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toztak régen 11. oldal

Sikeres volt a felsőoktatási 
expo 9. oldal

Izgalmas előadás a Pelikánban 
 13. oldal

Győzelem itt is, ott is 
 5. oldal

A magyar kultúra napja Székesfehérváron
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A város hangja
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Választókerületi programok CSOK-tanácsadás a Szénában Megújul 
a Csónakázó-tó

Szerdánként várják a CSOK iránt érdeklődőket a Széna Egyesület tanácsadói 

Molnár Diána

Vakler lajosJanuár elsejétől kedvezőbb feltételekkel vehető 
igénybe a családok otthonteremtési kedvezménye, 
azaz a CSOK. A háromgyerekes családok tízmillió 
forintot vissza nem térítendő kölcsönként, tízmilliót 
pedig kedvező feltételekkel hitelként kaphatnak, ha 
lakást vesznek vagy építenek. Ez azt jelenti, hogy a 
korábbi lehetőségekhez képest jelentősen emelke-
dett a támogatás mértéke.

A Széna Egyesület új tanácsadást indított 
el, aminek keretében a CSOK-ot igénybe 
venni szándékozó családok tájékozód-
hatnak a feltételrendszerről. Sokan nem 
tudják még, hogyan lehet kihasználni 
az új lehetőséget, és milyen feltéte-
leknek kell megfelelni, hogy igénybe 
vehessék a támogatásokat. Ezért a 
Széna Egyesület szerdai napokon 
szakértő segítségével tanácsadást tart. 

Véglegesen eldőlt, hogy három és fél 
milliárd forint központi forrásból meg-
újul a Sóstói Természetvédelmi Terület 
és a Csónakázó-tó. Mészáros Attila 
alpolgármester tájékoztatása szerint 
rövidesen megkezdődik a munka.

„A közgyűlés kiválasztotta a 
kivitelezőt, aki majd a meder-
kotrást és a part megerősítését 
végzi. Hamarosan sor kerül a 
szerződés aláírására. Várható-
an február 10-én megtörténik a 
munkaterület átadása, ekkor kez-
dődhet meg a tervek kivitelezése. 
Első ütemben a mederkotrásra 
és mintegy ezerötszáz méteren a 
part megerősítésére kerül sor – 
erre öt hónap áll rendelkezésre. 
Reményeink szerint júniusra 
teljesen elkészül ez a két munka-
folyamat. Ezzel párhuzamosan 
a tervezők dolgoznak a sétány 
felújításának tervein. A Csóna-
kázó-tó teljes közvilágítása is 
a mai kor igényeinek megfelelő 
lesz. A szigeten pedig a közgyű-
lés határozata alapján helyet kap 
a korábban a Bartók Béla téren 
álló Deák-kút, melyhez medence 
épül, új sétánnyal és a közösségi 
térhez méltó közvilágítással.” – 
tudtuk meg Mészáros Attila 
alpolgármestertől.

Öreghegy
Östör Annamária
Minden hétfőn 16 és 18 óra között a Kassai 
út 43. szám alatti irodájában tart fogadóórát 
az önkormányzati képviselő: legközelebb 
február 1-jén várja a körzetben élőket.
 
Ráchegy, Köfém lakótelep, Börgönd
Dienesné Fluck Györgyi
A képviselő február 1-jén, hétfőn tart 
fogadóórát az Erzsébet u. 12. szám alatti iro-
dájában 15 és 18 óra között, kedden pedig a 
Köfém ltp. 1. sz. alatt, 17 és 19 óra között.

Vasútvidék
Molnár Tamás
Február 1-jén, hétfőn 16 és 18 óra között 
a Fehérvári Civil Központban, kedden 
(február 2.) 16 és 18  óra között az Erzsébet 
út 12. alatt tart fogadóórát.

Felsőváros
Földi Zoltán
A képviselő február 4-én, csütörtökön 17 órától fogadó- 
órát tart a Királykút Emlékházban. A 10. számú választó-
körzetben élőket 19 óráig várja a Mikszáth Kálmán utca 
25. szám alatti épület emeletén található irodájában.

Feketehegy-Szárazrét, Szedreskert
Szigli István
A képviselő két helyszínen tart fogadóórát: 
február 2-án, kedden 12.30 és 15.30 között a Far-
kasvermi út 2. szám alatt, az új közösségi házban 
várja a körzetében élőket. A Szedreskert lakói 
a Vörösmarty Mihály Általános Iskola ligetsori 
épületében kereshetik fel a terület önkormányzati 
képviselőjét kedden 16 és 17 óra között.

Kulturális koncepció konszenzussal

A kulturális koncepció volt az egyik legfon-
tosabb téma a város legutóbbi közgyűlésén. 
A politika kevésbé szeretne beleszólni az 
intézmények döntéseibe – ezt a törekvést 
minden politikai oldal támogatta.

A képen Scotch és Don, Székesfehérvár két új rendőrkutyája. Az önkormányzat támogatásával 
mostantól velük járőrözik a városban Ispaics Dóra és Vég Dániel.                                                N. R.

noVák rita

Egyelőre nem lesz a városé a Helyőrségi Klub, 
a megújult Gorsium azonban bekapcsolódik 
Székesfehérvár kulturális vérkeringésébe. Új 
kulturális koncepcióról valamint a parkolási 
rend módosításáról is határoztak az önkor-
mányzati képviselők a pénteki közgyűlésen.

Olyan javaslatot fogadtak el a 
képviselők, amelyek meghatá-
rozzák a város kulturális életét. 
Az intézmények vezetőitől olyan 
stratégiai terveket vár a fenntartó, 
melyekből kiderül, milyen esemé-
nyeket szerveznek a következő 
években. Cser-Palkovics András 
polgármester szerint a kidolgozan-
dó koncepciók célja többek között 
az, hogy továbbra is olyan népszerű 
kiállításoknak adhasson helyet 
városunk, mint amilyen például a 
Seuso-kincseket bemutató tárlat 
volt. Tervben van az Esterházy-gyűj-
temény fehérvári bemutatása is. 
Az elfogadott javaslatban szerepel 
az is, hogy az önkormányzatnak 
törekednie kell arra, hogy a politika 
minél kevésbé hasson a kultúrára. 
A Jobbik képviselője, Horváth-Tan-
csa Ágnes is egyetértett ezzel, de 
pontosabb és határozottabb állás-
foglalást sürgetett. 
A napirend kapcsán But Sándor 
képviselő (Együtt–PM) azt kifogásol-
ta, hogy a város korábban jelezte az 
igényét, hogy átvegye a Malom utcai 
Helyőrségi Klub épületét, ez azonban 
a jelenlegi tervek között nem szerepel. 
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A Helyőrségi Klubbal kapcsolatban a 
polgármester elmondta, korábban a 
város kezdeményezte, hogy önkor-
mányzati tulajdonba kerüljön több, 
kulturális célú ingatlan. A Barátság 
Háza és a Táncház esetében előrehala-

dott tárgyalások folynak, azonban az 
egykori tiszti klub milliárdos felújítá-
sához jelenleg nincs anyagi fedezete 
a városnak. Cser-Palkovics András 
hozzátette: az ingatlan átadásáról nem 

született döntés az uniós források 
lehívásához nélkülözhetetlen Integrált 
Településfejlesztési Stratégia megalko-
tásának időszakában, így nem tudtak 
pályázati forrásokat betervezni az 
épület felújítására. 
A közgyűlés döntött arról, hogy a 
József Attila utca 42. szám melletti 
és mögötti illetve a III. Béla király 
tér 1. szám és az Ányos Pál utca 
1. szám alatti ingatlanok közötti 
parkolók a II. övezetből a III. öve-
zetbe kerülnek át. Ezzel a belváros 
környékén tartósan parkolni akaró 
autósok lehetőségei bővülnek. 

Elfogadták a Budai út 43. szám alatti 
ingatlannal kapcsolatos javaslatot is: 
az épületet az önkormányzat bérli, és 
lehetőséget biztosít a május közepéig 
tartó szorgalmi időszakban arra, 
hogy az Óbudai Egyetem Alba Regia 
Műszaki Kara használja az első 
emeleten lévő helyiségeket, tekintve, 
hogy folyamatban van az intézmény 
F és K épületének felújítása. Zárt ülé-
sen újabb döntés született a Sóstói 
Természetvédelmi Terület rehabi-
litációjával kapcsolatban, melynek 
köszönhetően a lőszermentesítés 
hamarosan elkezdődhet.
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A konzultációk egyéniek lesznek, 
személyre szabottak, mindenki a saját 
élethelyzetének megfelelően kaphat vá-
laszokat. Ezért is szükséges az előzetes 
bejelentkezés. Vas Dóra, az információs 
szolgáltatóiroda szervezője elmondta: 
az új rendszer elég nehezen átlátható, a 
kormányrendeletek nehezen értelmez-
hetők, ezért a tanácsadás célja az, hogy 
mindenki választ kapjon a kérdéseire. 
Hozzátette: február elején várható 
még a CSOK-kal kapcsolatos változás, 
ami után szeretnének egy újabb, nagy 
tájékoztatót szervezni.
A tanácsadói szolgáltatás szerdai 
napokon 15 és 17 óra között vehető 
igénybe előzetes bejelentkezés alapján 
a Bőrgyár u. 2. szám alatt. Időpont 
egyeztethető a szenaegyesület@gmail.
com e-mail-címen vagy a 30 849 8147-es 
telefonszámon.

Nem bánt, csak megkóstol
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Online kérdések, közvetlen válaszok Februárban jönnek az első Főgáz-számlák

Az online fogadóóra sikerét jelzi a kérdések 
sokasága és sokszínűsége

Januártól a fehérvári fogyasztóknak a Főgáz szolgáltatja a földgázt

Gáspár péter stefkó krisztina

A hétfői online fogadóórán a polgármesterhez a 
legtöbb kérdés a tömegközlekedés átalakítá-
sával, a fiatalok otthonteremtésével és az utak 
felújításával kapcsolatban érkezett.

A buszközlekedés átalakításával 
kapcsolatos válaszaiban Cser-Pal-
kovics András kiemelte, hogy ez 
év nyarától megújulhat a közösségi 
közlekedés Fehérváron. Jelenleg 
előkészítés alatt van a szolgáltató 
kiválasztására irányuló közbeszer-
zés. A megjelenés, az alacsonypad-
lós kivitel, a megfelelő színvonalú 
utastájékoztatás mind alapkövetel-
mény lesz. A polgármester hang-
súlyozta, hogy a város csak olyan 
igényekkel állhat elő a hálózattal 
és a járatsűrűséggel kapcsolatban, 
amit képes az utasokkal közösen 
finanszírozni. 
Számos fejlesztés is szóba került az 
on-line fórumon: 2016-ban és 2017-
ben három orvosi rendelő újulhat 
meg teljes egészében, a Megyeház 
utcai, a Szekfű Gyula utcai és a 
Széchenyi utcai rendelők. A Liget 
sor felújítása a közműcserékkel 
együtt idén nyáron elkezdődik. A 
teljes beruházás a járda, az út, a 
parkolók és a közművek felújításá-
val 2017-ben fejeződik majd be. Az 
Arany János utca felújítása kapcsán 
feltett kérdésre válaszolva a foga-
dóórán elhangzott, hogy még ebben 

Január elseje óta Fejér megye lakossági fogyasztói is 
a Főgáztól kapják a földgázt. Erről tartott sajtótájé-
koztatót Fehérváron a szakállamtitkár.

Több mint hatszázezer lakossági földgáz-
fogyasztót vett át január elsejével a Főgáz 
az E-on-tól. A fogyasztóknak nem volt 
teendője: az új szerződések automatiku-
san létrejöttek a régiek megszűnésével, 
és a csoportos beszedési megbízások is 
átkerültek az új szolgáltatóhoz. Az első, 
Főgáz által kibocsátott számlákra febru-
árban számíthatnak a fogyasztók. Ezeken 
kéthavi alapdíj szerepel majd, de nem 
tévedésből, hanem mert a januári alapdíj 
is a februári számlán lesz feltüntetve.
A Főgáz az egy esztendővel ezelőtt 
létrehozott nemzeti közműszolgáltatás 
részeként működik. A január elsejei 
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az évben elkészülnek a tervek. Az 
utca felújítása egyébként 2015-ben 
lett volna esedékes és a forrás is 
rendelkezésre állt, de a bazilika 
rendkívüli felújítása miatt meg 
kellett változtatni az ütemezést. 
Előreláthatólag a környező terek 
átfogó rendezése 2017-ben feje-
ződhet be. A tervek szerint a Géza 
nagyfejedelem tér, a II. Szent János 
Pál pápa tér és az Arany János utca 
teljes rehabilitációja megtörténik. 
A fiatalok otthonteremtésének 
segítése kapcsán a polgármester ki-
emelte, hogy a város a tervek szerint 
a Harmatos-völgyben lévő önkor-
mányzati tulajdonú ingatlan bevoná-
sával támogatná a több gyermeket 
nevelő családok otthonteremtését. 

tömeges ügyfélátvétellel együtt már az 
ország lakosainak körülbelül kéthar-
mada kapja tőlük a földgázt, ősztől 
pedig – a Tigáz ügyfeleinek átvételével 
– az egyetlen szereplő lesz a lakossági 
földgázszolgáltatás területén.
Az Első Nemzeti Közműszolgáltató 
Zrt. létrehozásával a kormány fő célja 
az ellátásbiztonság volt – emelte ki a 
nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért 
és postaügyekért felelős államtitkár, 
aki hozzátette: meg kell kímélni a 
fogyasztókat az áringadozástól, és sze-
retnének további lehetőségeket keresni 
a rezsicsökkentésre. Németh Lászlóné 
fehérvári sajtótájékoztatóján arról is 
beszélt, hogy kidolgozott tervekkel 
rendelkeznek az árampiac átvételére, 
és a távhőszolgáltatás tekintetében is 
hasonló lépésekre készülnek.
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A Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 
Iskola pedagógusai és diákjai általában decemberben, születésnapján emlékeznek 
névadójukra, idén azonban a magyar kultúra napján fakadtak dalra. A társas éneklés 
hagyományos ünnepén az iskola valamennyi évfolyama megmérette magát a rangos 
zsűri előtt: Hartyáni Mária, Szalai Zsuzsanna és Árki Brigitta nehéz feladattal nézett 
szembe, hiszen a nap két hangversenyén hetven zenemű dallami csendültek fel a 
szülők és a gyermekek legnagyobb örömére. A Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Bach, 
Händel, Schumann és Purcell műveit előadó duettek, tercettek, kvartettek és kama-
rakórusok megerősítették Kodály örök érvényű szavait: a zene mindenkié!

A magyar kultúra napja Székesfehérváron

Vincze Mátyás papírmerítő, egy ősi mesterség mai nagykövete

Révész Sándor, a Rock&roll Közlegények tábornoka

Vakler lajos

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én jegyezte le 
nemzeti imádságunk, a Himnusz utolsó szavait. 
A Himnusz születésnapja 1989 óta – Farsang 
Ferenc festőművész javaslatára, a rendszervál-
tozás utáni első, szabadon választott parlament 
döntése alapján – a magyar kultúra napja.

Székesfehérváron Tóth István, az 
Öreghegyi Közösségi Ház egykori 
igazgatója tette hagyománnyá, hogy 
az általa igazgatott Fanta-villában 
az ünnep előestéjén rangos művé-
szek közreműködésével köszönt-
sék a jeles nap évfordulóját. Idén 
Vincze Mátyás papírmerítő-mester 
kiállítása, majd egy várva-várt ven-
dég, a popikon Révész Sándor és 
csapata, a Rock&roll Közlegények 
tették széppé az ünnepet. 
Östör Annamária, a városrész 
egyik önkormányzati képviselője 
büszke arra, hogy az öreghegyiek 
méltó módon képviselik a tradíciót: 
„Több évtizedes hagyományt őrzünk 
itt Öreghegyen, és mindig figyelünk 
arra, hogy valami újat, valami egyedit, 
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Dallal a kultúra napjáért

Fo
tó

: K
od

ál
y 

Zo
ltá

n 
isk

ol
a

különlegeset nyújtsunk a városrész 
lakóinak. Sebő Ferenc mondta, hogy 
a kultúrát nem ápolni kell, hisz nem 
beteg, nem őrizni kell, mert nem rab, 
hanem meg kell élnünk.”
Horváth Miklós Csaba, Öreghegy 
másik önkormányzati képviselője 
a kezdetektől figyelemmel kíséri és 
segíti a rendezvény megvalósítását. 
Mint mondja, büszke arra, hogy 
Tóth István álma valóság ma is: 
„Mi, öreghegyiek büszkék vagyunk rá, 
hogy a magyar kultúra napjának előes-
téjén a Fantában nyithatjuk meg ezt a 
két napot. Ez az ünnep minden magyar 

számára lélekmelengető. Figyelünk 
arra, hogy olyan kulturális rendezvény-
nyel köszöntsük a Himnusz születés-
napját, ami megmutatja kötődésünket a 
kultúrához.”
Vincze Mátyás, a magyarországi 
papírmerítés egyik legjelentősebb 
alakja fontosnak tartja, hogy az 
ősi távol-keleti mesterség követő-
jeként bemutathatja míves mun-
káit a székesfehérváriaknak is: 
„Kétezer éve Kínában írták le először, 
hogy miként kell textilhulladékból és 
rostos növényekből előállítani a papír 
alapanyagát. Ez volt a cellulóz, amiből 
merítéssel állították elő a papírt. Ez a 
mesterség először Koreába és Japánba 
jutott el, majd az iszlám kultúrkör se-
gítségével Egyiptomba. Európába mór 
közvetítéssel került. Az első papírmal-
mokat Itáliában építették. Európában 
jellemzően rongyot használtak mind-
addig, amíg a manufaktúrákat fel nem 
váltotta a nagyüzemi papírgyártás. 
1450 környékén Gutenberg feltalál-
ta a könyvnyomtatást, ezzel együtt 
megnövekedett az igény a papírra. Az 
ipari forradalom meghozta azokat a 

vívmányokat, amelyek mentén ma is 
gyártják a papírt.”
Szenczi Jánosné, a Fehérvári Kéz-
művesek Egyesületének elnöke a 
kiállítás megnyitóján hangsúlyozta, 
Vincze Mátyás alkotásainak mindig 
kiemelt helye volt és lesz az egyesü-
let értékőrző és megtartó mun-
kájában: „Vincze Mátyást könnyen 
befogadtuk, hiszen ő az igazi, az ősi 
kézműves mesterséget gyakorolja. Le-
het, hogy nem kapcsolódik olyan népi 
szálakhoz, mint a többi népi mesterség, 
de úgy érzem, a papírmerítés minden-
képpen hozzánk tartozik.”

Kiss Dorottya, a Szabadművelődés 
Házának igazgatója és munkatársai 
– amellett, hogy ápolják az Öreghe-
gyi Közösségi Ház tradícióit – meg-
annyi új ötlettel jelentkeznek esz-
tendőről esztendőre: „A városi nagy 
rendezvény előtt mi is minden évben 
megadjuk a módját a kultúra napja 
köszöntésének. Tóth István 1989-
ben elsőként csatlakozott az országos 
rendezvénysorozathoz. Azóta minden 
évben itt vagyunk az ünnep előestéjén. 
Vincze Mátyás papírmerítő mester-
re azért esett a választásunk, mert 
egyrészt öreghegyi, másrészt az elmúlt 
tíz évben nálunk nem mutathatta meg 
kivételes alkotásait. A kiállítást mindig 
valamilyen kulturális rendezvény 
követi. Idén Révész Sándort hívtuk 
meg, de volt már vendégünk Eperjes 
Károly, Dörner György, Hűvösvölgyi 
Ildikó, Sebestyén Márta is. Egyszóval 
figyelünk arra, hogy valamennyi mű-
faj képviseltesse magát. Révész Sándor 
koncertje egy olyan intim hangulatú 
dalokat tartalmazó zenei est, amely 
mindenképpen alkalmas arra, hogy 
köszöntse az ünnepet.”
A Székesfehérváron évtizedek óta 
nem látott Révész Sándor és az új 
formáció, mellyel színpadra lépett, 
igazi meglepetéssel szolgált a vájt 
fülű poprajongóknak. A Generál és 

a Piramis idejében oly sokszor meg-
csodált, utánozhatatlan hang meg-
maradt, miközben olyan ízig-vérig 
mai dalok szólaltak meg, amelyek 
egyként dicsérik a frontembert és 
két zenésztársát, Horváth Ákost és 
Nagy Gergőt.
„Nagy örömmel jöttünk Székesfehér-
várra. A nagy turnénk közepén is 
fontos ez a nap, hiszen éppen egybe-
esik ezzel a csodálatos ünneppel, ezért 
is megtiszteltetés, hogy itt lehetünk. Ez 
a fiatal csapat, akikkel jöttem, egy szív 
és egy lélek. Több évtizeddel fiatalab-
bak ugyan nálam, de Gergő és Ákos 
azok közé tartoznak, akik azt a fajta 
zenét szeretik, ami számomra is fontos. 
Olyan sokszínű műsort hoztunk, ami-
ben helyet kaphat a múltam, a jelenem 
és a jövőm – ami természetesen közös 
a srácokkal.” – tudtuk meg Révész 
Sándortól.

A tradícióhoz és az ünnephez 
méltó módon köszöntötték szom-
baton a Vörösmarty Színházban a 
kultúra szereplőit. Cser-Palkovics 
András polgármester köszöne-
tet mondott mindazoknak, akik 
gondoskodó tisztelettel és szak-
mai tudással tették sokszínűvé 
és gazdaggá városunk kulturális 
életét: „Immár hagyomány, hogy 
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A magyar kultúra napján a Vörösmarty Társaság Kossuth 
utcai székházában mutatták be azt az antológiát, amely az 
ünnepet köszönti. A „Ki válaszol?” című kötet szerzői, a 
fehérvári szépirodalom jeles alakjai 2015 minden örömét, 
búját-baját megosztották velünk verseikben. Bobory 
Zoltán, a társaság elnöke úgy fogalmazott, kivételesen 
fontos, hogy ebben a költészetellenes korban is megszó-
laljanak a fehérvári poéták: „A címadó vers kérdése ma 

mindennél fontosabb. Ez egy komoly lételméleti kérdés, 
amire mindenkor magának az olvasónak kell válaszolnia.”
Román Károly a maga utánozhatatlanul egyedi stílu-
sában elemezte a kor legfontosabb kérdéseit felvető 
alkotásokat. Azokat a kérdéseket, melyekre ritkán, 
vagy talán soha nem érkezik hiteles válasz: „Közna-
pi értelemben az, hogy ki válaszol, egy közönséges 
kérdés. Azonban ha lételméleti kérdésként fogjuk fel, 

akkor már nehezebb a dolgunk. Hiszen az az út, amit 
élet és halál között megteszünk – nevezzük tapaszta-
latnak, amit realizálunk, sőt racionalizálunk – nem ad 
választ a kérdésekre.”
Tari István a könyvhöz írt előszavában felhívja a 
figyelmet, hogy ideje tartósságot keresni az eldobható 
termékek birodalmában. Köszönetet mondott azért, hogy 
a fehérvári költők szembeszállnak a közönnyel.

Székesfehérvár történelmi múltja a tánc nyelvén

Két emberöltő a könyvekért: Arató Antal az idei Pro Cultura Albae Regiae díjas
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Vakler lajos

Üzenet a fintorgóknak

Nem szándékom vitriolos 
tintában fürdetni a tollam, 
de némi vehemenciával 
ugyan, rendbe szedve 
gondolataimat, csak azért is 
leírom, mily sok pöffeszkedő 
„monddmegember” vádolja 
nemtelenül városunkat, 
városomat így a magyar 
kultúra napja idején. Teszik 
ezt nyüszögve, sóhajtoz-
va, vérbe borult szemmel, 
mondván, hogy minimális 
lehetőségük vagyon meg-
merítkezni a kultúrában. 
Lépten-nyomon találkozom 
a féltésből összeboruló, 
valóságshow-szomorú-
ságú tekintetekkel vagy 
vicsorgó szabadszájúakkal, 
akik összetákoltnak vélik 
mindazt, amit mi, többiek 
jó szándékkal és a hozzá 
tartozó tehetséggel építünk 
ilyentájt. Nevezzük iroda-
lomnak, képzőművészetnek, 
színháznak, zenének – nekik 
mindegy. Mindezt ordítva 
tagadják, a kocsmai részeg 
kioktatásának stílusában 
és színvonalában. Ők azok, 
akiknek semmi sem tet-
szik. Ezért aztán üzenem a 
ténfergőknek, tévelygőknek, 
hogy itt az ideje helyére 
illeszteni az elkerülhetetlent, 
s tudomásul venni: Székes-
fehérvár kulturális élete 
igenis rendben lesz. Csak 
a vak nem látja, hogy soha 
nem látott s hallott bizalmi 
viszonyba kerültünk vele. 
Szégyenteljes rágcsáló mód-
ra diszkreditálni mindazt, 
amit tovább építhetnénk, 
gyűlöletre és irigységre 
alapozva verbális ámok-
futást rendezni, úgymond 
kultúraféltésből? Az áldott 
emlékű Sobor Antalt idézem: 
„Csakis a nemzeti kultúra 
oltalmazhat meg bennünket 
valamennyire a globális 
elbutulás, a sci-fi világkor-
mány-víziók, a küszöbönálló 
totális energiaválság, az 
elharapódzó éhséglázadások 
és a fenyegető vallásháborúk 
közelgő sötét korszakától. 
Csakis a magyar nyelvhez és 
tradíciókhoz kötődő kultúra 
révén maradhatunk sorom-
póban...” 
Fogadjuk meg, higgyünk 
neki, tegyünk érte!

egy kulturális értékeket felvonultató 
estével ünnepeljük Székesfehérváron 
a magyar kultúra napját. Városunk 
kulturális élete nagyon gazdag és 
sokrétű, és ez így helyes, így van jól. 
Bár ebből másfél-két óra alatt egy-egy 
dolgot lehet csak megmutatni, mégis 
azt hiszem, hogy büszkén tehetjük 
ezt. Soha nem csak az év egy napjára 
gondolunk – szeretnénk elérni, hogy 
minél többen, és az év minden idő-
szakában eljussanak olyan kulturális 
eseményre, ami az ízlésvilágukat 
tükrözi, amit szeretnek. Fontos, hogy 
a kultúra a családok életének része 
legyen!”
Szikora János, a Vörösmarty Szín-
ház igazgatója szerint a minden 
eddiginél felelősebben támogatott 
szakmai műhelyek sokat tettek 
azért, hogy városunk művészeté-
nek alakítói és a kultúrát kedvelő 
polgárok egymásra találhassanak: 
„Nekem, mint színházigazgatónak, 
ha a kultúra szót megemlítik, két 
dolog jut az eszembe. Az egyik a 
magyar nyelv, a másik a színház. 
Számomra nemcsak az a kultú-
ra, hogy produkciókat gyártunk, 
színdarabokat mutatunk be, ápoljuk 
az irodalmi hagyományokat. Fontos, 
hogy kultúra a színházba járás is, 
mert hozzásegíti az embereket ahhoz, 
hogy a hétköznapok etikai tartását 
megszerezve, az irodalom értékeit 
megőrizve igazán tartalmas emberi 
életet éljenek.”
Bobory Zoltán, a Vörösmarty 
Társaság elnöke köszöntő gondo-
latai után Cser-Palkovics András 
polgármester átadta Székesfe-

hérvár elismerését, a Pro Cultura 
Albae Regiae díjat. Az elismerést a 
kultúra területén végzett több év-
tizedes kiemelkedő munkájáért ez 
évben Arató Antal, a Vörösmarty 
Mihály Könyvtár címzetes igaz-
gatója vehette át: „Az az ötvenöt 

amellyel örömet szerzünk másoknak, 
s ami örömet jelent nekünk is. De 
nemcsak örömet, hanem eszközt is 
jelent az önmegvalósításhoz, egyfajta 
méltóságot is nyújt.”
Az ünnepi gálaműsor keretében 
ismét megcsodálhattuk az Alba 

Ki válaszol?

év, amit a könyvek között töltöttem, 
csalódások nélkül csupa örömet adott 
nekem. A közművelődési munka 
mindig szolgálat. Szívességszolgálat, 

Regia Táncegyüttes történelmi 
korokon átívelő nagyszabású 
táncjátékát Mozdulatlan legendák 
címmel.
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Szép dalra zendülj!

A Vox Mirabilis Kamarakórus 2015/16-os 
hangversenybérletének „Farsangi operapará-
dé” koncertje január 30-án 19 órakor kez-
dődik a Szent István-teremben. A szólisták, 
Zemlényi Eszter és Csapó József elvarázsolják 
a közönséget ezen az estén, Kéry Tamás zon-
goraművész és a Vox Mirabilis Kamarakórus 
pedig az operairodalom legszebb dallamait 
hozzák el a zeneszerető közönségnek.

Startup Europe Week

Február 3-án, szerdán 9 órától az Alba-
comp Innovációs Centrumban rendezik 
meg a fórumot, ahol a régióban rendel-
kezésre álló, vállalkozásokat támogató 
szolgáltatásokat ismerhetik meg a részt-
vevők. Minden előadó olyan témát hoz a 
maga területéről, mely azt mutatja be, 
mit ad a helyi vagy regionális szervezet 
tevékenységével a vállalkozásoknak. A 
rendezők várják a vállalkozások képvise-
lőit Székesfehérvárról, a környékből és 
a régióból. 

Gyereksarok Slam poetry és termelői vásár
Programok január 29-től február 7-ig

szabó petra

Január 29.
„Hitem, világom”
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Káliz Sajtos József verseskötetének bemutató-
ja. A szerzővel Bakonyi István József Attila-dí-
jas irodalomtörténész beszélget.

Paraba swingklub
18.30, Paraba
Minden pénteken jazzfolyam a Parabában. 
Tánctanítás, remek zene és minden, ami swing 
és jazz.

Folkkocsma
19 óra, A Szabadművelődés Háza
2016. január 29-én folkkocsma kerül meg-
rendezésre A Szabadművelődés Házában. A 
népzenés est során muzsikál a Galiba zenekar 
és Koncz Gergely, a Tükrös zenekar prímása.

Középiskolások éjszakája
22 óra, Club Le Baron
A High School Nights és a Club Le Baron 
szervezői különleges diákbulira invitálják a 
fiatalokat a Club Le Baronba.

Január 30.
Termelői piac és kézműves vásár
7 óra, Jancsár piac
Hagyományos és biozöldségekkel, gyü-
mölcsökkel, tőke- és füstölt hússal, friss 
pékáruval, tésztával és házi tojással, minden-
féle kamrába valóval, házi süteményekkel és 
kézművesportékákkal várják a vásárlókat. 

Farsangi bál
15 óra, Felsővárosi Közösségi Ház
A „Nem csak a húszéveseké a világ” Nyugdí-
jasklub farsangi bált szervez. A program során 
jelmezverseny lesz, a talpalávalót Tóth Tibor 
„Tibiton” szolgáltatja.

Slam poetry
18 óra, Paraba
Költészet, izgalom, kultúra és némi sör. Vagy 
kávé. Kapunyitás 18 órakor, kezdés 19 órakor. 
Vendég: Kemény Zsófi.

Diana Son: Halak
18 óra, A Szabadművelődés Háza
A Prospero Színkör új bemutatója.

Lord-koncert
21 óra, Fezen Klub

Fergetegparty
22.30, Albabár
Dj Dominique és Dj ThomX jól ismert slá-
gerekkel fokozzák a hangulatot. Az éjszaka 
házigazdája Dj MacoX.

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

Spóroljon nyaralásán,
foglaljon már most! 

Ne várjon a Last Minute ajánlatokra, 
a 2016-os nyár előfoglalási akciói 

már elérhetők!      
Görögo.-Paralia busz+ ap.+öe. 26.900 Ft 
Málta rep.+ap.+ öe. 49.900 Ft 
Kréta rep.+ ap.+ öe. 63.900 Ft 
Töröko. rep.+3*sz.+ AI. 75.900 Ft 
Spanyolo.- Costa Brava rep.+3*sz+ fp. 115.900 Ft 
Hétvége Krakkóban busz+3*sz + regg. 33.900 Ft 

A feltüntetett árak a reptéri illetéket, díjakat, az esetleges
     vízumot nem tartalmazzák! Az árváltozás jogát fenntartjuk.

Az akciók 2016. 01. 28-tól visszavonásig érvényesek.
R-02030/2000/2002

Székesfehérvár, Kossuth u.14. 22/501-382
Velence, Ország u. 25/a. 22/470-497

SOL TOURS

A részletekről érdeklődjön irodánkban.
Keresse az Önhöz legközelebbi

                                            irodát

www.soltours.hu

Azonnali kezdéssel, székesfehérvári 
VIDEOTON területére keresünk

JAVÍTÓ
KARBANTARTÓ

TARGONCAVEZETŐ
MINŐSÉGELLENŐR

kollegákat

Jelentkezés:

06-20-320-8850
www.pannonjob.hu

1 műszakos munkarend
 Kiemelt bérezés és juttatások

Vállalati buszjáratok
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Január 31.
A hősiesség ébredése – filozófiai kávéház
18 óra, Ribillió kávézó és söröző
Előadó: Grúsz Róbert

Február 1.
Női klub
17 óra, Fehérvári Civil Központ
Várja a mozogni vágyókat Pap Csilla lélekgyó-
gyász a Fehérvári Civil Központban. Az Alba 
Pont Lakóközösségi Információs Szolgáltató 
Iroda Női klubjának jógaórájára kényelmes 
öltözetben, polifoammal érkezzenek!

Beszélgetés Lovrek Károllyal
18 óra, Királykút Emlékház
A Királykút Emlékház vendége lesz a Prima-dí-
jas karnagy, akivel Bakonyi István beszélget.

Varnus Xaver
19 óra, Vodafone Sportcsarnok
A monumentális Bach-művek mellett Enrico Bossi 
1890-ben írt orgonaversenyét is bemutatja Varnus 
Xaver. Közreműködik: Boros Misi, a Virtuózok 
csodazongoristája és a Szolnoki Szimfonikusok.

Február 4.
Farsangi fánkverseny
15 óra, Felsővárosi Közösségi Ház
A „Nem csak a húszéveseké a világ” Nyug-
díjasklub farsangi fánkversenyt rendez a 
Felsővárosi Közösségi Házban. A programra 
Fehérvár legfinomabb fánkjait várják.

Kubiszyn Viktor: Oroszrulett – könyvbemutató
17.30, Study Könyvesbolt
Könyvbemutató, beszélgetés, felolvasás. A 
szerzővel Pallag Zoltán beszélget.

Kádár Annamária előadása
18 óra, Szent István Művelődési Ház
Az önbecsülés és a küzdőképesség megalapozása 
gyermekkorban. Az érzelmi intelligencia fejlesztése.

Az én sztorim – Lakatos Levente előadása
18 óra, Művészetek Háza
Sokan beszélnek a sikerről. Biztos tippeket és prak-
tikákat ígérnek, elmondják, hogyan csináld. A si-
kerre azonban nincsen egyetlen, követendő recept. 
Az ugyanis az egyén sajátja, amit nem eltanulni, 
hanem felfedezni kell – önmagunkban. Az előadó 
saját tapasztalatait osztja meg a közönséggel.

Február 5.
Női klub
17 óra, Fehérvári Civil Központ

Várja a mozogni vágyókat Pap Csilla lélekgyó-
gyász a Fehérvári Civil Központban. Az Alba 
Pont Lakóközösségi Információs Szolgáltató 
Iroda Női klubjának jógaórájára kényelmes 
öltözetben, polifoammal érkezzenek!

Paraba swingklub
18.30, Paraba
Minden pénteken jazzfolyam a Parabában! Tánc-
tanítás, remek zene és minden, ami swing és jazz!

Február 6.
Termelői piac és kézműves vásár
7 óra, Jancsár piac
Hagyományos és biozöldségekkel, gyü-
mölcsökkel, tőke- és füstölt hússal, friss 
pékáruval, tésztával és házi tojással, minden-
féle kamrába valóval, házi süteményekkel és 
kézművesportékákkal várják a vásárlókat.

Paleo kalács és kenyér készítése
14 óra, Paleo Központ
A program során az érdeklődők megismerhetik a 
hagyományos ételek egészséges, csökkentett szén-
hidráttartalmú változatainak elkészítési módját.

Kóstoló 2.
15 óra, Művészetek Háza
Az érdeklődők bepillanthatnak műhelyek mun-
kájába, kipróbálhatnak kézműves szakmákat, 
és saját készítésű tárgyakkal térhetnek haza.

Kórusok farsangja Öreghegyen
16 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Fellép az Aula Kamarakórus, a Capo di Tutti 
Capi kamarakórus (mindkettő budapesti) vala-
mint a Bástya Kamarakórus Székesfehérvárról. 
Vidám koncertek, álarcosbál, eszem-iszom és 
táncmulatság várja a családokat.

Kowalsky meg a Vega-koncert
19 óra, Fezen Klub

Mesekuckó
Január 29. 18 óra, Vörösmarty 
Mihály Könyvtár Széna téri Tag-
könyvtára
Csóka Judit meseterapeuta a 
boldogságról mesél.

Állati jó kézműves foglalkozások 
– Medvetalp
Január 30. 10 óra, Vörösmarty 
Mihály Könyvtár Gyermekkönyv-
tára
Mackók minden formában és 
mennyiségben. A foglalkozások-
ra 10 és 12 óra között várják a 
vendégeket.

Mi a téma?
Január 30. 15 óra, Marosi Arnold 
Látványtár (Országzászló tér 3.)
Színes, képes, törékeny. Mi az? 
Gyere el, és lesd el a régi kínai, 
bécsi és holland mesterek ránk 
hagyott porcelántitkait. Hozz ma-
gaddal egy-két egyszínű csészét, 
bögrét, amit új életre keltenél! 

Egy újabb rejtélyes eset
Január 30. 17 óra, Országzászló 
tér 3.
Sorozatosan felbukkanó furcsasá-
gok. Különös nyomok, amelyeket 
egy ismeretlen hagy hátra.
Értékes műtárgyak, amelyek 
eltűnnek, majd egyszer csak 
valahol máshol tűnnek fel. 
Magyarázat nincs. A múzeum 
ismét bajban van, és segítséget 
kér. Az ügy részleteit a nyo-
mozás érdekében nem hozzuk 
nyilvánosságra. Sherlock és 
Watson, kérünk jelentkezz az 
alábbi lehetőségeken: Rosta 
Helga: +36 30 820 19 40, Paréj 
Gabriella: +36 70 338 61 69, 
vagy az ateremburaja@gmail.
com címen.

Ne busongj!
Február 6. 15 óra, Szent István 
Király Múzeum Országzászló téri 
épülete
Tessék, már megint áll a bál! Egy 
csomó maszkos alak riogatja a 
telet. Állj be te is közéjük, és 
készíts télűző álarcokat!

Dí-nom dá-nom
Február 6. 15 óra, Művészetek 
Háza
Családi program tánccal, alkotás-
sal, játékkal. Királyi maszkabál: 
álarcok, maszkok készítése. 
Főúri legyezők hölgyeknek, 
pompás gallérok uraknak. Egy-
szerű báli tánclépések tanulása. 
Varázslatos bábvilág – kiállítás. A 
kiállításhoz családi rejtvények is 
kapcsolódnak.

Vízipók csodapók gyermekszín-
ház
Február 6. 17 óra, Köfém Művelő-
dési Ház
Vízipók csodapók meseszínház a 
Köfém Művelődési Házban.

Vigasságcsinálók bálja
18 óra, Táncház
Program: 18 óra: Vendégvárás, 
19 óra: Nyitótánc (Alba Regia 
Táncegyüttes). Utána vacsora 
három felvonásban, meglepetés-
műsorokkal, tombolával.
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A batyuban a szorgalmukat vitték

A községbe vezető utak lezárva, a leltározó tisztségviselők és a vagyonösszeíró bizottság 
munkában, a rendőri karhatalmi zászlóalj a pakolás rendjére figyel

lászló-takács krisztina

Még ma sincs teljesen feldolgozva az a trauma, amit az 
1946-ban és 1948-ban végbement kitelepítési hullám 
okozott a magyar, ezen belül  a Fejér megyei települések 
német lakóinak, az erőszakkal nincstelenné tett és elhajtott 
sváb családoknak. Ez derült ki azon a beszélgetésen, ami a 
hétvégén a Királykút emlékházban a kitelepítésekről tartott 
megemlékezést követte.

A német kitelepítésekről ma is keveset 
tudnak a felnövekvő nemzedékek, hiszen az 
iskolákban még a rendszerváltozás után sem 
került be a tananyagba, vagy legalábbis ritka, 
hogy egy középiskolás diák történelemtudá-
sában jelen lenne a téma. Éppen ezért kezd-
ték el a közelmúltban a Felsővárosi Általános 
Iskolában a diákokhoz tananyagként eljut-
tatni a megfelelő ismeretanyagot – mondta el 
lapunknak Schneider Éva, a fehérvári Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 
Fejér megye különösen érintett a kitele-
pítést illetően. Alig van olyan család, ahol 
az 1700-as évekig visszamenőleg ne lenne 
sváb felmenő. A hétvégi megemlékezésen 
olyanok vettek részt, akiket közvetlenül is 
érintett a háború utáni gyűlölethullám és az 
ebből fakadó erőszakos költöztetés. Rokona-
ik, felmenőik sorsáról meséltek egymásnak, 
azokról a családokról, akik generációkon 
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SZÉPHŐ Zrt.
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 .
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár,  
Pf. 120.
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Honlap: www.szepho.hu
E-mail : info@szepho.hu

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

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Parkolóhelyek:
• Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt 

udvarban parkolóhelyek;

Irodák:
• Honvéd u. 1 . szám alatti irodaépületben 

25 m2 irodahelyiség;
• Rác u. 15. szám alatti ingatlanban külön 

bejáratú 24 m2 épületrész;

Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Kelemen B. utcában, a 

piacnál (89 m2), a Bátky Zsigmond utcában 
(148 m2) használaton kívüli hőközpont;

Rendezvényhelyiség:
• Beregszászi u. 10. szám alatti pinceklub 

max. 40 fő résztvételéig 
 

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését.

Érdeklődés:
 SZÉPHŐ Zrt. , 8000 Székesfehérvár,
   Honvéd u. 1 . szám alatti   

  ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

Telefon: 22/541-307
e-mail : info@szepho.hu;
  ingatlankezeles@szepho.hu

át gyarapították szorgalmukkal a megye 
településeit, és akiknek takaros házaikat, 
megművelt földjeiket, gondozott állataikat 
kellett hátrahagyniuk, és sokszor azt sem 
tudták, hova szállítják őket.
„Betelepítették őket erőszakkal a németek 
megmaradt romházaiba, miközben nem értették 
a német nyelvet, hiszen évszázadok óta Ma-
gyarországon éltek, és csak svábul tudtak, ami 

nem egyezik a némettel.” – mesélte egy hölgy, 
akinek rokonai Budakeszin éltek. – „Az első 
évek iszonyú nehezek voltak, semmirekellőként 
kezelték őket a németek.” – teszi hozzá azzal 
a vehemenciával, amivel az igazságtalanság 
ellen tiltakozik az ember. 
„A hatalom nem életkor szerint válogatott: 
vonatra rakták a csecsemőket, de a nyolcvanéves 
öregeket is. Az, aki itt töltötte élete nagy részét, 

már nem tudott gyökeret verni számára idegen 
földön, erre csak azoknak volt esélyük, akik gye-
rekként vagy kamaszként mentek ki a családdal.” 
– mesélte egy idősebb úr.  
A háború utáni kommunista terrorban 
társadalmi ellenállásról nem lehetett szó, 
sőt jellemző volt, hogy a házak és javak 
összeírását, a kitelepítendők névsorát is 
svábokra, az adott község lakóira bízták – ez 
volt a terror jól bevált módszere. Egyedül 
a fehérvári megyés püspök, Shvoy Lajos 
mert tiltakozni a német kitelepítések ellen, 
amikor  William S. Key vezérőrnagyhoz, a 
Szövetséges Ellenőrző Bizottság amerikai 
képviselőjéhez fordult, és aggodalmait, a ki-
telepítési rendelet igazságtalanságait és jog-
talanságait összegezte levelében. A püspök 
fellépésének csupán az lett az eredménye, 
hogy az amerikai hatóságok biztosították az 
áttelepítettek lelki gondozását és ember-
séges fogadtatását Németország amerikai 
megszállási övezetében.
A megemlékezést követő beszélgetés során 
azzal mindenki egyetértett, hogy a kitele-
pített családoknak nem volt másuk, csak 
a szorgalmuk, amit nem vehetett el tőlük 
senki. Ez volt az, amivel túléltek, és amivel a 
következő évtizedek gazdasági fellendülését 
segítették – Magyarország helyett – Német-
országban.
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Így vezessünk télen!

Inkább a szervizen és az orvoson spóroljunk, ne a gumin!

Télen a fékút a többszörösére növekedhet

kurucz tünde

A havas, hókásás, jégbordás utak és a hideg 
megnehezíti az autósok életét. A megfelelő 
felszereléssel és némi odafigyeléssel azonban 
az ilyenkor jelentkező műszaki és vezetéstech-
nikai nehézségeket is meg lehet előzni.

Slezák Péter autószervíz-vezető 
szerint a téli időjárás többféle 
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Jótanácsok a téli vezetéshez
· Induljunk el korábban, mert a téli időjárás miatt várhatóan hosszabb idő alatt érünk be 

például a munkahelyre, iskolába!
· A szokásosnál  nagyobb követési távolságot tartsunk, mert télen általában hosszabb a fékút!
· Kerüljük a hirtelen fékezést!
· Ha nincs az autóban blokkolásgátló, vagy más néven ABS, a kocsi fékezéskor könnyebben 

megcsúszhat. Ilyenkor vegyük le a lábunkat a fékről, hozzuk egyenesbe az autót, és csak 
akkor fékezzünk, ha az autó ismét irányba állt!

· Mindig az időjárási körülményeknek megfelelő sebességgel haladjunk!
· Kerüljük a hirtelen mozdulatokat és a túl erős gyorsítást!
· Ha kanyarban alulkormányzott az autó (az eleje hagyja el a kanyarodási ívet), akkor ne 

tekerjünk a kormányon! Tartott kormány és egy kis fékezés hamarabb megoldja a problémát.
Ha kanyarban túlkormányzott az autó (kicsúszik a hátulja), akkor a csúszás irányába kell 
ellenkormányozni!

Horoszkóp
január 28. – február 3 .

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Új szelet hoz ez a hét az életébe, és ez örömmel 
tölti el. Párjával támad egy-két ötlete a kikapcso-
lódásra. A munkahelyén az eddigi megrekedések 
elhárítására új ötletei támadnak, melyek zseniálisnak 
bizonyulnak. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Az igényei igen magasak! Önnek méltó a kihívás, 
a környezetében lévőkben azonban félreértéseket 
válthat ki. Kisebb viták merülhetnek fel a távolabbi 
kapcsolataiban, melyeket diplomáciával meg tud 
oldani. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Feletteseivel való kapcsolataiban feszültségek jelent-
kezhetnek. Ez megnehezítheti, hogy meggyőzze őket 
ötleteivel. Most a munkahelyén egy kicsit lelassulhat 
a haladás tempója. Alig marad ideje a személyes 
dolgai intézésére.

Bika 4. 21. – 5. 20.

A szellemi teljesítménye felülmúlja a képzeletét. 
Kompromittáló helyzetbe keveredhet. Ezért hát 
legyen elővigyázatos a véleménynyilvánítások során! 
Ezzel későbbi kellemetlenségektől kímélheti meg 
magát.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Arra kell ügyelnie, hogy ne költekezze túl magát a 
héten! Belső inspirációit követve sínre tesz olyan 
ügyeket, melyek prosperálni fognak az elkövet-
kezendő időkben. Sok energiát fektet elképzelései 
kivitelezésébe. 

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Otthoni fronton akad egy-két elintézni való. Valaki 
szívességet kér a közvetlen környezetéből. Ügyelnie 
kell az ügy kapcsán arra, hogy ne vállalja túl magát! 
Előnyösen ki tudja használni az újonnan jött 
lehetőségeket. 

Kihelyezett műszaki

VIZSGAÁLLOMÁS:
Székesfehérvár, Budai út 175.

Telefon: 22/303-406

PEUGEOT FÁBIÁN
autószerviz.

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,

AUTÓ DIAGNOSZTIKA, 
GUMISZERELÉS

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

SZERVIZ

műszaki problémával szembesíti az 
autósokat:
„Vannak olyan műszaki hibák, amelyek 
a hidegnek köszönhetően ilyenkor 
gyakrabban fordulnak elő. Ezek közé 
tartozik többek között az akkumulátor 
lemerülése, zárlata és az ablakmosó 
befagyása. Ha éjszaka fagy, és a dízeles 
autót szabad ég alatt tárolják, akkor 
a gázolaj megdermedhet, így nem 

indul be reggel a motor. A fagyásos 
problémákat különféle, erre a célra 
fejlesztett folyadékkal lehet kezelni, de 
az a legjobb, ha a gépkocsit tíz-tizen-
két órán keresztül fűtött helyiségben 
tároljuk. Az akkumulátor töltöttségét 
pedig érdemes időnként szakemberrel 
ellenőriztetni.”
A műszaki problémák mellett nem 
szabad a sofőröknek figyelmen kí-
vül hagyni, hogy a havas-hókásás, 
olykor jégbordás utakon sokkal 
óvatosabban, körültekintőbben kell 
vezetni.
„Jeges úton való vezetésnél első szem-
pont a sebesség, hiszen akármilyen 

ABS vagy ESP van a gépkocsiban, 
ilyenkor a fizika érvényesül. Téli 
gumi ide vagy oda, ha nincs tapadás, 
lehetetlen az irányítás. Havas, hókásás 
úton már jobb a helyzet. A téli gumik-
kal valamint a megfelelő sebességgel 
biztonságosan lehet közlekedni. Persze 
a fékút ekkor is többszörösére nő!”
Télen a kötelező tartozékok mellett 
feltétlenül tartsunk a gépkocsiban 
jégkaparót, jégoldót, kesztyűt. 
Hosszú úton célszerű többször tan-
kolni, és nem árt, ha az elakadásra 
is felkészülünk: a csomagtartóba 
tegyünk meleg takarót és vontató-
kötelet is!
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Sikeres volt a felsőoktatási expo

Györök György és Vizi László szerint Fehérvár a duális képzés fellegvárává válhat

Heiter DáViD taMás

Több száz középiskolás vett részt kedden az 
Alba Regia Felsőoktatási Expón a Vodafone 
Sportcentrumban. A kiállításon a duális 
képzés nyújtotta lehetőségekre hívták fel a 
fiatalok és családjaik figyelmét a város fel-
sőoktatási intézményei és a gyakorlati helyet 
biztosító cégek.

A felsőoktatási kiállítást Cser-Pal-
kovics András polgármester 
nyitotta meg. Köszöntőjében el-
mondta, hogy a gazdaság számára 
a legfontosabb a szakképzett 
munkaerő biztosítása. A felsőok-
tatási intézmények piacképes dip-
lomát tudnak nyújtani, ráadásul 
a duális képzésnek köszönhetően 
megfelelő szakmai tapasztalattal 
hagyhatják el az iskolapadot a 
hallgatók.
A tapasztalatok azt mutatják, a 
legtöbb pályaválasztás előtt álló 
diák örül, hogy szeptembertől 
Székesfehérváron három fel-
sőoktatási intézmény, a Corvinus 
Egyetem, az Óbudai Egyetem és a 
Kodolányi János Főiskola is indít 
duális képzést. Az általunk meg-
kérdezett középiskolások közül 
sokan Székesfehérváron szeret-
nék folytatni tanulmányaikat. 
Bitter Barbara és Szabó Mónika 
például Mórról, a Deák Ferenc 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Szakképző Iskolából érkezett az 
expóra. Kérdésünkre elmondták, 
hogy sokkal vonzóbb számukra 
Székesfehérvár, mint Budapest, 
mert közelebb van, és a várost 
is jobban kedvelik. Rámai Mar-
tin, a Széchenyi István Műszaki 
Szakközépiskola tanulója Székes-
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Legyen elővigyázatos és türelmes! A kis bajok 
sokszor nagyobb gonddal járnak, mint a tényleges 
problémák. Nagyon jó ötletei vannak, de várni 
kell még egy pár napot a kivitelezésükkel. Párjával 
apróságok miatt viták merülhetnek fel.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

A környezete nyitottá válik a változtatásokat elindító 
ötleteire. Az esték és a hétvége kínálta lehetőségeket 
érdemes megragadni, hogy párjával kikapcsolódjanak, 
és egymásban új dolgokat fedezzenek fel.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Most időszerű, hogy figyeljen az egészségére is! 
Párjával kerülje a pénzügyi témákkal kapcsolatos 
vitákat! A hét első felében egy kicsit lassan indul az 
élet. Éppen ezért nem kell a teljes energiakészletét 
felemésztenie már a hét elején. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Nem kell olyat tennie, amire belső inspirációja nemet 
mondana! Párkapcsolatában ez a hét javuló tendenciát 
mutat. A rokoni szálak mentén támadhatnak kelle-
metlenségek mások álnoksága miatt. Ön előre látta ezt, 
csak nem hallgattak Önre.

Bak 12. 21. – 1. 20.

A barátai támogatására számíthat. Egy régi isme-
retsége felelevenítésével újabb ötleteik támadnak 
a gazdasági helyzete jobbítására. Amikor együtt 
vannak, mindig kitalálnak valami zseniálisat.
  

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ez a hét sűrű programot ígér. Tudatosan teszi a 
dolgát és szisztematikusan tartja a lépést a munkahe-
lyén. A mindennapi teendői közepette jut energiája 
és ideje is a magánjellegű ügyei intézésére.

Székesfehérvár, Palotai út 174.
Tel.: 22/379-604, 06-20/9838-022

www.treningstudio.hu • treningstudio@treningstudio.hu

Induló OKJ tanfolyamaink:
(E-000352/2014/A001-019)

• Targoncavezető • Emelőgépkezelő
• Földmunkagép kezelő • Emelőgép-ügyintéző

• Fogyóelektródás ívhegesztő • Volfrámelektródás ívhegesztő
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14Bővebb 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

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!
• Tűzvédelmi szakvizsgáinkra,
• Hatósági vizsgáinkra gépkezelő jogosítványért.

Egyetemi klub a Petőfi moziban
Vakler lajos

Döntött az önkormányzat: rövi-
desen megújul a Petőfi mozi. A 
felújítás tervei elkészültek, ha-
marosan kezdődhet az építkezés. 
Várhatóan már az ősszel birtokba 
vehetik azok a felsőoktatásban 
tanuló diákok, akik Székesfe-
hérvárt választják tanulmányaik 
helyszínéül. Bárdos Péter, a Szé-
kesfehérvári Városfejlesztési Kft. 
műszaki vezetője szerint a Petőfi 
Kultúrtér a város egyik kiemelt 
közművelődési intézménye lehet 
a jövőben: „A Petőfi mozi száz éve 
épült, utoljára fél évszázada újították 

fel, és ez meglátszik az épületen kívül, 
belül. Több helyen beázik, épületgépé-
szeti rendszerei elavultak, a jelenlegi 
igényeknek nem felelnek meg. Ezért 
döntött az önkormányzat a teljes 
felújítás mellett. Az energetikai és 
fűtési korszerűsítés mellett megújul a 
világítás is. A munka jelenleg az enge-
délyezés stádiumában van. Reménye-
ink szerint március végére megkapjuk 
a jogerős építési engedélyt. A felújítás 
száz százalékosan önkormányzati 
forrásból valósul meg. Az épület fő 
funkciója szerint – hasonlóan az 
elmúlt időszakhoz – egy nívós zenés 
klub lesz, várhatóan az egyetemisták 
és a főiskolások megelégedésére.”

Az Óbudai Egyetem Alba Regia 
Műszaki Karán tavaly szeptember-
től a mérnök informatikus alap-
szakon indult el a duális képzés. 
2016 szeptemberétől pedig már 
mintegy nyolcvan hallgató vehet 
részt az egyetem duális képzése-
in a villamosmérnök, a műszaki 
menedzser, a mérnök informa-
tikus, a gépészmérnök illetve a 
földmérő és földrendező mérnök 
alapszakon. Székesfehérváron az 
önkormányzat, a vállalati szféra 
és a felsőoktatás együttműködése 
példaértékű – emelte ki Györök 
György, a fehérvári kar dékánja.
A Budapesti Corvinus Egyetem 
szeptemberben hat alapszakot 
és két szakirányú továbbképzést 
indít Székesfehérváron. A fiatalok 
jelentkezhetnek gazdálkodás és 
menedzsment, pénzügy és szám-
vitel, emberi erőforrások, nemzet-
közi tanulmányok, gazdaságinfor-
matika illetve kommunikáció és 
médiatudomány szakra. Rostová-
nyi Zsolt, a Budapesti Corvinus 
Egyetem rektora mérföldkőnek 
nevezte a székesfehérvári campus 
elindítását. Mint mondta, minden 
lehetőség adott ahhoz, hogy Szé-
kesfehérvár kiváló felsőoktatási 
központtá váljon.

fehérváron él, és nem is szeretne 
elszakadni a várostól.
A Kodolányi János Főiskola szoci-
ális munka, turizmus-vendéglátás 
és gazdálkodási menedzsment 
alapszakon biztosítja a duális 
képzés lehetőségét felvételizői 
számára. Vizi László Tamás, a 
Kodolányi János Főiskola oktatási 
rektorhelyettesének szavai szerint 
a duális képzés egy újszerű lehe-
tőség, melynek kapcsán egymásra 
találnak a felsőoktatási intézmé-

nyek, a piaci szereplők, a hallga-
tók és családjaik.
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Az egészséges fogakért

Fitos Katalin fogorvos szerint a betegek is nagyon elégedettek az új röntgennel, mely a fogá-
szat minden területén használható

„Az Önkormányzat kötelező feladata az 
alapellátás biztosítása, de a város fel-
vállalta a fogászati ügyelet, a fogröntgen 
valamint a Család- és Nővédelmi Központ 
fenntartását is. Ezeknek a működtetésé-
hez megfelelő műszerpark szükséges: az 
új röntgengép megvásárlása a székes-
fehérváriak egészségét és ellátását 
szolgálja, a pontos diagnózis korszerű 
eszközeként.” – hangsúlyozta Östör An-
namária egészségügyi és sporttanácsnok.

leffelHolcz Marietta

Január közepén állt szolgálatba Székesfehér-
váron, a Távírda utcai fogászati rendelőben 
az új röntgen, mely nemcsak biztonságos, 
de energiatakarékos is, és minden szakmai 
kritériumnak megfelel. Így ez a szolgáltatás 
már a legmodernebb technológiai körülmé-
nyek között vehető igénybe. Az új berendezést 
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Székesfehérvár önkormányzata közbeszerzés 
útján, tizenötmillió forintból vásárolta meg, 
segítségével a legkisebb sugárterhelés mellett, 
fájdalommentesen készíthetnek panorámarönt-
gent a szakemberek. A panorámaröntgen-fel-
vétel rákszűrésre is alkalmas, jól láthatók a 
felvételeken a kóros, nem odaillő képletek. 
Mérések végezhetők rajta, a csontban lévő 
fogak és fogágy is jól tanulmányozhatók.

„A panorámaröntgen a fogászat min-
den területén, de különösen a szájsebé-
szetben, a fogszuvasodás-diagnosztiká-
ban és fogszabályozásban nyújt nagy 
segítséget.” – mondja Fitos Katalin 
fogorvos. – „Segítségével időben kide-
rülhet, hogy a beteg esetében fennáll-e 
valamely fogfejlődési rendellenesség. 
Gondolok itt például a foghiányok-
ra, amikor egy fog nem fejlődik ki 
rendesen. Ez nem a tejfognál érdekes 
és fontos, hanem amikor a „maradó” 
fogakról beszélünk. De az is előfordul, 
hogy egy betegnek több foga van, mint 
kellene – ennek feltérképezésében is 
segít a röntgen. De említhetnénk a 
bölcsességfogak növekedési rendelle-
nességét is, amikor nem tud kinőni a 
bölcsességfog, és nyomja az előtte lévő 
fogat. Ez a teljes fogsort tönkreteheti, 
ezért is fontos, hogy időben kiderülje-
nek ezek a rendellenességek.” 
A főorvos kiemelte, hogy a rönt-
genvizsgálatot alapos klinikai 
vizsgálatnak kell megelőznie. Az új 
gép többféle felvétel elkészítésére 
alkalmas, a fogászat minden terüle-
te, de elsősorban a fogszabályozás 
használja ki legkiterjedtebben a 
lehetőségeit. Gyermekeknél is hasz-
nálják, mert a szuvasodás korai fel-
ismerésével megelőzhető a fájdalom 
és a felesleges foghúzás. A digitális 
panorámaröntgennel a legoptimáli-
sabb felvételtechnika kiválasztásával 
a lehető legkisebb számú felvételt 
kell elkészíteni a betegről. Az új gé-
pet eddig csak dicsérték a betegek, 
használata ugyanis nem okoz kelle-

metlenséget, teljesen fájdalommen-
tes. A rendelőben a röntgen-előhívó-
rendszer is megújult: korszerűbb és 
környezetkímélőbb lett. Az előhívás 
során nem termelődik veszélyes 
hulladék, hiszen digitális úton, CD-n 
kapják meg leleteiket a betegek. 
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Hivatali órák a Vörösmarty Rádióban

A polgármesteri hivatal működését ismerhetik meg a hallgatók minden csütörtökön 13 és 14 
óra között a Vörösmarty Rádióban

stefkó krisztina

Új műsor indult útjára a Vörösmarty Rádióban: 
csütörtökönként, a kora délutáni órákban a 
polgármesteri hivatal működését ismerhetik 
meg a hallgatók. A műsor például olyan hasz-
nos információkkal szolgál, hogy milyen ügyet 
hol kell intézniük a fehérváriaknak.

Székesfehérvár jegyzője volt a 
polgármesteri hivatal működését 
bemutató sorozat első vendége a 
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Székesfehérvár és Fejér megye területére munkatársat keresünk

hirdetésszervező-médiatanácsadó
munkakörbe.

Feladatok:
• Hirdetési felületek értékesítése 
• Hirdetési ajánlatok készítése, találkozók lebonyolítása
• Új ügyfelek és új piaci lehetőségek folyamatos felkutatása

Elvárások:
• Számlaképesség
• Min. középfokú végzettség
• Értékesítési tapasztalat és rátermettség
• Teljesítményorientált szemléletmód
• Jó kommunikációs készség
• Határozott fellépés
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
• B kat. jogosítvány és saját gépjármű
• Hasonló területen szerzett tapasztalat

A részletes, fényképes önéletrajzokat és motivációs leveleket a marketing@fmc.hu címre várjuk.

Ú J S Á G - T E L E V Í Z I Ó - R Á D I Ó - O N L I N E

Vörösmarty Rádióban. Mint azt 
Bóka Viktor elmondta, szeretnének 
informatívak lenni, és a hivatal dol-
gozóit és munkáját közelebb hozni 
a városlakókhoz, az önkormány-
zatiság huszonöt éve alatt ugyanis 
sokat változott a polgármesteri 
hivatal szerepe: „Amíg korábban, a 
tanácsrendszer örökségeként egy ható-
sági profilú működés volt a domináns, 
most már egyértelműen a szolgáltató 
közigazgatás és rengeteg piaci funkció 

van jelen a polgármesteri hivatalban. 
A legtöbb hatósági jogkörünk a járási 
hivatalnál van, ugyanakkor mi beru-
házásokat készítünk elő – tervezünk, 
közbeszerzéseket bonyolítunk, műszaki 
ellenőrzést végzünk – tehát piaci tevé-
kenységeket látunk el.” 
A műsor házigazdája Németh 
Gábor. Mint mondja, a Vörösmar-
ty Rádió profiljába tökéletesen 
illik ez az elsőre száraznak tűnő 
téma, hiszen szeretnének mindent 

megmutatni a fehérváriaknak, ami a 
várossal kapcsolatos. Fontos célja a 
műsornak egyes fogalmak tisztázása 
is – hiszen sokan például az önkor-
mányzat és a polgármesteri hivatal 
intézményét is összemossák, pedig 
két egészen különböző dologról van 
szó. Aki tehát kíváncsi arra, hogyan 
működik Székesfehérvár polgármes-
teri hivatala, hallgassa a Vörösmarty 
Rádiót csütörtökönként 13 és 14 óra 
között!
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A Magyar Király Szállóban torkos 
csütörtökön tartották a cigánybált. 
(A torkos csütörtök neve onnan ered, 
hogy a húshagyó keddi húsmaradé-
kot a nagyböjt kezdetét jelző ham-
vazó szerdán nem lehetett megenni. 
Viszont, hogy ne vesszen az egész 
kárba, rákövetkező nap megették.) A 
cigány zenészek azért ezen a napon 
mulatoztak, mert az előtte lévő far-
sangi időszakban minden hétvégén 
muzsikáltak. Az est egyik fénypontja 
az éjféli bőgőtemetés volt, amivel 
jelezték, hogy a következő negyven 
napban nincs helye a szórakozásnak. 
A nagybőgőt ilyenkor feltették 
az asztalra, letakarták egy fehér 
abrosszal, majd általában tréfás szö-
veggel búcsúztatták el a hangszerrel 
együtt a farsangot.

Farsangi batyubál: így mulatoztak régen

A farsangi fánk sem hiányozhatott a batyuból

A hájas pogácsa a batyus bálok kedvenc süteménye
Aki a mozgóképet szeretné látni... Okostelefonon (iOS és 
Android) a LAYAR nevű ingyenes alkalmazás segítségével és 
használatával megnézhetik a témáról készült videót. Telepítés 
után a hetilap 11. oldalát kell beolvastatni az applikációban, 
így indul a klip. Reméljük, sok vállalkozó kedvű olvasónk 
kipróbálja!

kurucz tünde

Ropogós, fehér kendőbe csomagolt batyuk, rengeteg 
bor és reggelig tartó tánc. Fehérváron a farsangi 
időszakban külön báloztak a földművesek, a cserké-
szek, a jogászok, az önkéntes tűzoltók, de még a ci-
gány zenészek is, akik mellesleg torkos csütörtökön 
jelképesen eltemették még a nagybőgőt is.

Lukács László néprajzkutató elmondta, 
hogy régen a farsangi időszakban ren-
geteg bált tartottak a város vendéglői-
ben és a katolikus művelődési házban, 
a mai Szent István-teremben. Az egyes 
társadalmi rétegek, például a földmű-
vesek, a cserkészek, a jogászok, az 
önkéntes tűzoltók vagy éppenséggel a 
cigány zenészek külön mulatoztak.

Zenekari kíséret a kapuig

„Fehérváron a huszadik század első felében 
több ezer földműves élt, akik városrészenként 
külön-külön báloztak a katolikus művelődési 
házban. A legmódosabbak, a legnagyobb terü-
lettel rendelkezők a felsővárosiak voltak, akik-
nek a farsangvégi bálját gazdabálnak hívták. 
A palotavárosiak és az alsóvárosiak a kevésbé 
tehetős gazdálkodók közé tartoztak, így ők 
egy másik hétvégén báloztak. A jókedven túl 
ezeknek az eseményeknek az volt a célja, hogy 
a legények megismerkedjenek a hozzájuk illő 
társadalmi helyzetű leányokkal.”
Mindegyik bál a batyubálok közé 
tartozott, ami a gyakorlatban azt 
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Kiváló minőségű beltéri és bejárati ajtókkal, fa és műanyag 
nyílászárók széles választékával várjuk vásárlóinkat központi 
bemutatótermünkben: 8000 Székesfehérvár, Berényi u. 81.  

Telefon: 06 (20) 996 4070; 06 (20) 996 4141                                            
Nyitva tartás: H-P 8-12; 13-17                                                                             

E-mail: info@rapador.hu 

Keressük Fehérvár és Fejér megye
régi, családi ízeit!

A recept lehet:

• leves
• főétel körettel
• egytálétel
• sós sütemény
• édes sütemény

A receptek közül a legjobbak készítőjükkel együtt be-
kerülhetnek a Fehérvár magazinba, a szekesfehervar.hu 
oldalra, a Fehérvár TV-be és a Vörösmarty Rádióba.
 
Jelentkezni folyamatosan lehet névvel, az étel nevével, 
telefonszámmal, ha van, saját e-mail-címmel, „Családi 
recept” jeligével a recept@fmc.hu e-mail-címen, illetve a 
8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A címre küldött 
levélben.

„Csak úgy gondolomformán, kislányom!”

jelentette, hogy lányok, asszonyok 
kosarakban, fehér kendővel átkötött 
batyukban vitték a rántott húst, a 
házi kenyeret és a süteményeket, míg 
a legények, férfiak demizsonban az 
öreghegyi bort. A bálon a legények 
felkérték a lányokat táncolni. Éjfélkor a 
lány a táncpartnerét a családja asztalá-
hoz hívta, és közösen megvacsoráztak. 
A mulatság általában reggelig tartott. 
Amikor a lány és a szülei haza akartak 
indulni, akkor a legény és a zenekar 
a Rákóczi-indulóval egészen a kapuig 
kísérte őket. Természetesen a zenészek 
a plusz szolgáltatásért némi borravalót 
is kaptak.

Batyubál 2.0

A bálozás hagyománya és szokásai 
később, a szocializmusban is megma-
radtak. A felsővárosi Hegyi Ferencné 
Jutka néni elmesélte, hogy ilyenkor 
a háziasszonyok igyekeztek kitenni 

magukért, és a hús mellé finomabbnál 
finomabb süteményeket készítettek. A 
batyubálba sokan vittek például fánkot 
vagy hájas pogácsát.
„Egyszer anyukám a batyubálra diótortát 
sütött. El is készült vele, majd kitette az ud-
varra hűlni. Csak egy dologra nem gondolt, 
hogy a tacskónk is megkívánja a süteményt, 

és beleeszik. Volt is nagy riadalom, de 
szerencsére megoldotta a problémát.” – me-
sélte nosztalgiázva Jutka néni, majd hoz-
zátette: a bált mindig a Szent István-te-
remben tartották, mert három-négyszáz 
ember itt fért el kényelmesen.

Pálinkás jó reggelt!

A nagy esemény mindig hétkor kezdő-
dött, amikor megérkeztek a családok, 
kipakolták a bort és a süteményeket. A 
rántott hús, a fasírt és a kenyér csak ké-
sőbb, este tíz órakor került az asztalra. 
Az egyik teremben az idősebbek fúvós 
zenére szórakoztak, míg a fiatalabbak 
a szomszédos helyiségben modernebb 
dallamokra táncoltak.
„Éjfél után a zenekar egyik tagja, általában 
a harmonikás, odament az asztalokhoz, és 
egy kis borravalóért eljátszotta a társaság 
nótáját. A többiek ilyenkor vele énekeltek. 
Ha dalos kedvű volt a társaság, akkor a 
nótázás hajnali kettő-háromig is eltartott.”
Ezután ismét a táncé volt a főszerep. 
Majd hajnali öt körül előkerült az asztal 

alól a pálinka is. A mulatság általában 
reggel hat-hét óráig tartott, de Jutka 
néni szerint volt arra is példa, hogy 
csak reggel tízkor lett vége. Ilyenkor 
aki amennyire tudott, hazament – vagy 
hazavitték. Akik pedig érezték maguk-
ban az erőt, azok hazafelé menet még 
beugrottak a misére is.

Nagybőgő felravatalozva
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Ha hallás, akkor

Otonet Halláscentrum: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 17. • Tel.: +36 30/617-51-79

Jöjjön el hozzánk, február közepéig ingyenesen
hallásmérünk és készüléket állítunk,
hogy a meglévő készülékét újra hordhassa!

Ha nem hall, akkor két hétig 
mi álljuk a próba költségeit!

Bejelentkezés a 06 30/617-5179
telefonszámon, vagy a helyszínen!

Szakmai felügyelőnk:
Dr. Tuboly Csaba

fül-orr-gégész

06 30/617-5179

A HALLÁS HÓNAPJA AZ OTONETBEN!

A hallás fontossága a fül-orr-gégész szemével
Mint a megyei kórház orvosa nap, mint nap örömmel tapasztalom azt, hogy egyre többen fogadják el azt a tényt, hogy 40 éves 
kor felett látásuk romlik, és szemüveget kell hordaniuk, sőt a szemük további változásával újabb szemüvegcserét is megteszik. 
Ez kiemelten fontos, mert a látás az egyik legfontosabb észlelési folyamat életünkben, nemcsak veszélyeket észlelünk „vele”, mint 
a közlekedésben az autók, de az információ szerzés terén, mint olvasás, televízíó nézés, tájékozódas sem lenne lehetséges a jól 
működő látásunk nélkül!
Fül-orr-gégész és audiológus szakemberként azt is tapasztalom, hogy amit olyan magától érthetőnek veszünk a szemünk esetén, 
az sokunknak még nem az a hallásuk terén. Osztályunkon, rendeléseinken sokan jelennek meg olyanok, akik betöltötték az 50 
éves kort, de még életükben nem voltak semmilyen hallásszűrésen sem. A hallásuk változása életükre hasonló hatással van, mint 
a látásromlás. Először nem tudatosul, hogy zajos környezetben (piacon, egy családi vacsora alatt, vagy buszon történő beszél-
getés során) nagyon kell figyelniük, hogy mindent jól halljanak, vagy sokan azt tapasztalják, hogy bizony a tv nézés, telefonálás 
során hallják a szavakat, de nem mindent értenek már. Ha ezt tapasztalta már egyszer is életében, akkor pont ott tart, mint 
negyvenes éveiben a szemével kapcsolatban, amikor az olvasás során először szembesült azzal, hogy a látása már nem a „régi”.
Mint hallással foglalkozó szakember felhívom minden Fejér megyében élő 50 évet betöltött lakost, hogy aki az elmúlt 12 hónap-
ban nem volt hallásszűrésen, hogy az január és február hónapban vegyen részt megyei hallásszűrésünkön. Kérem önt, hogy 
amennyiben teheti hozza magával korábbi eredményeit, illetve szóljon környezetében élő barátainak, rokonainak is!
Mint a megyei kórház osztályvezető főorvosa nekem nagyon fontos, hogy szakmailag ellenőrzött, megbízható helyen történjen 
ez meg!
Kérem jelentkezzenek a következő helyeken:
a székesrégióban a következő telefonszámon: 
Otonet hallásközpont: 06/30 617 5179

A szűrés teljesen ingyenes!

Ha hallás, akkor

Otonet Halláscentrum: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 17. • Tel.: +36 30/617-51-79

Jöjjön el hozzánk, február közepéig ingyenesen
hallásmérünk és készüléket állítunk,
hogy a meglévő készülékét újra hordhassa!

Ha nem hall, akkor két hétig 
mi álljuk a próba költségeit!

Bejelentkezés a 06 30/617-5179
telefonszámon, vagy a helyszínen!

Szakmai felügyelőnk:
Dr. Tuboly Csaba

fül-orr-gégész

06 30/617-5179

A HALLÁS HÓNAPJA AZ OTONETBEN!
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Izgalmas előadás a Pelikánban

Hirtling István, Tóth Ildikó és Sághy Tamás 
egyaránt magabiztosan hozza a megformált 
figurákat

Friedrich Dürrenmatt művei többnyire az erkölcsi és politikai paradoxonok kérdéseit feszege-
tik. Ezúttal a házasságot boncolgatja.

szabó Miklós bence

Új darabot állítottak színpadra Székesfehérvá-
ron. Friedrich Dürrenmatt Play Strindberg című 
műve premierjét a Pelikán Kamaraszínházban 
tekinthetik meg az érdeklődők. A három-
szereplős darab egy házasság tragédiájának 
komédiája a kicsinyes érdekek és a megma-
gyarázhatatlan, ugyanakkor feloldhatatlan 
összetartozás kettősségének bemutatásával. A 
férj szerepében Hirtling Istvánt, feleségként 
Tóth Ildikót láthatja a közönség, Sághy Tamás 
pedig Kurt szerepét játssza. A darabot Szabó K. 
István rendezte.
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Gyógyító lézerterápia
Orvosi technológia, kifejezetten otthoni használatra

A LÉZERTERÁPIÁT az orvoslásban évtizedek óta sikeresen alkalmazzák, az eddigiekben azonban 
egészségügyi személyzetre volt szükséges a kezeléshez. Egy magyar fizikus,  aki az MTA doktora és a  
Colorado egyetem vendégprofesszora fejlesztette ki azt a korszakalkotó eljárást, amely alapja az orvoslás-
ban széleskörűen használható biztonságos LÉZERES FÉNYTERÁPIÁS eszköznek. A korábbiakkal ellen-
tétben ezeknek a készülékeknek nagy előnye, hogy NEM VESZÉLYESEK a szemre, így alkalmasak otthoni 
használatra is, ezért laikusok is kezelhetik magukat és családjukat vele.

A GYÓGYÍTÓLÉZER élettani hatásai:

• fájdalomcsillapító hatás
• gyulladáscsökkentő hatás
• biostimulációs hatás (a szervezet öngyógyító képességének serkentése)

A LÉZER terápiás lehetőségei közül jelen cikkünkben a MOZGÁSSZERVI problémák, illetve IZÜ-
LETI fájdalmak kezelésére vonatkozó hatását emeljük ki, mivel a téli időszakban ezek a fájdalmak 
jobban felerősödnek. 

TAPASZTALATAINK és a szakirodalom alapján különösen jó eredmények érhetők el az alábbi esetekben: 

• Mozgásszervi betegségek (derék-vállproblémák, gerincbetegségek)
• Fájdalomcsillapítás (gerincsérv, térdizület, izom- és szalagsérülések)
• Gyulladáscsökkentés (teniszkönyök, lumbágó, prosztatagyulladás)
• Műtét utáni rehabilitáció gyorsítása (izmok, inak, izületek gyógyulása)
• Hegek, sportsérülések eltüntetése
• Aranyér, viszér

 
Betegségenként más-más kezelési módra lehet szükség, ezért felajánlunk egy
szakértőnkkel történő EGYEDI konzultációt és INGYENES kipróbálást a dr. Hátsági Implant Fogászaton, 
Székesfehérváron a Zámoly köz 5. sz. alatt.

Érdeklődők számára rendszeresen tartunk csoportos előadásokat.
A dr. Hátsági Implant Fogászat évindító kedvezménye: ha februárban jelentkezik a kezelések esetén 50%, 
vásárlás esetén 5 % kedvezményt adunk! Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! 
Nálunk ingyen kipróbálhatja a készüléket, mindenképpen érdemes élni ezzel az ajánlattal!

Meddig képes elfajulni egy há-
zasság? Friedrich Dürrenmatt ezt 
boncolgatja Play Strindberg című 
művében, mely tulajdonképpen 
August Strindberg, a XIX. század 
második felében élt svéd író Halál-
tánc című drámájának az átirata. A 
háromszereplős darab egy házasság 
tragédiájának komédiája, egyfajta 
házaspárbaj.
Dürrenmatt művét Szabó K. István 
állította színpadra a Pelikán Ka-
maraszínházban. Mint lapunknak 
elmondta, egy kiegyensúlyozott, ám 

nagyon rövid, öthetes próba-  
folyamaton vannak túl. A darab 
maximálisan igénybe veszi a 
színészek képességeit, de izgalmas 
előadás született, egy olyan témá-
ról, ami mindig aktuális. 
Férj és feleség, Edgar és Alice 
hosszú évek kitartó munkája árán 
amortizálta egymást odáig, hogy 
öregségükre már csak a zsörtölő-
dés különböző formáira szorítko-
zik köztük a kommunikáció – ez 
adja a történet vezérfonalát. A 
férjet alakító Hirtling István sze-
rint a darabot nézve bárki magára 
ismerhet, és talán tanulságot is 
hazavihet magával. A múlton ke-
sergő, ugyanakkor folyamatosan 
valami jobbra vágyó feleséget Tóth 
Ildikó alakítja. Számára a próba-
folyamat során az igazi kihívás az 
volt, hogy megtalálják a középutat 
ebben a keserű komédiában. Az 
előadás folyamán a zsörtölődős, 
veszekedésekkel teli minden-
napokat végül egy harmadik fél 
bolygatja meg – akinek személyé-
ben megjelenik a közös ellenség. 
Férj és feleség így a Kurtöt játszó 
Sághy Tamáson keresztül folytat-
hatja tovább egymás életének a 
megkeserítését. 
Az egyfelvonásos „házaspárbajt” 
februárig még négy alkalommal 
láthatja a fehérvári közönség.
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Biztató szezonnyitó

Jól kezdődött az év Demeter Bencének, jöhet a hasonló folytatás!

soMos zoltán

soMos zoltán

A hagyományos budapesti öttusaverseny 
komoly erőpróbát, egyben az olimpiai idény 
jó felvezetését jelentette. Kiderült, kik vannak 
már most biztató formában. A kvótára hajtó 
Demeter Bence bronzéremmel igazolta, ő 
mindenképpen.

A Peridot-kupa fedett pályás öttu-
saverseny nemzetközi mezőnye az 
idén annyira kibővült, hogy selejte-
zőt is rendezni kellett. Nem rossz 
ez egy olyan év elején, amelynek 
minden versenyén óriási lesz a tét, 
és egy hiba akár a döntős szerep-
lésbe is kerülhet. A legjobbak már 
most megmutathatták, hogy bírják 
a mentális terhelést. 
Alekszejev Tamara is bírta vol-
na – ha egy figyelmetlenség miatt 
nem kell kölcsönfegyverrel lőnie a 
kombinált számban a selejtezőben. 
Ő elmaradt legjobbjától, és így nem 
jutott a döntőbe. Ott volt azonban 
Kovács Sarolta. A Volán Fehérvár 
kiválósága még a felkészülés elején 
úgy fogalmazott: az idén érmekkel 
szeretné bizonyítani, hogy tovább-
ra is helye van az elitben. Nos, 
Budapesten hatodik lett, ami nem 
rossz az erős mezőnyben. Biztató, 
hogy a kombóban előrébb lépett, 
mert futásban korábban nagyobb 
volt a lemaradása a riválisoktól. 
Klubtársa, Demeter Bence pedig 

Jégpályák hajnala

Privát fejlövésem, hogy kissé vészjós-
lónak érzem a múzeumok, színházak, 
fürdők, stb. éjszakája elnevezést, hiába 
kapcsolódik pozitív tartalom hozzájuk. 
Az éjszaka az alkony után következik, 
és ha valaminek az alkonyáról beszé-
lünk, ott a hanyatlás szomorúságát 
szoktuk megállapítani. Ennyi erővel az 
éjszaka maga a szörnyű vég. 
A legújabb kezdeményezés kapcsán 
azonban ez a – tudom, erőltetett – 
nemtetszés elmarad. A jégpályáknak 
lehet éjszakája, de nem sötét a jelene. 
Sőt itt Fehérváron még csak most érez-
zük úgy, hogy felvirrad nekik, hiszen 
nemrég adták át a gyakorlópályát, 
és lelki szemeink már a hamarosan 
építendő csodás, új csarnokot is látják. 
Micsoda jégélet lesz itt, a Zichy ligettől 
a Budai út tetejéig! Emlékszünk még 
az ázós-fázós, „kicsi, savanyú, de a 
miénk” típusú régi jégpályára, melyből 
előbb falakkal körülvett, majd tetővel 
fedett csarnok lett. Nem volt olyan 
rég, hogy ez az evolúció lezajlott, és 
bár a hoki felfutása olykor a többi kor-
csolyás sporttól és a közönségtől veszi 
el a jégidőt, egyet senki nem tagadhat: 
a jégkorong kellett a fejlesztésekhez. 
Ha úgy tetszik, hoki nélkül nem 
beszélhetnénk a jégpályák hajnaláról – 
vagy éppen éjszakájáról.
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Éjjel-nappal korcsolya Döntetlen a Maribor ellen

Először rendezték meg szombaton a Jégpályák éjszakája rendezvénysorozatot. Országszer-
te várták a siklani vágyókat a fedett és szabadtéri pályák, csarnokok, sok helyen ingyen 
korizhattak a látogatók. Fehérváron sem kellett fizetni az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban a 
délutáni hokimeccs megnézéséért. A MOL-ligában a Csíkszereda vendégeskedett ekkor a Vo-
lánnál, és sokan már a meccsen is a későbbi programra hangoltak. Mert utána a közönségkori 
következett, nosztalgia diszkózenével, többféle kikapcsolódást kínálva. A város másik népszerű 
jégpályája, a Koriliget is késő estig fogadta a vendégeket. Itt nemcsak a korcsolyázás öröme 
szolgált élménnyel, hanem a környezet szépsége is, hiszen nem mindennapi kulisszát jelent a 
kivilágított Zichy liget. Mindkét helyszínen sok résztvevő igazolta a Jégpályák éjszakája létjo-
gosultságát.                                                                                                                                                   S. Z.

A második vidis korszakát kezdő Haraszti egy büntető kiharcolásával járult hozzá a Maribor 
elleni döntetlenhez

néMetH zoltán

Rövid, mindössze négynapos edzőtáborozásra 
utazott a Videoton. A csapat Ausztriában hegyezi 
egyre élesebbre formáját. Horváth Ferenc együttese 
nem maradt felkészülési mérkőzés nélkül: a szlovén 
bajnokságot évek óta uraló NK Maribor ellen 2-2-re 
végeztek a piros-kékek.

A Maribor az elmúlt huszonöt évben 
tizenhárom bajnoki címet szerzett 
hazájában, így az európai kupaporon-
don is rutinosan mozgó rivális várt 
Horváth Ferenc vezetőedző Vidijére. A 
találkozóra a szlovén gárda otthonában 
került sor, a fehérváriak az ausztriai 
edzőtáborból utaztak el a mérkőzésre. 
A találkozó első gólját a 27. perc hozta: 
egy jobb oldalról belőtt labdát Mendy 
öt méterről lőtt a Vidi kapujába. A 

kifejezetten jó hétvégét produkált: 
a férfiak döntőjében harmadik he-
lyen végzett. „Nagyon örülök, hogy a 
selejtezőben és a döntőben is jól ment 
a vívás. Kifizetődik, hogy mostanában 
sokat edzünk Pesten a párbajtőr-válo-
gatottal, és már az ellenfeleket is job-
ban kiismertem. A lovaglásomban és 
a lövészetben is maradt néhány pont, 
de ezek apróságok, összességében elé-

gedett vagyok!” – mondta Demeter, 
aki csak tizenkét ponttal maradt 
el a győztes Marosi Ádámtól. Nem 
mellesleg alighanem az olimpiai 
bronzérmes öttusázó lesz Bence 
legkomolyabb ellenfele az olimpiai 
indulásért folytatott küzdelemben.
A felkészülés külföldön folytatódik: 
szerdától Barcelonában készülnek a 
válogatottak.

42. percben aztán emberelőnybe 
került a Videoton. Feczesin egyedül 
mehetett kapura, az egyik visszafutó 
védő azonban földre vitte a fehérvári 
támadót, villant is a piros lap. A 47. 
percben kihasználta létszámfölényét 
a piros-kék gárda, Heffler bal oldali 
beadását Feczesin tíz méterről fejelte 
a szlovén kapuba. Hat perccel később 
már a Vidinél volt az előny, a Haraszti 
elleni szabálytalanságért befújt bünte-
tőt Kovács István vágta a léc alá. Nem 
sokáig tartott az öröm, a 65. percben 
Tavares egy tizenhat méteres lövéssel 
egyenlített, kialakítva ezzel a 2-2-es 
végeredményt.
A Maribor elleni találkozót követően 
természetesen jönnek még felkészülési 
meccsek, szombaton 14 órakor például 
a Debrecen lesz a Vidi ellenfele. 
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Sűrű erdő a palánk alatt

A Körmend ellen Ryan Pearson volt a legeredményesebb, tizenhét pontig jutott

Nagy a harc a korongért – és a rájátszásért Herr Aniték az európai porondra készülnek

soMos zoltán

Lépeget a rájátszás felé a Volán Győzelem itt is, ott is
kaiser taMás kaiser taMás

Reménytelen helyzetben voltak a körmendiek, 
amikor megpróbáltak közel jutni az Alba Fehér-
vár gyűrűjéhez a kosárlabda-rangadón. Főleg 
remek védekezésével nyert a Dzunics-csapat.

Ez volt az igazi Dzunics-féle 
védekezés! Az Alba mesterének 
védjegye a rendkívül sok láb-

A Fehérvár AV 19 három meccs után két győze-
lemmel, hét ponttal az alsóház második, tehát 
rájátszást érő helyén áll. Pénteken a legna-
gyobb rivális Klagenfurt vendége lesz a Volán.

Három meccsen, tehát nagyjából a tízkörös 
EBEL-középszakasz harmadán van túl a Fe-
hérvár AV 19. Az összkép nem rossz. Az első 
mérkőzésén a Volán a Grazot verte itthon, 
hosszabbítás után. Tegyük hozzá, kár azért az 
elhullajtott pontért! Vasárnap, a középsza-
kasz második találkozóján igen imponáló 
eredményt ért el a rájátszásba vágyó alakulat: 
a Fehérvár 4-0-ra győzött Ljubljanában. Ked-
den pedig az alsóházat vezető Villach vendé-
geként volt jelenése Kovács Csabáéknak. Bár 
a meccset 4-3-ra elvesztette a csapat, az utolsó 
harmadban látott játékra lehet építeni. Ebbe 

Halad céljai felé a Fehérvár KC. Tápai Szabináék a 
bajnokságban és a Magyar Kupában is győztek.

Lendületben van a Fehérvár KC! Január 3-án a 
csapat kikapott ugyan Győrben, azóta azonban 
folyamatosan nyer. Tegyük hozzá, hol jobb, hol 
kevésbé jó játékkal. De a lényeg, hogy Bakó 
Botond tanítványai szorgosan gyűjtögetik a 
pontokat a bajnokságban. Legutóbb hazai 
pályán az MTK-t sikerült legyőzni. A vártnál 
ugyan szorosabb lett a végeredmény (25-23), 
de ezért a győzelemért is két pontot adnak, így 
a csapat jelenleg stabil hatodiknak mondhatja 
magát 15 ponttal. Ráadásul a fővárosiak ellen 
ismét ott volt a pályán a sérülés miatt fél évet 
kihagyó Tilinger Tamara.
Az FKC játékoskerete a héten tovább erősödött: 
a macedón Elena Gjorgjievszka egy egymeccses 

Sportműsor
Az előttünk álló napok ismét izgal-
mas meccseket hoznak Székesfehér-
vár csapatai számára. A Fehérvár 
KC női kézilabdacsapata néhány 
napon belül kétszer is pályára 
lép, teszi mindezt két különböző 
sorozatban. Kezdésként a Magyar 
Kupa nyolcaddöntőjében a Moson-
magyaróvári KCSE-vel játszottak 
Tilingerék – a mosonszolnoki 
találkozót a Fehérvár TV felvételről 
csütörtök este 20:20-tól közvetíti. A 
hétvége már Debrecenben találja a 
csapatot, a Loki otthonában sorra 
kerülő bajnokit szintén felvételről, 
vasárnap 20:50-től nézhetik meg a 
csapat szurkolói.
A TLI-Alba Fehérvárra is idegenbeli 
bajnoki vár a hétvégén. A Körmend 
elleni rangadót könnyedén nyerő 
Dzunics-legénység a tabella utolsó 
előtti, tizenharmadik helyén álló 
MAFC vendége lesz. A remélhetőleg 
biztos fehérvári sikert hozó találko-
zó a vasárnapi ebéd levezetése lehet 
a Fehérvár Televízió képernyője 
előtt: a találkozót felvételéről 13:50-
től közvetítjük.
Akik élőben szurkolnának, de in-
kább az otthon melegében, nekik egy 
kiváló jégkorongmeccset ajánlunk: 
az EBEL középszakaszának kere-
tében vasárnap 17:30-tól a Villach 
gárdáját fogadja a Fehérvár AV 19 az 
ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokban. 
Nincs más teendő, csak a www.sze-
kesfehervar.hu oldalra kattintani!
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munkával, kőkemény fizikummal 
megvalósított, az ellenfélnek sem-
miféle utat nem engedő, palánk alá 
besűrűsödő elhárítás. Amely ellen 
a kinti dobások ugyan jelenthetnek 
megoldást, de a Körmendnek az 
sem ment, illetve a sokat forgatott 
fehérvári állomány fürgébb tagjai 
a mesterlövészekre is sokszor kiér-
tek. Így nem csoda, hogy a máso-

dik negyedben, amikor a rangadó 
eldőlt, csupán nyolc pontra volt 
képes az amúgy attraktív játékra 
képes ellenfél, az Alba pedig gond 
nélkül húzta be a győzelmet. 
Sokszor hiányoltuk a közvetlen 
riválisok elleni sikereket, hát most 
maga mögé utasított egy ilyen 
csapatot a Fehérvár! És a statisztika 
elárulta: ezt igazi csapatmunkával 
tette. Ryan Pearsonnak volt egy ki-
váló sorozata, amivel a dobott pon-
tok számát tekintve kiemelkedett, 
de amúgy tényleg mindenki magas 
szinten tett hozzá a sikerhez. Mást 
ne mondjunk, négy játékos is volt, 
aki hat lepattanót szedett le, sok 
assziszt is jellemezte a támadáso-
kat, tehát koncentráltan és a mási-
kat (is) helyzetbe hozva játszottak 
Spurlockék. Ez – az állomány 
ereje alapján – szinte garancia a 
győzelemre, hazai pályán minden-
képpen. Pláne, ha még olyan plusz 
is kerül a közösbe, mint az ifjú Fili-
povics öt pontja, akit nagyszerűen 
vettek be a játékba a rutinos társak. 
Az Alba 88-72-re verte a Körmen-
det, ezzel a két csapat összeveté-
sében már jobban áll. Most pedig 
elvileg könnyebb meccs követ-
kezik, bár a MAFC okozott már 
meglepetést ebben az idényben. A 
műegyetemisták ellen szombaton, 
17.30-kor lép pályára az Alba a 
felújított újbudai Gabányi Sport-
csarnokban.

a húsz percbe 0-3-mal fordult a gárda, innen 
jött vissza egy gólra, sorsát pedig végül egy 
üreskapus találat pecsételte meg. 
Hannu Järvenpää vezetőedző az ered-
ménnyel természetesen nem, a fehérvári 
játékkal és harciassággal azonban elégedett 
volt. Mindkettőre szükség lesz újra pén-
teken, amikor a csapat a rájátszásba jutás 
szempontjából legnagyobb ellenfelének ott-
honában, vagyis Klagenfurtban lép pályára. 
A két együttesnek egyaránt hét pontja 
van, igaz a rekordbajnok eggyel keveseb-
bet játszott eddig. A találkozónak külön 
pikantériát ad Sofron István. A Volán-ne-
velés hazatérése nem sokon múlt, végül 
azonban nem tudott megegyezni a fehérvári 
menedzsmenttel, így Klagenfurtban kötött 
ki. Sofi ellenfélként először játszik majd 
korábbi csapata ellen. Érdekes találkozó 
lesz hát a pénteki, több szempontból is.

váci „kaland” után érkezett a Bajnokok Váro-
sába, és másfél évre írt alá. Gjorgjievszka job-
bátlövő, macedón válogatott, és nem mellesleg 
Bajnokok Ligája-győztesnek mondhatja magát. 
Magyarországra igazolása előtt a BL-szereplő 
Nagybánya játékosa volt, egy hónapja azonban 
szerződést bontott a máramarosi csapattal, nem 
érezte jól magát.
Hogy Fehérváron jól érzi-e magát, az nyilván 
nagyban függ majd az eredményektől, illetve at-
tól, hogy az FKC kilép-e a nemzetközi porondra 
a következő szezonban. Nos, ebbe az irányba 
jelenleg még két út is vezethet, a bajnokság 
mellett a kupából is kvalifikálhatja magát Eu-
rópába a gárda. Szerdán a Mosonmagyaróvár 
vendégeként a Magyar Kupa nyolcaddöntőjé-
ben végig vezetve, magabiztosan nyert a Fehér-
vár 25-20-ra. Szombaton pedig már Debrecen-
ben kell bizonyítani: a Loki otthonából elhozott 
két pont sokat érne a végelszámolásnál.
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2016. 1. 30. SZOMBAT
 

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:25 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:25 Bajnokok városa – ism.
10:55 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Antal István

11:20  Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:		Szabó	
Petra.	Vendég:	Hexina

11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Jákob János

12:40  Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

13:05 Köztér – ismétlés 
13:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Stefkó	

Krisztina.	Vendég:	
Csetényi Attiláné

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Dániel Gábor

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés 
15:30	 Krinolin,	turnűr,	halcsont	

– a babák és a divat 
I. rész – ismétlés 

16:40 II. Fehérvári 
Ifjúsági	Feszt

18:00 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Matus György

18:30	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!

19:20 Üzleti negyed
19:50		Miami	Vice	–	am.	

bűnügyi	sorozat	
(12) 10.rész

20:50	 Fehéredő	múlt	–	
dok.	film	III.rész	

22:30 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:50 Képes hírek, benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2016. 1. 31. VASárnAp

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:20 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Matus György

10:45	 Együtt	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Antal István

11:40	 Agrárinfó	–	ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Szabó	

Petra.	Vendég:	Hexina
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:00 Köztér – ismétlés
13:35	 A	Fehérvár	TV	

archívumából 
13:50 Alba Fehérvár – MAFC 

kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

15:10	 Seuso-kedd	–	Rejtélyek	
nyomában IX. rész

16:20 Napi színes
16:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Jákob János

17:00 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Stefkó	
Krisztina.	Vendég:	
Csetényi Attiláné

17:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Horváth Emil

18:30	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

19:00 A hét hírei 
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50	 Miami	Vice	–	am.	

bűnügyi	sorozat	
(12) 11.rész

20:50 Debrecen – FKC  
kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:20 A hét hírei 
22:40 Képes hírek – benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

2016. 2. 1. 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 hét 
hírei ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

egész órakor a Híradó 
1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.		Vendég:	
Horváth Emil

17:00 Üzleti negyed – ismétlés
17:30 A Fehérvár Tv 

archívumából
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Mits Márton

18:30	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!

19:45	 Agrárinfó	
20:15 Hírek
20:20	 Fehérvár	AV19	–	Villach	

jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés 

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

2016. 2. 2. Kedd

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	 Agrárinfó	–	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:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	
Mits Márton

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

Marietta.	Vendég:	
Farnady Judit

18:30	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális 

magazin 
20:15 Hírek
20:20	 „Szép	dalra	zendülj!”–	

a	Vox	Mirabilis	
Kamarakórus koncertje

21:30	 Fülöp	Attila,	a	bodajki	
fegyvergyűjtő

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

2016. 2. 3. SZerdA 

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Paletta – 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

15:20	 „Szép	dalra	endülj!”	
– ismétlés 

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Leffelholcz	
Marietta.	Vendég:	
Farnady Judit

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

Lajos.	Vendég:	
Berta Mária

18:30	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa – 

sportmagazin 
20:15 Hírek
20:20	 Fehérvár	AV19	

– Debrecen 
jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

2016. 2. 4. CSüTörTöK
 
00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Bajnokok városa 
– 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:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	
Berta Mária

17:00 Bajnokok városa 
– ismétlés

17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Szabó	

Miklós	Bence.	Vendég:	
Benkő	Andrea

18:30	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45	 Együtt	–	családi	magazin
20:15 Hírek
20:20 A tánc világnapja
21:40 Fény-szín-harmónia
22:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés

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

2016. 2. 5. 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:	Szabó	
Miklós	Bence.	Vendég:	
Benkő	Andrea

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

Lajos.	Vendég:	
Mózessy Gergely

18:30	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – közéleti magazin
20:00 Honvéd7 – honvédelmi 

magazin
20:15 Hírek
20:20	 Krinolin,	turnűr,	

halcsont – a babák 
és a divat I-II. rész 

22:30 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

23:00 Köztér – ismétlés 
00:05 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: február 1. 20:20 Fehérvár AV19–Villach jégkorongmérkőzés közvetítése felvételről

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.

Székesfehérvári Kegyeleti Központ

KEGYELETI ÜGYINTÉZŐ
munkakörbe munkatársat keres.

Állás megnevezése:
• Kegyeleti ügyintéző

A leendő munkatárs fő feladatai:
• Temető üzemeltetési adminisztratív feladatok ellátása
• Ügyfélfogadás
• Sírhely értékesítés
• Nyilvántartások vezetése
• Táblázatkezelés, szövegszerkesztés
• Általános ügyintézés

A munkakör betöltésének feltétele:
• Középfokú végzettség
• Empátia készség
• Fokozott pszichés terhelés elfogadása
• Magabiztos, felhasználói szintű számítógépes ismeret (Word, Excel)
• Megbízhatóság, jó problémamegoldó képesség
• Felelősségteljes munkavégzés

Előnyt jelent:
• Hasonló területen szerzett tapasztalat
• B kategóriás jogosítvány

A munkavégzés helye:
• Székesfehérvár, Béla úti köztemető (Béla út 1/b) üzemeltetési iroda

Amit kínálunk:
• határozatlan idejű, heti 40 órás munkaviszony
• választható Cafeteria elemek
• kiegyensúlyozott, segítőkész csapat

Jelentkezés módja:
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az oneletrajz@varosgondnoksag.hu 
e-mail-címen, tárgyban „kegyeleti ügyintéző” feltüntetésével, 2016. február 
1. napjáig lehet.

A SZÉPHŐ Zrt. munkatársakat keres
az alábbi munkakörökben:

FŰTÉSSZERELŐ
Elvárások:

• központifűtés- és csőhálózat-szerelő szakmunkás végzettség
• 5 év szakmai gyakorlat
• B kategóriás jogosítvány

Előny:
• fényképes gázszerelői igazolvány
• épületgépészeti technikus tanfolyam

SEGÉDMUNKÁS
Elvárások:

• 8 általános iskolai végzettség

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk 
a humanpolitika@szepho.hu e-mail-címre 2016. január 24-ig!


