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Választókerületi
programok
Lakossági fórum a Vörösmartyban
Lakossági fórumot tartanak
február 15-én, hétfőn 16.30kor a Vörösmarty Általános
Iskolában. A fórum keretében
ismertetik a Ligetsor felújításának terveit és ütemezését,
valamint bemutatják a székesfehérvári közösségi közlekedésre vonatkozó új hálózat- és
menetrendterveket.
Az eseményen jelen lesz
Cser-Palkovics András polgármester, Kovács Béla Sándor
és Szigli István önkormányzati képviselők, Nagy Zsolt,
a Közlekedési Iroda vezetője,
Bozai István városgondnok,
Kovács Zsolt rendőr alezredes,
Szauter Ákos, a Széphő Zrt.
vezérigazgatója valamint Steigerwald Tibor, a Depónia Kft.
ügyvezető igazgatója
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Közélet

Benyújtották a költségvetés tervezetét

Látrányi Viktória, Stefkó Krisztina

Huszonegymilliárd forintnyi saját bevétel,
huszonhárom milliárdnyi fejlesztés, jelentős
tartalék. Címszavakban így lehetne összefoglalni
a város 2016-os esztendejét költségvetési szempontból. Több hónapos előkészítő munka eredményeként elkészült Székesfehérvár idei költségvetésének tervezete, amit az elmúlt héten pénteken
írt alá a város polgármestere. A székesfehérvári
képviselő-testület a február 12-i közgyűlésen
dönt majd a költségvetés elfogadásáról.

„A 2016-os költségvetés tervezete optimális működésre, ütemezett és fenntartható
fejlesztéspolitika megvalósítására ad
lehetőséget, mindezt továbbra is hitelfelvétel nélkül, jelentős tartalékkal.” – így

összegezte Székesfehérvár polgármestere a dokumentum tartalmát.
Cser-Palkovics András azt is elmondta, hogy folyószámlahitel-kerete sem
lesz a városnak. A költségvetés nem
számol már a kivezetett telekadóval.
Magánszemélyeknek továbbra sem
kell helyi adót fizetniük.
Minden eddiginél nagyobb összegű
fejlesztési forrásokat tartalmaz az idei
költségvetés. 2016-ban Székesfehérváron több mint huszonhárom és fél
milliárd forintnyi fejlesztés valósul
meg. Közel huszonegymilliárd forint
lesz a város összes saját bevétele, ebből
mintegy 12,7 milliárd forint az iparűzési adó, a várható építményadó pedig
1,8 milliárdos bevételt tesz majd ki.

Fotó: Simon Erika
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Tudta-e?

A 2011. évi államháztartási törvény
alapján az előkészített költségvetést a
tervszámokkal a jegyző adja át a város
polgármesterének, aki február 15-ig
benyújtja azt a közgyűlés elé.
Több mint 3,6 milliárd forint
szerepel a tartalékkeretben. Ezt
elsősorban uniós fejlesztések előfinanszírozására lehet fordítani. Az
általános tartalék kétszázötvenmillió forint. A felsőoktatási támogatási, fejlesztési tartalékkeret pedig
háromszázmillió forint. Az egyéb
tartalékok meghaladják a hatszázhatvanmillió forintot.
„Az Orbán-kormány által elfogadott
adósságkonszolidációnak köszönhetjük
azt, hogy a városnak ekkora tartaléka van. Ha az nem lett volna, akkor
Fehérvárnak az idei évben közel 3,7
milliárd forintot kellett volna hiteltörlesztésre fordítania.” – emelte ki
Cser-Palkovics András. A polgármester azt is elmondta, hogy számos olyan elem található a költségvetésben, ami ellenzéki javaslatra
fogalmazódott meg, ezért is bízik
abban, hogy nagy támogatottsága
lesz a büdzsének a közgyűlésben.

Nézze meg videó-összeállításunkat a
www.fehervartv.hu oldalon! Február
12-én a közgyűlést reggel 8 órától
élőben közvetíti a Fehérvár Televízió.

Fontos dokumentum, mely meghatározza Fehérvár mozgásterét. A Városházán adta át Bóka
Viktor jegyző a költségvetés-tervezetet Cser-Palkovics Andrásnak.

Összeolvad a múzeum és a képtár
Látrányi Viktória, Szabó Miklós Bence

A képtár városi fenntartású intézményként működik évtizedek óta –
viszont mostanra a korábbi megyei
múzeum is a város fenntartásába
került – a tulajdonjogot tekintve is.
Ez indokolja a két intézmény integrációját. A két városi fenntartásban
működő intézményben szeretnék
szakmai és szervezeti tekintetben
is összehangolni a munkát. „Most
már nincs városi, megyei vagy állami
múzeum Székesfehérváron. Minden a
város fenntartásában van. Jó lenne a
munkát szakmai és szervezeti tekintetben is összehangolni. Ezért javaslom a
két intézmény összevonását. A város
vezetése a közművelődési és közgyűjteményi intézményeket hatékonyabb
formában, a város stratégiai kulturális
céljainak elérése érdekében szeretné
működtetni. Célul tűztük ki ezért a
közgyűjteményi intézményrendszer áttekintését. Az erről szóló előterjesztést

Kép: Pintér Norbert

Pénteken dönt a képviselő-testület arról,
hogy a jövőben a Városi Képtár – Deák-gyűjtemény a Szent István Király Múzeum
intézményi keretein belül működjön tovább.
Sem bércsökkenés, sem létszámleépítés nem
várható, bizonyos területeken új szakemberek
felvételére is sor kerülhet. Az önkormányzat
pedig számít mindkét jelenlegi vezető szakmai
munkájára. A múzeum igazgatói posztjára a
Humán Közszolgálati Szakbizottság február
11-i ülésén ír ki pályázatot. A tervek szerint
a közgyűlés április elsején fog dönteni az új
igazgató személyéről.

Intézményi integráció – pénteken dönt a képviselő-testület

a közgyűlés még januárban egyhangú
döntéssel elfogadta. Most pedig megkezdjük a koncepció végrehajtását.”
– mondta el lapunknak Cser-Palkovics András.
A feladatellátás biztonságát szolgálja, hogy az elmúlt időszakban
az önkormányzat tulajdonába

kerültek a múzeum korábban
állami tulajdonú ingatlanai is.
A polgármester és a múzeum
irányítását ellátó igazgatóhelyettes
is hangsúlyozta, hogy elbocsátások
nem lesznek az összeolvadás miatt:
„Általános vélemény, hogy egy ilyen
átszervezés álláshelyek leépítésével

jár. Itt erre nem fog sor kerülni, hiszen
a Munka Törvénykönyve szerinti
jogutódlással kerül át a Városi Képtár
a múzeumhoz. Ez azt jelenti, hogy a
meglévő álláshelyek nemcsak megtarthatók, de nagy valószínűséggel újabb
álláshelyek is létesülnek. Az integrált
múzeumban tehát sem bércsökkenés,
sem létszámleépítés nem lesz, sőt bizonyos területeken új szakemberek felvételére is lehet számítani.” – mondta el
Kulcsár Mihály.
Az önkormányzat integráció
kapcsán kiadott közleményéből
kiderül az is, hogy az infrastruktúrát is szeretnék egységesíteni. A
Modern Városok Program keretében megújuló Fekete Sas Szállóban
megvalósulhat a közgyűjtemények
kiállítási tevékenységéhez kapcsolódó, megfelelő színvonalú kiállítótér kialakítása. Az új szervezeti
keretek között pedig szélesedhet
az együttműködés az oktatási
intézményekkel, átláthatóbb,
egységesebb tematikájú múzeumpedagógiai programok kínálhatók
számukra.
A közgyűlés pénteki ülésén várhatóan megerősíti korábbi, 2013-as
határozatát, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumától át kívánja
venni a Fejér Megyei Művelődési
Központ fenntartását, hiszen az
intézmény a területi szolgáltatás
mellett a város lakói számára
széleskörű, Székesfehérvár mindennapjait meghatározó kulturális,
közösségi munkát végez.
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Parkolóbővítés és alternatív energia
A városban négy helyen kezdődtek parkolóhely-bővítési munkálatok a közelmúltban.
Összesen harmincöt új parkolóhelyet alakítanak
ki április végéig a Mancz János utcában, az Ybl
Miklós utcában és két palotavárosi területen:
a Kelemen Béla utca és a Bátky Zsigmond utca
kereszteződésében, valamint a Cserepes közben.

Új buszmenetrend készül

értek. A jövőben ezért azoknak
a murvás parkolóknak a korszerűsítését végzik el, amik jelenleg
porosak, sárosak.
Szintén a Palotavárost érintő fejlesztés, hogy napelemeket telepítettek a Bátky Zsigmond utca 3-as
számú lépcsőház tetejére. A beruházást a lakók fele részben saját
forrásból, fele részben az OTP Bank
által kiírt környezetvédelmi pályázaton elnyert összegből valósították
meg. A lépcsőház tetejére telepített
tizenhat panel arra alkalmas, hogy
a lakásokon kívüli, közös áramfogyasztás körülbelül nyolcvan százalékát megtermelje, így éves szinten
150-200 ezer forintot tud spórolni a
lépcsőház – mondta el Óber László
közös képviselő.

Fotó: Bácskai Gergely

Mint azt Viza Attila, a Palotaváros
északi részének önkormányzati
képviselője elmondta, a lakótelepen nagy gondot jelent a
parkolóhelyek szűkössége. Az
önkormányzat a Városgondnokság
munkatársainak a segítségével az
évek során feltérképezte azokat
a helyeket, ahol lehetőség volt
parkolókat kialakítani. Ezeknek a
helyeknek azonban most a végére

A napelempanelek a lépcsőház éves energiafogyasztásának mintegy négyötödét váltják ki
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Bácskai Gergely
A szekesfehervar.hu honlapon jelent meg a
város új hálózat- és buszmenetrend-tervezete,
melyhez a szakemberek folyamatosan várják a
fehérváriak véleményét.

Az új számozás szerint az egy
számjegyű vonalak a körjáratokat
jelölik, a három számjegyű vonalaknál pedig az első számjegy a
kiindulási állomás, a második és
harmadik számjegy pedig a végállomás illetve az elért városrész sor-

számát jelöli. Például a 109-es járat
a Szedreskerti végállomásról indul
és az Alba Ipari Zónába, a Babér
utcai végállomásig közlekedik.
A tervezettel kapcsolatban a
fehérváriak konstruktív véleményére számítanak a szakemberek.
Az észrevételeket, javaslatokat a
buszmenetrend@szekesfehervar.
hu e-mail-címen várják. A tervezet
még kisebb mértékben módosulhat, és a menetrendi időpontok
változhatnak az egyeztetések és a
beküldött javaslatok alapján.

Fotó: Bácskai Gergely

Stefkó Krisztina

FehérVár

A 26A helyett három járattal is közlekedhetünk majd: a 214-es ugyancsak a Jancsár utcából
indul, viszont a Kassai úton kívül a Béla útra is eljuthatunk majd vele. A 414-es a Csapó utcából
a Skála és a Széna tér érintésével megy ki a Kassai útra, a 110-essel pedig a Szedreskertről
juthatunk el az Öreghegyre és a Köfémre.

FehérVár
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Vigasságcsinálók bálja

Vakler Lajos

A reformkortól a vigasság és a tánc is magyar, ahogy Széchenyi megálmodta

vigasságcsinálók bálja hagyományát történelmi örökségnek tartja,
amit nem másnak, mint Széchenyi Istvánnak köszönhetünk:

„Ebben az esztendőben ünnepeljük
Széchenyi István születésének 225.
évfordulóját. Az emlékévben arra is
gondolnunk kell, hogy ő volt az, aki

Marcsi a szomszédból

Harsan a farsang
Vakler Lajos

Fotó: Simon Erika

Vasárnap este a Malom utcai táncházban harsant
a farsang. Az Alba Regia Vegyeskar egy egészen
kivételes farsangfarki hangversenyre invitálta
a kórusmuzsika kedvelőit. A vegyeskar Kneifel
Imre vezényletével és meghívott vendégeik,
Zemlényi Eszter és Csóri József énekművészek
közreműködésével könnyed dalokkal örvendeztette meg a klasszikus zene szerelmeseit.

Vidám, farsangvégi hangverseny volt

„A cím játékos kedvből született, ezen a
vasárnapon utoljára harsan a farsang,
a táncnak és a mulatságoknak egy időre
vége. Úgy gondoltuk, hogy a farsang
végén koncerttel köszöntjük közönségünket, akik azért jöttek, hogy egy vidám
hangversenyt hallhassanak. Elég széles
körből merítettük a műveket, olyan zeneszerzőktől válogattunk, akik kapcsolódnak az ünnepi kultúrkörhöz.” – mondta
el lapunknak Kneifel Imre.
A Rossini, Verdi, Haydn, Erkel, Bartók böjt előtti, nagy ívű dallamaival
búcsúzó farsangvasárnapi hangverseny kiváló alkalom volt arra, hogy
újra megtapasztalhassuk, miért is
Székesfehérvár a kórusmuzsika
egyik fellegvára hazánkban.

Borbás Marcsi, Magyarország legnépszerűbb
gasztronómiai műsorának angyala volt a
Viktória Rehabilitációs Központ portrébeszélgetés-sorozatának szerdai vendége.

Az országjáró gasztroangyal, aki
idestova két évtizede kóstolt bele
először a televízió világába, eljött
hozzánk. Az a Borbás Marcsi, aki
élt a sors adta lehetőséggel, és olyan
értéket hozott létre, amely nemcsak
a magyar gasztronómia aranykorának emlékeit, értékeit, étkeit
gyűjti csokorba, de újragondolja a
közismertet is. Ő bevallottan nem
Gordon Ramsey, még csak nem is
Jamie Oliver, nem akar úgy sütni,
mint Buddy. Megmaradt egyfajta
összekötő kapocsnak Krúdy világa
és közöttünk. Egyszerre nagymamánk és mi magunk. Teszi mindezt
végtelenül egyszerűen, mindenfajta
kimódolt, művi allűröktől mentesen, olyan minőségben, hogy mosolya soha nem kényszeredett vagy
kínosan semmitmondó. Gasztroangyal mivolta természetes, szakmai
alázata pedig arra ösztökél minden
botcsinálta gasztromániás követőt,
hogy elkezdjen végre merészen
visszatérni önmagához.
„Nagyon jó irányba megy a csúcsgasztronómia is. A fülétől a farkáig – ez volt
a jelszó 2015-ben. Ők is rájöttek arra,
hogy nemcsak a bélszín, nemcsak a borjúfarok, nemcsak a flancos alapanyagok
a menők, hanem egységben kell gondolkodni. Én a házi konyhát képviselem!
A csúcsgasztronómia is nagyot fordult,
ma már a tájjellegű ételek kerülnek

Vakler Lajos

Fotó: Simon Erika

Vakler Lajos

Prémium
jótékonysági bál

„Én a házi konyhát képviselem!”

előtérbe. Ma Magyarországon nagyon
sok fiatal, tehetséges séf van. Hosszú
évekig nagyon idegesített az, hogy
nekik csak a messziről jött étel volt a
menő. Ma már ők is a magyar konyhát
favorizálják. Jó érzés azt mondani, hogy
nekem volt igazam, hogy ne távol-keleti,
ne francia konyhát csináljunk, hanem
tartsuk meg az ételeinket! Jókainak
volt egy harminckét ételből álló listája,
amiket féltett, hogy el fognak veszni,
pedig ezek a magyar gasztronómia
gyöngyszemei. Én is azért küzdök, hogy
az a csaknem kétezer recept, amit az
idők során összegyűjtöttem, megmaradjon a jövőnek.”
Viktóriás receptjei, gondolatai arról
győztek meg bennünket, hogy igenis léteznek szárny nélküli angyalok,
konyhatündérek, s ha mégsem, az
se baj, itt van nekünk a bűbájos
Marcsi a szomszédból!

Szombaton rendezték meg a Magyar Király Szállóban a Fejér Megyei Hírlap Prémium jótékonysági
bálját. A vendégek között helyet
foglalt Károlyi György, hazánk párizsi nagykövete, L. Simon László,
a miniszterelnökség államtitkára,
Törő Gábor és Varga Gábor országgyűlési képviselők és Cser-Palkovics András, Székesfehérvár
polgármestere is. L. Simon László
köszöntőjében kiemelte: a bálon
összegyűlt adomány sokat segít
abban, hogy megkezdődhessék az
ercsi Szapáry-kastélyban található
Eötvös József-műemlékegyüttes
rekonstrukciója. A házigazdák,
Elekes András lapigazgató főszerkesztő és Szabó Miklós, a Pannon
Lapok Társasága elnöke bevezető
gondolatai után Ruff Nikolett, a
Fehérvár Hangja elmúlt évi különdíjasa, majd az est sztárvendége,
Malek Andrea műsorát hallhatták a
vendégek.

Fotó: Kiss László

Dologtiltó Dorottya napján –
amikor az asszonyok nem dolgozhatnak, nehogy megfájduljon az
ujjuk – az Alba Regia Táncegyüttes
meghívására zsúfolásig megtelt a
Táncház nagyterme. A farsangfarki
sokadalom fergeteges hangulatú
mulatsággal búcsúztatta a telet.
Juhász Zsófia, a vendéglátó Alba
Regia Táncegyesület elnöke fontosnak tartja, hogy a táncegyüttes
ápolja a hagyományt: „Az Alba
Regia Táncegyüttes őrzi a tradíciókat
azzal, hogy ilyen módon is köszönti
a tavaszt. Ezen a napon mindenkinek
lehetősége van arra, hogy megmutassa magát, hiszen az este nemcsak
a hagyományőrzésről szól, hanem a
buliról, ahol barátainkkal, családjainkkal bensőséges, oldott hangulatú estén
ünnepelhetünk.”
Botos József, akinek elévülhetetlen érdemei vannak a székesfehérvári néptáncmozgalom
megteremtésében, a táncegyüttes
egykori művészeti vezetőjeként a

Fotó: Simon Erika

Az Alba Regia Táncegyüttes ez évben is
megrendezte télbúcsúztató, tavaszköszöntő
mulatságát, a vigasságcsinálók bálját. A Malom
utcai Táncházban a táncosok mellett a kultúrakedvelő székesfehérváriak is köszöntötték a
farsangfarki tradicionális eseményt.

a Hitel című gazdasági és iparfejlesztési munkája mellett megteremtette
annak a lehetőségét, hogy a magyar
tánc is teret nyerhessen jeles ünnepeinken. Amikor a reformkorban a
Habsburgok Budapesten rendezték
báljaikat, ahová a magyar főurak
is meghívást kaptak, ő volt az, aki
éjféltájt rendszeresen előhozakodott
azzal, hogy miért nincs magyar tánc
a táncrendben. Egyik alkalommal az
Orczy testvérek, akik a parasztjaiktól
megtanulták a magyar csárdást, a bálozók legnagyobb ámulatára eljárták
azt. A tánc olyan improvizatív volt
– szabálytalan magyarnak nevezte
a köztudat – hogy azt tartották, halandó ember nem is tudja megtanulni
Akkor találta ki, írta meg Szőllősy
Szabó Lajos és Rózsavölgyi Márk
azt a körtáncot, amit ma palotásnak
hívunk. Azóta – és a forradalom
bukása után különösen – a magyar
tánc nem hiányozhat egyetlen bál
táncrendjéből sem.”
A rendezők természetesen gondoskodtak arról, hogy a közösség
méltó módon ünnepelhessen:
nyitótáncként a táncegyüttes
a Mozdulatlan legendák című
táncjátékából mutatta be a vérpezsdítő, fergeteges és méltósággal teli
magyar táncát, ami után jöhetett
a felszabadult, jókedvű mulatság,
kivilágos kivirradtig.

Az adományokat jótékony célra fordítják

Vakler Lajos
Soha nem látott, fergeteges bulival búcsúzott a téltől a
legendás Gorsium együttes. A Szent István Művelődési Ház
sokat látott falai is beleremegtek az egyáltalán nem köznapi
ovációba, ami a fehérvári csapatot fogadta.

Különleges este volt, annyi szent, hiszen ritkán
vagy éppenséggel soha nem fordul elő, hogy
a táncra vágyó, dalra váró társaságok és az ő
zenekaruk ennyire egymásra talál. A város
könnyűzenei életének ikonjai újra átélhették a
hőskor legszebb pillanatait.
Mikó Péter számára az ügyvédi talár mellett a
billentyűk jelentik a kiteljesedést: „Megfelel a valóságnak, ha azt mondom, hogy a mi
nemzedékünk, a mi zenekarunk tagjai egy igazi
nagy generációt képviselnek. A hatvanas évek
nemzedéke ma is irányadó, hiszen kiváló zenészek
kerültek ki abból a korból. Fontos, hogy tudja
mindenki, ennek a zenekarnak a tagjai nemcsak
tánczenével foglalkoztak, hanem komolyzenét is
tanultak, zenei iskolába járva művelték magukat,
ami azt jelenti, hogy nálunk a minőség is adott. Én
a József Attila Gimnáziumba jártam, a gimnázium
előtt és azokban az években nyolc évig zongoráztam, csellóztam, klarinétoztam. Ott találkoztam
össze azokkal a fiúkkal, akikkel rögtön megtaláltuk
egymást a zene terén. Közéjük tartozott Charlie,
aki alattam járt gimnáziumba, Szabó Laci, Székely
Iván, Bodor András és mások. A mi életünk abból
állt, hogy igyekeztünk jól tanulni, és a zene volt a
mindenünk. Jó érzéssel koncertezünk, hiszen a régi
barátság nem kopott meg mára sem. Szép volt az
ifjúságunk, ezért vagyunk ma is fiatalok, és az a kö-

Kultúra

Éljen a nosztalgia!
zönség, akik eljönnek hozzánk, nem csalódhatnak.”
Szőke Jenő sem a dobbal keresi a kenyerét, bár
rutinja és technikai tudása révén bízvást megtehetné: „Háromévesen kezdtem, mint ifjú cintányéros, majd hatévesen kerültem zeneiskolába,
ahol zongoráztam. Ezután tangóharmonikáztam.
A hatvanas években, mikor Fehérvárra kerültem,
természetes volt számomra, hogy zenélek. De
akkor már gitároztam. 1965-ben játszottam először
zenekarban. A Fantom együttes vokális csapat
volt. Játszottunk Beatles-, Beach Boys-, Rolling
Stones-számokat. 1968-ban alakult meg az Alba
zenekar. Mikó Péterrel, D. Nagy Lajossal, Luival,
Juhász Gyulával, Jocóval játszottunk együtt. 1970-

ben, amikor a Gorsium megalakult, már harmadéves műegyetemista voltam. Azt gondoltam, nem
folytatom, mert a tanulás fontosabb számomra.
Aztán eltelt három hónap, és Péter hívott vissza.
Igent mondtam, és azóta is itt vagyok.”
Paizer Gordon Györgynek nehéz feladat jut
osztályrészül koncertről-koncertre, hiszen a
sztárvendégek előtt és után kell énekelnie. Jelen esetben D. Nagy Lajos és Horváth Charlie
az a két énekes, akivel együtt került fókuszba,
frontemberként. Nos, a Gorsium együttes
filozófusa ezúttal is remekül megoldotta a
leginkább földönkívülieknek való feladatot.
Nem hiába mondják, őt a kihívás élteti: „Ha a

Fotó: Kiss László

közéleti hetilap

D. Nagy Lali és a Gorsium évről évre elvarázsol bennünket
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csend a bölcsesség kerítése, akkor a zene egy ajtó az
értelemhez és a szívhez. Úgy gondolom, hogy ezen
az ajtón minden alkalommal meg tudjuk keresni az
utat az érzelmekhez és a szívhez. Fontos, hogy a
közönség ezt észleli, ezért is szeret, elfogad minket.
Ez az isteni ajándék, nem a hatalom, nem a vagyon.
Ami a Gorsiumot illeti, olyan elképesztő kötelék
tart össze minket, amit saját példámon egyszerűen
meg tudok világítani. Állok a színpadon, és amikor
elkezdem a nótát, akkor hallom, hogy Péter suttog
valamit: nehogy eltévedj, Gordon! Odanézek Gyuszira, harmóniát ad. Balra nézek, látom a Kölyök
huncut szemét. Hátranézek a Jocóra, mosolyog rám.
No, ez a barátság, ezt jelenti nekem a Gorsium!”
Az egyik csúcspont természetesen Horváth
Charlie volt, aki előtt bátran leborulhat
mindenkori közönsége. Az a fajta emberi varázslat, ami készségszinten a sajátja, ámulatra
késztet minden rajongót, fiatalt vagy őszülő
halántékút egyaránt. D. Nagy Lajos, mindenki
Lalija pedig a világ legtermészetesebb módján
idézte meg önmagát, azt a fényességes időszakot, amikor mint legkisebb királyfi, elindult
Fehérvárról, hogy elérje az Óperenciás-tengert: „Ez volt az első profi zenekarom, előtte csak
iskolai zenekarokban játszottam. A Péter mellett
tanultam meg zenélni, ő volt az, aki folyamatosan
bátorított, miközben elmondta azt is, ha valamit
rosszul csináltam. Így tanultam meg a pontosságot,
azt, hogy ami le van írva, azt úgy kell előadni, az
szent. Ezt kaptam hozományul tőlük, ezt vittem
tovább a Bikinibe.”
Az este méltatására elfogytak a jelzők. Legyen
elég, hogy ez a koncert nem a múltban révedezés
estéje volt, sokkal inkább egy ízig-vérig mai buli.

Bővülő kéttannyelvű képzés
A Comenius Iskola 2016. szeptember elsejétől német-magyar
két tanítási nyelvű gimnáziumi képzést is indít, a régóta meglévő
angol-magyar mellé.

Az országos angol nyelvi versenyeket követően, első ízben rendeztek a 7-8. évfolyamnak szóló
német szövegértési versenyt a Comeniusban. A 90 induló négy kategóriában mérhette össze tudását.

A rendezvényen nem csak fehérvári és megyei, hanem megyén
kívüli (pl.: keszthelyi, esztergomi,
szekszárdi) nemzetiségi és két
tanítási nyelvű általános iskolák
diákjai is részt vettek.

A tét nagy volt, minden kategóriában az első helyezett térítésmentesen tehet szóbeli ECL
nyelvvizsgát az ország bármely
vizsgahelyszínén.
A verseny fővédnöke Heinz
Bernard az osztrák oktatási és kulturális minisztériumi tanácsadó
volt. Míg a diákok az írásbeli és
hallás utáni teszteket, feladatokat töltötték, addig a felkészítő
tanárok szakmai előadást hallgattak, „a német, mint idegen nyelv
oktatása az óvodától a főiskoláig”
programról.
A rendezvény lebonyolításában, a németet második idegen
nyelvként tanuló és középfokú
nyelvi szinten beszélő Comeniusos diákok közreműködése kedves,
vendégszerető és példaértékű
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volt. Az izgalmakkal teli nap sikerességét mi sem bizonyítja jobban, hogy a résztvevők kérték,
sőt bíztatták a szervezőket az őszi
folytatásra.

Comenius
Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű
Gimnázium, Általános Iskola
és Óvoda
Székesfehérvár, Koppány u. 2/a
kettannyelvu@comenius.hu
22/512-133
www.comenius.hu
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A Vörösmarty Színház műsora
Play Strindberg
Február 12. és 14. 19 óra, Pelikán
Kamaraszínház
A velencei kalmár
Február 12., 13., 14. és 16. 19 óra,
Nagyszínház
Szutyok
Február 14. és 16. 19 óra, Kozák
András Stúdió
Balfácánt vacsorára!
Február 18. és 19. 19 óra, Nagyszínház
János vitéz
Február 19. 15 óra, Pelikán Kamaraszínház
Rejtélyes viszonyok
Február 20. 19 óra, Pelikán Kamaraszínház
Alba Regia Szimfonikus Zenekar
Február 20. 15. és 19 óra, Nagyszínház
Hamlet
Február 21. 17 óra, Nagyszínház

Népi gyermekjátszó és táncház
Február 13. 17 óra, Táncház
17 óra: Kézműves foglalkozás
18 óra: Népi gyermekjátszó Bókáné Zemancsek Edit
vezetésével
19.30: Táncházi mulatság Sipos Dániel vezetésével
Muzsikál a Galiba zenekar.

Programajánló

2016. február 11.

Feltöltődés és kikapcsolódás februárban is
Programok február 12-től 21-ig

Szabó Petra
Február 12.
Marosi Arnold-nap az I. világháború
jegyében
10 óra, Szent István Király Múzeum
Országzászló téri épülete
Megbocsájtás és megújulás
17.30, Szent István Hitoktatási és
Művelődési Ház
Sajátos, személyes hangvételű
előadás a házasság hete keretében,
Csókay András nemzetközi hírű
idegsebész és felesége, Ajtay Daniella
részvételével.
Bagdy Emőke Székesfehérváron
18 óra, Fejér Megyei Művelődési
Központ
Téma: férfi sors, női sors, párkapcsolati harmónia.
Aurora-koncert
21 óra, Fezen klub
Február 13.
Asszonyműhely
10 óra, Fehérvári Kézművesek Egyesülete
A résztvevők megismerkedhetnek a
tárolók és neszesszerek varrásával
és a cipzárak kézi és gépi beillesztésével.

Paraba farsang
20 óra, Paraba

tekinthető február 27-ig, a könyvtár
nyitvatartási idejében.

Cloud-koncert
21 óra, Fezen klub
A Cloud zenekar koncertje.

Mandics György előadása
18 óra, Miss Tee Teabolt
Az előadás témája a Karacsay-kódex, a rovásírás utolsó, nagy, megmaradt gyűjteménye.

Február 14.
Babaruhabörze és bolhapiac
8 óra, Videoton étterem
Február 15.
Képek a nagy háborúról
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár
Széna téri Tagkönyvtár
Szalai Károly előadása az első világháború első éveiről.
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!
Február 16.
Magyar művészet az XIV. és XV. században képeslapokon
Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai
utcai Tagkönyvtára
Sárosi István kiállítása. A tárlat meg-

Február 17.
Ikarus-előadás II.
15 óra, Fehérvári Civil Központ
A programsorozat első idei rendezvényén
folytatják Székesfehérvár nagy múltú
járműgyára, az Ikarus történetének
bemutatását Kegye Győző, a gyár egykori
dolgozója és kutatója segítségével.
Február 18.
Székesfehérvár szobrai
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár
Zsolt utcai Tagkönyvtára
Vetítéssel egybekötött előadást tart
Magony Imre, a téma szakértője.
Február 19.
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!

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

SHAOLIN WARRIORS

Az erő birtokában bármire képes vagy… Valóban felülírhatjuk a természet adta adottságokat?
A hihetetlen titkokat feltáró előadás
- első alkalommal Magyarországon - 2016. február 19-én, csak egy

kellő odafigyeléssel, gyakorlással és
koncentrálással mi mindenre képes
az emberi test és a szellem.

előadás erejéig a fehérvári Vodafone
Sportcentrumban kerül bemutatásra. A Shaolin Kung Fu legendás
szerzeteseinek titkát bemutató
interaktív show Székesfehérváron.
Végre bepillantást nyerhetünk, egy
rejtelmes misztikus dologba, végre
nekünk is megmutatják azt, hogy

Nem kisebb távolságból, mint a
messzi-messzi Kínából a Shaolin
templomból látogatnak el hozzánk az ott felnőtt papok és ifjú
tanítványaik.A SONG SHAN hegy
közelében lévő kolostorukban a Zen
buddhizmus követői a legmagasabb
szinten űzik testgyakorlataikat.

A csi – vagyis az emberi testen belüli energiaáramlás – akadályozható
illetve stimulálható meditációval és
légzéstechnikával, így válhatnak a
szerzetesek immunissá a fájdalommal vagy sérüléssel szemben rövid
időre, illetve használhatják a csi
áramlását a gyógyulás elősegítésére.
A közönség, két órában betekintést
nyerhet a kínai filozófia titkos világába, a mítoszokba, és megismerkedhet a Zen buddhizmus bölcsességeivel valamint a csi fantasztikus
testgyakorlataival, mely maga a
test saját energiája. A szerzetesek
erőteljes képekben és jelenetekben
mutatják be Kung Fu és Csi Kung
tudományukat.
A közönséget interaktívan bevonják
a bemutatóba, mely egy garantáltan
új betekintést nyújt a kínai szerzetesek világába és innovatív módon
érzékelteti misztikus energiájukat.
Ebben a felgyorsult világban nem is
csoda, hogy pillanatok alatt felkerült az internetre az a videó, amelyen az előbb említett „harcosok”,
olyan elképesztő és emberi ésszel
fel nem fogható dolgokat művelnek.
A bemutató a legmagasabb szintű
légzés- és harctechnikai gyakorlatokból áll, melyet egy 16 tagú

szerzetesekből és mesterekből álló
csoport mutat be a templom 75 éves
mesterének és egy shamisokból
(fiatal szerzetes) álló csoport vezetésével. Egy biztos. Ez egy valóban
egyedülálló, érdekes, sok izgalmat
és rejtelmet magában foglaló este
lesz, amit nem szabad kihagyni.

Jegyek a www.jegy.hu oldalon és a
Fejér Megyei Hírlap ügyfélszolgálatán.
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Közélet

Egy font hús

Vakler Lajos

Ismét iskolapadban
Leffelholcz Marietta
Fennállásának száznegyvenedik évfordulóját ünnepli idén a Teleki Blanka Gimnázium
és Általános Iskola. Ebből az alkalomból a
2015/2016-os tanév teljes egészét különleges
elemekkel tarkítják. Az egész éves programsorozat február hatodikai állomásán öregdiák-találkozót szerveztek.
Fotó: Simon Erika

Shakespeare műve, A velencei kalmár talán a
legproblematikusabb a drámairodalom klasszikusainak alkotásai közül. A látszólag „egyszerű”
konfliktus alapja a keresztény és a zsidó világ
közötti kölcsönös lenézés, előítélet és gyűlölet.

A darab fősodrában Antonio,
Bassanio és Portia, mint keresztény
szereplők nézete áll, akik úgy szocializálódtak, hogy kereszténynek
lenni annyit tesz, mint embernek
lenni, és mindenki, aki más nézetet
vall, egyértelműen kikerül az ember
definíciójából. A velencei kalmár, a
szegény nemes, a gazdag ifjú hölgy
kutyának tekinti Shylockot, a zsidó
uzsorást, és ő is állatnak minősíti
őket szokásaik miatt. Ez az ellentét
minden felvonásban megjelenik, s
ahol oda-vissza idegenként tartjuk
számon egymást, ott bizony gyorsan
lesz a vígjátékból dráma. A leglátványosabb kontraszt a zsidó kapzsiság
és a keresztény nagylelkűség között
rejlik? Shylock megbocsátásra nem
gondoló, kegyelemre képtelen,
szeretetet érezni nem tudó szörnyeteg? A keresztény szereplők emberi
kapcsolatai értékesebbek?
Mi a különbség aközött, hogy Bassanio érdekből szeretné Portiát, Anto-

nio keresztényt faragna Shylockból,
aki pedig egy font húst kér tőle
tartozása kiegyenlítése fejében. Soksok kegyetlenség, csak egy másik
szemszögből. Ez a darab játszódhatna valahol Magyarországon vagy
bárhol a világban, mert az élet ilyen.
Nem csupa rossz, nem csupa jó.
Bagó Bertalan, a darab rendezője
mindenesetre bizalommal ajánlja
figyelmünkbe: „Ez nagyon érdekes

Cím: Szent Vendel u. 17/a.Telefon: 06/22/513-480

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

ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• LAKATOS
• ASZTALOS
• FESTŐ
• TETŐSZIGETELŐ

darab, mintha a XX. században írta
volna Shakespeare. Tulajdonképpen
egy kortárs mű, tehát nem kell aktualizálni, arról szól, amiről kell. Természetesen van benne zsidó–keresztény
konfliktus, antiszemitizmus, de nem
ez a lényege. Van egy társadalom,
amit Velencének hívnak, ahol a legfontosabb dolog az, hogy miként megy
az üzlet. A törvények úgy alakulnak,
úgy hozták létre őket, hogy minden
az üzletet, a kereskedést szolgálja. Ez
a legfőbb isten, nincs más ideológia.
És persze vannak benne az emberek,
akik mindent megtesznek azért, hogy
a pénzt megszerezzék. Amikor nem
jönnek be a dolgok, akkor felerősödik
a kulturális különbség, a kétfajta
kultúra összeütközése – akár a mai
életben. Ez alakítja a történetet és a
bosszú, de tudomásul kell vennünk,
meg kell értenünk, hogy semmi sem
fehér vagy fekete.”

Otthon végezhető munka!
CD lemezek csomagolása stb.

Érd.: 06-90-60-36-07
(www.audiopress.iwk.hu 635 Ft/min,
tel.: 06 20 910 4517)

Több százan látogattak el egykori alma
materükbe

pedig kötelez: a hír hallatán beindult a gépezet. Rég nem látott, de
jól ismert arcokkal telt meg az intézmény, több százan látogattak el
egykori alma materükbe. Olyanok
is visszatértek régi iskolájukba,
akik a hetvenes években koptatták
a padokat. Ha csak egy napra is, de
ismét összeállt a teleki kórusa, és a
színjátszók is összeültek. A rendhagyó tanórákra hihetetlenül sokan
voltak kíváncsiak, minden terem
megtelt nosztalgiázókkal. Egykori
és jelenlegi pedagógusok álltak
a katedrán, és tartottak izgalmas
elemekkel tarkított előadásokat.
Cinkos összemosolygások, elismerő ölelések, izgatott pusmogások,
a diákévek emlékképei vették át a
hatalmat február hatodikán.

Székesfehérvár és Fejér megye területére munkatársat keresünk
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

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

A nagy múltú gimnázium nemcsak
jelenlegi diákjaira gondolt a jeles
évforduló kapcsán. Úgy döntöttek,
összecsődítik szerte az országból az
egykor itt tanulókat. A telekis múlt

A szereposztás telitalálat. Gáspár Sándor Antonio, László Zsolt Shylock, míg Nagy Péter Bassanio megformálásában nyújt maradandó élményt.

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Központi hibabejelentés:
(22) 500-984
hiba@varosgondnoksag.hu
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Fotó: Szenci Balázs
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hirdetésszervező-médiatanácsadó
munkakörbe.

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

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu
e-mail-címen lehet.
Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!

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.

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229.
• Fax: 06-22-516-100 • E-mail: ujsag@fmc.hu • Felelős szerkesztő: Nagy Zoltán Péter • Telefon: 06-30-530-23-77 • Az e heti lapszám szerkesztője: Kurucz Tünde • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu •
Tördelés, nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: PLT Nyomda Veszprém • Felelős vezető: Horváth Gábor • Terjesztő: PLT • A FehérVár megjelenik hetente 47 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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Oktatás

2016. február 11.

Hétfőn lejár a felsőoktatási jelentkezések határideje
Ősztől már három intézmény indít képzéseket Székesfehérváron

Csabai Dorina

Székesfehérvár fejlődésének egyik
kulcspontja a helyi ipar számára
hosszú távon biztosított, magasan
képzett munkaerő. Városunkban
szinte minden iparág és minden
vállalkozási forma megtalálható, ami
nagy lehetőséget jelent a képzett fiatalok elhelyezkedése szempontjából.
Tavaly szeptemberben mérföldkőhöz érkezett a helyi felsőoktatás.
Székesfehérvár önkormányzata és a
Budapesti Corvinus Egyetem akkor
írta alá azt a megállapodást, melynek
értelmében 2016 szeptemberétől az
egyetem hat alapszakot és két szakirányú továbbképzést indít Székesfehérváron. A fiatalok jelentkezhetnek
gazdálkodás és menedzsment, pénzügy és számvitel, emberi erőforrások,
nemzetközi tanulmányok, gazdaságinformatika illetve kommunikáció és
médiatudomány szakra. Több szakon
duális formában zajlik az oktatás, az
elméletet az egyetemen, a gyakorlatot
ezzel párhuzamosan a kapcsolódó cégeknél szerezhetik meg a hallgatók.
Nem véletlenül emlegetik Székesfehérvárt a duális képzés fellegváraként: 2016 szeptemberétől mindhárom felsőoktatási intézményben lesz
lehetőség a fiatalok duális képzésére.
A Kodolányi János Főiskola szociális
munka, turizmus-vendéglátás és
gazdálkodási menedzsment alapszakon biztosítja a duális képzés
lehetőségét felvételizői számára. Az
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki
Karán tavaly szeptembertől a mérnök
informatikus alapszakon indult el a
duális képzés. 2016. szeptemberétől
pedig már mintegy nyolcvan hallgató
vehet részt az egyetem duális képzésein a villamosmérnök, a műszaki
menedzser, a mérnök informatikus,

Fotó: Kiss László

Hétfőn éjfélkor lejár a bizonytalankodás ideje:
a végzősöknek hivatalosan is meg kell jelölniük,
hogy a következő tanévtől mely intézményekben
és szakokon szeretnék folytatni a tanulmányaikat.
Ősztől Székesfehérváron már három felsőoktatási
intézmény várja a hallgatókat.

Elkészült a Corvinus fehérvári képzését népszerűsítő kisfilm, amit a Facebook-on lehet megtekinteni

a gépészmérnök illetve a földmérő és
földrendező mérnök alapszakon.
Az idei felvételi eljárásban összesen
hat helyet lehet megjelölni. Az első
hármat díjmentesen, a további három
helyért viszont egyenként két-kétezer
forint kiegészítő díjat kell fizetni a
jelentkezéskor. A felvételi kapcsán
érintettek számára az idén is nélkülözhetetlen olvasmány a www.felvi.hu
honlapja. Itt megtalálható az eljárás
szabályait tartalmazó online tájékoztató és a felsőoktatási intézmények
által meghirdetett képzések is. A felvételizők kizárólag a honlapról elérhető e-felvételin keresztül nyújthatják
be jelentkezéseiket. Az e-felvételi a
www.felvi.hu oldalon történő regisztráció után február 15-ig, a jelentkezési határidő lejártáig folyamatosan a
felvételizők rendelkezésére áll.

A végleges jelentkezéseket legkésőbb február 15-én éjfélig kell rögzíteni, a jelentkezés hitelesítésének
határideje február 23. Hitelesíteni
legegyszerűbben ügyfélkapun keresztül lehet. Akinek azonban erre
nincs lehetősége, annak a hitelesítő
adatlapot kinyomtatva, kitöltve az
Oktatási Hivatal postacímére kell
beküldenie.

A polgármesteri hivatal is bekapcsolódik a duális képzésbe. Szerdán
jelentette be Rostoványi Zsolt, a Corvinus rektora, Cser-Palkovics András
polgármester és Bóka Viktor jegyző,
hogy a pénzügy-számvitel szakon egy
fő részére a hivatal is biztosít duális
képzési helyet, melyre március 16-ig
lehet jelentkezni.

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

Horoszkóp
február 11. – február 17.

Kos 3. 21. – 4. 20.

A szellemi energiái ebben a periódusban az egekig
ér. Az Ön körül lévő események mostanság fölpörögnek. A munkájában is új kihívások állnak Ön
előtt. A kapcsolatai révén nagy előnyök ígérkeznek.
Nagyon sok energiája van, de nem tudja levezetni.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Meglehetősen nyugtalan lesz a hét első felében, de
ez az állapot csak átmenetinek bizonyul. Körülveszik
olyan barátok, akikkel meg tudja beszélni azokat a
gondjait, melyekkel épp most küzd. Az ők tanácsait
meghallgatni érdemes.

• 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

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

E-000683/2014

Induló OKJ tanfolyamaink:

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ne idegeskedjen mindenen! Rokonainak életét és
sorsát nem tudja oly mértékben befolyásolni, hogy
olyan hamar minden rendbe jöjjön, ahogy azt Ön
szeretné. A hét második felében nyilvánvalóvá válik
egyik ismerősének a rosszmájúsága.

A közelmúltban eléggé igénybe vette a környezete és
a véget nem érő teendők. Egy kis megújulás időszerű
lenne. Ebben a periódusban főképp saját magára kell
koncentrálnia az energiáját, az idejét. Pihenjen vagy
sportoljon, hogy jó kondícióba hozhassa magát!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Alapozzon saját képességeire, igényeire. A hét során
azonban nem tanácsos ingatlanát eladni, mert kisebb
kár is érheti, ha az apró részletek elkerülik a figyelmét. Ügyeljen értéktárgyaira, pénzére! Ne hagyja
szét a dolgait, mindent rakjon a helyére!

Nagyobb döntések esetén ajánlott nagy tapasztalattal
rendelkező szakember véleményét, segítségét kikérnie.
Főképp, ha hosszú távú anyagi elkötelezettséget, kölcsönt vagy ingatlant érintő ügyről van szó. Fontos megbeszélések sikeresen az Ön elvárásai szerint alakulnak.

FehérVár
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A biztonságérzet a legfontosabb

Spanyolország, Bulgária, Görögország,
Thaiföld és Mexikó – csak néhány úti cél,
amely az elmúlt néhány évben egyre népszerűbb a hazai utasok körében. A jelenség
hátterében az áll, hogy korábban felkapott
országokba, például Egyiptomba vagy
Tunéziába az arab tavasz óta kevesebben
mernek elutazni.

Lencsés Piroska utazásszervező
elmondta, hogy az elmúlt néhány
évben megváltoztak a hazai utazási szokások, az arab tavasz óta
a korábban népszerű közel-keleti
országok, például Tunézia vagy
Egyiptom iránt egyre kisebb az
érdeklődés: „A korábban közkedvelt
közel-keleti országokban, például
Egyiptomban, Tunéziában vagy Líbiá-

ban az arab tavasz után megváltozott
a politikai helyzet, ami az utasokban
félelmet kelthet. Ennek tükrében egy
utazási referensnek most már az is
a feladata, hogy az utazók biztonságérzetét megerősítse, akkor is, ha az
adott országgal kapcsolatban nincsen
semmilyen készültségi fokozat.”
Lencsés Piroska kiemelte, hogy az
utazási irodák ezzel kapcsolatban
minden nap megkapják a szükséges információkat a külügyminisztériumtól.
Jelenleg a migránshelyzet is befolyásolja az utazni vágyók döntését.
Egyre kevesebben szeretnének
Törökországba utazni, de kevésbé
népszerűek a török partokhoz
közeli görög szigeteken lévő üdülőhelyek is. Ezzel párhuzamosan
viszont nőtt az igény a spanyol, a

Fotó: Lencsés Piroska

Kurucz Tünde

Mexikó egyre népszerűbb úti cél

bolgár utak vagy Görögországnak a
migránsok útvonalából kieső részei
iránt.

Jó tudni!
• Az előfoglalási szezon az irodáknál
általában novembertől áprilisig tart.
• Ha egy ország kevésbé biztonságos,
akkor a foglalást másik időpontra, egy
másik desztinációba is át lehet tenni.
• Utazási irodával biztonságosabb utazni,
mert a szolgáltatás megfelelő színvonaláért (szállás, étkezés) felelősséget
vállalnak.
• Az utazási irodák nemcsak társas,
hanem egyéni utakat is megszerveznek.

Fantasztikus előfoglalási kedvezmények!
Ne maradjon le a First Minute ajánlatokról,
most még lehet válogatni a jobbnál jobb
nyaralásokból!
Korfu rep.+ ap.+ öe.
44.900 Ft
Egyiptom rep.+5*sz.+ AI.
86.885 Ft
Dubai rep.+ 3*sz. + regg.
109.900 Ft
Thaiföld rep.+3*sz.+ regg.
99.900 Ft
Az Alpok gyöngyszeme busz+sz.+ regg. 39.900 Ft
Olaszo.-i nyaralás 4 fős ap.+ öe. 100.800 Ft/ap./hét
A részletekről érdeklődjön irodánkban.
Keresse az Önhöz legközelebbi

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

www.soltours.hu

A feltüntetett árak a reptéri illetéket, díjakat, az esetleges
vízumot nem tartalmazzák! Az árváltozás jogát fenntartjuk.
Az akciók 2016. 02. 11-től visszavonásig érvényesek.
R-02030/2000/2002

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Egyik kollegája paprikás hangulatban van. Ennek
Ön is tudja az okát. Amennyiben a napokban nagylelkű szívességet tesz valakinek, könnyen meglehet,
hogy az illető soha többet nem akar leszállni az Ön
nyakáról. Sőt, idővel még követelőzővé is válhat.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Szerelmi kérdésekben a másikra való odafigyelés
nyújtja a legtöbb örömet ezekben a napokban. Olyan
ember kérheti ki a véleményét, akivel Ön nem szívesen
állna szóba. Fontos döntések előtt áll. Mivel nagy a tét,
nehezen tud döntést hozni.

Az utóbbi években egyre többen
érdeklődnek a hosszabb, egzotikus
pihenések után. A kiváló ár-érték
arány miatt főleg a mexikói és a
thai üdülések a kelendők, de vannak, akik szívesen fizetnek be egy
hosszabb óceánjárós körutazásra
is. Idén a sportesemények, például a riói olimpia, a franciaországi
labdarúgó Eb vagy a szentpétervári
jégkorong vb hatására sok sportrajongó utazik, hogy élőben szurkolhasson a kedvenc versenyzőjének,
csapatának.
Lencsés Piroska megjegyezte: többen az all inclusive szolgáltatásokat
keresik, hogy a lehető legnagyobb
kényelemben tölthessék a szabadságukat. Sajnos vannak köztük
olyanok is, akik szinte el sem hagyják a szállodakomplexum területét,
és nem szánnak időt arra, hogy egy
kis ízelítőt kapjanak a helyi nevezetességekből, a kultúrából.

Nőtt a belföldi turizmus
Tavaly tíz százalékkal nőtt a belföldi
turizmus, és az idén is hasonló, körülbelül kilenc százalékos növekedésre
számítanak a szakemberek. A szallas.hu
elemzéséből kiderült, hogy a legtöbben
nyáron, júliusban és augusztusban
utaztak, de a május végén lejáró
SZÉP-kártya-kedvezmények miatt
tavasszal is sokan üdültek. Az összes
foglalás több mint hatvan százalékát
az egy-két éjszakás utazások adták. A
három legnépszerűbb település 2015ben Budapest, Siófok és Hajdúszoboszló volt.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Lehet, hogy egy ideje változtatást tervez a karrierjében,
mert nincs megelégedve az anyagi értelemben vett
megbecsülésében. Inkább várjon még egy pár napot,
mintsem rontson a helyzetén egy óvatlan, elhamarkodott döntésével.

A nyugtalanító ügyeket ezekbe a napokba sikeresen
megoldja. Házasságában is helyreáll a harmónia. Ez egy
megtisztulási periódus az életében, ami emelkedést hoz
minden téren Önnek. Lesznek napok, mikor nagyon
feszült lesz mások miatt, ami kihathat a munkájára is.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Iratokkal kapcsolatban érdemes az apró részletekre
is kiterjeszteni a figyelmét, mielőtt döntéseket hozna
ilyen ügyekben. Váratlan bevétel ígérkezik ezekben a
napokban nem várt forrásból.

Egy kicsit óvatos bizalmi kérdésekben. Azonban
olyan ember állhat Ön mögött teljes vállszélességgel,
akire nem is számít. Lassan bontakozik ki a lényeg
céljai elérésének útján, de ne adja fel, mert közel van
ahhoz, hogy a megtett erőfeszítéseit siker koronázza!

FehérVár

Egészség
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Látogatási tilalom a kórházban
Leffelholcz Marietta

Egyre nő az influenzaszerű megbetegedések száma, azaz Fejér megyét
is elérte a járvány. A környéken
három óvodában is betegség miatt
hiányzik a gyerekek fele, a háziorvosoknál is közel kétszer annyian jelentkeznek influenzaszerű

Fehérvári Orvosnapok

tünetekkel, mint az előző héten.
Mindezen körülményeket figyelembe véve a megyei tisztifőorvos úgy
döntött, hogy a betegek védelme
érdekében péntektől látogatási
tilalom lép életbe a Fejér Megyei
Szent György Kórházban és a megye többi fekvőbeteg-ellátást nyújtó
intézményében.

Novák Rita
A Magyar Király Szállóban rendezett kétnapos
konferencián ezúttal a táplálás–táplálkozás témakörét
boncolgatták a szakemberek.

A múlt hétvégén ismét összegyűltek az
egészségügyben dolgozók Székesfehérváron. A Fehérvári Orvosnapokat immár
ötödik alkalommal rendezte meg a Szent
György Kórház. Az idei konferencia egyik
főszervezője, Izbéki Ferenc osztályvezető, gasztroenterológus elmondta, hogy
a konferencia első napján a kritikus és
súlyos állapotú betegek táplálásának

fontosságát, illetve az ezekkel kapcsolatos
problémákat vitatták meg a szakemberek,
de a daganatos betegek táplálásterápiájának jelentősége is terítékre került.
Az orvoskonferenciát a Fejér Megyei
Közgyűlés elnöke nyitotta meg. Molnár
Krisztián szerint a fehérvári konferenciának nagy jelentősége van, hiszen az ilyen
tanácskozások teszik lehetővé a gyógyítás
színvonalának folyamatos emelkedését. A
szakmai konferencia február hatodikáig
tartott. Szombaton egyebek mellett a
vesebetegek diétájáról hallhattak előadást
a résztvevők, valamint dietetikus boncolgatta a mai divatos diéták hatékonyságát.

Fotó: Bácskai Gergely

Pároknak, párosat,
páratlan áron!

Péntektől látogatási tilalom lép életbe a Fejér Megyei Szent György Kórházban

Most a kétszemélyes ágykeretek

25%

árából
kedvezményt adunk!

Az akció 2016. febr.uár 1-29. között érvényes!
Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!
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Székesfehérvár, Seregélyesi út 92. • telefon: 06 70 953 7266
(Az Opel szalon mellett, a körfogalomnál lévő volt Tulipán Ruhagyár épületében.)

Rendezett parkoló a kórháznál
Bácskai Gergely
Naponta több száz autós használja a kórház mindegyik parkolóját. A Hunyadi utcai
rendelőintézet melletti parkolóba az építéskor
szerencsére nagyon sok növényt telepítettek,
amit időről-időre ápolni és gondozni kell.
Múlt héten a Városgondnokság Parkfenntartási
csoportja elvégezte a parkoló növényápolási
munkáit.

A kertészek a sövényvágáson túl
a cserjék ifjító metszését, a fák
koronaemelését és törzstisztítását
is elvégezték, illetve kitisztították

a több száz autó befogadására
alkalmas parkoló zöldsávjait. Nemcsak a növényeket tették rendbe,
hanem kijavították az úthibákat is,
és szinte az összes csatornafedelet
újraalapozták.
A város a jövőben is szeretne segíteni a kórház környékén a parkolási gondok enyhítésében. Az idei
évben a Madách utcai zöldterületet
szeretnék rendbe tenni, hogy ott
a jelenleginél több autó parkolhasson. Hosszú távon pedig a volt
orvosparkoló fölé szeretnének még
egy szintet emelni.

Fotó: Bácskai Gergely

EGY CSEPP ELEGANCIA
ÉS A HALLÁS ÖRÖME ÖNNEK IS JÁR!

Több környékbeli lakó valamint kórházba érkező autós jelezte, hogy a forgalmas parkolóban
sok helyet nem lehet használni a túlburjánzó növények miatt. A környék önkormányzati képviselője, Dienesné Fluck Györgyi képviselői keretének terhére kezdeményezte a parkoló rendbe
tételét.

Belvárosi Hallásvizsgáló
8000 Székesfehérvár, Várkörút 56.

06-22/500-053 • 06-30/557-1731
dr. Osváth Györgyi
fül-orr-gége főorvos

Szakorvosi hátterünk:
dr. Vincz István
fül-orr-gége adjunktus, audiológus szakorvos
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Mederkotrással kezdődik a Csónakázó-tó rehabilitációja
Bácskai Gergely, Gáspár Péter

„A beruházás több lépcsőben megvalósuló
városrészi rehabilitációt is jelent. Három-négy évvel ezelőtt még máshogyan
nézett ki ez a környék, azóta megtörtént a
Koronás Park fejlesztése, magánberuházásban egy négycsillagos szálloda épült, megújult a Bregyó Sportcentrum és egy további
sportcélú ingatlanfejlesztés is megvalósult a
kosárlabda szövetséggel közösen. Hamarosan a Liget sor felújításának pályázati
anyagát is ismertetni fogjuk.” – mondta el
lapunknak Cser-Palkovics András, majd
hozzátette, hogy továbblépést jelent
majd a Csónakázó-tó rehabilitációja a
Modern Városok Program keretében
megvalósuló középiskolai kampusz
kialakításával együtt.
Bozai István városgondnok felidézte, hogy a Csónakázó-tó leengedése
látványos momentum volt. Le kellett
engedni a vizet ahhoz, hogy egész télen
szikkadni tudjon a felgyülemlett iszap:
„A leengedés előtt megmérték az iszapot.
Hetven ponton végeztek geodéziai felmérést.
Húsz és hatvan centiméter közötti átlagos
iszapmennyiséget mértek, de helyenként
egy métert meghaladó iszapvastagság is volt

Fotó: Bácskai Gergely

A munkaterület átadásával megkezdődik a Csónakázó-tó mederkotrása és a part rekonstrukciója. A
tervek szerint a nyár végére körbe lehet sétálni és
biciklizni a tavat. Megújul a közvilágítás, és csónakházat is építenek.

A Csónakázó-tóból a vizet tavaly ősszel engedték le

a tóban. A leengedéssel párhuzamosan a
tó lehalászása is megtörtént, azóta várjuk,
hogy átadhassuk a területet, és megkezdődhessen a munka. Az összekotort iszapot a
part mentén rakják le, egy részével a sziget
méretét növelik.”
Mészáros Attila alpolgármester megjegyezte, hogy a beruházás első ütemében
a mederkotrás után a mintegy ezerhatszáz méteres partfalat erősítik meg,

illetve kiépítik a hiányzó szakaszokat:
„Ennek elvégzését a kivitelező öthónapos

Lőszermentesítés Sóstón

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

Fotó: Simon Erika

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:

SZÉPHŐ Zrt.

Parkolóhelyek:
• Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt
udvarban parkolóhelyek;
Irodák:
• Honvéd u. 1. szám alatti irodaépületben
25 m 2 irodahelyiség;
• Rác u. 15. szám alatti ingatlanban külön
bejáratú 24 m 2 épületrész;
Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Kelemen B. utcában, a
piacnál (89 m 2), a Bátky Zsigmond utcában
(148 m 2) használaton kívüli hőközpont;

A lőszermentesítéssel elkezdődnek a Sóstó Természetvédelmi Terület rehabilitációs
munkálatai is. A lőszerfelkutatás idejére a tanösvényt lezárják. Ez március 31-ig tart. Az
északi tó mederkotrása és vízutánpótlásának biztosítása mellett felújítják a Zöld tanyát,
bővítik az északi tó déli részén található erdeiiskola-szigetet, és lehetőség nyílhat a Vadmadárkórház és madárröpték kialakítására. A terület Sárkeresztúri út felőli bejáratánál
található játszótér és közösségi épület is megújul, a Sóstói Stadion déli oldala felől pedig
szabadidőparkot és stéget alakítanak ki. A természetvédelmi terület teljes rehabilitációja
3,85 milliárd forintos kormányzati támogatással valósulhat meg.

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:
e-mail:

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

határidővel vállalta. Ezzel párhuzamosan
zajlik majd a környék fejlesztése: a Csónakázó-tavat a jövőben teljesen körül lehet
járni, futni, kerékpározni – az út egy része
betonos-térköves kiépítésű, egy része pedig
murvás lesz. Megújul a közvilágítás és a
sziget is, sétánnyal, új padokkal a szabadidő
kellemes eltöltésére. A közgyűlés nemrégiben döntött arról, hogy a Deák Dénes-kutat
a szigetre telepíti át, az előkészületi munkálatokat a Városgondnokság megkezdte.
Csónakházat is építenek öltözőkkel és
kiszolgáló létesítményekkel, hogy a vízi
sportok szerelemesei és a pihenni vágyók
örömére valóban csónakázható legyen a tó.”
Berekvölgyi József, a kivitelező cég
vezetője elmondta, hogy a munka során
13-14 ezer köbméter iszapot kotornak ki
a kommunális hulladékkal együtt. A felszínen látható hulladék összegyűjtésével
kezdik a munkát, aminek végeztével
látványosan tisztul majd a tó vize. A
leürítő zsilip közelében és a sziget két
oldalán iszapcsapdákat alakítanak ki,
mely részben meggátolja az iszapnak
a tó középső részén való lerakódását,
ahonnan nehezen távolítható el.

Kiváló minőségű beltéri
és bejárati ajtókkal, fa
és műanyag nyílászárók
széles választékával
várjuk kedves
vásárlóinkat központi
bemutatótermünkben:

Székesfehérvár, Berényi u. 81.
Telefon: 06 (20) 996 40 70
06 (20) 996 41 41
Nyitva: H-P: 8-12 és 13 – 17 óráig
E-mail: info@rapador.hu
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Egyház

Húshagyókedd, hamvazószerda

A húshagyókedd a nagyböjt
kezdetét megelőző utolsó nap a
keresztény egyházi évben, azaz
a hamvazószerda előtti nap.
A név is a böjt kezdetére utal:
ezen a napon lehet utoljára húst
fogyasztani. Magyarországon és
a világ más pontjain különféle
népszokások kapcsolódnak
ehhez a naphoz. Sok helyen
karneválokkal, fesztiválokkal
búcsúznak a farsangi időszaktól.
A húshagyókedd a megelőző
hétfővel és vasárnappal együtt
a farsangfarkát alkotja. Erdélyben elterjedt neve még a farsang
kedd, a csángóknál a húshagyási
kedd. Baranyában pedig madzaghagyó keddként említik, ami arra
utal, hogy ezután már semmilyen
élelem nem lóg a madzagon. Ez
a nap a farsang utolsó napja, a
farsangi mulatságok tetőpontja,
a farsangtemetés ideje is. Néhol
szalmabábukat égetnek, hogy
lezárják a farsangot és a telet.
Húshagyókeddre esik a híres
velencei karnevál utolsó napja,
ahogy ez idő tájt rendezik a híres
riói karnevált is. Hazánkban a
mohácsi busójárás és a mohai
tikverőzés a legnagyobb farsangzáró esemény.
Hamvazószerda keresztény ünnep, a farsangi időszak utáni első

Fotó: Kiss László

Vakler Lajos

Hamvazószerdán a katolikus papok hamuval
keresztet rajzolnak a hívők homlokára

nap, a Húsvét ünnepét megelőző negyvennapos böjt kezdete.
Neve onnan származik, hogy
az ókeresztények vezeklésként
hamut szórtak a fejükre. Ez a 12.
századtól az egyházi szertartás
része lett hamvazkodás névvel.

A hamvazószerda arra az ősi
hagyományra vezethető vissza,
amikor a mezítlábas, zsákruhába
öltözött vezeklőket, bűnösöket a
pap a templomba vezette, majd a
bűnbánati zsoltár elimádkozása
után fejükre hamut hintett, majd
kiutasította őket a templomból,
miként Isten is kiűzte az első
emberpárt a paradicsomból. A
kiutasítottaknak egészen nagycsütörtökig tilos volt belépniük
a templomba. Ennek emlékét
a mai napig őrzi a szertartás.
Az előző évben megszentelt és
elégetett barka hamujából a pap
ezen a napon és nagyböjt első
vasárnapján keresztet rajzol a
hívek homlokára, közben pedig
ezt mondja:”Emlékezzél ember,
porból vagy és porrá leszel.”
A hamu egyszerre jelképezi az
elmúlást és a megtisztulást. Mivel
a vasárnapokat az egyház nem
tekinti böjti napnak, a 7. század
óta szerdai nappal kezdődik a
nagyböjt, így hamvazószerdától
húsvétvasárnapig a böjti napok
száma éppen negyvenet tesz ki.
A nagyböjt liturgikus színe a lila,
amely a 13.század óta jelképezi a
liturgiában a bűnbánatot. Ugyancsak a bűnbánat jeleként marad
el , a nagyböjt egész folyamán, a
szentmisékben az alleluja, ami a
liturgiában az öröm legközvetlenebb kifejeződése.

2016. február 11.

Ízletes sörök
és pompás terek
Gáspár Péter
Kettős elismerést kapott a Székesfehérvári
Egyházmegye a Szent Gellért Hotelhez kapcsolódóan.

A Szent Gellért Hotel 2014-ben,
Somogyi Pál belsőépítész munkája
nyomán született újjá. Az épület
izgalmas, minőségi belső teret kapott. Ezért a munkáért 2015 decemberében „Az év belsőépítésze” díjat
adományozták Somogyi Pálnak.
„Az egyházmegye számára kiemelt fontosságú, hogy a tulajdonában álló, turisztikai célpontként is fontos épületek
karban legyenek tartva, és a hozzájuk
kapcsolódó szolgáltatások minősége is
magas színvonalú legyen.” – mondta
Spányi Antal püspök.
A szálloda földszintjén nyílt meg
a város első kézműves sörözője is,
ahol 2015 augusztusától kaphatóak a székesfehérvári püspök
sörei, amiket egyedi recept
alapján Németh Antal sörfőző
készít Pein Ádámmal közös vállalkozásukban, a kőbányai Monyó
Sörfőzdében. A tizedik, jubileumi
Főzdefeszten közel ötven hazai
kisüzemi főzde közül ők nyerték
el az év sörfőzdéje kitüntetést, a
múlt hétvégén pedig az írországi
Dublinban öt bronzérmet nyertek
a kézműves sörök nemzetközi
versenyén.

Szent Bálint – de melyik?
Kurucz Tünde
Február 14-én, Bálint-napon nemcsak a
szerelmet és a szerelmeseket, hanem a
pártfogójukat, Szent Bálintot vagy más
néven Valentint is ünnepeljük. Arról viszont
már kevesen tudnak, hogy a római korban
Bálint (latinus Valentinus) nevű mártírból
három is volt.

Az egyikük, Római Szent
Bálint városszerte tisztelt pap
volt, amikor egy nap maga a
császár, Claudius hívatta. Az
uralkodónak az volt a célja,
hogy meggyőzze a szentet
arról, hogy a kereszténység
nem több puszta babonánál,
ezért ideje lenne visszatérnie
a régi római hitre. Bálintot
persze nem lepte meg a császár érvelése. Elmondta, sőt
megígérte neki, ha megkeresztelkedik, akkor a birodalma tovább gyarapszik, sőt
még az ellenségeit is legyőzi.
A császár egy pár pillanatig
még el is gondolkodott az
egy istenben való hitben,
aztán egy tanácsadója hatására mégis elvetette a dolgot.
Bálintot pedig az Aster nevű
parancsnokára bízta. A pap
nem tört meg: tovább prédikált, és még a tiszt vak lányát
is meggyógyította. A csoda
hatására Aster és egész háza
népe megtért. Claudius a
történtek hatására nemcsak
Bálintot fejezte le, hanem a
tisztet és annak egész családját is kivégeztette.

A második Szent Bálint Interamna, vagyis a mai Terni
városának volt a püspöke.
A szentet sokan ismerték, mert imáival csodával
határos módon gyógyította a mozgásukban sérült
betegeket. Egyszer egy
Craton nevű római filozófus
„születésétől fogva összezsugorodott” fián segített,
aminek hatására nemcsak
a filozófus, hanem Interamna kormányzójának fia is
felvette a keresztény hitet.
A kormányzó azonban nem
igazán díjazta az ötletet, és
bosszúból megkínoztatta,
majd lefejeztette a püspököt. Bálint hívei azonban
nem hagyták annyiban a
dolgot. A halottat titokban
eltemették, de tettükért ők
is halállal lakoltak. Terni
Szent Bálintról azt tartották,
hogy titokban összeadta a
katonákat is szerelmükkel,
ami akkoriban igencsak
nagy vétségnek számított.
Rajtuk kívül élt a korabeli
Africa provinciában is egy
Szent Bálint, akiről azonban
a nevén kívül sajnos semmi
sem maradt fent.
Hogy melyik szent volt az,
aki a börtönőr vak lányát
meggyógyította, és február
14-én, a halála napján egy
papírcetlin úgy búcsúzott el
tőle, hogy a „Te Bálintod”,
mind a mai napig nem tisztázott.

A Depónia Nonprofit Kft. keres
autószerelő/autóvillamossági
szerelő munkatársat.
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. 02. 25-ig várjuk a munkaugy@deponia.hu
e-mail-címre.
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Vakler Lajos

A farsangfarki tikverőzés a török időkhöz
kapcsolódik. A népszokás alapja a télbúcsúztató termékenységvarázslat, mely
mozzanataiban nem változott az elmúlt
évszázadokban sem. Kovács Sándorné,
Moha polgármestere büszke arra, hogy
az alig ötszáz lelket számláló település lakói ma is sokat tesznek azért, hogy megőrizzék középkori történetüket és annak
népi szokásait: „Egész évben erre készülnek
a fiatalok. Ez megmérettetés számukra, főleg
azoknak, akik első alkalommal öltöznek be
tikverőnek. Az, hogy felkerültünk a kulturális
örökség jegyzékére, nagyon komoly feladatot
ró ránk. Az egész ország előtt ismertté vált
a hagyomány, és mi ezt nagyon szeretnénk
megőrizni, ápolni, olyan formában megtartani, mint ahogy az a régi időkben is volt.”
Dancs Norbert kettős minőségében örülhetett ezen a napon. Egyik oldalról mint
járási hivatalvezető, aki számára fontos,
hogy egy település, jelesül Moha, miként
sáfárkodik lehetőségeivel. Másrészt a férjet és családapát megnyugvással töltheti
el, hogy a jövő érdekében megmutathatja, milyen is volt a múlt: „Nagyon örülök,
hogy ismételten itt lehetek a családommal

Fotó: Simon Erika

Csaknem fél évszázad telt el azóta, hogy 1971-ben
Pesovár Ferenc néprajzkutató a Néprajzi Intézet
megbízásából felkutatta az ősi termékenységvarázsló,
húshagyókeddi néphagyományt. A mohai tikverőzés
2011 óta a magyar szellemi és kulturális örökség része.

Egy ma már szokványos mohai pillanat, amikor a középkor és a XXI. század találkozik

Mohán, ahol ezt a hagyományt évtizedek
óta őrzik. Ilyenkor szabadságot veszünk ki a
feleségemmel, és a legkisebb gyermekemmel,
aki készülődik is erre az eseményre, ellátogatunk Mohára, a telet elűzni. Jó látni, hogy
nemcsak a járás és a megye, hanem az ország
többi területéről is érkeznek gyermekek és
felnőttek.”

„Csak úgy gondolomformán, kislányom!”

A menetben a szalagos bohócjelmezbe
öltözött fiatalok bottal a kezükben járják
be a falut, és termékenységvarázsló célzattal korommal kenik be az embereket.
A legfiatalabbak lányruhát öltve gyűjtik
be az adományokat. A kéményseprő is
fontos szerepet tölt be a kíséretben: ő az
a termékenységvarázsló, aki a hivatá-

Székesfehérvár is segített
Bácskai Gergely
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
hetvenmillió, a Kárpátaljai Hitéletért
Alapítvány pedig negyvenötmillió forintot
fordíthat a kárpátaljai magyarok, különösen a nélkülöző gyerekek megsegítésére,
valamint, oktatási és szociális célokra.
Fehérvár az adománygyűjtéshez ötmillió
forinttal járult hozzá. Korábban Csetfalvát
és Nagyborzsovát támogatta a város, szintén
ötmillió forinttal.

Keressük Fehérvár és Fejér megye
régi, családi ízeit!

sából eredően kormozza be a falut. A
rendezvény állandó „szereplője” a finom
farsangi fánk is, a több mint kétezer látogató legnagyobb örömére. A farsangfarki
tavaszváró eseményen már éledezik a
természet, fénnyel szövi át a mosolygós,
kormos arcokat, s hamvazószerda előtt
jókedvvel népesíti be a mohai utcákat.

Kövér László, az Országgyűlés
elnöke, az adománygyűjtő program
fővédnöke az önkormányzatok
felelősségvállalását, szolidaritását
megköszönve további anyaországi
támogatások szükségességéről

beszélt, hozzátéve: az anyagi és
lelki támogatás a százhetvenezres kárpátaljai magyar közösség
szülőföldön maradását segítheti az
ukrajnai társadalmi létbizonytalanság és szociális válság idején.
Cser-Palkovics András, Fehérvár
polgármestere elmondta, hogy
Magyarország nagyvárosai felelősséggel tartoznak a határon túl élő
magyarokért is. Ezért fogtak össze,
felajánlva városonként ötmillió
forintot. Nekünk, székesfehérváriaknak ez különösen fontos, hiszen
a nemzet történelmi fővárosaként a
felelősségünkhöz az is hozzátartozik, hogy a határon innen és túl élő,
rászoruló magyarokat segítsük és
támogassuk.

A recept lehet:
leves
főétel körettel
egytálétel
sós sütemény
édes sütemény

A receptek közül a legjobbak készítőjükkel együtt bekerülhetnek 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.

Fotó: Bácskai Gergely

•
•
•
•
•

A huszonhárom megyei jogú város egyenként ötmillió forintos támogatást, összesen száztizenötmillió forintot ajánlott fel. Az adományozásról szóló szerződést az Országház Delegációs
termében írták alá a házelnök és a megyei jogú városok képviselőinek jelenlétében.

Szeretetfutás
negyedszer
Kaiser Tamás

Negyedik alkalommal rendezik
meg a Szeretetfutást Székesfehérváron. A Halesz parkban február 14-én, vasárnap 10 órakor
indul a verseny. Pothárn Fanni
Sára BSI futónagykövet és szervezőtársai célja, hogy mosolyt
csaljanak az emberek arcára,
illetve hogy felhívják a figyelmet
a testmozgás fontosságára. A
résztvevők kettő és hét kilométeres távot teljesíthetnek, előbbit
10 órakor, utóbbit 10 óra 20
perckor indítják majd. Korhatár
nincs, bárki nevezhet a Szeretetfutásra. Nevezési díj sincs,
regisztrálni azonban érdemes
előre: a fussfehervar@gmail.com
e-mail-címen valamint Pothárn
Fanni Sára Facebook-oldalán
lehet jelentkezni. Amennyiben a
rossz idő miatt vasárnap nem lehet megtartani a versenyt, akkor
elhalasztják a Szeretetfutást, de
a főszervező optimista: „Egyelőre
nem szeretnénk elhalasztani, bízunk
a jó időben. Időben értesítjük majd
a jelentkezőket, ha a verseny mégis
elmarad. Elég érdekes, mert minden
oldal más előrejelzést ír. Ha el kell
halasztani a futást, akkor két hét
múlva, február 28-án pótoljuk be.”
– tájékoztatta lapunkat Pothárn
Fanni Sára.
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Békéscsabán át a legjobb négy közé
Kaiser Tamás, Németh Zoltán

Somos Zoltán

A Fehérvár KC 2011-ben bronzérmes lett
a Magyar Kupában, azóta nem jutott be a
csapat a sorozat legjobb négy együttese közé.
Pénteken eldől, öt esztendő után ismét ott
lesz-e a csapat a négyes döntőben.

Ehhez Békéscsabán kell továbbjutni. Javítási lehetőség nincs, a
negyeddöntő egy mérkőzésen dől
el. Bár a korábbi években a viharsarkiak többször is borsot törtek
az FKC orra alá, most valódi
kudarcnak számítana a kiesés. És
nemcsak azért, mert a két gárdát
jelenleg nyolc pont választja el
egymástól az NB I tabelláján (a
Fehérvár a hatodik, a Békéscsaba
a tizedik), hanem azért is, mert az
ősszel bajnoki meccsen nagyon
simán, tizenhárom góllal nyertek
Tápai Szabináék Békéscsabán.
Egy kupatalálkozó mindig teljesen
más hangulatú, mint egy bajnoki, így nem mehetnek biztosra a
fehérváriak. Amennyiben az FKC
– két év szünet után – jövőre ki
akar lépni az európai porondra,
úgy sikerrel kell vennie a pénteki
meccset, hiszen az elődöntő jó
eséllyel nemzetközi kupaindulást
ér. Balássi Imre hisz a továbbjutásban. A klubelnök a békéscsabai összecsapással kapcsolatban
csak annyit mondott: ha kiesik
a csapat, gyalog jönnek haza a
lányok!

Nagy pénzek ligái

Fotó:Kiss László archív
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Kazai Anita jól ismeri a békéscsabai csarnok
hangulatát, így azt is tudja, mi kell a győzelemhez

Győztes rajt
Izgalmas mérkőzésen győzelemmel kezdte
a tavaszi szezont az Alba Regia KSE a férfi
kézilabda NB I/B-ben. A kieső helyen telelő
fehérvári gárda egy sok hibával tarkított,
de fordulatos meccs végén nyert 20-19-re
a középmezőnyben vitézkedő Pécsi VSE
ellen. A mérkőzés alakulását jól mutatja,
hogy mindössze az első három és az utolsó
egy percben alakult ki egy gólnál nagyobb
különbség, mindkétszer a későbbi győztes
fehérváriak javára. A megszerzett két pontnak köszönhetően az Alba elmozdult a kieső
helyről. A jelenleg tizenegyedik ARKSE a
következő fordulóban a tabella negyedik
helyén álló Veszprém vendége lesz. A mérkőzés február 14-én 11-kor kezdődik.

Az amerikai futballszezon véget ért, a mi
kis magyar focinké ellenben most kezdődik. Az NFL rájátszásában volt meccs,
amit mínusz húsz fokban, egy másikat a
fél kontinenst megbénító hóvihar idején
rendeztek. Túl nagy üzlet a liga ahhoz,
hogy piszlicsáré természeti katasztrófák
befolyásolják. Ehhez képest nálunk
imádkozni kell, hogy a végre valahára
lerövidített téli szünet után a pályák
alkalmasak legyenek a várható esővíz
elvezetésére. Véletlenül sem azt akarom
mondani, hogy bezzeg Amerikában, és
a két, nagyságrendileg egy lapon nem
említhető bajnokságot sem hasonlítanám
össze. Pláne, mert érzelmileg azért csak
a mi futballunk áll közelebb hozzám is.
Egyszerűen csak nagyon jó lenne, ha az a
tervezhetőség, racionalitás, követelményrendszer, ami a hatalmas pénzekért cserébe a tengerentúli ligákban követelmény,
megjelenne mifelénk is. Elvégre (persze
csak a mi mércénkkel mérve) óriási
pénzek mostanában a magyar futballban
is mozognak. Használják fel ezeket úgy,
hogy a látványt, élvezhetőséget és az
egyéni sztárkultuszt tekintve a magyar
szurkolóknak se legyen okuk fanyalogni!
Nem kell rögtön Payton Manning-féle
könnyes mozi, elég lesz, ha biztosan tudjuk: egy irányító több jót passzol, mint
rosszat. Kezdetben...

Tovább tart a „rangadók átka”
Somos Zoltán

Az előző két szezonban átoknak
gondoltuk, de nyilván komoly
szakmai oka van, hogy a fehérvári
kosarasok igazán éles, pár ponton
múló rangadót alig tudtak, tudnak
nyerni. Amikor az erődemonstráció
(főleg hazai pályán) korán megroppantja az ellenfelet, mindig van sok
biztató jel, amik alapján a legjobbak közé tartozónak érezhetjük az
Albát. Ilyen volt a Kecskemét elleni
hazai meccs is szombaton (93-69),
ahol már az első félidőben minden
eldőlt. Aztán jött a szerda este, a
kaposvári rangadó, és minden a
visszájára fordult.
Idegenben többször is rosszul
kezdte meccseit az Alba ebben a
szezonban, és Kaposváron sem
vett repülőrajtot. Három és fél
perc után már időt kért Dzunics
Braniszlav, ekkor két pont állt a
fehérváriak neve mellett. Igaz,
csak hetet kaptak, de nagyon
nem ment támadásban, és egy idő
után védekezésben sem. Puljko
szokásos tripláival 21-6-ra húzott
el a Kaposvár, ekkor azonban
végre betalált Lóránt, és megnyugodott az Alba. Simon irányításával jött egy 11-0-s roham, kár,
hogy a negyed végén Ubillának

Fotó: Simon Erika

Egy hazai győzelem után egy vereség idegenben – két mérkőzésen ellentétes képet mutatott
az Alba Fehérvár a kosárlabda-bajnokságban.
Szerda este Kaposváron kapott ki a csapat.

Myles és a túlerő – de a Kecskemét ellen még nem volt gond

két tiszta dobást is engedtek a
fehérváriak.
A második negyed elején másfél
percig nem esett kosár, de hiába dobott eztán triplát Myles, a
gyorsan játszó Kaposvár két duplával ismét tízre hizlalta előnyét.
Sokadszor bizonyosodott be, hogy
a védekezés a siker kulcsa, mert
amikor jól követték a hazai kisembereket Supoláék, megbénult a

Kaposvár támadójátéka. A szerzett
labdákkal pedig lerohanásokat
vezetett az Alba, és egy Maljkovics-kosárral a vezetést is átvette. A
második negyed a mieinké volt, bár
Spica vezérletével kapaszkodtak a
somogyiak. Anthony Myles triplája
jelentette a slusszpoént a félidő
végén.
Dobószázalékban és lepattanóban
jobb mutatói voltak a hazaiaknak,

és a harmadik negyedet is két
triplával nyitották. Mégis inkább a
palánk alá üresben befutó centerek
révén tudott fordítani a Kaposvár, idegeskedett is védői hibái
miatt Dzunics. Nagy adok-kapok
zajlott, kosárra kosár jött válaszul, miközben Puljko negyedik
személyije miatt gondban volt a
Kaposvár. Spurlock nagy zsákolása
Hendlein fölött a vendégszurkolók
hangulatát fokozta, de egy ponttal
a Kaposvár járt előrébb harminc
perc után.
Ubilla és Spurlock is triplát
dobott a záró játékrész elején,
ekkor még megjósolhatatlan volt
a meccs végkimenetele. A rossz
jelek akkor kezdtek sokasodni, amikor a hazaiak amerikai
irányítója rendre jól fejezte be
akcióit, miközben az Alba a tiszta
dobóhelyzeteket is elrontotta.
Egyre nagyobb lett a különbség
lepattanózásban is, a végére e
tekintetben óriási lett a somogyi előny. Márpedig a hatékony
palánk alatti munkát csak extra
dobásokkal lehetett volna ellensúlyozni – ezek azonban hiányoztak
Cheryék repertoárjából. Pearson
egyedül nem nyerhetett, hiába
szerzett lehetetlen helyzetekből is
kosarakat. Egyértelműen jobb volt
a hazai légió. Amikor megtorpant
a pontgyártásuk, kivédekezték
az Alba támadásait, és a végén
büntetőkkel biztosították 88-83as, megérdemelt győzelmüket.
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közéleti hetilap

Kaiser Tamás

Szem előtt tartott válogatott

Vasárnap eldőlt, hogy a Fehérvár AV 19 lemarad az EBEL
rájátszásáról, így Kovács Csabáékra már csak három meccs
vár az osztrák bajnokságban. Ez
pedig nemcsak a klubnak jelent
csalódást és problémát, de a
válogatott szempontjából sem
éppen ideális a korai szezonzárás. A magyar jégkorong-válogatott csütörtöktől vasárnapig
Budapesten szerepel olimpiai
selejtezőtornán. A szűkített
keretben jelenleg tíz fehérvári
játékos szerepel. Vélhetően
hasonló létszámú Volán-kontingens kap majd szerepet a májusi A csoportos, oroszországi
világbajnokságon is. Így pedig
nem mindegy, hogy a fehérvári
különítmény milyen állapotban
érkezik meg az április elején
kezdődő válogatott összetartásra.
Ocskay Gábor, a Volán szakosztály-igazgatója elmondta,
mindent megtesznek azért,
hogy azok a játékosok, akikre

Fotó: Kiss László

Az EBEL idei kiírásából már csak három
meccse van a Fehérvár AV 19-nek, és véget
ér az idei osztrák kaland. A válogatott
szempontjából nem mindegy azonban,
hogy mivel telik a fehérvári válogatott
játékosok következő másfél hónapja.

Kovács Csabáék (kékben) a hétvégén Budapesten
harcolnak az olimpiáért

számít a szövetségi kapitány,
másfél hónap múlva száz százalékos állapotban jelentkezzenek
az első közös edzésre: „Abban
maradtunk Hannu Järvenpää vezetőedzővel, hogy az EBEL-mérkőzések után leülünk, és átbeszéljük
az azt követő időszak programját.
Szerencsére az EBEL-csapat mellett
van egy nagyon acélos MOL ligás
együttesünk is, ott is lehetőséghez
jutnak majd olyan játékosok, akik
a szezont az osztrák bajnokságban
töltötték. A MOL Liga rájátszása
számunkra a jövő héten kezdődik
a Ferencváros elleni negyeddöntővel, illetve lesz majd március
végén a Magyar Kupa négyes
döntője, ahol szintén játszhatnak
majd a válogatottjaink. Nagyon
bízom benne, hogy annak ellenére,
hogy nem sikerült teljesítenünk
az előzetesen kitűzött célunkat az
EBEL-ben, vagyis a rájátszásba
kerülést, képesek leszünk tíz-tizenöt olyan válogatott játékost adni,
akik méltóképpen tudják képviselni
a válogatott színeket Szentpéterváron!”
A Volánra az EBEL-ben még a
Klagenfurt és a Ljubljana elleni
hazai, valamint a Graz elleni
idegenbeli meccs vár, míg a
MOL Ligában a jövő héten
indul a rájátszás, a két nyert
meccsig tartó Ferencváros elleni
negyeddöntővel.
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Heti sportműsor
Beindul a labdarúgó-bajnokság
tavaszi szezonja, újra hazai pályán
a TLI-Alba Fehérvár – izgalmas hét
vár Székesfehérvár sportszerető közönségére. Kezdjük kosárlabdával!
A Zsíros Tibor Magyar Kupa döntője
előtt még egy hazai bajnoki vár a
TLI-Alba Fehérvárra, mely ezúttal
a Jászberény együttesét fogadja. A
február 13-án 19 órakor kezdődő
mérkőzés favoritja a hazai csapat,
a jászságiak idegenben eddig mind
a kilenc fellépésüket vereséggel
zárták. Óriási meglepetést jelentene, ha ezt a sorozatot Fehérváron
szakítanák meg. Az sem marad le a
mérkőzésről, aki nem tud kilátogatni a Vodafone Sportcsarnokba: a
találkozót a Fehérvár TV felvételről
másnap 13.50-től közvetíti.
A Videoton FC is megkezdi bajnoki
szereplését, ráadásul rögtön egy
rangadóval: a piros-kékek az Újpest
vendégei lesznek az idei első fordulóban. Mivel mindkét csapat nem
titkoltan a dobogót célozza meg tavasszal, egyértelmű ki-ki meccset játszanak a felek. A szombati, fővárosi
mérkőzést is megtekinthetik majd
a Fehérvár TV képernyőjén, szintén
felvételről, vasárnap 20.50-től.
A jövő hét elején már az Ifjabb
Ocskay Gábor Jégcsarnok is benépesülhet, február 16-án 19.15-től újra
EBEL-meccset rendeznek a Raktár
utcában. A Fehérvár AV 19 ellenfele
ezúttal a Klagenfurt lesz.

Fradiverés a kupában
Németh Zoltán
Kiválóan kezdte az idei évet a Videoton: első tétre
menő összecsapásán Feczesin góljával nyerni
tudott a Ferencváros vendégeként. A kupában
aratott siker után a hétvégén újra a fővárosban
lesz jelenése a csapatnak. A bajnokság tavaszi
rajtján az Újpest vendége lesz.

Székesfehérvár, 2016. április 24.

Az esztendő első tétmeccsén, a
Magyar Kupa negyeddöntőjének első
mérkőzésén a Ferencváros otthonában Horváth Ferenc vezetőedző a Danilovics – Nego, Juhász, Lang, Fejes –
Pátkai – Suljić, Heffler (Pölöskei 80.),
Kovács, Haraszti (Sejben 88.) – Feczesin (Tischler 75.) összetételben küldte
pályára a Videotont. A piros-kékek a
bajnokságot toronymagasan vezető
zöld-fehérek otthonában remekül
kontrollálták a játékot, nem engedték
kibontakozni a hazaiakat, sőt a 42.
percben a vezetést is megszerezték:

Pátkai felívelésénél a védők elbambultak, a szemfüles Feczesin pedig
Dibusz mellett a hálóba fejelte a
labdát.
A második félidőben a hátrányban
lévő Ferencváros igyekezett tempót
diktálni, de a Vidi kontrái veszélyesebbnek bizonyultak. Újabb gól
már nem született, a fehérváriak így
előnyt szereztek a párharcban.
„Stabilan és szervezetten játszottunk a
mérkőzésen. Ugyan volt olyan időszak,
amikor a Ferencváros volt fölényben, de
összességében kontroll alatt tartottuk a
meccset. Maximális odaadással küzdöttek a fiúk, megérdemelt a győzelmünk!”
– értékelt a lefújás után Horváth
Ferenc, a Videoton vezetőedzője.
A párharc visszavágóját március 2-án
rendezik. Addig a bajnokságban lesznek komoly feladatai a Vidinek, mely
február 13-án 18 órától a tavaszi első
fordulóban az Újpest vendége lesz.

Gyönyörű környezet, értékes rajtcsomagok és több mint ezer résztvevő!
Nagyszabású futóverseny Székesfehérvár belvárosában

2016. április 24-én (vasárnap), 10 órakor

további részletek és nevezési információk:
www.rundevu.hu

Fotó: vidi.hu

VERSENYSZÁMOK:
CEP félmaraton
HIGH5 14K
Decathlon 7K
Hometools 3X7K váltó

Feczesin szemfülessége győzelmet ért a Vidinek a kupában, a piros-kékek így előnnyel várhatják a márciusi visszavágót
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A Fehérvár Televízió műsora 2016. február 13-tól február 19-ig
K Ö Z É L E T - K U LT Ú R A - S P O R T - S Z Ó R A K O Z Á S

19:50 Miami Vice – am.
bűnügyi sorozat
(12) 14.rész
Képes hírek – benne
20:50 Békéscsaba – Fehérvár
minden egész órakor
KC kézilabda-mérkőzés
a Híradó ismétlése
közvetítése felvételről
Jó estét, Fehérvár! – ism. 22:20 Jó estét, Fehérvár! –
Képes hírek – benne
ismétlés
minden egész órakor
22:40 Képes hírek, benne
a Híradó ismétlése
egész órakor a
Jó estét, Fehérvár! – ism.
Híradó ismétlése
Bajnokok városa – ism,
Fehérvári beszélgetések
2016. 2. 14. VASárnAp
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
00:00 Képes hírek – benne
Lajos. Vendég:
minden egész órakor
Lovrek Károly
a Híradó ismétlése
Fehérvári beszélgetések 07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
– ismétlés
07:20 Képes hírek – benne
Műsorvezető: Németh
minden egész órakor
Zoltán. Vendég:
a Híradó ismétlése
Bekő Zsolt
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
Paletta – ismétlés
10:20 Fehérvári beszélgetések
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Lajos. Vendég:
Németh Sándor
Kosztics László
10:45 Együtt – ismétlés
Jó estét, Fehérvár!
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
– ismétlés
Köztér – ismétlés
Műsorvezető:Vakler
Fehérvári beszélgetések
Lajos. Vendég:
– ismétlés
Lovrek Károly
Műsorvezető: Somos
11:40 Agrárinfó – ismétlés
Zoltán. Vendég:
12:10 Fehérvári beszélgetések
Nagy Gábor
– ismétlés
Napi színes – ismétlés
Műsorvezető: Németh
Kincsesláda – ismétlés
Zoltán. Vendég:
Fehérvári beszélgetések
Bekő Zsolt
– ismétlés
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
Műsorvezető: Vakler
13:00 Köztér – ismétlés
Lajos. Vendég:
13:35 A Fehérvár TV
Berta Mária
archívumából
13:50 TLI Alba Fehérvár
Napi színes – ismétlés
– Jászberény
Honvéd7 – ismétlés
kosárlabda-mérkőzés
III. Csíki Versünnep
közvetítése felvételről
Vörös Tamás-Bass
15:10 V. Jótékonysági estély
Show 2. rész
Fehérvári beszélgetések 15:35 Magyar-Madjar találkozó
16:00 Fény utca Székesfehérvár
Műsorvezető:
belvárosában
VaklerLajos. Vendég:
16:20 Napi színes
Németh Sándor
16:30
Fehérvári beszélgetések
A Fehérvár TV
– ismétlés
archívumából
Műsorvezető:
Vakler
Jó estét, Fehérvár!
Lajos. Vendég:
Üzleti negyed –
Berta Mária
gazdasági magazin

2016. 2. 13. SZOMBAT
00:00
07:00
07:25
10:00
10:25
10:55

11:20

11:45
12:15

12:40
13:05
13:40

14:05
14:10
14:40

15:05
15:15
15:30
16:30
18:00

18:30
19:00
19:20

17:00 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Somos
Zoltán. Vendég:
Nagy Gábor
17:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Farkasné
Szagri Zsuzsanna
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Miami Vice – am.
bűnügyi sorozat
(12) 15.rész
20:50 ÚTE – Videoton
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:30 A hét hírei
22:50 Képes hírek – benne
egész órakor A hét
hírei ismétlése

18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek
20:20 Arató Antal, az
örök könyvtáros
20:50 Székelyföldi Verstábor
1–3. rész
22:10 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:55 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

20:20 Schirilla György, az
ifjabb pesti rozmár
21:00 Liturgikus királylegenda
– koronázási
szertartásjáték
22:15 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
23:00 Képes hírek

22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 22:00 Jó estét, Fehérvár!
22:45 Képes hírek – benne
– ismétlés
egész órakor a
22:45 Képes hírek – benne
Híradó ismétlése
egész órakor a
Híradó ismétlése

2016. 2. 18. CSüTörTöK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
2016. 2. 17. SZerdA
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
00:00 Képes hírek – benne
– ismétlés
minden egész órakor
07:45 Képes hírek – benne
a Híradó ismétlése
minden egész órakor
07:00 Jó estét, Fehérvár!
2016. 2. 16. Kedd
a Híradó ismétlése
– ismétlés
10:00 Jó estét, Fehérvár!
07:45 Képes hírek – benne
00:00 Képes hírek – benne
– ismétlés
minden egész órakor
minden egész órakor
10:45 Bajnokok városa
a Híradó ismétlése
a Híradó ismétlése
– ismétlés
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 10:00 Jó estét, Fehérvár!
11:15 A Fehérvár TV
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
archívumából
10:45 Paletta – ismétlés
minden egész órakor
11:40 Képes hírek – benne
11:15 A Fehérvár TV
a Híradó ismétlése
egész órakor a
archívumából
10:00 Jó estét, Fehérvár!
Híradó ismétlése
11:40 Képes hírek – benne
– ismétlés
2016. 2. 15. Hétfő
13:00 Híradó 1-kor
egész órakor a
10:45 Agrárinfó – ismétlés
13:10 Képes hírek – benne
Híradó ismétlése
11:15 A Fehérvár TV
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
13:00 Híradó 1-kor
archívumából
minden egész órakor
Híradó 1-kor ismétlése
13:10 Képes hírek – benne
11:40 Képes hírek – benne
A hét hírei ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
minden egész órakor a
egész órakor a
10:00 A hét hírei – ismétlés
Híradó 1-kor ismétlése
Híradó ismétlése
– ismétlés
10:20 Üzleti negyed – ismétlés 13:00 Híradó 1-kor
16:30 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető:
10:50 A Fehérvár Tv
– ismétlés
13:10 Képes hírek – benne
Leffelholcz Marietta.
archívumából
Műsorvezető: Vakler
minden egész órakor a
Vendég: Farnady Judit
11:30 Képes hírek – benne
Lajos. Vendég:
Híradó 1-kor ismétlése
17:00 Bajnokok városa
egész órakor A hét
Marosi Kata
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
hírei ismétlése
17:00 Paletta – ismétlés
– ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
17:30 Esti mérleg – ismétlés
Műsorvezető: Bácskai
17:50
Napi színes
13:10 Képes hírek – benne
17:50 Napi színes
Gergely. Vendég:
18:00 Hírek
minden egész órakor a
18:00 Hírek
Károlyi György
18:05 Fehérvári beszélgetések
Híradó 1-kor ismétlése
18:05 Fehérvári beszélgetések
17:00 Agrárinfó – ismétlés
Műsorvezető: Vakler
16:30 Fehérvári beszélgetések 17:30 Esti mérleg – ismétlés
Műsorvezető: Leffelholcz
Lajos. Vendég:
– ismétlés
Marietta. Vendég:
17:50 Napi színes
Vincze
Mátyás
Műsorvezető: Somos
Farnady Judit
18:00 Hírek
18:30 A Fehérvár TV
Zoltán. Vendég:
18:05 Fehérvári beszélgetések 18:30 A Fehérvár TV
Nagy Gábor
archívumából
archívumából
Műsorvezető: Vakler
17:00 Üzleti negyed – ismétlés
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:00 Jó estét, Fehérvár!
Lajos. Vendég:
17:30 A Fehérvár Tv archívumából
19:45 Együtt – családi magazin
19:45 Bajnokok városa –
Marosi Kata
17:50 Napi színes
20:15 Hírek
sportmagazin
18:30 A Fehérvár TV
18:00 Hírek
20:20 Pálosfalvi Brúnó
20:15 Hírek
archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések 19:00 Jó estét, Fehérvár!
portréfilm
20:20 Fehérvár AV19 –
Műsorvezető: Bácskai
20:50 Székesfehérvár
Klagenfurt jégkorong19:45 Paletta – kulturális
Gergely. Vendég:
mérkőzés közvetítése
magazin
Rallye 2015
Károlyi György
felvételről
20:15 Hírek
21:25 Virtuózok 2015

Kiemelt ajánlatunk: február 15. 20:50 Székelyföldi Verstábor 1–3. rész

2016. 2. 19. 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! –
ismétlés10:45
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: Vakler
Lajos. Vendég:
Vincze Mátyás
17:00 Együtt – 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!
19:25 Köztér – közéleti magazin
20:00 Honvéd7 – honvédelmi
magazin
20:15 Hírek
20:20 XX. Nemzetközi
Néptáncfesztivál
nyitógála
22:15 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
23:35 Köztér – ismétlés
23:55 Képes hírek

