásztor
Január 21. (csütörtök) Öreghegyi római katolikus templom
Somogyi László református elnöklelkész
Január 22. (péntek) Baptista imaház
Tóth Tamás esperes, vasútvidéki plébános
Január 23. (szombat) Baptista imaház
Bencze András helyettes püspök, evangélikus lelkész
Január 24. (vasárnap) Széchenyi úti református templom
Spányi Antal megyés püspök

közéleti hetilap

Közélet

Megújulás és megbocsájtás
Székesfehérváron is megünnepelték az ortodox karácsonyt.
Január 6-án tartották az esti ünnepi vecsernyét és az
ilyenkor hagyományos tűzgyújtást, két napra rá pedig a
karácsonyi szent liturgián vettek részt a hívek a Rác utcai
Szerb ortodox templomban.

Feledésből emlékmű

csonyt. Ilyenkor szokás, hogy a családfő
elindul, hogy kiválassza a fát (amely
általában tölgy), fohászkodik és a szentek
áldását kéri, majd a Szentháromság jegyében és nevében három fejszecsapással
levág úgy egy gallyat, hogy az kelet felé
essen. Beviszi házába a badnjakot (gallyat),
őrzi, hogy aztán a tűzhelyhez vigye, s
meggyújtsa. A családfő keresztet ír ezután
az asztalra és diót szór a szoba négy sarka
felé. Ilyenkor friss forrásvizet is visznek a
házba, hiszen ez a születés örömének és az
élet megújulásának napja.
A karácsonyt az ortodoxok is több
napon át ünneplik, szent liturgiát
tartanak a Szűzanya tiszteletére, de nagy
hangsúlyt kap ezen az ünnepen a keleti
bölcsek és a három királyok látogatása
is. Karácsony másnapja az általános
megbocsájtás napja, ekkor a haragosok
is kibékülnek egymással.

Fotó: Kiss László

Jelenleg az Ortodox Egyházban kétféle naptár is használatos: a julián naptár (ónaptár)
és a javított julián naptár (újnaptár). 1923-ig
minden helyi ortodox egyházban az ónaptárt
használták, amely a Gergely-naptárhoz képest tizenhárom napos késésben van. Ezért
ünnepli az Ortodox Egyház a karácsonyt
január 7-én, és ezért csúszik az újév is: január 13-ra esik. Ezt a naptárt az orosz, a szerb,
a grúz és az örmény ortodoxok használják,
valamint a jeruzsálemi patriarchátus.
Székesfehérváron is a julián naptár szerint
ünnepli a szerb ortodox felekezet a kará-
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A badnjak az életfa szimbóluma, azé, amit a pásztorok adtak Józsefnek, hogy tüzet gyújthasson
a didergő kis Jézusnak. De szimbóluma magának a keresztfának is.

Vakler Lajos
A hagyományokhoz híven emléktűzgyújtással
tisztelegtek a II. világháborúban, az urivi
áttörés során hősi halált halt magyar honvédek
emléke előtt a Don-kanyar-emlékkápolnánál.

A pákozdi Mészeg-hegyen, a
Don-kanyar-emlékkápolnánál a
Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség
és a Prohászka Ottokár Cserkészcsapat szervezésében immáron
huszonharmadik alkalommal rendeztek tisztelgést az urivi hídfőnél
a visszavonulásban és a munkatáborokban elesett közel százhúszezer magyar katona emléke előtt.
A zarándokhelyen a Honvédelmi
Minisztérium, a Magyar Honvédség
Összhaderőnemi Parancsnoksága,
Fejér megye, Székesfehérvár és Pákozd önkormányzatának képviselői
mellett a doni áldozatok leszármazottai is főt hajtottak az emléknapon, melyen a hagyományokhoz
híven a történelmi egyházak képviselőinek ökumenikus imádságos
megemlékezése is emelte a kegyeleti visszaemlékezés méltóságát.
Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára beszédében
az 1943. január 12-i nemzeti sorstragédia áldozataira emlékezett:
„Sok-sok évtized telt el, amikor Serfőző
Simon úgy fogalmazott versében,
hogy a haza megszavazta halottait és
feledésből állított nekik emlékművet.
Amikor már szólni volt szabad, mert

Fotó: Kiss László

László-Takács Krisztina

FehérVár

Ima a Don hőseiért a nemzeti sorstragédia
évfordulóján

véget értek a hallgatás és a némaság
évtizedei, egy fehérvári fiatalember,
Bobory Zoltán felolvasta Serfőző Simon sorait, és elindult a Don-kanyarba
megkeresni hőseinket. Nemcsak őket
találta meg, hanem azokat a társakat
is, akikkel felépítették ezt az emlékművet. Köszönet nekik, és tisztelet a
hősöknek!”

FehérVár
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Ha az egész év így sikerülne...

hat a Fehérvár. A Kenny Cherynél
diagnosztizált szívprobléma miatt
sem ő, sem az azóta igazolt Ryan
Pearson nem játszhatott ősszel.
És persze az a Wally Judge sem,
aki múlt héten érkezett, és remek
fizikai adottságaival rengeteget
segíthet a palánk alatt Dzunics Branyiszlav csapatának. Hogy játszik-e
Zalaegerszegen, még nem tudni, de
nélküle is több lesz az Alba, mint
volt pár hónapja. Bízhatunk benne,
hogy nemcsak létszámban, de
játékban is.
Jövő héten pedig a mieinkkel
jelenleg azonos mérleggel álló
közvetlen rivális, a Körmend ellen
játszanak itthon Simonék. Akkor
akár a régi idők meccshangulata
is visszaköltözhet a Gáz utcai
csarnokba!

Somos Zoltám

Fotó: Kiss László

Jó babona, hogy az év első fontos pillanata
meghatározza az összes többit. Mármint akkor
jó, ha az az első jól sikerül… Az Alba Fehérvár
kosarasai kemény üzenetet fogalmaztak meg
a riválisok felé, ha az idei első mérkőzésen
mutatott játékukat és az eredményt nézzük.

A Szeged ellen tulajdonképpen
ott folytatta az Alba, ahol az előző
évben abbahagyta. Már a Falco és
a Nyíregyháza ellen is kinyitott
a fehérvári „pontgyár”, melynek
ismertetőjegye, hogy az első félidőben több mint ötven pontot termel.
Január 9-én aztán az új évet is
hasonlóan attraktív és eredményes
játékkal köszöntötték Spurlockék.
107-74-re ütötték ki azt a Szegedet, amely tavasszal nyerni tudott
Fehérváron – igaz, egy egészen más
Alba ellen. Kirajzolódni látszik az
az arculat, amiben a szezon eleje
óta bíznak a szurkolók. Egy fizikálisan nagyon erős, az ellenfelet
lefutni és túldobni képes, egyéni
kvalitások dolgában jól álló csapat
képe, amely tele van ponterős
játékosokkal.
Hogy ezek a karakterek egyben
igazi nyerőemberek-e, arra ezután
kaphatunk választ. Hiszen a szoros, végig nyílt meccsek alkalmasak rá, hogy megmutassák, kinek

2016. január 14.

Tristan Spurlockot (13) nem lehetett megállítani, ha támadta a gyűrűt

van helyén a szíve akkor, amikor
már nem lehet hibázni. Márpedig
most két komoly rangadó következik, az ősszel elvesztett meccsek
visszavágói. Szombaton Zalaegerszegen lép pályára az Alba, az első

fordulóban őt hosszabbításban
legyőző, azóta is jól teljesítő ZTE
otthonában. Egy jelentős különbség biztosan lesz az októberi és a
mostani találkozó között: akkor
két, most akár öt légióssal is kiáll-

Az év sportolói: Kovács és Rajna

Kőkemény kupasorsolás
Február 19-21-én rendezik Budapesten a Magyar Kupa nyolcas döntőjét.
A héten elkészített sorsolás nem
akármilyen csemegével ajándékozta
meg a kosárszurkolókat, hiszen már
az első napon egymás ellen játszik az
Alba Fehérvár és a címvédő Szolnok.
A győztes jut a másnapi elődöntőbe,
ahol a Pécs-Falco párharc győztesével
találkozik.

Fotó: Simon Erika

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:

A hazai sportági szakszövetségek minden esztendőben megválasztják saját sportáguk legjobbjait. Tavaly a női öttusázóknál és a jégkorongozóknál is fehérvári sportoló érdemelte ki a címet:
Kovács Sarolta harmadik, Rajna Miklós első alkalommal végzett az élen. Az elismerés kapcsán
a két kiváló sportembert Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte a városházán. N. Z.

SZÉPHŐ Zrt.

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

Ügyfélszolgálat

Fotó: Kiss László archív

Rock ‘n’ roll futás tizenegyedszer

Idén ‚immár tizenegyedik alkalommal rendezi meg Kaufer Tamás és csapata a Vérteskozma
rock n’ roll futást. Hazánk talán legszebb futópályája március 13-án várja a versenyzőket. Az
indulók ezúttal is három táv közül választhatnak, egy, öt és tizenöt kilométeren keresztül lehet
majd gyönyörködni a Vértes káprázatos élővilágában. A nevezés már elindult. A szervezők az
idén is csak korlátozott számban tudnak elfogadni jelentkezéseket.
K. T.

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:

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

közéleti hetilap

FehérVár
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Újdonságok zárás előtt

Kaiser Tamás

Ha nem is érte derült égből villámcsapásként a szurkolókat Rob
Pallin vezetőedző menesztése, azért
voltak néhányan, akik meglepődtek
a Fehérvár AV 19 menedzsmentjének múlt heti döntésén. Az okokról
jó hosszasan lehet olvasni a klub
honlapján, így itt most ettől eltekintenénk. Pallin utódja a finn Hannu
Järvenpää lett.
Az új vezetőedző nem kis fába
vágta a fejszéjét, hiszen nem lesz
könnyű feladat az alsóházi középszakaszból bejutni a rájátszásba
(az alsó hatosból a legjobb kettő
jut be az EBEL negyeddöntőjébe),
ezzel együtt Järvenpää optimista, és harcias csapatot ígér a
fehérvári drukkereknek: „Biztos
vagyok benne, hogy a fehérvári
szurkolók – ahogy mindenki – gyors
és eredményes hokit szeretne látni
a jégen. Igazi csatát, olykor egy kis
keménységet, ha az segít a csapaton.
Remélem, valóban ezek lesznek az
erősségeink. Ugyanakkor nem szeretnék jóslásokba bocsátkozni, hogy
ilyen vagy olyan lesz a csapat, mert a
legfontosabb az alázat. Alázat nélkül

Fotó: Kiss László

Edzőváltás, alapszakaszzárás, új szponzor.
Címszavakban ezek a legfontosabb történések a
Fehérvár AV 19 háza táján.

Hannu Järvenpää (legfelül, jobbra) a hétvégi két meccsen még csak nézőként volt jelen, a
héten azonban már az ő vezénylésével zajlottak az edzések

nem érhetsz el sikereket, tehát mindenekelőtt alázatos csapatot szeretnék.”
– nyilatkozta a korábban Ljubljanában és Villachban is dolgozó
szakember.
A hétvégi két meccsen, a Bolzano
és a Dornbirn ellen azonban még

nem Järvenpää ült a kispadon –
Sille Tamás és a középszakasz
kezdetére visszavárt, jelenleg
sérülésből lábadozó Frank Banham
dirigált. Az olaszok 1-0-ra győztek
Fehérváron, míg a Dornbirn ellen
fordulatos mérkőzésen nyert a

Harmadik helyen a VVSI

Fotó: VVSI

Kiváló éven van túl a Velencei-tavi Vízi
Sportiskola evezős szakosztálya. Az agárdi klub
versenyzői több rangos versenyen szereztek
érmeket. A kiváló szereplésnek köszönhetően a
VVSI a közel negyven magyar egyesület között
a harmadik legeredményesebb evezősklubnak
bizonyult 2015-ben.

Grozev Erik és Smolkó Zsuzsanna a Magyar
Sport Házában átvett elismerésekkel. A két
fiatal egy eredményes év után újabb sikeres
esztendőben bízik.

Az elmúlt években sikert sikerre
halmozó Sabau Réka és Borsányi
Gábor mellé „evezte fel” magát
Mogyorósi Márton, aki kön�nyűsúlyú egypárevezős bajnoki
címet nyert, illetve Bognár Ádám
és Illényi Dániel, akik válogatott
kerettagok lettek. Ők valamen�nyien Csankó Tibor tanítványai.
Az utánpótlás sem tétlenkedett:
az Országos Diákolimpián –
mind az általános iskolai, mind a
középiskolai versenyben – nyert
az agárdi Chernel Általános
Iskola és Gimnázium, aminek
csapatát a VVSI evezősei alkották. Az evezősök év végi díjátadó gáláján két VVSI-s fiatal is
elismerést vehetett át. A tizenkét
éves lányok ezer méteres kategóriájában Smolkó Zsuzsanna
(edzője Tüdő Kriszta), ugyanebben a számban a tizenegy
éves fiúknál pedig Grozev Erik
(edzője: Vida Erik) kapta meg a
harmadik helyezetteknek járó
díjat a Magyar Sport Házában
megrendezésre került díjkiosztó
gálán.
A VVSI az országos egyesületi pontversenyben is előkelő
helyen zárt, a közel negyven
egyesületből a rangos harmadik
helyet szerezte meg.
A sikereket meglovagolva a VVSI
evezős szakosztálya szeretné
bővíteni bázisát, így várja a
tízéves gyermekek jelentkezését.
Az érdeklődők a klub honlapján,
a vvsi.hu oldalon találnak ezzel
kapcsolatban bővebb információt.

Volán 4-3-ra. Az együttes továbbra
is kilencedik helyen áll az EBELben, két körrel az alapszakasz
zárása előtt. A Volánra még egy
znojmói és egy bolzanói túra vár a
középszakasz előtt. Az alsóházban
egyelőre a mieink mellett a Ljubljana, a Graz és az Innsbruck helye
biztos, a maradék két kiadó helyre
hat csapat „pályázik”.
Az azonban mindenképpen jó
hír, hogy újabb céggel bővül majd
a klub eddig sem szűk támogatói
köre. A jövőben a Szerencsejáték
Zrt. is szponzorálja a Fehérvár
AV 19-et. A megállapodás részleteiről csütörtökön tudhatunk
meg többet, ekkor írja alá Zsiga
Marcell, a Szerencsejáték Service
Nonprofit Kft. ügyvezetője és
Ocskay Gábor szakosztály-igazgató a szerződést.

December legjobbja:
Sárpátki Tamás
Már októberben is jelölt volt a legjobb
fiatal játékos címre az EBEL-ben
Sárpátki Tamás, a Fehérvár AV 19
támadója. Akkor azonban még nem
ő nyert. Decemberben viszont már
a Söpö becenévre hallgató tehetség
győzött a szurkolók, az edzők és a
Servus TV munkatársainak szavazásán.

Spanyolországban a Vidi
Németh Zoltán
Spanyolországban, Valencia közelében készül a Videoton a
bajnokság tavaszi idényére. A fehérvári csapat a tíznapos
edzőtáborban német másodosztályú csapatokkal játszik
felkészülési mérkőzéseket.

Horváth Ferenc vezetőedző utazó keretében
huszonnégy játékos kapott helyet, köztük
többen a Vidi második csapatának tagjai,
akik most a nagyok között is bizonyíthatják,
helyük lehet az élvonalban. Nem utazott el a
csapattal Filipe Oliveira és Dinko Trebotić. A
két játékos egyelőre Székesfehérváron végzi
a sérülés utáni rehabilitációt, később csatlakoznak a spanyol edzőtáborban készülő
társaikhoz.
A Vidi több felkészülési mérkőzést is játszik
majd. Két ellenfél neve már biztos: január

17-én a Bundesliga 2 tizenharmadik helyén
telelő Union Berlin, január 19-én a Bundesliga 2 nyolcadik helyezettje, a Kaiserslautern
lesz az ellenfél. Nem csupán e két találkozó
szerepel a tervezett programban, a január
22-ig tartó edzőtáborban további nemzetközi
felkészülési mérkőzések is helyet kaphatnak.

A Videoton utazó kerete
Kapusok: Branislav Danilović, Kovácsik Ádám, Gyánó
József.
Mezőnyjátékosok: Feczesin Róbert, Fejes András, Géresi
Krisztián, Heffler Tibor, Juhász Roland, Kovács István,
Lang Ádám, Pátkai Máté, Rudolf Gergely, Sejben Viktor,
Simon Ádám, Alhassane Soumah, Paulo Vinícius, Szolnoki
Roland, Pölöskei Zsolt, Asmir Suljić, Szekeres Adrián,
Stopira, Loïc Nego, Kiprich Dávid, Paudits Patrik.

Szinkronkorcsolya-sikerek

Kép: ÖKK

Németh Zoltán
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A debreceni ob-n remekeltek a fehérvári szinkronkorcsolyások: a legkisebbek között és a mixed-age
kategóriában aranyérmet szereztek, felnőtt kategóriában pedig második helyezést értek el. K. T.
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A Fehérvár Televízió műsora 2016. január 16-tól január 22-ig
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Viktória. Vendég:
Polgár Tibor
18:30 A Fehérvár TV
00:00 Képes hírek – benne
archívumából
minden egész órakor
19:00 Jó estét, Fehérvár!
a Híradó ismétlése
19:20 Üzleti negyed –
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
gazdasági magazin
07:25 Képes hírek – benne
19:50 Miami Vice – am.
minden egész órakor
bűnügyi sorozat
a Híradó ismétlése
(12) 6.rész
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 20:50 Fehérvár AV 19
10:25 Bajnokok városa – ism.
– FTC-ESMTK
10:55 Fehérvári beszélgetések
jégkorongmérkőzés
– ismétlés
közvetítése felvételről
Műsorvezető: Vakler
22:30 Jó estét, Fehérvár! – ism.
Lajos. Vendég:
22:50 Képes hírek – benne
Matus Gábor
egész órakor a
11:20 Fehérvári beszélgetések
Híradó ismétlése
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
2016. 1. 17. VASárnAp
Viktória. Vendég:
Janó Andorné
00:00 Képes hírek – benne
11:45 Paletta – ismétlés
minden egész órakor
12:15 Fehérvári beszélgetések
a Híradó ismétlése
– ismétlés
07:00 Jó estét, Fehérvár!
Műsorvezető: Kaiser
– ismétlés
Tamás. Vendég:
07:20 Képes hírek – benne
Bakó Botond
minden egész órakor
12:40 Jó estét, Fehérvár!
a Híradó ismétlése
– ismétlés
10:00 Jó estét, Fehérvár!
13:05 Köztér – ismétlés
– ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések 10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Lajos. Vendég:
Kneifel Imre
Matus Gábor
14:05 Napi színes – ismétlés
10:45 Együtt – ismétlés
14:10 Kincsesláda – ismétlés 11:15 Fehérvári beszélgetések
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
– ismétlés
Műsorvezető: Kaiser
Műsorvezető:Németh
Tamás. Vendég:
Zoltán. Vendég:
Bakó Botond
Dvéri Zsolt
11:40 Agrárinfó – ismétlés
15:05 Napi színes – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
15:15 Honvéd7 – ismétlés
– ismétlés
15:30 Seuso-kedd –
Műsorvezető: Látrányi
Rejtélyek nyomában
Viktória. Vendég:
VII. rész
Janó Andorné
17:00 Fehérvári beszélgetések 12:40 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
– ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
13:35 A Fehérvár TV
Viktória. Vendég:
archívumából
Janó Andorné
13:50 Mosonmagyaróvári
17:30 A Fehérvár TV
KC – Fehérvár KC
archívumából
kézilabda-mérkőzés
18:00 Fehérvári beszélgetések
közvetítése felvételről
Műsorvezető: Látrányi

2016. 1. 16. SZOMBAT

15:10 Seuso-kedd –
Rejtélyek nyomában
VIII. rész
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Németh
Zoltán. Vendég:
Dvéri Zsolt
17:00 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Polgár Tibor
17:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Szabó Gábor
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Miami Vice – am.
bűnügyi sorozat
(12) 7.rész
20:50 Zalakerámia ZTE KK
– TLI-Alba Fehérvár
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:20 A hét hírei
22:40 Képes hírek – benne
egész órakor A hét
hírei ismétlése

2016. 1. 18. Hétfő
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Üzleti negyed – ismétlés
10:50 A Fehérvár Tv archívumából
11:30 Képes hírek – benne
egész órakor a
Hírek 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:Vakler
Lajos. Vendég:
Szabó Gábor

17:00
17:30
17:50
18:00
18:05

18:30
19:00
19:45
20:15
20:20
20:50
22:00
22:45

00:00
07:00
07:45
10:00
10:45
11:15
11:40
13:00
13:10
16:30

17:00
17:30
17:50
18:00
18:05

Üzleti negyed – ismétlés
A Fehérvár Tv archívumából
Napi színes
Hírek
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Szabó
Petra. Vendég: SzabóBisztricz Anett
A Fehérvár TV archívumából
Jó estét, Fehérvár!
Agrárinfó
Hírek
Évértékelő beszélgetések
Seuso-kedd –
Rejtélyek nyomában
XI. rész
Jó estét, Fehérvár! – ism.
Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

18:30
19:00
19:45
20:15
20:20
20:50

A Fehérvár TV archívumából
Jó estét, Fehérvár!
Paletta – kulturális magazin
Hírek
Évértékelő beszélgetések
Krinolin, turnűr, halcsont
– a babák és a divat
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

20:20 Évértékelő beszélgetések
20:50 Seuso-kedd – Rejtélyek
nyomában X. rész
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

22:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:25 Képes hírek

2016. 1. 22. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
2016. 1. 21. CSüTörTöK
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
2016. 1. 20. SZerdA
a Híradó ismétlése
00:00 Képes hírek – benne
08:00 Élő közvetítés
minden egész órakor
Székesfehérvár
a Híradó ismétlése
00:00 Képes hírek – benne
Megyei Jogú Város
07:00 Jó estét, Fehérvár!
minden egész órakor
közgyűléséről
– ismétlés
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
07:45 Képes hírek – benne
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
minden egész órakor
– ismétlés
10:45 Együtt – ismétlés
a Híradó ismétlése
07:45 Képes hírek – benne
11:15 A Fehérvár TV
10:00 Jó estét, Fehérvár!
minden egész órakor
archívumából
– ismétlés
a Híradó ismétlése
2016. 1. 19. Kedd
11:40 Képes hírek – benne
10:45 Bajnokok városa
10:00 Jó estét, Fehérvár!
egész órakor a
– ismétlés
– ismétlés
Képes hírek – benne
Híradó ismétlése
11:15 A Fehérvár TV
10:45 Paletta – ismétlés
minden egész órakor
13:00 Híradó 1-kor
archívumából
11:15 A Fehérvár TV
a Híradó ismétlése
13:10 Képes hírek – benne
11:40 Képes hírek – benne
archívumából
Jó estét, Fehérvár! – ism.
minden egész órakor a
egész órakor a
11:40 Képes hírek – benne
Képes hírek – benne
Híradó 1-kor ismétlése
Híradó ismétlése
egész órakor a
minden egész órakor
16:30 Fehérvári beszélgetések
13:00 Híradó 1-kor
Híradó ismétlése
a Híradó ismétlése
– ismétlés
13:10 Képes hírek – benne
13:00 Híradó 1-kor
Jó estét, Fehérvár!
Műsorvezető: Vakler
minden egész órakor a
13:10 Képes hírek – benne
– ismétlés
Lajos. Vendég:
Híradó 1-kor ismétlése
minden egész órakor a
Agrárinfó – ismétlés
Kulcsár Mihály
16:30 Fehérvári beszélgetések
Híradó 1-kor ismétlése
A Fehérvár TV
17:00 Együtt – ismétlés
– ismétlés
15:20 Krinolin, turnűr, halcsont
archívumából
17:30 Esti mérleg – ismétlés
Műsorvezető: Heiter
– a babák és a divat
Képes hírek – benne
17:50 Napi színes
Dávid Tamás. Vendég:
16:30 Fehérvári beszélgetések
egész órakor a
18:00 Hírek
Németh Zoltán
– ismétlés
Híradó ismétlése
18:05 Fehérvári beszélgetések
17:00 Bajnokok városa
Műsorvezető: Vakler
Híradó 1-kor
Műsorvezető: Látrányi
– ismétlés
Lajos. Vendég: Sas Erika
Képes hírek – benne
Viktória. Vendég:
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:00 Paletta – ismétlés
minden egész órakor a
Horváth Renáta
17:50 Napi színes
17:30 Esti mérleg – ismétlés
Híradó 1-kor ismétlése
18:30 A Fehérvár TV
18:00 Hírek
Fehérvári beszélgetések 17:50 Napi színes
archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
18:00 Hírek
– ismétlés
19:00 Jó estét, Fehérvár!
Műsorvezető: Vakler
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Szabó
19:25 Köztér – közéleti magazin
Lajos. Vendég:
Műsorvezető: Heiter
Petra. Vendég: Szabó20:00 Honvéd7 – honvédelmi
Kulcsár Mihály
Dávid Tamás. Vendég:
Bisztricz Anett
magazin
18:30 A Fehérvár TV
Németh Zoltán
Agrárinfó – ismétlés
20:15 Hírek
archívumából
18:30 A Fehérvár TV
Esti mérleg – ismétlés
20:20 Évértékelő beszélgetések
19:00 Jó estét, Fehérvár!
archívumából
Napi színes
19:45 Együtt – családi magazin 20:50 Fehérvár hangja 2015
19:00 Jó estét, Fehérvár!
Hírek
23:05 Jó estét, Fehérvár! – ism.
20:15 Hírek
Fehérvári beszélgetések 19:45 Bajnokok városa –
20:20 Évértékelő beszélgetések 23:30 Köztér – ismétlés
sportmagazin
Műsorvezető: Vakler
00:05 Képes hírek
20:50 Orka Gála – ismétlés
Lajos. Vendég: Sas Erika 20:15 Hírek

Kiemelt ajánlatunk: január 19. 20:50 Krinolin, turnűr, halcsont – a babák és a divat

