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Székesfehérvár – a  hely, ahol jó élni
Fehérváron érdemes dolgozni, jó itt élni. Egy 
szerethető város, aminek erős a gazdasága és 
képes a fejlődésre, átalakulásra. Cser-Palkovics 
András elárulta a Fehérvár magazinnak, hogy 
jövőre folytatódik a fejlődés, egy digitális iskolai 
központot is létrehoznak. Emellett a közösségi  
eseményekről, a gazdaságról, a sport és a kulturá-
lis terület eredményeiről is beszélt a polgármester 
lapunknak.

Kezdjük talán a közösséggel, ez mindig 
hangsúlyos helyen szerepel. Ebben 
a tekintetben milyen volt a 2016-os 
esztendő?
Az volt a célunk 2010-ben, hogy vala-
mi olyan dolgot tudjunk alkotni, 
amitől a fehérváriak erősebb közös-
séget alkotnak, mint korábban. Ennek 
a városnak a történelmi múltja, az 
értékei, az adottságai megvannak 
ehhez. Mára elmondhatjuk: a város az 
év minden időszakában tele van élet-
tel. Találkozópont lett újra a belváros. 
Ez így van jól, hiszen egy városnak 
élnie kell, és kell, hogy legyenek olyan 
közösségi helyek, ahová az emberek 
kimozdulhatnak. Talán ezzel azt is el 
tudjuk érni, hogy egy kicsivel jobban 
odafigyeljünk egymásra. 2016 ehhez 
hozzátette a magáét. Akár a nyári 
ünnepekre, a Királyi Napokra vagy 
az adventi időszakra gondolunk, 
elmondhatjuk, hogy az emberek 
szeretik ezeket a programokat. A 
rendezvények nagy része ingyenesen 
látogatható, nem szociális helyzettől 
függ, hogy ezeken részt vehessenek a 
fehérváriak.
A kulturális területen milyen eredmények 
voltak?
A városnak nagyon jól működő, 
országos összehasonlításban is 
kiemelkedő alkotásokra képes 
intézményei vannak. A Vörösmarty 
Színház az ország egyik legerősebb 
társulatával rendelkezik. Jó döntés volt 
az Alba Regia Szimfonikus Zenekar 
önálló intézménybe szervezése. A 
zenekar sok olyan programot szervez, 
ami egy kicsit missziós tevékenység, 
segítve a komolyzene népszerűsítését 
a városban. Vagy ott volt az idősek 
karácsonya, amikor egy „táncdalfesz-
tivált” adott elő a zenekar énekesek-
kel, szólistákkal kiegészülve. Több 
olyan közösségi esemény volt, ahol a 
fiatalokat tudtuk bevonni – egy-egy 
nemzeti ünnepnél nagyon fontos, hogy 
a fiatalokat is meg tudjuk szólítani, 
ezért is volt jelentős dolog, hogy az 
1956-os emlékév kapcsán a Magyar 
advent programjába be tudtuk vonni 
a fiatalokat. Ne feledjük, hogy nekik 
fogjuk átadni ezeket a hagyomá- 
nyokat! Ha nem mutatjuk meg, mi 
volt ennek az országnak, a városnak 
a történelme, ha nem hozzuk azt kö-
zelebb hozzájuk – akár egy rendezvény- 
nyel, akár egy filmen vagy egy zenén 
keresztül – akkor nem fogják azt érte-
ni. Ha pedig nem értik, akkor nem is 
fogják a hagyományokat továbbvinni. 
Ebben az évben elmondhatom, hogy 
a város történelméről jelentős filmek 
készültek, akár az I. világháborúra 
emlékezvén – köszönet érte Burján 
Zsigmondnak és csapatának – akár 
a Fehérvár Médiacentrum visszaem-
lékezése, ami az 1956-os forradalom 
fehérvári eseményeire ad rálátást egy 
akkori fiatal szemszögéből.

A sport területe is közösségépítő. Ezt hogyan 
értékeli, milyen volt a 2016-os évben?
A sport és kultúra az a két szegmense 
egy város életének, ami a közösséget 
közösséggé teszi, ami büszkévé teszi 
az ott élőket egy hétvége után. A sport 
arról is szól, hogy ezrek szurkolnak 
együtt a csapatuknak. Szorítanak érte, 
zúg a „Hajrá, Fehérvár!”, amitől igenis 
városként is erősödni tudunk. Ebben 

a tekintetben sem volt sikertelen év 
az idei. Ott voltunk az olimpián, a 
különböző világeseményeken. Van 
mire büszkének lennünk! Törekszünk 
arra is, hogy emellett az infrastruk-
túra azoknak is a rendelkezésére 
állhasson, akik szabadidejükben a 
saját egészségük megőrzése érdeké-
ben mozognak. Idén fontos fejlesz-
tések történtek e tekintetben is. 
Kicsit tekintsünk előre is: 2017-ben 
a Túrózsáki úton létrejön egy újabb 
„kis Halesz”, ahol szintén ingyen lehet 
majd sportolni. Ha azt mondjuk, hogy 
a rendezvények idején tele van a város 
élettel, akkor ez igaz a sport területére 
is. Ahol a sportolás lehetősége meg-
nyílik, ott az emberek is megjelennek, 
elég csak a Bregyóra, a Haleszre 
gondolni. A fehérváriak ezeket az 
ingyenesen használható létesít-
ményeket megszerették. De jól látszik 
a Csónakázó-tónál az is, hogyha a 
környezet megszépül, nagy szeretettel 
viszonyulnak az emberek azokhoz a 
területekhez. Ezért is várjuk nagyon a 
Sóstó rehabilitációját.
A stadionfelújítás nemcsak a stadionról 
szól, hanem a Sóstóról is.
Valóban, és ezt egyszerre sikerült 
elérni! Egyik sincs a másik nélkül. 
Egy stadion, egy rendezvénycsarnok 
– főleg úgy, hogy az állam finanszíroz-
za, és nem az önkormányzatnak 
kerül pénzébe – azt a lehetőséget adja 
meg, hogy a város magas szolgál-
tatási színvonalat tudjon biztosítani. 
Fehérvár ezeknek a létesítményeknek 
az elkészülte után megkerülhetet- 
len lesz a logisztikai, közlekedési 
csomópont jellege mellett azért is, 
mert lesznek olyan infrastruktúrái, 
olyan intézményei, amelyek nagysza-
bású kulturális, tudományos vagy 
sportrendezvények lebonyolításához 
is megfelelőek. Külön öröm, hogy a 

stadion körül egy egész városrész úju-
lhat meg. A Sóstó megmentése közös 
érdekünk. Szerencsére ebben a fe-
jlesztésben a vízutánpótlás problémá-
ja is megoldódik, ami biztos, hogy az 
élővilágot is segíti, és azt a teljesen 
egyedülálló madárvilágot is meg tud-
juk őrizni, amivel a Sóstó rendelkezik. 
Az emberi tevékenység jelentős része 
nem a Sóstót fogja terhelni. Az ehhez 

tartozó oktatási hátteret, látványköz-
pontot a stadion hátsó bejáratában 
fogjuk megteremteni. Bár földrajzilag 
távol van a két városrész egymástól, 
de a Csónakázó-tó felújítása is ennek 
a beruházásnak a része.
A gazdaság eredményeit hogyan értékeli?
Minden szempontból rekordot dönt a 
fehérvári gazdaság. A növekedés, ami 
az elmúlt években is egyértelműen 
megmutatkozott, az idén folytatódott. 
Az iparűzésiadó-bevétel minden 
korábbi várakozást felül fog múlni. 
Ez azért is fontos, mert egy város 
fejlesztése három forrásból történhet 
meg. Egyrészt az uniós forrásokból. 
Itt egy dedikált forrással rendelkezik 
Fehérvár a következő évekre, ami 
most már több mint 18,5 milliárd 
forint. Másrészt rendelkezünk állami 
forrásokkal is. A Modern Városok 
Program és az adósságkonszolidáció 
következtében elmondható, hogy 
Székesfehérvár történetében soha 
ennyi állami támogatás a város 
fejlesztésére nem érkezett, mint 
ezekben az években. A harmadik 
elem a saját forrás, és ez adja meg 
igazán a városnak a saját mozgásterét. 
Ez határozza meg azt is, hogy a 
Saára Gyula-program keretében 
milyen utakat, járdákat, parkolókat 
tudunk felújítani, bővíteni, vagy 
hogy az Ybl-program révén milyen 
intézményeket illetve hányat tudunk 
felújítani. A gazdaság növekedése a 
munkahelyek számának folyamatos 
növekedését is eredményezi. Ez most 
új kihívást is tartogat a város számára, 
hiszen erős munkaerőhiány van egyes 
szakterületeken. A munkaerőhiány 
leküzdésének egyik lehetséges esz-
köze a magasabb bér. 2017 egészen 
biztos, hogy a béremelés éve is kell 
hogy legyen a város gazdaságában. 
Aránytalan az a különbség, ami 

mondjuk a nyugat-európai iparban 
és a fehérvári iparban dolgozók bére 
között van. Van azért Fehérváron már 
jó példa, a cégek egy része elkezdte a 
béremelést már az előző években is, 
látjuk ezt a különböző statisztikák-
ban. Talán januárban már hivata-
losan is nyilvánosságra hozhatjuk 
a Gazdaságkutató által készített 
felmérés eredményét a vásárlóerő 
alakulásáról. Egyelőre legyen annyi 
elég, hogy Fehérvár olyan előkelő 
helyen szerepel, aminél előkelőbb he-
lyen már nem is szerepelhetne. Ez azt 
is mutatja, hogy Fehérváron érdemes 
dolgozni. Érdemes itt élni, mert ez egy 
szerethető város, aminek erős, stabil 
a gazdasága, és képes a technológiai 
fejlődésre, átalakulásra. Látjuk azt, 
hogy a robottechnológia is megjelent 
a városban, és olyan iparágak, amik 
a huszonegyedik századot jelentik. 
Ne felejtsük, hogy már 3D-s nyom-
tatót is gyártanak Fehérváron! Nem 
véletlen, hogy ezt szeretnénk az 
oktatással összekötni, és nem csak 
a felsőoktatás fejlesztésével. Célul 
tűztük ki 2017-re, hogy egyfajta 
digitális iskolai központot hozzunk 
létre. Ez egy olyan épület lenne, ahol 
a teljes digitalizációhoz kapcsolódó 
eszközrendszer megismerhető lesz a 
közösségi média használatával együtt. 
A kicsik ezt használják maguktól is, 
de fontos, hogy a szülők, nagyszülők 
is megértsék, miért foglalkoztatja 
őket ez a virtuális világ. Fel kell 
készíteni erre a világra a gyerekein-
ket és magunkat is. Szeretnénk egy 
olyan modern, az országban teljesen 
egyedülálló központot létrehozni, ahol 
ezt a világot tudományosan és oktatá-
si szinten is megmutatjuk fiataloknak, 
időseknek.
Mit hoz a jövő év?
2016 sok tekintetben az előkészítés 
éve volt. Rengeteg olyan beruházást 
készítettünk elő, amelyek aztán 
2017-ben, 2018-ban vagy 2019-ben 
valósulnak meg. Mondok néhány 
példát: fontos lesz a Liget sor 
megújítása, ami az egész városrészt 
teljessé teszi. A Távírda illetve a 
Kégl út felújítása is megtörténik. 
Előkészítés alatt van a Berényi út 
II. ütemének felújítása. 2017-ben 
tudjuk megterveztetni és elkezdeni 
az engedélyeztetését a déli összekötő 
útnak. A rendezvénycsarnoknak már 
zajlik a tervezése, az engedélyez-
tetése következik, és remélem, hogy 
jövőre a közbeszerzési eljárást is le 
tudjuk folytatni. A stadion 2017-2018 
fordulójára elkészül, a Sóstó-reha-
bilitáció nagy része szintén elkészül. 
Számos útfelújítás történik majd a 
városban, lesznek járdafelújítások és 
parkolóhely-bővítések. A közösségi 
közlekedésben is nagy előrelépés 
történhet: megszülethet az a szak-
mailag felvállalható, fenntartható 
kompromisszum, amivel aztán javul-
hat a buszközlekedés Fehérváron. 
Van előttünk kihívás bőven. Azt is 
szeretném kiemelni, hogy csak a két 
nagy terület – a fejlesztések, üzemel- 
tetési feladatok és a rendezvényekből 
fakadó közösségi élet – együtt tudja 
Székesfehérvárt olyan hellyé tenni, 
ahol jó élni. 2016-ban ilyen város 
volt Székesfehérvár, és bízom benne, 
hogy egy év múlva ennek minden 
elemében tovább tudunk lépni!

A város életében nagyon aktív év volt a 2016-os

Látrányi ViKtória

Jó alapok a következő évre

Vargha Tamás honvédelmi miniszterhelyettest, országgyűlési 
képviselőt kértük meg a Fehérvár Televízióban, hogy értékelje 2016-ot. 
E beszélgetés kivonatát olvashatják a következő sorokban.

Bár az Európa és Törökország között létrejött 
megállapodás azt vetítette előre egyes nyugati 
politikusok szerint, hogy sikerül megállítani a 
kontinensre történő vándorlást, ma már tudjuk, 
hogy ez nem történt meg, de nem is fog addig, 
amíg azokban az országokban, ahonnan jönnek 
az emberek, háború folyik. Szíriában, Afganisz-
tánban évtizedek óta azt sem tudják, mi a béke.
Hamarosan beiktatják az amerikai elnököt, 
de mindannyian tudjuk, hogy a kampány 
során elhangzott erős mondatok kormányzati 
pozícióban megváltozhatnak, szelídülhetnek, 
de azért az biztos, hogy az Egyesült Államok 
külpolitikája egészen más lesz Donald Trump 
alatt, mint volt Obama idején. Obama komolyan 
megrótta kormányzása kezdetén Szíriát, de ez 
nem lett több kocsmai szintű fenyegetésnél.
Ezt használták ki az oroszok.
Ahol vákuum keletkezik, és erő nélkülivé 
válik egy terület, oda egy másik erő biztosan 
beteszi a lábát. Oroszország pedig szeretne 
visszatérni legalább középhatalomként.
De baj van Európán belül is. Bejárta a kép a 
világot, amikor egy nyugati keresztény templom-
ból a rendőrség kihúzza a papot, mert egy új 
iszlám közösség megkezdte a templom átalakítását.
Így van, és Magyarország ennek az iszlám 
vonulatnak az útjában áll Európa keleti részén. 
Mi felépítettük a kerítést, amivel az említett 
problémákat kezeltük, de mára azonban sokat 
változott a nyugati politikusok véleménye is. 
Az európai emberek szerintem egyetértettek 

azzal, hogy az illegális migrációt meg kell 
állítani, ma már sok vezető is így gondolja.
Mit prognosztizál 2017-re?
Hosszú, elhúzódó válságra kell készülnünk. 
A nyomás nem fog csökkenni a következő 
évben sem. A magyar katonák kiváló munkát 
végeznek a határ menti járőrszolgálatokban, 
azért is segítettük őket száz terepjáró autóval, 
amivel munkájukat végezhetik. Meghoztuk 
azt a döntést is, hogy Magyarország semmi- 
lyen kvótarendszert nem támogat.
Jelentkeznek-e fiatalok katonának, vagy megi-
jedtek a migráció miatt kialakult helyzettől?
Jönnek sokan, de azt szeretnénk, ha még többen 
lennének! Szerződéseseket és önkénteseket is 
várunk. Az illetményekkel kapcsolatban példaként 
említem, hogy a hivatásos főtörzsőrmesterek 2015-
ben 180 ezer forintot, míg január 1-jétől 294 ezer fo-
rintot keresnek majd. Elkészültek az új egyenruhák, 
amiket az alakulatok folyamatosan kapnak meg.
2017-től csökkenek a járulékok a vállalkozások-
nál. Ez a honvédség állományát is érinti?
Persze, minden területet érint az adócsökkentés.
Most mint országgyűlési képviselőt kérdezem: 
úgy érzem, Fehérvár még soha nem kapott 
ennyi kormányzati támogatást.
Valóban, még egyetlen politikai kurzus ide-
jén sem kapott városunk ekkora támogatást, 
de még az elmúlt években sem. Idén több 
tízmilliárdos támogatás jutott Székesfehér- 
várnak. Idén határidő előtt átadhattuk az 
északi elkerülőt, de elkezdődik jövőre a déli 
elkerülő építése is, a nyolcmilliárdos kórházi 
beruházást újabb követi. Nemrég adtuk át a 
32 milliárdból felújított vasútállomást, és so-
rolhatnám tovább. Összegezve kimondható: 
jó évet zárt városunk, ami biztos alapokat 
nyújt a következő évhez.

nagy zoLtán Péter

Fehérvár a megye és a régió szíve

A megyeszékhely észak-nyugati felének valamint 
több környező településnek az országgyűlési 
képviselője Törő Gábor, aki a FehérVár magazin 
részére röviden összegezte a mögöttünk álló 
esztendőt.

Nehéz volt az idei év?
Ez szolgálat, itt nehézségről nem 
érdemes beszélni. Inkább megtisztelő 
számomra, hogy a választók bizalmá- 
nak köszönhetően országgyűlési 
képviselőként a második ciklusban 
erősíthetem e választókerület jelenét, 
és közösen tervezhetjük jövőjét. Azt 
hiszem, most nemcsak a 2016-os 
esztendőt kellene értékelni, hanem 
a mögöttünk álló két évet is, mert 
gazdag volt és sikeres.
A számok segítségével tegye meg ezt az 
értékelést!
Most csak a várost érintő munkákról 
beszélek, a rám bízott többi 
települést nem említem, pedig ott 
is lenne mit. Jól látható a közös 
munka eredménye: hét kilométer 
hosszan tizenöt milliárd forintból 
elkészült a várost nyugatról elkerülő 
út, méghozzá kormányzati és uniós 
támogatással. Ezzel gyorsabbá vált 
a forgalom, csökkent Feketehegy 
és Szárazrét légszennyezése és 
zajterhelése, de meggyőződésem, 
hogy ezt egész Fehérvár érzi. Az 
úton lévők biztonsága érdekében 
megépült az úrhidai körforgalom is. 
1,2 milliárd forintból megvalósult a 

szociális városrehabilitáció Száraz-
réten. A projektnek köszönhetően a 
városrész megszépült, korszerűbbé 
vált. Nagy öröm számomra, hogy 
tizenegy milliárd forintos fejlesztés-
sel megújul a méltán kedvelt Sóstó 
Természetvédelmi Terület, melynek 
megmentése része a stadion felújí- 
tásának.
Kormánypárti képviselőként milyen par-
lamenti sikereket érdemes megemlítenie 
az év utolsó napjaiban?
Az elmúlt évben a gazdaságélénkítés 
mellett a legfontosabb törekvésünk 
a munkahelyteremtés volt. Ennek 
egyik legszebb példája éppen Székes-
fehérvár, ahol a gazdaság szereplői 
már inkább munkaerőhiányról 
számolnak be. De nem hiszem, hogy 
ezzel végeztünk volna, ellenkező-
leg, a megélhetésen túl szeretnénk 
a közeljövőben a bérfejlesztéssel, 
béremeléssel foglalkozni, hogy min- 
denki a saját életében léphessen 
egyet előre. Ez a közeljövő már sok 
helyen a napokban bekövetkezik.
A ciklusból még szűk másfél év van 
hátra. Mit tervez erre az időre?
Továbbra is arra törekszem, hogy 
minél több fejlesztési forráshoz 
jusson a megyeszékhely, hiszen egy 
erős, gazdaságilag stabil Székesfe-
hérvár nemcsak az itt élőknek fon-
tos: a város a megyének és a régiónak 
is a szíve.
A közös munkát folytatva kívánok az 
új évre sikereket, boldogságot és azt, 
hogy terveink megvalósuljanak!

nagy zoLtán Péter

Fenyőfák elszállítása 

A Depónia Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja a Tisztelt 
Székesfehérvári Lakosságot a fenyőfák, karácsonyfák 
elszállításának menetéről:
A fenyőfák elszállítása 2017. január 2. – 2017. január 15. 
közötti időszakban történik a települési hulladék (kom-
munális hulladék) gyűjtési napján mind a lakótelepe-
ken, mind pedig a családi házas övezetekben. Ezért 
kérjük, hogy minden lakos egyaránt a gyűjtőedények 
mellé helyezze ki a fákat úgy, hogy az sem a gyalogos, 
sem pedig a jármű forgalmat ne zavarja. A kidobásra 
ítélt karácsonyfákat minden díszítő elemtől szükséges 
megszabadítani, mert a későbbi hasznosítást valamint 
a begyűjtést akadályozza az idegen anyag.

Köszönjük együttműködésüket!
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Hamisított Orbán-interjú

Orbán Viktor miniszterelnök ün-
nepi nyilatkozatot adott a Pannon 
Lapok Társaságának, négy megyei 
újságnak. Ám ezen nyilatkozatot 
meghamisították a Fejér Megyei 
Hírlap nyomtatott lapjain. A Pan-
non Lapok Társasága vizsgálatot 
rendelt el, aminek eredményeként 
két veszprémi és három fehérvári 
munkatársnak azonnali hatállyal 
felmondtak. A vizsgálat után kia- 
dott kommüniké így fogalmaz: 
„Viszonylag rövid idő alatt kiderült, 
nem a fehérváriak hekkelték meg a 
saját lapjukat, az interjú szövegébe 
a veszprémi Napló egyik gépéről 
írtak bele. A felmondások oka a lap 
hitelének rontása és hanyagság.”

nagy zoLtán Péter

.
ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• ÁLTALÁNOS TEMETKEZÉSI 
DOLGOZÓ, HALOTTSZÁLLÍTÓ 

• TETŐSZIGETELŐ
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az

oneletrajz@varosgondnoksag.hu 
e-mail-címen lehet.

Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!

A-Pont Üzletház, 3. emelet
8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2.

30/479-1991 • info@mobek.hu
www.mobek.hu

Jó kezekben az egészsége!

Nem tudod, hogy hol 
kezdd az új évet?

Nem tudod, hogy hol 
kezdd az új évet?

Stott Pilates
*

Kismama Pilates
*

Gyerekjóga
*

Gerincjóga
*

BalletBody
*

SMR funkcionális 
tréning

*
TRX

*
Hastánc

*
Spinal Dance 

(preventív gerinctréning)

Fáj a hátad?
Gyenge a hasizmod?
Merevek az izmaid?

Gyere hozzánk, változatos óratí-
pusokkal, törődéssel várunk.

Órarendet a mobek.hu/tornate-
rem-orarend oldalon találsz.

Fejlesztések a helyben élők igényei szerint

„Az elmúlt években a megyéknek sikerült 
bebizonyítaniuk, hogy van létjogosultságuk a 
közigazgatás palettáján. 2016-ra eljutottunk 
odáig, hogy a megyei önkormányzatok területi 
középszinten az országos fejlesztéspolitika leg-
fontosabb szereplőivé váltak. Olyan fejlesztéseket 
szeretnénk, amik a helyben élők igényeivel 
találkoznak.” – többek között ezeket emelte ki 
Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke a 
Fehérvár magazinnak adott évértékelőjében.

„Az a harminckét milliárd forint, amiről 
eredetileg beszéltünk illetve az a négy-
milliárdos forrás, amit nemrégiben kapott 
a megye a TOP-források (azaz a Területi- 
és Településfejlesztési Operatív Program) 
felhasználására, fontos feladattal, tar-
talommal töltik meg a munkafázisunkat.” 
– mondta Molnár Krisztián. 
Az egyik legnépszerűbb TOP-forrás a 
turisztikai. Ezen a területen összes- 
ségében 2,7 milliárd forint fölött 
diszponál a megyei önkormányzat, 
amit két körben bírál majd el. Az első 
körben kétmilliárd forint került kiírás-
ra, és várhatóan január folyamán lesz 
még egy hétszázmilliós forrás is. A 
fejlesztési célok közül népszerűek az 
utak felújításával, kerékpárút-fejlesz-
téssel, felszíni csapadékvíz-elvezetés-
sel vagy például az egészségügyi 
alapellátással kapcsolatos pályázatok. 
A helyi gazdaságfejlesztéssel kapcso- 
latos felhívások is népszerűek, és 
négy-ötszörös érdemi igény van a 
közintézmények felújításával, ener-

getikai korszerűsítésével kapcsolatos 
pályázatokra. 
„Felmértük a települések igényeit, és ezt 
csatornáztuk be az országos döntéshoza-
talba. Alapelv volt, hogy a megvalósuló 
fejlesztések esetében az a minimum, hogy 
az a helyben élők igényével találkozzék. 
A munkánkat segíti, hogy a többi területi 
szereplővel is nagyon jó a viszonyunk. 
Mi ezt a megyét komplexen, egyben 
szeretnénk kezelni, és ehhez minden 
támogatást meg is kapunk.” – összegezte 
az elnök. 
Jó tapasztalatokkal működik az Al-
bensis Fejér Megyei Területfejlesztési 
Nonprofit Kft., ami a településeknek 
nyújt segítséget pályázatírásban vagy 
projektmenedzsmentben. Fontos 
szervezet a Velencei-tó és Térsége, 
Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési 
Tanács, mely tavaly elkészítette a tó 
teljes partfalának, partvédművének 
rehabilitációját megalapozó terveit. 
„Idén ezt átadtuk az Országos Vízügyi 
Főigazgatóságnak megvalósításra. 
Összesen 3,7 milliárd forintos be-
ruházás kezdődött el a Pannónia Szíve 
fejlesztési program keretében Etyeken és 
környékén.” – mondta az elnök. 
Folyamatosan gyarapodik a Fejér 
Megyei Értéktár is. Molnár Krisztián 
azt is hangsúlyozta, hogy a megyét 
sokszínűség jellemzi, ami igaz az 
értékekre és a problémákra is. A 
2016-os évben is kiemelt feladat volt a 
déli részek felzárkóztatása, úgy, hogy 
közben az északi területek fejlődése 
se álljon meg.

Látrányi ViKtória

Új tűzoltóautó Székesfehérvárnak

Gépjárműfecskendőket, magasból mentőt, 
terepjárókat adott át december huszadikán a 
Belügyminisztérium parlamenti államtitkára 
Budapesten. Az egyik új tűzoltóautó a Székes-
fehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon 
fog szolgálatot teljesíteni január közepétől-
végétől.

A Székesfehérvári Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság új gép-
járműfecskendője már a lakta- 
nyában várja az első bevetését, erre 
akkor nyílik lehetőség, amint az új 
típushoz szükséges vizsgákkal már 
rendelkeznek a tűzoltók . Az autó 
részben magyar, részben francia 
gyártású, a Rába készítette az 
alvázat és a futóművet, a Renault a 
vezetőfülkét és annak berendezé-
seit, a tűzoltó-technikai eszközöket 
pedig a szintén magyar BM Heros 
gyártotta. Az ára 132,5 millió forint, 
ami tartalmazza a technikai esz-
közöket is.
A fecskendő négyezer liter vizet 
szállít, a szivattyú normál nyomás-
fokozatnál 10 bar nyomáson 2000 
liter ⁄ perc, magas nyomásfokozat-
nál 40 bar nyomással 250 liter víz 
szállítására képes percenként.  
Az autó kialakításakor figyelembe 
vették a tűzoltók igényeit, a dom-
borzati és időjárási viszonyokat is. 
A jármű hat tűzoltó és a szükséges 
felszerelés szállítására alkalmas: 
találhatók benne kis és nagy 

méretű feszítő-vágó szerkezetek is, 
amiket baleset esetén vetnek be a 
szakemberek.

Az országban jelenleg közel 
háromszáz ilyen autó van, az 
elkövetkezendő időkben 108 
gépjárműfecskendővel gazda-
godnak majd Magyarország 
tűzoltóságai.

SzűcS Molnár Diána

Az új tűzoltóautó málházva van, ami azt 
jelenti: minden tűzoltótechnikai felszerelést 
tartalmaz

A Continus Nova Kft.
keres gyakorlattal rendelkező 

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI 
munkatársat.

Elvárás:
• Mérlegképes könyvelői végzettség 

vállalkozási szakirányon
• Minimum 3 év szakmai tapasztalat
• Számlázási gyakorlat
• Naprakész számviteli és adózási ismeretek
• Felhasználói szintű MS Office programok 

ismerete
• Önálló, precíz, pontos munkavégzés

Fényképes szakmai önéletrajzokat 
bérigény megjelölésével várjuk a 

munkaugy@continusnova.hu e-mail címre. 
Jelentkezési határidő: 2017. január 20.

Szilveszteri bemelegítés,
avagy ufó a volánál?

A Fehérvár Televízió munkatársai Pusztavámon 
jártak egy baleset miatt. Nem szokásunk a 
FehérVár magazinban effajta eseményekről 
beszámolni, de közeledve szilveszterhez a dolog 
komolysága és egyben pikantériája miatt most 
érdemes.

Első nekifutásra nem nagy történet 
a pusztavámi. Karácsony másnap-

ján egy személyautó Oroszlány 
felől Mór irányába közlekedett, 
amikor Pusztavámon a Kossuth 
utcában egy kőkerítésnek ütközött. 
A baleset következtében egy embert 
szállítottak fejsérüléssel a fehérvári 
kórházba. Ezzel vége is lehetne a 
történetnek, ám a helyzet az, hogy 
azt az egy sérültet az anyósülésből 

mentették ki, viszont az autónak 
nem volt vezetője. Kérdésünkre volt, 
aki azt mondta, biztos ufó vezette a 
járművet. Az órákon át vizsgálódó 
rendőrök nem mondtak semmit. 
A helyszínen lévők számolgattak: 
ha nem ufó, akkor az az egy ember 
vezetett, és az ütközés miatt átesett 
a másik ülésre, vagy ő vezetett, de 
az ütközés után átmászott a másik 
ülésre. Alternatíva volt még, hogy 

más vezetett, de elszaladt a baleset 
után. Végül is a rendőrség másnapi 
közleményében olvasható volt, hogy 
a sérült ellen eljárást indítottak ittas 
vezetés miatt. Se mászva, se átesve 
ne számítsunk a vakszerencsére! 
Szilveszter közeledtével fokozottan 
legyen érvényes a zéró tolerancia, 
vagy iszunk, vagy vezetünk!

Az autón jól látszott, hogy valaki a vezetőoldali ülésről fejelte le a szélvédőt, de a nyomozók 
aprólékosan utánajártak a dolognak

nagy zoLtán Péter

Busz és személyautó ütközött
Szerda délelőtt baleset okozott forgalmi dugót 
Székesfehérvár belvárosa környezetében. A 
Budai út két nyomsávos szakaszán történt eset 
miatt a rendőrségnek a vizsgálat idejére le kel-
lett zárni az érintett utcát teljes szélességben.

Egy menetrend szerint közleke- 
dő helyi autóbusz és egy sze- 
mélygépkocsi ütközött össze a 
Budai úton, közel a József Attila 
utcai kereszteződéshez. Eddig 
tisztázatlan körülmények miatt a 
busz átment a szembejövő sávba, 

és ott összeütközött egy személy-
autóval, majd nekicsapódott egy 
út menti fának, ami kitört és az 
úttestre zuhant. Az autóbusz 
áttörte egy építési terület állvány-
zatát is. A balesetet követően a 
hivatásos tűzoltók megkezdték 
a műszaki mentést, eltávolí-

tották a kidőlt fát, valamint a 
sérült járműveket elhúzták. A 
rendőrség a helyszínelés idejére 
a Budai utat teljes szélességé-
ben lezárta a Gyümölcs utca 
és a József Attila utca között. 
A balesetben hárman sérültek 

meg, ketten könnyebben, a 
személygépkocsi sofőrje pedig 
súlyosabban. Az ellátásukról a 
kivonuló mentők gondoskodtak.
Lapunk úgy tudja, a baleset figyel-
metlenség miatt következett be. Si-
pos Mónika rendőr főtörzsőrmester 
elmondta, a baleset körülményeiről 

lapzártánkig nem tud választ adni, 
mert azt akkor még vizsgálják.
Az ünnepi időszaknak köszön-
hetően nem okozott nagy torlódást 
az útzár, csak a belváros környezeté-
ben alakult ki dugó, a város többi 
részén kevésbé érzékelték az esetet.

A busz letarolta a menetiránnyal szemközti útszélt, szerencsére nem volt gyalogos a járdán

nagy zoLtán Péter

Választókerületi program
Ráchegy-Búrtelep-Köfém, 
Börgöndpuszta

Fogadóórát tart Dienesné Fluck  
Györgyi, a 14. számú választókör- 
zet önkormányzati képviselője. 
2017. január 2-án, hétfőn 15 és 18 
óra között Olaszi László körzeti 
megbízottal az Erzsébet út 12. 
szám alatti képviselői irodában, 
január 3-án, kedden 17 és 19 
óra között pedig Lakatos Gábor 
körzeti megbízottal a Köfém 
lakótelep 1. szám alatt várja a 
lakosságot.
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Laura fel, aztán húzzatok!

Szerintem valamennyien emlékszünk 
rá, hogy december 16-án milyen 
csontot dermesztő hideg köszöntött 
ránk hajnalban. Talán nem olyan 
hevesen érkezett a fagy, mint egy 
héttel korábban Székelyföldön, ahol 
este kilenc órakor még plusz hét fokot 
mutattak az utcai hőmérők, majd 
visító széllel éjjel fél tizenegykor a 
vízszintesen szakadó hótól alig lehetett 
látni azt a mínusz tizenkét fokot, amit 
a higanyszálak mutattak. De hideg 
volt azon a péntek reggelen, 16-án. A 
hideg miatt vagy sem, de utcánkban a 
szomszédok elmondása szerint délelőtt 
tízkor elment az áram. Munkahelyem-
ről csak dél körül szaladtam haza, hogy 
a számítógépet bekapcsoljam, de erre 
nem volt energia, mármint a vezeték-
ben. Szóltam az áramszolgáltatónak, 
annak az egynek, hogy nincs áram. 
Felvették az adatokat, aztán elégedetten 
visszamentem dolgozni. Közben az utca 
többi részén visszajött a villany, de a 
mi társasházunkban nem. Délután öt-
kor fiam kérdezte, hogy mikor lesz már 
áram. Hát ha megcsinálja a szolgáltató 
– feleltem neki, de a biztonság kedvéért 
ismét telefonáltam. Ugyanazokat 
a dolgokat elmondtam, immár egy 
másik hölgy regisztrálta a dolgot. 
Este nyolc órakor hazaugrottam, de a 
villany az még nem. Megkérdeztem a 
szomszédomat, történt-e valami. Azt 
mondta, hogy nemrég mentek el a szol-
gáltató kiválóságai, de közölték, oldjuk 
meg a gondot villanyszerelővel. Mivel a 
hat lakásból négynek nem volt villa- 
nya, újra telefonáltam. Megnyugtattak, 
hogy nekünk kell megoldani a feladatot. 
Szakszavak ismerete nélkül magyaráz-
tam az immár férfinek mondható 
ügyfélszolgálatnak, hogy a mérőig sem 
megy az áram, tehát nem tudjuk meg- 
oldani. Ő megnyugtatott volna, hogy 
de, hívjak szerelőt péntek este, és javít-
tassam meg a hibát vele. Ettől persze 
idegesebb lettem. A város villany- 
szerelői alig várták, hogy kiugorhas-
sanak hozzánk, így aztán reggelig 
semmi nem történt. Reggel jött egy 
tisztességes villanyszerelő, aki rövid 
felmérés után azt mondta, a hibael-
hárítás a szolgáltató dolga. Pár másod-
perc alatt kijavítaná a hibát, de akkor 
bevonják tőle a működési engedélyt. 
Felhívtam a szolgáltatót, aki azt felelte, 
oldjuk meg regisztrált szerelővel. Megol- 
dottuk, aki kijött, és közölte, ez a szol-
gáltató területe, de megjavítja. A tetőn 
lévő villanyoszlopon szakadt el a kábel. 
A lakásomban hét fokra hűlt le a levegő, 
ugyanis a kazán is leállt az áramhiány 
miatt. Csonttá fagyva háborúztam az 
egyeduralkodó szolgáltatóval, aki azt 
csinál velünk, amit akar. Mi ezeknek 
csak befizetők vagyunk, és most még az 
unió is jön, hogy nem lehet államilag 
szabályozni a szabad verseny árait. Hát 
én azt mondom, szabályozza az állam, 
sőt zavarja el ezeket oda, ahonnan 
jöttek! Ha én Laurának nevezhetném 
őket, akkor bizony azt mondanám, laura 
fel, aztán húzzatok!

nzP

Új esztendő, vígságszerző 
nélkül

A trendi újévi gondola-
tok mindig ambiciózusak, 
elméletben roppant pozitív 
elhatározások, hogy aztán a 
megvalósításukhoz vezető út 
még nyomokban se hasonlít-
son arra, amit elképzeltünk. 
Próbálunk önmagunk klónja 
lenni, olyan folyton kereső, 
értelmező, hason mászó, 
hason másoló, hajbókolás-
mentes, alázat nélküli, sem-
milyenségtől távolodó. Nem 
lehet vitás, ismét hajlamosak 
leszünk szemezgetni az egó 
árnyékában, amúgy döly-
fösen az igazságok törékeny 
mezsgyéjén araszolva. 
Néha eliszkolunk, vagy 
csak távol tartjuk magunk-
at a hétköznapok fenséges 
egyszerűségétől. Tesszük 
ezt eszelősségmentesen, 
megvárva, mi történik, 
aztán annak függvényében 
mondjuk ki, fogalmazzuk 
meg a frankó Ó-t. A ter-
mészet eredője, a korszerű 
szemléletre hívó, mozgáste-
ret biztosító alapvetés, 
hogy bármennyire is nehéz, 
legalább az ihletett pillana-
tokban maradjunk meg ig-
aznak – a pillanatban, amit 
eredendően persze többnyire 
csak önmagunknak tartogat-
tunk. Ha mégsem, akkor 
már inkább jöjjön a sokszo-
rosan utált, s a köznapjaink-
ból máskor kitiltott, elátko-
zott carpe diem, merthogy 
tudjuk régről: a múlttal 
nem érdemes foglalkozni, 
mert már nincs, a jövővel 
pedig nem érdemes, mert 
még nincs. A másik, néha 
tervezett, máskor rögtönzött 
útnak varázsa van: mikor 
előkerülnek rég elfeledett 
dolgok, mosolyogtató vagy 
éppenséggel könnycsa-
tornákat megnyitó történetek, 
melyekből soha egyetlen 
névelő sem hiányozhat. 
Amikor sok-sok ember – na 
jó, lehet, hogy csak egy-
kettő – kötetlenül diskurál 
egy húron pendülve, hogy 
kiderüljön, milyen jó is adni 
nézőnek, olvasónak. 
Az elmúlt év végén azt 
fogalmaztam meg, hogy 
milyenek voltunk szorongás-
ban, örömben, mosolyban, 
kirobbanó jókedvben, mély 
gyászban, s azzal búcsúz-
tam, hogy megidéztem 
Zsurzs Kati kedves arcát, 
amint gondoskodó mosollyal 
azt mondja nekem: Jövőre? 
Lehet rózsát szeretni, 
gyöngyöt sírni… Ezzel 2017-
ben is beérném.

VaKLer Lajos

Pohár a kézben

Nincs jobb, mint az új! Új cipő, új 
ruha, új kocsi, új idők. Használható 
persze minden régi dolog is, de az 
év végi „vevési” kényszerünk után 
ez azért igaztalannak tűnik. Az idő 
talán az egyetlen, amiből mindig 
az újat fogyasztjuk. Nézegethetünk 
hátra, hogy haj, meg hű, ábrán-
dozhatunk, hogy majd meg talán, de 
mindezt a harmatfriss jelenidőben 
tesszük.  Mivel „ideje van” minden- 
nek, ahogy a boltok zárnak és 
nyitnak, a múló időnek is kellett egy 
pont, amikor azt mondjuk, ez ennyi 
volt, jöjjön egy új! 
Szilveszter.  Az elmúlás vad, törzsi 
ünnepe lenne ez a megjelölt pilla-
nat, vagy a reménységé? Óvatosan 
visszanézek, remek nosztalgikus év 
volt. Régi dolgokat vettünk elő újra, 
miért is kellene eldobni, elfelejteni, 
hiszen egykor pompásan működtek. 
Cseléd, nagybirtok, uradalom, proli, 
hontalan, földönfutó… Lehet, hogy 
mégis kell egy pirosbetűs nap a 
felejtésnek? Én ugyan nem, de van-
nak, akik még emlékeznek a fekete 
bőrkabát szagára. Én a jelenben élek, 
a múltra nem figyelek, a jövő meg 
még nem az enyém. Igyunk tehát, 
felebarátaim!
„adjon Isten bort, buzát, bort a 
feledésre!”

Kiss LászLó

Az idill márpedig létezik

Minden évben úgy gondoltam, bölcsebb 
lettem. Állandóan többre vágytam, és ker-
gettem a szépen ívelő horizontot, mintha 
valóban lenne egy földrajzi hely, ahol az 
ég és a föld összeér. Most itt vagyok, és 
miután megvettem életem első harmincöt 
pluszos ránctalanító krémét, azon töpren- 
gek – vigyázva, hogy ne ráncoljam össze 
a homlokomat – hogy milyen bölcsesség-
gel gyarapodtam 2016-ban, és milyen 
bölcsességgel gyarapítsam az induló új 
évet. Rá kellett döbbennem, hogy kifogyott 
a bölcsesség a tarsolyomból, sőt lehet, hogy 
soha nem is tartogattam efféle muníciót. 
Jelenleg van, ami elnehezít – a karácsonyi 
bejgliparádé után nem csoda – és van, 
ami habkönnyűvé tesz. A könnyűségről 
a két napja szikrázó napsütés is tehet, és 
persze az, hogy végre nem csak délután 
öttől kilencig van együtt a család, hogy 
végre az ünnepi időszakban kevesebbet 
pillantunk az óránkra, hogy végre leültünk 
négyen társasjátékozni, és élvezhetjük a 
látványt, hogy a nagyobbik fiunk könyvet 
olvas, a kisebbik bábozik. Ez a néhány nap 
megmutatta: ha van idő, helyet kap az idill 
is, csupán engedni kell. Bár békeidőben 
könnyűvé válik az ember, és könnyelműen 
kívángat minden szépet és jót, én azért 
megpróbálom ezt komolyan venni, és 
máskor is helyet szorítani az idillnek.

láSzló-TakácS kriSzTinaVirsliket kóstoltunk, nagyokat csalódtunk
Lesújtó volt a véleménye a megfizethető árú, 
középkategóriás virslikről a Fehérvár Média-
centrum alkalmi zsűrijének. Munkatársaink a 
szilveszteri virslivásárláshoz szerettek volna 
segítséget nyújtani, a tesztelés során azonban 
inkább az derült ki, hogy mit ne vegyünk, 
semmint az, hogy mit lenne érdemes.

„Emberi fogyasztásra alkalmat-
lan.” Ez volt az a mondat, ami a 
legtöbbször elhangzott a Fehérvár 
Médiacentrum virslitesztje során. 
A zsűri nagyot csalódott a kóstolt 
virsliket illetően, még a legjobb is 
csupán azt a nem éppen hízelgő 
kritikát tudhatta magáénak, misze-
rint „elbűvölő volt az íztelensége”. 
Volt olyan darab, amit a zsűri 
halízűnek titulált, de akadt olyan 
is, ami küllemre ugyan csábító 
volt, ízre azonban az utolsók 
között végzett. A legrosszabb 
falatról hallgatólagos konszenzus 
született, amikor is az a zsűritagok 
többségénél nem a gyomorban, 
hanem a kukában kötött ki. 
Sok jó szót tehát nem kaptak az 
általunk választott termékek, ami 
mindenképpen meglepő, hiszen 
megfizethető árú, középkate-
góriás, ismert márkájú virsliket 
teszteltünk. Az egyik hipermar-

ket kínálatából választottunk 
hét különböző előrecsomagolt, 
kis kiszerelésű (négy-öt darabos) 

terméket, melyek fogyasztói ára 
200-400 forint közé esett. A virs-
liket azután az ajánlott elkészítési 

javaslat szerint főztük (pontosab-
ban melegítettük) négy percig. Az 
önként jelentkező zsűritagok ked-
véért kenyérrel, némi ketchuppal 
és mustárral tálaltuk azokat, s mint 
utóbb kiderült, szükség is volt a 
szószokra, mivel azok legalább egy 
kis ízt adtak az egyébként „íztelen- 
ségükben elbűvölő” falatoknak. 

A négytagú zsűrinek 0-tól 5 pontig 
terjedő skálán kellett értékelnie a 
virsliket, miután azonban két már-
ka 1, s másik kettő is csak 4 pontot 
kapott, úgy döntöttünk, hogy 
egészében értékeljük a választékot. 
Ezért sem hirdettünk győztest, 
hiszen a legjobb falat is csak an-
nyira volt jó, hogy azt nem kellett 
konkrétan rossznak nevezni. 

Mindezeket figyelembe véve 
azt tudjuk tanácsolni kedves 
olvasóinknak, hogy ha jó virslit 
szeretnének enni szilveszterkor, 
akkor ne a 200-400 forintos ár-
kategóriából, hanem az afölöttiből 
válogassanak. A siker persze még 
ekkor sem garantált, az esélyek 
viszont jelentősen javulnak.

Nemigen találtak jó falatokat a zsűritagok, de talán a kutya sem

Bialkó láSzló gergő

Volt, ami már küllemre sem volt túl gusztusos

A zsűri két tagja, Vörösmarti Erika és Fiers Gábor falatozni készül. Ekkor még nem tudták, mi 
vár rájuk...

TAO támogatás terhére 
az Alba Kölyök Egyesület műfüves 

pályát építtet a Széchenyi Iskola 
(Szfvár, Budai ut45. hrsz:8482/3) 

udvarán, melyhez kivitelezőket keres.

Jelentkezni: 
albakolyok.szfvar@gmail.com

Ahol van hol...

2016 – az első esztendő időtlen 
idők, de legalábbis negyvennyolc 
év óta, amikor nem rendeztek baj- 
noki mérkőzést a Sóstói Stadion 
centerpályáján. Semmilyet sem 
rendeztek, centerpálya sincs már, 
ahogy nincsenek lelátók, nincs 
eredményjelző és lassan az utolsó 
kandeláber valamint a főépület is 
búcsút int. Hatalmas földkupacok 
kerítik dicső emlékeink színterét, 
mintha egy gigantikus temetőben 
búcsúznánk az óriástól, akinek 
sírgödrére nem lapáttal, hanem 
markolóval kell hányni a rögöket. 
Mégsem az elmúlás szomorúsága 
íratja ezeket a sorokat, a könnyes 
búcsún már egy éve túl vagyunk. 
A Sóstón fúrótornyok állnak, 
munkagépek kezdték a rombolás 
után az építést, és írásba adott 
garancia van róla, hogy jövő 
ilyenkor már az új csodáról ára-
dozhatunk, amint megkeres-tük 
leesett állunkat, belépve a legmod-
ernebb igényeknek megfelelő sta-
dionba. Egy év – mi az? Semmi. 
Lám, ez a szomorú, meccs nélküli 
sóstói idény is lepergett, mintha 
egy perc lett volna. A hiány 
mindig hosszúnak tűnik, az idő 
közben lassúnak, mint a magyar 
foci tempója egy közepes belga 
bajnokihoz képest – mégis, utólag 
sajnáljuk, hogy túl gyorsan ro-
han az idő. Évekig viccelődtünk 
a hokisok C pályájáról: tovább 
tart felszedni egy útban fekvő 
sínt, mint kiöregedni a sportág-
ból, akkor lesz ott jég, amikor 
elolvad Grönlandon…Ma már 
teljes szezont tud maga mögött 
az épület, és nem azért, mert 
amúgy Grönland sem áll túl jól. 
Amint megkarcolták a jeget az új 
létesítményben az első korcso- 
lyák, máris a multifunkcionális 
csarnok, a nagy, az „igazi” került 
terítékre. Máris? Még meg sem 
születtek a Volán mai gyerek-
hokisai, amikor már ígérgettek 
ezt-azt egy arénáról. Persze ígérni 
mindig könnyű. Hagyjuk a poli-
tikát, mondanám, ha nem lenne 
jelentős köze a politikának ahhoz 
is, hogy Sóstón csilivili stadion 
épül, vagy hogy a multicsarnok 
immár a bemutatott, gyönyörű 
terveknél tart. A város gyarapodik, 
ahogy gyarapodott a Bregyó közi 
centrummal, a felújított tornater-
mekkel és futóparkokkal. Még 
mindig távolinak tűnik az Alba 
Aréna átadása, és háromszáznál 
biztosan többet kell aludni az  
UEFA-kompatibilis stadionél- 
mény átéléséig, de ne legyenek 
kétségeink, a piszok idő megint 
elrohan, gyorsabban, mint sze- 
retnénk. Öregszünk, de azért még 
imádjuk a sportot, csináljuk is, amíg 
van mivel, és egyre inkább úgy 
tűnik, van és lesz is hol. Legyen ez 
a reménységünk 2017-re is!

somos zoLtán

A NÉBIH tesztje
A mi tesztünkkel párhuzamosan a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 
is vizsgálta a virsliket. Az ő esetükben a laborvizsgálatokon minden termék megfelelt, 
bőven akadt viszont jelölési hiba, az érzékszervi vizsgálatokon pedig egy virslinél 
merült fel kifogás. 
A NÉBIH munkatársai összesen huszonegy terméket vizsgáltak, azok fehérje-, víz-, 
zsír-, só- és nitrittartalmát is megmérték. Az eredmények alapján mikrobiológiai 
szempontból valamennyi minta megfelelt, illetve a minőségi vizsgálatok során sem 
merült fel kifogásolnivaló. A gluténérzékenyek számára pedig megnyugtató a hír, hogy 
a tesztelt gluténmentes virslik valóban gluténmentesek voltak.
Az érzékszervi bírálat során egy mintánál állapítottak meg kellemetlen szagot a 
szakemberek, ezért a gyártó ellen a NÉBIH eljárást is indított.
A kedveltségi vizsgálat során laikus és szakértő kóstolók pontozták – többek között – a 
virslik alakját, burkolatát, színét, illatát, ízét és állományát. Az ő véleményük szerint 
első helyen a Pick mangalicavirsli végzett, második lett az Aldi frankfurti virslije, míg 
harmadikként zárt az Aldi koktél frankfurti virslije.
Megjegyzendő, hogy az első két virsli fogyasztói ára 700-900 forint közé esik, míg a 
harmadiké 400 forint fölé, így ezek a márkák a mi tesztünkben nem szerepeltek.
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AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,

AUTÓ DIAGNOSZTIKA, 
GUMISZERELÉS

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

SZERVIZ

  

  
  
  
   

 

NON-STOP ZÁRSZERVIZ

+ 36 20 372-8509

ZZ

• immobilizeres-indításgátlós autókulcs másolása
• autó-, lakás-, széfzárak javítása
• bélyegzô, névtábla készítés, gravírozás
• serlegek, érmék forgalmazása
• zárhoz kulcsot - kulcshoz zárat

HERMAN KULCS-ZÁRDA 
Székesfehérvár, Ôsz u. 7. • Tel.: 22/397-577 

Nyitva: hétköznap 8-17-ig • www.kulcs-zarda.com

Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!
Székesfehérvári telephely: Móri út 154.
Tel.: 22/310-615, 06-70/203-5943
www.pilkingtonagr.hu • emilia.gulyas@nsg.com

„Az ön régi autóüvegese új háttérrel!”

ISO 9001

Mesz-tor
KAPUTECHNIKA

SZAKÜZLET

Székesfehérvár, Berényi út 81.
Tel.: 22/331-332

www.mesz-tor.hu

GARÁZSKAPUK, IPARI KAPUK,

SOROMPÓK, NYÍLÓ ÉS TOLÓ

KERTKAPU-MOZGATÓ MOTOROK,

AUTOMATA ÜVEG AJTÓK

FORGALMAZÁSA, TELEPÍTÉSE,

JAVÍTÁSA, SZERVIZELÉSE

Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 2.
(Földhivatal és illetékhivatal utcája)

Telefon: 06-30-76-86-547
Nyitva: h-p.: 9.30-17.30, szo.: 9.00-12.00

ÓRIÁS BOLT

Egész évben várjuk Önöket
az Óriás Boltban!

Ahol mindig van 
eggyel nagyobb méret 

az uraknak!
Férfi ruhák 3-8 XL-ig, 120-230 kg-ig.

Székesfehérvár, Ányos P. u. 3.
Asztalfoglalás: 22/321-486
www.salvatoretterem.hu

BAJOR ÉTELKÜLÖNLEGESSÉGEK
PAULANER CSAPOLT SÖRÖK

• spíkócsövek és idomai 1250 mm-ig,készleten 400 mm-ig
• gépészeti szigetelôanyagok
• négyszög légcsatornák
• rögzítéstechnika
• klímák és kiegészítôi

Székesfehérvár, Tátra u. 30.
Telefon: 22/500-252
www.legcsavar.hu

ÉPÜLETGÉPÉSZET
FÜRDŐSZOBA

WEBSHOP:
www.hollander.hu

Már netről is
rendelhet tőlünk!

Székesfehérvár, Nagy László u. 1. 
Telefon: 22/500-300, 06-30/534-3121

Nyitva: hétfőtől péntekig bejelentkezés alapján

Szakrendelések
rövid előjegyzéssel.

Vérvétel a hét minden napján, 
beutaló és várakozás nélkül.
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JANUÁR
  1 V Fruzsina, Újév
  2 H Ábel
  3 K Genovéva, Benjámin
  4 Sz Titusz, Leóna
  5 Cs Simon
  6 P Boldizsár
  7 Sz Attila, Ramóna
  8 V Gyöngyvér

  9 H Marcell
10 K Melánia
11 Sz Ágota
12 Cs Ernő
13 P Veronika
14 Sz Bódog
15 V Lóránd, Lóránt

16 H Gusztáv
17 K Antal, Antónia
18 Sz Piroska
19 Cs Sára, Márió
20 P Fábián, Sebestyén
21 Sz Ágnes
22 V Vince, Artúr

23 H Zelma, Rajmund
24 K Timót
25 Sz Pál
26 Cs Vanda, Paula
27 P Angelika
28 Sz Károly, Karola
29 V Adél

30 H Martina
31 K Marcella, Gerda

FEBRUÁR
  1 Sz Ignác
  2 CS Karolina, Aida
  3 P Balázs
  4 Sz Ráhel, Csenge
  5 Va Ágota, Ingrid

  6 H Dorottya, Dóra
  7 K Tódor, Rómeó
  8 Sz Aranka
  9 Cs Abigél, Alex
10 P Elvira
11 Sz Bertold, Marietta
12 V Lívia, Lídia

13 H Ella, Linda
14 K Bálint, Valentin
15 Sz Kolos, Georgina
16 Cs Julianna, Lilla
17 P Donát
18 Sz Bernadett
19 V Zsuzsanna

20 H Aladár, Álmos
21 K Eleonóra
22 Sz Gerzson
23 Cs Alfréd
24 P Elemér
25 Sz Mátyás
26 V Géza

27 H Edina
28 K Ákos, Bátor

MÁRCIUS
  1 Sz Albin
  2 Cs Lujza
  3 P Kornélia
  4 Sz Kázmér
  5 V Adorján, Adrián

  6 H Leonóra, Inez
  7 K Tamás
  8 Sz Zoltán
  9 Cs Franciska, Fanni
10 P Ildikó
11 Sz Szilárd
12 V Gergely

13 H Krisztián, Ajtony
14 K Matild
15 Sz Kristóf, Nemzeti ünnep
16 Cs Henrietta
17 P Gertrúd, Patrik
18 Sz Sándor, Ede
19 V József, Bánk

20 H Klaudia
21 K Benedek
22 Sz Beáta, Izolda
23 Cs Emőke
24 P Gábor, Karina
25 Sz Irén, Irisz
26 V Emánuel

27 H Hajnalka
28 K Gedeon, Johanna
29 Sz Auguszta
30 Cs Zalán
31 P Árpád

ÁPRILIS
  1 Sz Hugó
  2 V Áron

  3 H Buda, Richard
  4 K Izidor
  5 Sz Vince
  6 Cs Vilmos, Biborka
  7 P Herman
  8 Sz Dénes
  9 V Erhard

10 H Zsolt
11 K Leó, Szaniszló
12 Sz Gyula
13 Cs Ida
14 P Tibor
15 Sz Anasztázia, Tas
16 V Csongor, Húsvét

17 H Rudolf, Húsvét
18 K Andrea, Ilma
19 Sz Emma
20 Cs Tivadar
21 P Konrád
22 Sz Csilla, Noémi
23 V Béla

24 H György
25 K Márk
26 Sz Ervin
27 C Zita
28 P Valéria
29 Sz Péter
30 V Katalin, Kitti

MÁJUS
  1 H Fülöp, Jakab, A munka ünnepe
  2 K Zsigmond
  3 Sz Timea, Irma
  4 Cs Mónika Flórián
  5 P Györgyi, Adrián
  6 Sz Ivett, Frida
  7 V Gizella

  8 H Mihály
  9 K Gergely
10 Sz Ármin, Pálma
11 Cs Ferenc
12 P Pongrác
13 Sz Szervác, Imola
14 V Bonifác

15 H Zsófia, Szonja
16 K Mózes, Botond
17 Sz Paszkál
18 Cs Alexandra, Erik
19 P Ivó, Milán
20 Sz Bernát, Felicia
21 V Konstantin

22 H Júlia, Rita
23 K Dezső
24 Sz Eszter, Eliza
25 Cs Orbán
26 P Fülöp, Evelin
27 Sz Hella
28 V Emil, Csanád

29 H Magdolna
30 K Janka, Zsanett
31 Sz Angéla, Petronella

JÚNIUS
1 Cs Tünde
2 P Kármen, Anita
3 Sz Klotild
4 V Bulcsú, Pünkösd

5 H Fatime, Pünkösd
6 K Norbert, Cintia
7 Sz Róbert
8 Cs Medárd
9 P Félix
10 Sz Margit, Gréta
11 V Barnabás

12 H Villő
13 K Antal, Anett
14 Sz Vazul
15 Cs Jolán, Vid
16 P Jusztin
17 Sz Laura, Alida
18 V Arnold, Levente

19 H Gyárfás
20 K Rafael
21 Sz Alajos, Leila
22 Cs Paulina
23 P Zoltán
24 Sz Iván
25 V Vilmos

26 H János, Pál
27 K László
28 Sz Levente, Irén
29 Cs Péter, Pál
30 P Pál

JÚLIUS
1 V Malvin
2 H Petra
3 K Helga
4 Sz Ferenc
5 Cs Aurél
6 P Brúnó, Renáta
7 Sz Amália
8 V Koppány
9 H Dénes
10 K Gedeon
11 Sz Brigitta
12 Cs Miksa
13 P Kálmán, Ede
14 Sz Helén
15 V Teréz
16 H Gál
17 K Hedvig
18 Sz Lukács
19 Cs Nándor
20 P Vendel
21 Sz Orsolya
22 V Előd
23 H Gyöngyi, Nemzeti ünnep
24 K Salamon
25 Sz Blanka, Bianka
26 Cs Dömötör
27 P Szabina
28 Sz Simon, Szimonetta
29 V Nárcisz
30 H Alfonz
31 K Farkas

AUGUSZTUS
  1 K Boglárka
  2 Sz Lehel
  3 Cs Hermina
  4 P Domonkos, Dominika
  5 Sz Krisztina
  6 V Berta, Bettina
  7 H Ibolya
  8 K László
  9 Sz Emőd
10 Cs Lőrinc
11 P Zsuzsanna, Tiborc
12 Sz Klára
13 V Ipoly
14 H Marcell
15 K Mária
16 Sz Ábrahám
17 Cs Jácint
18 P Ilona
19 Sz Huba
20 V István, Szent István ünnepe
21 H Sémuel, Hajna
22 K Menyhért, Mirjam
23 Sz Bence
24 Cs Bertalan
25 P Lajos, Patricia
26 Sz Izsó
27 V Gáspár
28 H Ágoston
29 K Beatrix, Erna
30 Sz Rózsa
31 Cs Erika, Bella

SZEPTEMBER
  1 P Egyed, Egon
  2 Sz Rebeka, Dorina
  3 V Hilda
  4 H Rozália
  5 K Viktor, Lőrinc
  6 Sz Zakariás
  7 Cs Regina
  8 P Mária, Adrienn
  9 Sz Ádám
10 V Nikolett, Hunor
11 H Teodóra
12 K Mária
13 Sz Kornél
14 Cs Szeréna, Roxána
15 P Enikő, Melitta
16 Sz Edit
17 V Zsófia
18 H Diána
19 K Vilhelmina
20 Sz Friderika
21 Cs Máté, Mirella
22 P Móric
23 Sz Tekla
24 V Gellért, Mercédesz
25 H Eufrozina, Kende
26 K Jusztina, Pál
27 Sz Adalbert
28 Cs Vencel
29 P Mihály
30 Sz Jeromos

OKTÓBER
    1 Sz Malvin
    2 V Petra
    3 H Helga
    4 K Ferenc
    5 Sz Aurél
    6 Cs Brúnó, Renáta
    7 P Amália
    8 Sz Koppány
    9 V Dénes
10 H Gedeon
11 K Brigitta
12 Sz Miksa
13 Cs Kálmán, Ede
14 P Helén
15 Sz Teréz
16 V Gál
17 H Hedvig
18 K Lukács
19 Sz Nándor
20 Cs Vendel
21 P Orsolya
22 Sz Előd
23 V Gyöngyi, Nemzeti ünnep
24 H Salamon
25 K Blanka, Bianka
26 Sz Dömötör
27 Cs Szabina
28 P Simon, Szimonetta
29 Szo Nárcisz
30 V Alfonz
31 H Farkas

NOVEMBER
  1 Sz Marianna, Mindenszentek
  2 Cs Achilles
  3 P Győző
  4 Sz Károly
  5 V Imre
  6 H Lénárd
  7 K Rezső
  8 Sz Zsombor
  9 Cs Tivadar
10 P Réka
11 Sz Márton
12 V Jónás, Renátó
13 H Szilvia
14 K Aliz
15 Sz Albert, Lipót
16 Cs Ödön
17 P Hortenzia, Gergő
18 Sz Jenő
19 V Erzsébet
20 H Jolán
21 K Olivér
22 Sz Cecilia
23 Cs Kelemen, Klementina
24 P Emma
25 Sz Katalin
26 V Virág
27 H Virgil
28 K Stefánia
29 Sz Taksony
30 Cs András, Andor

DECEMBER
1 P Elza
2 Sz Melinda, Vivien
3 V Ferenc, Olivia
4 H Borbála, Barbara
5 K Vilma
6 Sz Miklós
7 Cs Ambrus
8 P Mária
9 Sz Natália
10 V Judit
11 H Árpád
12 K Gabriella
13 Sz Luca, Otília
14 C Szilárda
15 P Valér
16 Sz Etelka, Aletta
17 V Lázár, Olimpia
18 H Auguszta
19 K Viola
20 Sz Teofil
21 Cs Tamás
22 P Zénó
23 Sz Viktória
24 V Ádám, Éva
25 H Eugénia, Karácsony
26 K István, Karácsony
27 Sz János
28 Cs Kamilla
29 P Tamás, Tamara
30 Sz Dávid
31 V Szilveszter
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Különleges szilveszterek világszerte
Az év utolsó napja és a következő esztendő 
első napja a világ minden részén a múlt 
bajainak feledését és a csillogó optimizmus 
megszületését jelenti. Szinte mindenhol 
fogadkoznak, új életet kezdenek, és hiszik, 
egycsapásra jobb lesz az élet. De vannak 
furcsaságok is a Földön szilveszter éjszakáján 
vagy éppen újév napján.

Ausztráliában a nyár közepe 
van ilyenkor, de ott is szokás 
fogadalmakat tenni szilveszter 
éjjelén vagy újév napján, de ezek 
a kívánságok akkor valósulhatnak 
meg a leginkább, ha az eskütételt 
a földkerekségen először felkelő 
Nap „szeme láttára” teszik. Ezért 
Ausztrália keleti partjain sokan 
töltik az év első hajnalát a tenger 
mellett, hogy fogadalmaikat 
megtehessék. Az ausztrálok 
szilveszter éjjelén – azt mond-

ják – a földkerekség legnagyobb 
tűzijátékait rendezik. A Korall-
tenger és a Tasman-tenger partján, 
Brisbane-ben, Newcastle-ban, 
Sydney-ben legalább fél órán át 
nappali fényt adnak a robbanó 
pirotechnikai eszközök. 1896. 
december 31-én volt Sydney 
legelső olyan szilvesztere, amikor 
megteltek az utcák emberekkel, 
ugyanis ebben az évben állíttatta 
be a városi tanács az új típusú 
gázlámpákat.
Ausztráliában szilveszter éjszaká-
ján nemcsak a kávézók, szóra-
kozóhelyek, de a piacok és boltok 
is nyitva vannak. Ezen az éjjelen 
a szigetkontinens keleti partján 
leginkább skót szokás szerint 

kacsát vagy libát esznek, mert 
annak zsírja kitart az új évben is.

Minden afrikai államban munk-
aszüneti napnak számít az újév, bár 
nagy hagyományok nincsenek a 
kontinensen. A Dél-Afrikai Köztár-
saság fővárosának egyik lepusztult 
negyede Hillbrow, melynek lakói 
a pretoriai rezsim megszűnése 
után furcsa hagyományt vezettek 
be. Szilveszter éjszakáján a me-
grongálódott bútorokat, háztartási 
gépeket egész egyszerűen kihajítják 
az ablakon, ezzel jelezve, hogy 
megszabadulnak a múlt hibáitól. 
A johannesburgi rendőrség 
mindent elkövet a hagyomány 
megfékezéséért, hiszen nem ritka 
a halálos áldozat sem. Volt olyan, 
akit egy hűtőszekrény csapott 
agyon.

A japán talán a világ 
legtürelmesebb népe. Robotol, 
dolgozik egész évben, miközben 
ingázik a legkorszerűbb vona-
tokon, és eltűri a zsúfoltságot 
úgy, hogy nem szitkozódik, 
udvarias mindenkivel szemben. 
Az évnek van egy napja, amikor 
a felgyülemlett frusztrációtól meg 
kell szabadulni. A japánok között 

sokan akadnak, akik szilveszter 
éjszakáján a sötét hegyi úton 
felsétálnak az ashikagai Senso-
ji-templomhoz, ahol belesikoltják 
átkaikat, szitkaikat a csillagos 
égboltba. Teszik mindezt azért, 
mert év közben ilyen nem enged-
hető meg, sőt embertársaiknak 
közvetlenül soha nem mondható 
ki átok.

A szilveszterek elengedhetetlen tartozéka a tűzijáték, amit a Föld minden táján alkalmaznak, így a legkonzervatívabb európai országban, Angliában is

nagy zoLtán Péter

Ecuadorban Guayaquil városát 
1895-ben a sárgaláz tizedelte. Ab-
ban az évben a halottakat ruháik-
kal együtt koporsókba tették, és a 
fertőzés megfékezéséért elégették 

őket az utcákon. Mára szilveszteri 
szokássá vált, hogy ismert embe- 
rek, politikusok, popsztárok, egyéb 
ikonok bábmását elkészítik, és 
éjszaka az utcán felgyújtják azokat.
Skóciai szilveszteri hagyomány, hogy 
fáklyákkal, gyertyákkal, zseblámpák-
kal, öngyújtókkal, csillagszórókkal 

az utcára vonulnak az emberek, 
hogy ott búcsúztassák az óévet és 
köszöntsék az újat. Edinburgh-ban 
legutóbb nyolcvanezren vonultak az 
utcára szilveszterkor, és mindenki-
nek a kezében világított valami.
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Ezekben a házakban ünnepli legutoljára az újévet az a pár tucat ember, aki itt, a kis Dio-
mede-szigeten él

Horoszkóp
december 29. – január 4.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Kos 03. 21. – 04. 20.
Legyen óvatos, mert akaratlanul is felbosszanthatja 
kedvesét az ellentmondásával és az örökös variálásával 
illetve azzal, hogy mindenben talál valami kivetniva-
lót. Ő próbál az ön kedvében járni, úgyhogy lehetőleg 
ne szabotálja!

Ikrek 05. 21. – 06. 21.
Ahelyett, hogy az év elmulasztott lehetőségein és 
negatívumain rágódna, inkább menjen és rúgjon ki 
a hámból! Szórakozzon minél többet, főként szilvesz-
terkor ne maradjon otthon!

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.
Éljen bátran a lehetőséggel, hogy mindenki csodálja, 
és a kedvében akarnak járni! Ellenben ne lepődjön 
meg azon, ha már nincs kedve sürögni-forogni, és 
csak élvezni akarja az év végét! Tegyen így, és adjon 
magának erre lehetőséget!

Bika 04. 21. – 05. 20.
Mostanában gyakran jár azon az esze, hogy folyama-
tosan arra törekszik, hogy másokat boldoggá tegyen 
és megfeleljen nekik. Jól gondolja, hogy ebből vissza 
kellene vennie otthon is és a munkahelyén is.

Rák 06. 22. – 07. 22.
Mint mindig, még az év végén is kötelességének érzi, 
hogy boldoggá tegye szeretteit és elégedettnek tudja őket. 
Érthető, ha titokban már csak egy kis magányra vágyik 
vagy arra, hogy kettesben töltse idejét a kedvesével.

Szűz 08. 23. – 09. 22.
Annyira jó hangulatban lesz egész héten, hogy azt képes 
másokra is átragasztani. Öröme és boldogsága másokat 
is el fog tölteni, hiszen a napjai pont úgy telnek, ahogyan 
azt képzelte, így maximálisan elégedett lehet.

Mérleg 09. 23. – 10. 22.
Végre kezdi úgy érezni, hogy helyre tette a kapcsola-
tait. Mindenkivel tisztázta az esetleges félreértéseket, 
megtörténtek a bocsánatkérések és kibékülések, és 
kiegyensúlyozott minden kapcsolata.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.
Jó hír, hogy egy kis plusz pénz áll a házhoz! Ez pont jó 
lesz arra, hogy egyenesbe jöjjön, úgyhogy nem volna 
bölcs dolog idő előtt eltapsolnia! Nagyon jólesik majd 
önnek kedvese szeretete és törődése, erre most nagy 
szüksége van!

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.
A jelenbeli teljesítménye és a jövőre való ötletei nem 
maradnak figyelmen kívül. Új lehetőségek kínálkoz-
nak önnek, akár egy jobb pozíció a következő évtől 
vagy talán egy teljesen másik munkahely.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.
Legyen óvatos azzal, hogy tökéletessé szeretné varázsolni az 
év utolsó napjait! Nem kell belebetegednie a készülődésbe és 
abba, hogy lenyűgözze partnerét! Ő is csak nyugalomra vágyik, 
úgyhogy dőljenek hátra mindketten, és élvezzék az együttlétet!

Bak 12. 21. – 01. 20.
A meghitt, családias ünnepek után egy kicsit ismét 
felpörögnek a mindennapjai. Annyi meghívást kap 
szeretteitől és barátaitól, hogy azt se tudja, kihez menjen 
először, és ki legyen az a szerencsés, akivel zárja az évet.

Halak 02. 19. – 03. 20.
A legnagyobb egyetértésben és tökéletes harmóniában telnek 
az év utolsó napjai a szerelmi életében. Talán túl nyugodtan is, 
éppen ezért módot kellene találnia arra, hogy kicsit felrázza a 
kapcsolatukat!

Az rendben, hogy szilveszter után rumli van, de ami Johannesburgban, a repülő bútorok 
városában történik minden évfordulókor, az mégis túlzás!

A Sensoji-templom, ahova szilveszterkor elzarándokolnak az emberek, hogy visszafogott 
elkeseredéseiknek hangot adjanak az úgynevezett „rossz fesztiválon”

Amit kínálunk: 
 januártól évi bruttó 330.000 forint cafeteria 
 hiányzásmentességi jutalom havi nettó 10.000 forint értékben 
 féléves bónusz 
 javaslattételi rendszer anyagi ösztönzéssel 
 ingyenes céges buszjáratok 
 stabil munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés 

Tesztnapok minden kedden és csütörtökön, reggel 6:00 órától. 
Helyszín: DENSO Gyártó Magyarország Kft.,  

8000 Székesfehérvár, Holland fasor 14. 

Tesztnapjainkra előzetes regisztráció szükséges: 30/855-03-01 
A tesztnapon való részvételhez ingyenes céges buszjárataink is igénybe 

vehetők. 

Mi már döntöttünk:  
JANUÁRTÓL JELENTŐSEN 

MEGEMELT BÉRREL KERESÜNK 

OPERÁTOROKAT 
Dönts mellettünk Te is és nem kell hónapokat 

várnod a béremelésre! 

Quitóban, Ecuador fővárosában is népszerű szokássá vált, hogy bábukat készítenek, amiket 
éjfél környékén meggyújtanak, hogy az elmúló év rossz dolgai eltűnjenek. Aki a bábut 
készítette, annak illik is a tűz felett táncolnia.

A Hogmanay névre hallgató ünnepséget 
eredetileg a skótok viking harci ruhában, 
fáklyákkal a kézben tartották meg, ami nem 
ritka ma sem
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Csak az ausztrálok gondolják úgy, hogy 
náluk kel fel leghamarabb az esztendő 
első Napja, ám ez nem igaz! A Bering-szo-
ros közepén található Diomede-szigetek 
nagyobbik tagján, az orosz fennhatóság 
alá tartozó Ratmanov-szigeten pillant- 
hatják meg a meteorológiai állomás lakói 
minden évben legkorábban a felkelő 
újévi Napot. Érdekesség, hogy a kisebbik 
szigeten, a Krusenstern-szigetén, amely az 
Egyesült Államokhoz tartozik, utolsóként 
láthatják az év első lenyugvó Napját. Bár 
a két sziget között mindössze 3,8 km a 
távolság, mégis 24 óra az időeltolódás! 
Így fordulhatott elő, hogy Lynne Cox 
hosszútávúszó 1987-ben az amerikai ol- 
dalról átúszott a Diomede-szigetek orosz 
oldalára, és ezzel „24 órát töltött” a négy 
fokos vízben, pontosabban éppen egy nap 
telt el az időszámításból.
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Január 1. a béke világnapja a katolikus 
egyházban, 1968 óta tartják VI. Pál pápa 
kezdeményezésére. Ferenc pápa idei 
békeüzenetében a szájjal hirdetett béke 
helyett a szívben hordozott békére hívta fel a 
figyelmet.

Jézus is erőszak idején élt, de azt 
tanította, hogy az igazi csatatér az 
ember szívében zajlik az erőszak és 
a béke között. Ő mégis gyökeres jót 
hirdetett, Isten feltétlen szeretetét, 
még az ellenség szeretetét is. 
Ő maga taposta ki az erőszak-
mentesség útját, és aki befogadja 
az örömhírét, az elismeri, hogy 
az erőszakot csak Isten irgal-
masságával lehet gyógyítani – fogal-
mazott Ferenc pápa. Békeüzeneté-
ben Szent Ferencet idézte: „A 
szájjal hirdetett békét még inkább 
a szívben hordozzátok!”. Krisztus 
igazi tanítványa csatlakozik az álta-
la hirdetett erőszakmentességhez, 
hiszi és éli, hogy az erőszakot csak 
nagyobb szeretettel és még több 
jósággal lehet legyőzni. Aki hisz 
abban a „többletben”, ami Istentől 
jön, az a szeretet és az igazság 
fegyvereit félelem nélkül állítja 
szembe az erőszakkal.

Az erőszakmentes stratégia

Ferenc pápa kifejti, hogy az erőszak-
mentesség nem lehet megadás, el 
nem kötelezettség, belenyugvás. 
Teréz anyát hozza fel példaként, 
aki bátran hallatta a hangját a világ 
hatalmasai előtt, hogy ismerjék el 
a felelősségüket az általuk okozott 
szegénység bűntényei előtt. A pápa 
utalt a „határozottan és következe-
tesen képviselt erőszakmentesség 
lenyűgöző eredményeire”. India 
felszabadítása kapcsán Mahatma 
Gandhira és a muzulmán Khan 
Abdul Ghaffarra utalt, majd Martin 
Luther Kingre a faji megkülönböz-
tetés elleni felejthetetlen küzdelme 
miatt. Kiemelte a nők szerepét is. 
Arról is megemlékezett a pápa, 
hogy a keresztény közösségek 
imádsággal és bátor tanúságtétel-
lel járultak hozzá az évtizedekig 
pusztító kommunista rendsze-
rek bukásához, amit erőteljesen 
befolyásolt II. János Pál pápa 
szolgálata és tanítása. Azt tanította 
ugyanis, hogy „a népek és nemzetek 
életében a nagy változások békés 

harc révén valósulnak meg, ha csak 
az igazság és az igazságosság esz-
közeit használják”. Mindez annak 
köszönhető, hogy voltak emberek, 
akik mindig elutasították, hogy 
engedjenek a hatalom nyomásának 
… megtanultak küzdeni az erőszak-
mentesség igazságosságával, 
lemondva az osztályharcról. Az 
egyház ebben az erőszakmentes 
stratégiában kötelezte el magát. 
Ám ez nemcsak a katolikus 
egyház öröksége, hanem sok 
vallási hagyományé is, melyek 
az áldozatokkal való együttérzés 
és az erőszakmentesség közös 
útját jelölik ki. A pápa többször 
hangsúlyozza álláspontját: egyetlen 
vallás sem terrorista!

A béke a családban születik 
meg először

Ferenc pápa szerint az erőszak-
mentesség első útját a családban 
találjuk meg, ahol a családtagok 
megtanulnak egymással kapcso-
latot tartani és érdekmentesen 
törődnek egymással, ahol a 
nézeteltéréseket párbeszéddel és 
a másik iránti tisztelettel oldják 
fel. A családban született öröm 
aztán kiárad és kisugárzik az egész 
világra. Ferenc pápa erőteljes 
felhívással fordult a világ felé az 
üzenetében a leszerelés érdekében 
és a fegyverkereskedelem ellen. 
Hasonlóképen felemelte szavát 
a családon belüli, főként a gyer-
mekek és a nők elleni erőszak 
megszűnéséért.

(Forrás: Vatikáni Rádió)

Ferenc pápa szerint a béke útjai mi magunk vagyunk, ha Krisztust szívünkkel követni tudjuk

Szeretettel az erőszak ellen
A pápa erőszakmentes stratégiája

láSzló-TakácS kriSzTina

 

 

Az Arconic-Köfém Kft.,  

mely novemberigAlcoa-Köfém Kft-ként működött 
2017 szeptemberi kezdéssel az alábbi felsőoktatási képzések 
esetében működik együtt felsőoktatási partnerekkel, mint 

gyakorlati képzőhely: 
 

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar 

- GÉPÉSZMÉRNÖK (1 fő) 

- MÉRNÖK INFORMATIKUS (1 fő) 
 

Budapest Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campus 

- PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL (2 fő) 

- GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT (2 fő) 
 

Kodolányi János Főiskola 

- GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT (2 fő) 

Dunaújvárosi Egyetem 

- GÉPÉSZMÉRNÖK / KARBANTARTÓ (3 fő) 
 

 

ARCONIC NYÍLT NAP 
20 17 .  JA NU Á R 11 .  15 :0 0  

VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT A 

KÖFÉM MŰVELŐDÉSI HÁZBA 

(8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, VERSECI U. 1-15.)  

AHOLRÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁST ADUNK  

A VÁLLALATRÓL ÉS DUÁLISKÉPZÉSEINKRŐL. 

DUÁLIS 
FELSŐOKTATÁSI 

KÉPZÉS 
Gyakorlati képzőhely az 

Arconic-Köfém Kft.-nél! 
 

Kezdd el ma építeni a 

jövődet nálunk! 
 

Jelentkezz a meghirdetett pozíciókra itt: 
https://arconic.hrfelho.hu 
Jelentkezési határidő: 2017.02.15. 

Jótékonysági estély és szerencsehozó lencse

December 30.

Óévbúcsúztató vadetetőtúra a Ter-
mészet- és Vadvédelmi Ökoturiszti-
kai Központban
16 óra, Pázmánd, Gergely tanya
A séta 1,5-2 órás. Belépő fejenként 
egy-egy alma és répa valamint 
mécses egy üvegben. Előzetes be-
jelentkezés: info@zoldkozpont.hu.

XI. Streetpunk előszilvszter
19 óra, Nyolcas Műhely
Fellépők: Fegyelmező Részleg, 
Linx.

Wackor – húszéves születésnapi 
koncert
20 óra, Fezen Klub

December 31.

Disznóvágás
8 óra, Velence, Velence Korzó
A helyszínen a perzseléstől és fel-
dolgozástól láthatók a folyamatok. 
Lesz pálinka, bor, hurka, kolbász, 
nagymama fánksütödéje, muzsi-
kaszó.

32. Szilveszteri pezsgőfutás
9 óra, Agárd, VVSI
A több mint harmincéves múlt-
ra visszatekintő sportesemény 
idén újra a régi helyszínen, a már 
felújított VVSI-sporttelepen kerül 
megrendezésre.

Kettlebell szeminárium
15 óra, Kettlebell Fehérvár edzőte-
rem (VOK)
A szeminárium alatt az érdeklődők 
betekintést nyerhetnek a kettlebell 
edzések technikáiba, gyakorlataiba.

Január 1.

Közönségkorcsolya
17 óra, Ifj. Ocskay Gábor Jégcsar-
nok
Este 8 óráig újra megnyitja kapuit a 
sportolni vágyók előtt az  
ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok.

Január 4.

Szépkorúak jógája
18 óra, Művészetek Háza, tükrös 
terem
Minden szerdán. Az órákon a hát, a 
gerinc, az ízületek, az egyensúly, a 
testtudatosság és az izmok ellazítá-
sa kerül középpontba. Információ: 
20 525 2526, jogazzunkegyutt@
gmail.com.

Január 5.

Ultimate frizbi 
18 óra, First Field és a Bugát torna- 
terme
Szerda 18.30: junior edzés a Bugát 
középiskola tornatermében.
Csütörtök 18 óra: Felnőtt és junior 
edzés a First Field-en (volt MÁV-pálya).
Az edzésekre jelentkezni e-mail-
ben lehet a fehervarfrizbi@gmail.
com címen vagy a Fehérvár Lionz 
Facebook-oldalára írt üzenetben.

Január 6.

Múltidéző vetített képes előadás 
Gárdonyról
18 óra, Gárdony, Gárdonyi Géza 
u. 1.
Mesél a múlt – vetítés a Gárdonyi 
Helytörténeti Kiállítás képeiből.

Dumaszínház: Szex és más tabuk
19 óra, Művészetek Háza, színház-
terem

Fellép Felméri Péter, Benk Dénes és 
Csenki Attila.

Január 7.

VI. Székesfehérvári jótékonysági 
estély
19 óra, Hotel Magyar Király
A nagyszabású rendezvény 
vendégei színvonalas kulturá-
lis műsort tekinthetnek meg az 
est háziasszonya, Miklósa Erika 
Kossuth-díjas operaénekesnő 
közreműködésével. Az exkluzív, 
többfogásos vacsorát követően 
jótékonysági borárverést tartanak. 
Az est műsorvezetője Lengyel Zsófi 
paratriatlonista lesz.

Január 8.

1. Fitnesznap
9 óra, R-GYM
Egész nap deepwork, hot iron, 
TRX, hardfit, kamibo, spinracing 
órák várják az érdeklődőket.

Szerencsehozó lencse
14 óra, Alba Plaza előtti tér
Hagyományos szerencsehozólencse-osz-
tás az új esztendő első napján.

szabó Petra

A Barátság mozi műsora
Kaliforniai álom
December 30. és január 6. 20 óra, 
december 31. és január 9. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai ro-
mantikus film.

A fegyvertelen katona
Január 2. 18 óra, január 3. 20 óra
Magyarul beszélő ausztrál-ameri-
kai film.

Teljesen idegenek
December 30. és január 3. 18 óra, 
január 2. 20.15
Olasz vígjáték.

Zsivány Egyes 3D
December 31. 20.15
Magyarul beszélő amerikai sci-fi.

Váratlan szépség
Január 5. és 6. 18 óra, január 7. 
20 óra
Magyarul beszélő amerikai film-
dráma.

Csak még egyszer előre!
Január 5. 20 óra
Magyar háborús film.

Állati nagy szökés
Január 7. 15.30
Magyarul beszélő spanyol-kana-
dai családi animációs film.

Balfácánt vacsorára!
December 30. 19 óra, Nagyszín-
pad

A Herner Ferike Faterja
December 30. 19 óra, Kozák An-
drás Stúdió
Figaro házassága
Január 3. 19 óra, Nagyszínház

Három nővér
Január 3. 19 óra, Kozák András 
Stúdió

Tündérhon vándorai
Január 4. és 5. 17 óra, Pelikán 
Kamaraszínház

Csókos asszony
Január 4. 19 óra, Nagyszínház

Makrancos évszakok
Január 6. és 10. 10 óra, Pelikán 
Kamaraszínház

Anconai szerelmesek
Január 6. és 7. 19 óra, január 8. 17 
óra, Nagyszínház

A FehérVár mindenkinek jár!

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

A fenti mondatot szó szerint gondolja lapunk szerkesztősége, hi-
szen a legfontosabb számunkra, hogy aktuális információval lássuk 
el  a városban élőket. E cél érdekében minden héten 47 000 Fehér-
Vár magazin kerül ki a nyomdából, hogy terjesztőink segítségével 
péntekre minden postaládában, gyűjtőedényben ott legyen. Aki csak 
szombaton vagy vasárnap jut hozzá a laphoz, nem csupán a híreket 
kapja meg késve, de lemaradhat a hétvégi programokról is, amiket 
hétről hétre Önöknek ajánlunk. Fontos számunkra, hogy a FehérVár 
magazin minden háztartásba eljusson, ezért ha környezetükben azt  
tapasztalják, hogy késve vagy egyáltalán nem kapják meg az újságot, 
jelezzék azt szerkesztőségünknek!

Ha nem, vagy késve kézbesítik az újságot, jelentse be!
 06-22-502-663
 terjesztes@fmc.hu

Rendszeres elfoglaltságot jelentő munkához, 
reklámkiadványok illetve ingyenes 

megjelenésű kiadványok terjesztéséhez 
keresünk munkatársakat.

Jelentkezés sms -ben a 06 70 778 54 51-es
telefonszámon vagy e-mailben

az ellenorzes@privatposta.hu címen.

Programok december 30-tól január 8-ig

Újévi szerencsehozó kézműves 
foglalkozás
December 30. 10 óra, december 31. 9 
óra, Koronás Park
Maszkok, álarcok, különböző party- 
kellékek, dekorációk készítése szil-
veszterre.

Az Alba Regia Szimfonikus 
Zenekar újévi koncertje
Január 1. 17 óra, Nagyszínház

Ferenc pápa nem félti a személyes biztonságát

Ferenc pápa karácsony előtt egy Vatikánvároshoz közeli, gyógyászati segédeszközöket 
árusító boltba tért be, hogy egy pár gyógycipőt vásároljon – írta az MTI az Avvenire 
lapra hivatkozva. A katolikus egyházfő érkezése előtt nem sokkal az üzletbe telefonált, 
megkérdezte, árulják-e az általa keresett ortopéd cipőt. Amikor megérkezett, beállt 
a sorba. Az interneten közölt felvételek szerint a pápát csak egy biztonsági ember 
kísérte, az is kellő távolságban. Az olasz sajtó szerint Ferenc pápa gyalog jutott el a 
pápai állam melletti Gelsomino utcában lévő üzletig. Innen autóval vitték vissza a 
Vatikánba.
Nem ez az első alkalom, hogy Ferenc pápa kiment vásárolni Rómába. Tavaly egy 
belvárosi optikushoz ment el szemüveglencsét cseréltetni. Akkor autóval vitték a 
Vatikántól az üzletig, ahol pillanatok alatt elterjedt az egyházfő jelenlétének a híre, 
és hatalmas tömeg verődött össze. Az optikus később elmesélte, hogy Ferenc pápa 
személyesen, készpénzzel fizetett.

Programok

Január 1-jén, pénteken 10.30-kor az 
új év első napján a székesegyházban 
Spányi Antal megyés püspök tart 
szentmisét Szűz Mária, Isten anyja 
ünnepén. A szentmise után kezdődik a 
kétnapos újévi szentségimádás, amire 
a város egyházközségeiből érkeznek 
hívek, hogy közösen imádkozzanak az 
új esztendő kegyelmeiért.

Január 5-én, kedden 18 órakor lesz az 
első csütörtöki Eucharisztia-ünnep a 
Jézus szíve templomban. A székváros 
egyházközségei minden hónap első 
csütörtökén a város egy meghatározott, 
havonta változó templomában közös 
szentórán, szentmisén vesznek részt.

A Vörösmarty Színház műsora

Gyereksarok
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Lányok, fiúk, öregfiúk
Futballfesztivál kispályán, avagy ünnepek közti 
testmozgás a Videoton Baráti Kör szervezésé-
ben. Ez a hagyományos, négynapos torna a 
VOK-ban. Idén is javában pattog a labda!

December 27-én az öregfiúk és 
a szurkolói csapatok egynapos 

tornájával vette kezdetét a XVII. 
Masterplast Fehérvári Futball-
fesztivál. Ez úgymond csak a 
felvezető nap volt, ám a program 
és az érdeklődés méreteit is jelzi, 

hogy reggel fél nyolckor kezdődött, 
és este tíz óra előtt ért véget a 
meccsek sora a VOK parkettjén. 
Negyvenkét mérkőzést játszottak, 
az érdeklődők az öregfiúk között 
több hajdani NB I-es játékost is 
láthattak. Legjobban a Gárdony 
VSCV Agárd teljesített, a döntőben 
büntetőkkel verte a Club Fecát. 

Ami pedig a szurkolói kupát illeti, 
ott csak büntetők után lehetett 
győztest hirdetni a monstre 
program végén, a G-Pont lett a 
tornagyőztes a Fanatici előtt. 

Aztán kis túlzással mire lekapcsol- 
ták a lámpákat, kapcsolhatták is fel, 

hiszen 28-án reggel nyolckor már 
kezdődött is a fesztivál fő műsorszá-
ma, a három napon át tartó, vagyis 
jelenleg is zajló Masterplast-kupa. 
Ezen huszonnégy csapat csatázik 
két napig a selejtezőkben, 30-án 
pedig következik a „vérre menő” 
szakasz a helyezésekért. Itt is 
bőven találunk ismert arcokat, 
ha máshonnan nem, hát az előző 
évek tornáiról, hiszen a fehérvári 
esemény az ország minden pont-

járól vonz visszatérő vendégeket. 
A határon túlról szintén: erdélyi, 

délvidéki, felvidéki csapatot is 
láthattak a nézők a selejtezők első 
napján. Közben fiú és lány után-
pótlástorna is zajlik, de ketrecfocira 
is nevezhettek a kisebbek. A többi 
kiegészítő program – torna, fitnesz, 
csocsó, pingpong vagy éppen X-box 
– azok számára is vonzóvá teheti 
az eseményt, akik nem a futballt 
kultiválják. December 30-án este 
zárul a fesztivál gálameccsekkel, és 
18.30-tól a döntővel.

A Vidinek női csapata is van, a felnőttek és az utánpótlás is megmutatta magát

somos zoLtán

Csúnya vereség a Winter Classic első meccsén
Telt ház, közel négyezer-kétszáz néző és remek 
hangulat fogadta a Winter Classic első napja fő 
meccsének résztvevőit, vagyis a Fehérvár AV19 
és a Red Bull Salzburg csapatait. A Volán ebben 
a szezonban az EBEL-ben két hosszabbításos 
győzelmet könyvelhetett el a Salzburg ellen, 
igaz, mindkettőt idegenben, míg a Raktár 
utcában a Bikák győztek az ősszel. A 2013-as 
Winter Classicon is vendég volt a Salzburg, 
akkor a Volán nyerni tudott.

A mostani találkozó első lövése a 
salzburgiaké volt, de nem kezdett 
rosszul a Fehérvár, több lövéssel 
is megkínálták a „hazaiak” Luka 
Gračnar kapust. A negyedik perc-
ben Welser kapott remek passzt, 
igaz egy fehérvári hátvédtől, de 
szemben a kapuval nem találta 
el a korongot, majd a kontrából 
megindult a Volán, Sarauer maradt 
egyedül az osztrák kapu előtt, de 
nem sikerült betuszkolni a gólvo- 
nal mögé a korongot. Alig fél perc-
cel ezután Vas passzolt egészen 
kiválóan Kógerhez, aki Gračnar 
lepkése fölött a kapuba lőtt. Majd 
szinte azonnal, egészen pontosan 
tizenhárom másodperccel később 
jött az egyenlítés: Alexander Cijan 
lőtt szerencsés gólt, a pakk a 
palánkról pattant vissza, és szinte 
nullszögből tette rá a salzburgi 
csatár a korongot, amely Hetényi 
lábáról csorgott be. A 15. percben 
már csak hét másodperc volt hátra 
Manavian kiállításából, amikor egy 
kinti lövés után a pakk átcsúszott 

Hetényi lábai között, majd érkezett 
Herburger, és besegítette a gól-

vonal mögé. A bekapott gól után 
rögtön emberelőnybe került a 
Fehérvár. Tizenegy másodperc per-
gett csak le a kiállításból, amikor 
Kóger mesteri lövéssel egyenlített. 
2-2-vel mentek szünetre az együt-
tesek.

A második harmad elején a Volán 
gyakorolhatta az emberhátrányos 

védekezést, de előbb Vernace, majd 
Kóger kiállítását is túlélte Benoit 
Laporte gárdája. A játékrészt sok 
hiba, és az elmozduló kapuk miatt 
nagyon sok játékmegszakítás 
tarkította. A jég minősége sem 
volt tökéletes, így a csapatok az 

egyszerű játékra kényszerültek. A 
Salzburg nagyon sokat lőtt kapura, 
de a Volán védelme és Hetényi 
Zoltán állta a sarat. A Fehérvár 
AV19 legnagyobb helyzete Thomas 
Beauregard előtt adódott: a korong 
a palánkról pattant vissza elé, 
de tiszta helyzetben a kapuvasat 
találta el a Volán támadója. A 
kapuralövési „versenyt” ebben a 
harmadban is a Salzburg nyerte  
(7-3-ra), de újabb gól nem esett.
Az utolsó húsz percben a Salzburg 
átgázolt a Fehérváron. Előbb Welser 
használt ki a harmad elején egy 
emberelőnyt – megint nagyon kevés 
volt már hátra a kiállításból. Aztán 
Trattnig lőtte szezonbeli hetedik 
gólját, alig több mint négy perccel 
az újrakezdést követően. Thomas 
Raffl ütötte az ötödiket, ebben a 
bajnokságban Raffl ráadásul már 
harmadszor volt eredményes a 
Volán ellen. Tíz perccel a vége előtt 
ismét Trattnig lőtt gólt, ezzel pedig 
felavatta a nem sokkal korábban  
beszálló Rajnát. Az 54. perc legele- 
jén Raffl is meglőtte második 
gólját a találkozón, a legvégén még 
Duncan is bevette Rajna kapuját, 
így 8-2-re nyert a Salzburg. 
A Fehérvár 30-án, pénteken a 
Klagenfurt ellen javíthat a Winter 
Classic zárómérkőzésén.

Térdre kényszerítette a Volánt a Salzburg

Kaiser tamás

Karácsony a parketten
Hagyományos karácsonyi ünnepséggel 
búcsúztatták az évet az Alba Fehérvár KC 
kézilabda- illetve az Alba Fehérvár kosár-
labdacsapatai és a Dávid Kornél Akadémia. 
A kézilabdázók zenés táncos produkciókkal, 
a kosarasok sorversennyel köszöntek el az 
esztendőtől.

Karácsonyi dalok csendültek fel 
a Köfém csarnokban, ahol hagyo- 
mányosan táncos koreográfiák-
kal, énekekkel ünnepeltek az 
Alba Fehérvár KC korosztályos 
csapatainak kézilabdázói. A pro-
dukciókban feltűnt a Mikulás, 
krampuszok és angyalkák érkez-
tek, előkerültek az Alba-mezek, 
no és a labda is. A slusszpoén 
– pontosabban a gospel – sem 
maradt el: a felnőtt csapat egy 
híres dallal az Apácashow című 

filmet idézte meg. (A klub 
közösségi oldalán már a Gram-
my-díjat is kilátásba helyezte a 
lányoknak...)
A fehérvári kosárlabdázók 
sorversennyel zárták az évet 
az Alba Regia Sportcsarnok-
ban. A tornát sajátos draft (a 
játékoskiválasztás elnevezése 
a tengerentúlon) előzte meg: a 
felsorakozott utánpótlás-együt-
tesek mikulássapkából húzták 
ki a „nagy csapat” egy-egy 
játékosának nevét, a kisorsolt az 
adott gárdát erősítette a sor-
versenyen. A lurkók tekintetén 
jól látszott: Lóránt Péterékre 
nem csak a magasságkülönbség 
miatt néznek fel...
Az eseményeken részt vett 
Mészáros Attila alpolgármes- 
ter, aki hangsúlyozta, hogy a 
felnőtt együttesek mellett nagy 
jelentőséggel bírnak az után-
pótlásképző műhelyek, melyek a 
sport alapjait jelentik Székesfe-
hérváron.Ilyen  nagy kosaras leszek!

németh Krisztián

A parkett angyalai a Köfémben
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Klikovaccal a sűrűjébe
Montenegrói válogatott beállóval erősített 
az Alba Fehérvár KC. Bobana Klikovacra 
nagy szüksége lesz a fehérvári csapatnak a 
december harmincadikán induló háromfrontos 
„nagyüzemben”.

Mayer Szabina az előző szezon 
nagy részét tulajdonképpen 
egyedül csinálta végig bent a 
falban. A ma- 
gyar válogatott beálló azonban az 
idény elején Lengyelországban 
megsérült, és ebben a bajnoki  
szezonban már nem léphet pá-
lyára. Még szerencse, hogy a rajt 
előtti utolsó pillanatban az Alba 
Fehérvár KC szerződtette a brazil 
Daniela Piedadét. A világbajnok 
játékos érkezésekor azt mondta, 
úgy tervezi, ez lesz az utolsó profi 
idénye a kézilabdapályán. Piedade 
így végül is nem Mayer váltója, ha-
nem sokkal inkább helyettese lett. 
Rajta kívül egészséges beálló még 
egy van a keretben, de Rideg Rená-

ta még mindig csak juniorkorú, 
és bár azt mondta róla Deli Rita, 

hogy megfelelő ütemben fejlődik, 
mégis rizikós lett volna bevállalni 

a háromfrontos terhelést egy, a 
visszavonulását tervező, illetve egy 
még pályája elején lévő beállóval. 
Lépni kellett, a klub pedig lépett is. 
A befutó pedig az elmúlt két és fél 
évet Debrecenben töltő huszonegy 
éves Bobana Klikovac lett. A mon-
tenegrói beálló ott volt a decemberi 
Európa-bajnokságon, ebben a 
bajnokságban – még Loki-mez-
ben – hat mérkőzésen tizenkilenc 
gólt dobott. A Debrecen–Fehérvár 
(30-27) találkozón négyszer vette 
be a fehérvári kaput. Klikovac 
pénteken, a Békéscsaba elleni 
hazai meccsen mutatkozhat be. És 
erre lehet mondani, hogy rögtön a 
sűrűjébe pottyan, hiszen a fe-
hérváriak számára a Békéscsaba 
ellen beindul a „nagyüzem”, a csa-
pat sorra játssza majd a bajnoki, 
kupa- és EHF-kupa-mérkőzéséket. 
December 30-a után nem is pihen-
hetnek sokat Kazaiék, 4-én jön a 
Mosonmagyaróvár elleni Magyar 
Kupa-meccs, aztán pedig irány 
Krasznodár!Bobana Klikovac nem fog unatkozni Fehérváron, csak januárban hét meccsen is bizonyíthat

Kaiser tamás
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A VBKE (piros-kék) nemcsak szervezett, játszott is, csoportjában harmadik lett
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Fehérvár AV19 – Red Bull Salzburg 2-8 
(2-2, 0-0, 0-6)
Gólszerzők: Kóger (2), illetve Cijan, 
Herburger, Welser, Trattnig (2), Raffl (2), 
Duncan.
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A Vörösmarty Rádió műsora 2016. december 31-től 2017. január 6-ig

2016. 12. 31. SZOMBAT
 

00:00 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Molnár 

Ferenc A Pál utcai fiúk

06:00 Heti hírmagazin 

Heiter Dávid Tamás 

szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból

08:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 

közlekedési információ

08:10 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsa – Műsorajánló, 

kalendárium, névnapok, 

hétvégi horoszkóp

09:10 Az év utolsó délelőttje 

– szórakoztató műsor 

vendégekkel.

12:10 Hangolódjunk együtt 

szilveszter éjszakára! 

Műsorvezető: 

Gemeiner Lajos 

18:10 Fehérvár Aréna 

– sportműsor. 

Szerkesztő: Somos 

Zoltán, Kaiser Tamás

20:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival

FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 41 50

2017. 1. 1. VASárnAp

00:00 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból

02:00 Mindentudás Egyeteme

06:00 Heti hírmagazin 

Heiter Dávid Tamás 

szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból

08:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 

közlekedési információ

08:10 Köszöntünk 2017! 

Pihentető műsor 

Németh Gáborral és 

Cseke Andrással

15:10 Városgondnoksági hírek 

– vendég: Bozai István

15:40 Fehérvár TV – műsorajánló 

– vendég: Látrányi 

Viktória hírigazgató

16:10 Vörösmarty kocka – 

Informatika. Műsorvezető: 

Németh Gábor, Barabás 

Ferenc. Vendég: 

Gombaszögi Attila 

17:10 A Seuso-történet 

nyomában – Látrányi 

Viktória műsora

19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival

21:10 Mindentudás Egyeteme

2017. 1. 2. Hétfő

00:00 Válogatás a hétvége 
műsoraiból

02:00 Mindentudás Egyeteme
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán. Benne: 
horoszkóp, kalendárium, 
kék hírek, sport és 
aktuális témák

09:10 Autófitnesz – vendég: 
Polgár Tibor

10:10 Műsorvezető: Németh 
Gábor. Természetesen, 
egészségesen – Supliczné 
Tóth Máriával Sasvári 
Csilla beszélget

11:10 Vörösmarty Nagyi kocka 
– informatikai műsor – 
vendég: Gombaszögi Attila

13:10 Tégla – építőipari magazin. 
Vendég: Puska József

14:10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
16:10 Divatműsor – vendég: 

Kernya Mariann
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
19:00 Esti beszélgetések Kozma 

Ágival – Cukorbetegek 
egyesületének aktualitásai, 
tervei – vendég: Kovács 
Ilona elnök és elnökségi 
tagok; Békéscsabai-
díj – vendég: Varga 
Csaba fotográfus

21:00 Hangoskönyv: Rejtő Jenő 
Az előretolt helyőrség

22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme

2017. 1. 3. Kedd

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Molnár 
Ferenc A Pál utcai fiúk

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán. Benne: 
horoszkóp, kalendárium, 
kék hírek, sport és 
fontos, aktuális témák

09:10 Beszélgetés programokról, 
moziról, aktualitásokról 
– vendég: Tornyai Gábor

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor.

11:10 Vörösmarty kocka – 
informatikai műsor. 
Vendég: Gombaszögi Attila

14:10 Műsorvezető: Bokányi 
Zsolt – érdekességek, 
napi téma

15:10 Ingatlanpiac – vendég: 
Bedő Gyula

16:10 Jóban-rockban – 
Heiter Dávid Tamás és 
Bokányi Zsolt műsora

17:30 Aktuális – napi hírmagazin
19:00 Esti beszélgetések Kozma 

Ágival – ünnepi hangulatok 
– vendég: Spányi Antal 
megyés püspök; Tejallergia 
– vendég: Guseo András 
ideggyógyász, pszichiáter

21:00 Hangoskönyv: Rejtő Jenő 
Az előretolt helyőrség

22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Iránytű – Pál Ferenc 

atya előadása

2017. 1. 4. SZerdA 

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Molnár 
Ferenc A Pál utcai fiúk

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán. Benne: 
horoszkóp, kalendárium, 
kék hírek, sport és 
aktuális témák

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor

11:10 Vörösmarty kocka – 
informatikai műsor – 
vendég: Gombaszögi 
Attila informatikus

13:10 A katasztrófavédelem órája
14:10 Műsorvezető: Bokányi 

Zsolt – érdekességek, 
napi téma

16:10 Református hitélet 
– vendég: Somogyi 
László lelkészi elnök

17:30 Aktuális – napi hírmagazin
19:00 Esti beszélgetések Kozma 

Ágival – Portré – vendég: 
Mihályi Győző színművész; 
Irodalmi est – vendég: 
Petrőczi Éva költő; Babos 
Eszter bábművész

21:00 Hangoskönyv: Rejtő Jenő 
Az előretolt helyőrség

22:00 Aktuális – napi hírmagazin

2017. 1. 5. CSüTörTöK
 
00:00 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Molnár 

Ferenc A Pál utcai fiúk
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán. Benne: 
horoszkóp, kalendárium, 
kék hírek, sport és 
aktuális témák

09:10 Állati dolgok – vendég: 
Lorászkó Gábor

10:10 Műsorvezető: Németh 
Gábor – receptek, konyhai 
praktikák – vendég: 
Volenter István séf

11:10 Vörösmarty kocka – 
informatikai műsor – 
vendég: Gombaszögi Attila 

12:10 Fehérvár Magazin 
lapszemle – vendég: 
László-Takács Krisztina 

14:10 Műsorvezető: Bokányi 
Zsolt – érdekességek, 
napi téma

15:10 Székesfehérvár 
Városgondnoksága 
információi

16:10 Autós sport – vendég: 
Debreceni Dávid

17:30 Aktuális – napi hírmagazin
18:10 Egészségügyi műsor 
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival – Európai 
utazások – vendég: Igari 
Antal; Új év, új kezdetek 
– vendég: Schéda Zoltán; 
Virágos Magyarországért 
– vendég: Spanyárné 
Halász Szilvia főkertész 
és további zsűritagok

21:00 Hangoskönyv: Rejtő Jenő 
Az előretolt helyőrség

22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme 

2017. 1. 6. pénTeK

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Molnár 
Ferenc A Pál utcai fiúk

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán. Benne: 
horoszkóp, kalendárium, 
kék hírek, sport és 
aktuális témák

09:10 Munkaügyi témák 
– vendég: Pajtók-
Vizsolyi Júlia

10:10 Műsorvezető: Németh 
Gábor. Vörösmarty kocka 
– informatikai műsor – 
vendég: Gombaszögi Attila

11:10 Gasztronómia- és 
borkultúra – vendég: 
Bálint György

13:10 Gazdikereső – vendég: 
Krepsz Gyöngyi (HEROSZ)

14:10 Műsorvezető: Sasvári Csilla
16:10 Környezetvédelmi műsor 

– vendég: Mihály Gyula
18:10 Irodalmi műsor – vendég: 

Bakonyi István
19:00 Esti beszélgetések Kozma 

Ágival – Filozófiai perceink 
– vendég: Grúsz Róbert 
filozófus; Új irányzatok 
a könyvkiadásban – 
vendég: Alcser Norbert

21:00 Hangoskönyv: Rejtő Jenő 
Az előretolt helyőrség 

22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Iránytű  – Pál Ferenc 

atya előadása

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Elérhetőségek: Telefon: Stúdió 22 311 511, Szerkesztőség: 22 516 111. SMS és Viber: 30 300 8000, facebook.com/vorosmartyradio.

A Fehérvár Televízió műsora 2016. december 31-től 2017. január 6-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

2016. 12. 31. SZOMBAT
 

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – 
Éves visszatekintő

08:05 ORKA-gála
09:20 Csík zenekar 

koncertje meghívott 
sztárvendégekkel 

10:00 Jó estét, Fehérvár! – 
Éves visszatekintő

11:05 Fehérvári beszélgetések 
Műsorvezető: Látrányi 
Viktória. Vendég: 
Schéda Mária

11:35 A történelmet mi 
írjuk – 1956 

12:15 Miklósa Erika és a 
Bon Bon koncertje

12:45 Illényi Katica és a Budapesti 
Vonósok koncertje 1. rész

13:25 Boogiefeszt 2015 1. rész
14:55 Alba Fehérvár KC – 

Békéscsaba kézilabda-
mérkőzés közvetítése 
felvételről

16:15 Seuso – Rejtélyek 
nyomában

18:00 Illényi Katica és a Budapesti 
Vonósok koncertje 2. rész

19:00 Hírek
19:05 XVII. Fehérvári 

futballfesztivál 
19:40 A rock bűvöletében 

– Color-koncert
20:10 Hírek – ismétlés 
20:15 Fehérvár AV19 – Klagenfurt 

jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

22:00 Hírek – ismétlés 
22:05 Virtuózok – Csodabogarak
22:40 Boogiefeszt 2015 2. rész
00:00 Himnusz

A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 41 50

2017. 1. 1. VASárnAp

00:00 Himnusz után képes hírek 
– benne minden egész 
órakor a Hírek ismétlése

07:00 Hírek – ismétlés 
07:05 Országos 

Vadgasztronómiai Fesztivál
07:30 XII. Székesfehérvári 

Lecsófőző Vigasság
07:55 TáncPercek 
08:40 Szimfonik Táncdalfesztivál
10:05 Hol volt, hol nem volt 

– Fehérvár feltáratlan 
középkori történelme

11:15 XXI. Nemzetközi 
Néptáncfesztivál zárógála

13:20 VII. Fehérvári 
Versünnep döntő

15:35 XVII. Fehérvári 
futballfesztivál 

16:10 Molnár Dániel – Elszakadni 
a földtől 2.rész 

16:50 Seuso – Rejtélyek 
nyomában

18:10 Fehérvári beszélgetések 
Műsorvezető: Heiter 
Dávid Tamás. Vendég: 
Nagy Balázs

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Hírek
19:05 Üzleti negyed – 

gazdasági magazin
19:25 Hitünk és életünk
19:50 Miami Vice – am. sorozat
20:40 Boogiefeszt 2015 3. rész
21:40 I. Országos Főnix 

Táncverseny
22:00 Hírek
22:05 Képes hírek – benne egész 

órakor a Hírek ismétlése 

2017. 1. 2. Hétfő

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

07:00 Hírek
07:05 TáncPercek 
07:50 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Hírek ismétlése

10:00 Hírek 
10:20 I. Országos Főnix 

Táncverseny
10:45 Üzleti negyed – ismétlés 
11:15 A Fehérvár TV archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Hírek ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés Műsorvezető: 
Heiter Dávid Tamás. 
Vendég: Nagy Balázs

17:00 Üzleti negyed – ismétlés 
17:30 Fehérvári látogatás 

Hradec Královéban
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 

Műsorvezető: Látrányi 
Viktória. Vendég: 
Rákász Gergő

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó 
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Fehérvári Titánok 

– Dunaújváros 
jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

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

órakor a Híradó ismétlése

2017. 1. 3. Kedd

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Agrárinfó – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV archívumából
11:40 Képes hírek – benne 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: 
Látrányi Viktória. 
Vendég: Rákász Gergő

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

Műsorvezető: Heiter 
Dávid Tamás. Vendég: 
Redneck Roadkill

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális magazin 
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Seuso – Rejtélyek 

nyomában 
22:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2017. 1. 4. SZerdA 

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Paletta – A kultúra íze 
hétről-hétre – 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: 
Heiter Dávid Tamás. 
Vendég: Redneck Roadkill

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

Műsorvezető: Vakler Lajos. 
Vendég: Énekes Lajos

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

sportmagazin 
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 ORKA-gála
21:35 Lángolj és világíts!
22:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2017. 1. 5. 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: 
Énekes Lajos

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

Műsorvezető: Dávid 
Renáta. Vendég: 
Kalányos Tamás

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi magazin
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Alba Fehérvár KC – 

Mosonmagyaróvár 
kézilabda-mérkőzés 
közvetítése felvételről

21:40 Amikor a föld és 
az ég összeér

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

2017. 1. 6. pénTeK

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 Együtt Magazin – 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: 
Dávid Renáta. Vendég: 
Kalányos Tamás

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

Műsorvezető: Bialkó 
László Gergő. Vendég: 
Bhandari Narayan Prasad

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

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

magazin
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Újévi koncert 2017
22:20 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:45 Köztér – ismétlés 
23:20 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: június 22. 20:20 A tánc világnapja – közvetítés felvételről a Vörösmarty Színházból.


