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Díjakra várnak
javaslatokat

Indulhat a déli összekötőút építése

Vakler Lajos

Az elmúlt évben épült nyugati elkerülő átadása
után az európai uniós források átcsoportosításával, kormányzati támogatással rövidesen
megkezdődhet a déli összekötőút nyomvonalának
kijelölése.

A javaslatokat valamennyi
kitüntetésre február 17-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz személyesen
vagy postai úton. Az egyes
kitüntetésekkel kapcsolatos tájékoztatók valamint
az ajánlások megírásával
és leadásával kapcsolatos
részletek a szekesfehervar.
hu oldalon olvashatók.
Székesfehérvár önkormányzata díjak, kitüntető címek,
elismerések alapításával és
adományozásával kívánja
kifejezni tiszteletét és megbecsülését mindazon személyek és közösségek iránt,
akik életművükkel, munkájukkal, a város közéletében
való közreműködésükkel kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, maradandót alkottak
vagy más, a köz érdekében
végzett tevékenységükkel
segítették Székesfehérvár
szellemi és anyagi gyarapodását.
Forrás: ÖKK

Az út megépítését 3,3 milliárd forintos uniós forrás teszi lehetővé – tudtuk meg Vargha Tamás országgyűlési
képviselőtől, aki kiemelten fontosnak
tartja a déli összekötő megépítését:
„Délen a Sárbogárdról, Seregélyesről
illetve az autópályáról érkezők csak a vá-

rosközpont érintésével tudnak a legtöbb
városrészbe eljutni, de Maroshegy és
Alsóváros illetve Öreghegy és Ráchegy
között is a belvároson át vezet az út. Ezt
a problémát oldhatja meg az új út.”
„Az életvitelszerűn Székesfehérváron
élők száma száztízezer fő, de a város
napi népessége százötvenezer körül
lehet, ami azt jelenti, hogy negyvenezer
ember ingázik nap mint nap Székesfehérvár és a környező települések
között, mert itt vannak a munkahelyek,
az iskolák, a szociális és egészségügyi
intézmények valamint a kereskedelmi,
kulturális és sportközpontok.” – mondta

A nyomvonal kijelölése után megindulhatnak a tervezési és az engedélyeztetési eljárások

Elégedettek és optimisták a fehérváriak
Újabb kutatást végzett a Magyar Városkutató
Intézet. Ezúttal arra voltak kíváncsiak, hogy a
kontinens, az ország, a város és a személyes élethelyzet miként alakult az elmúlt évekhez képest.

Európa helyzete romlott, de az ország
és a város helyzete javult az elmúlt
évhez képest – legalábbis így gondolják a székesfehérváriak. Az Alba
Radar kutatásból az is kiderül, hogy
a fehérváriak optimistán tekintenek
2017-re, ugyanis további javulásra
számítanak.
A számokat tekintve a válaszadók 43
százaléka gondolta úgy, hogy Európa
helyzete inkább romlott 2016-ban,
29 százalékuk szerint pedig erősen
romlott. A kontinens helyzetében 5
százalékuk szerint inkább javulás következett be az elmúlt egy évben, 14
százalékuk változatlannak tartja, míg
a bizonytalanok aránya 9 százalék.
Az ország helyzetével kapcsolatban 4
százalékuk szerint erősen javult, 32

el lapunknak Cser-Palkovics András
a belvárost elkerülő útvonal fontosságát magyarázva. – „Az intermodális
közösségi központ beruházásának
részeként a Mártírok útja és a vasút déli
részének összekötése, mint egy másik
útkapcsolat szintén megépül, így részben
tehermentesíteni tudjuk a Széchenyi utca
és a Horvát István utca kereszteződését
és részben a Budai utat is, hiszen a forgalom jelentős része a vasút déli részére
tevődik át.”
A terhelt gyűjtőúthálózatot kiváltó
összekötőút építése várhatóan 20192020-ra fejeződhet be.

Fotó: Bácskai Gergely

A Penna Regia, a Sipos Gyula, a Székesfehérvár Közbiztonságáért, Oktatásáért,
Ifjúságáért, Egészségügyéért, valamint
Sportjáért díjakra írt ki felhívást Székesfehérvár önkormányzata.

Szabó Petra
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százalékuk szerint pedig inkább javult a helyzet. Inkább romlónak vagy
erősen romlónak összesen a válaszadók 22 százaléka ítéli a helyzetet,
míg 11 százalékuk nem tudott választ
adni a kérdésre.
Egyértelmű viszont a vélemény
Székesfehérvárról: 31 százalékuk
szerint erősen, 47 százalékuk szerint
pedig inkább javult a város helyzete
2015-höz képest, 17 százalékuk szerint változatlan maradt, 3 százalékuk
szerint inkább romlott vagy erősen
romlott, 2 százalékuk pedig nem
tudta megmondani, miként változott
Székesfehérvár helyzete.
Ami a személyes élethelyzetet illeti, a
lakosság több mint felének nem változott a helyzete 2016-ban a korábbi
évhez képest, 30 százalékuknak javult, 12 százalékuknak pedig romlott.
A felmérés december 15. és 23.
között készült, háromszáz fehérvárit
kérdeztek meg a kontinens, az ország, a város és a személyes élethelyzet alakulásáról.

Boldogabb a játék
Wéhli Regős Dóra
Ismét gyerekektől hangos a Tulipános ovi és a 3.
számú bölcsi. A két fehérvári intézmény korszerűsítése tavaly augusztusban kezdődött, a kicsik
januárban vehették újra birtokba a megszépült
csoportszobákat.

A csaknem 309 millió forintos
beruházásnak köszönhetően a két
intézmény energiatakarékosabb
lett, a mindennapok komfortosabbá
váltak a kisgyermekek, a dolgozók
és a szülők számára – fogalmazott
Zelenák Adrienne, a Belvárosi
Brunszvik Teréz Óvoda Tulipános
Tagóvodájának vezetője.
Európai uniós forrásból elvégezték
többek között a villanyvezetékek, a
szerelvények és a radiátorok cseréjét,
a két épület fűtési rendszerének szétválasztását. Megvalósult a régi, rossz
állapotú külső nyílászárók cseréje,
a tetők vízszigetelése valamint az
épületek homlokzatának hőszigetelése is. A belső terekben nyílászáró-,

padlóburkolat- és álmennyezet-cserét
végeztek a szakemberek, valamint
gipszkarton válaszfalakat és előtétfalakat is építettek. Ezen túl az épületekben akadálymentes vizesblokkok
kerültek kialakításra.
A Tulipános Óvoda és a 3. számú
Bölcsőde régi, jól működő intézményei Székesfehérvárnak, mindkettő
rászorult a komoly, komplex felújításra. Ez volt az első olyan beruházás, amit a város rendelkezésére
álló, 2014 és 2020 között lehívható
uniós forrásból valósítottak meg.
A felújítás tehát fontos mérföldkő,
hiszen a források felhasználása
már a kivitelezési szakaszba jut
több beruházás esetén is – hangsúlyozta a bejáráson Cser-Palkovics
András. A polgármester hozzátette:
a gyermekek biztonságos neveléséhez szükséges felújításokra és
fejlesztésekre saját költségvetéséből
valamint a pályázati lehetőségeket
kihasználva továbbra is jelentős
forrásokat fordít a város.

Így alakult a fehérváriak szerint a város helyzete 2016-ban
%
50

30

31%
17%

20
10
0

Fotó: Simon Erika

40

47%

3%
Erősen javult

Javult

Nem változott

Romlott

2%
Nem tudja

A felújítás komfortosabbá tette a mindennapokat

közéleti hetilap

FehérVár

Közélet

3

Ezer új parkolóhely a városközpontban
Bár a városvezetés már jobb megoldást
talált, és levette napirendről a színház
mögötti parkolóház kérdését, szerdán
két ellenzéki képviselő és pár környékbeli lakos tüntetést szervezett a (nem
megépülő) parkolóház ellen. Követelésük: ne épüljön meg a parkolóház...

Bácskai Gergely

Ezer új parkoló a cél, melyek közül elsőként – még az idén – a Jávor Ottó téren létesül negyven.
De vizsgálják a Palotai utat, a Koch László utcát és a Malom utca környékét is.

illetve meglévő parkolók felett egy
szinten parkolólemezek létesítését.
A városszerkezethez és a lakossági
igényekhez is jobban igazodik, ha
nem egy helyre összpontosulnak

Pályázati felhívás!
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII.
14.) önkormányzati rendelet alapján, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 868/2016.
(XII. 16.) valamint 869/2016. (XII. 16.) számú határozatai értelmében, nyilvános pályázatot hirdet az alábbi,
kizárólagos tulajdonában álló, székesfehérvári ingatlanok értékesítésére:
Cím, hrsz. jelleg (Székesfehérvár)
Arany J. utca 16. tetőtér 1. (365/A/10) lakás

Terület (m2) Komfortfokozat Forgalmi érték (Ft)
108

összkomfortos

25.900.000,-

Arany J. utca 16. tetőtér 3. (365/A/12) padlástér

59

komfort nélküli,
beépítetlen padlás

2.000.000,-

Csanádi tér 4. 3/2. (8697/7/A/5) lakás

49

összkomfortos

9.800.000,-

Gyümölcs u. 8. fsz. 2. (773/A/2) lakás

45

komfortos

9.500.000,4.600.000,-

Havranek J. u. 8. al. 1. (4087/3/A/1) lakás

29

komfort nélküli

Irányi D. utca 1. fsz. 6. (4121/A/6) szükséglakás

19

szükséglakás

1.100.000,-

Károly János u. 4. fsz. 3. (694/A/3) lakás

18

félkomfortos

3.700.000,-

Kelemen B. u. 23. fsz. 1. (5531/7/A/1) lakás

53

összkomfortos

10.700.000,-

Kossuth u. 6. fsz. 1. (394/A/1) lakás

40

komfortos

11.400.000,-

Megyeház utca 9. fsz. 3. (298/A/2) lakás

42

komfortos

9.900.000,-

Prohászka u. 56. 1/1. (603/A/9) lakás

55

komfortos

12.300.000,-

Szent István tér 10. fsz. 2. (326/A/11)
(Lr. szerint: fsz. 8.) lakás

55

komfortos

11.300.000,-

Tátra u 25/1. (5975) lakóház, udvar, gazdasági épület +

2 lakásos családi
ház 432 m2 telken +

komfortos

1154 m2 telek

–

7.200.000,+
5.400.000,12.600.000,-

Tátra u. 47. (6051) telek
(inyt. szerint: lakóház, udvar, gazdasági épület)

1344

–

11.400.000,-

Tátra u. 103. (6013) lakóház, udvar. gazdasági épület

2318

komfortos

12.400.000,-

Zichy liget 7. fsz. 5. (29/A/5) lakás

30

komfortos

5.200.000,-

Zichy liget 7. fsz. 7. (29/A/7) (Lr. szerint: fsz. 4.) lakás

75

komfortos

11.700.000,-

Zichy liget 7. fsz. 10. (29/A/10) (Lr. szerint: fsz. 2.) lakás

37

komfortos

8.500.000,-

Tátra u. 25/2. (5976) kivett, beépítetlen terület

A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, illetőleg a város honlapján: www.szekesfehervar.hu / ingatlan pályázatok.
Székesfehérvár, 2017. január 11.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

az új parkolóhelyek, hanem egy
átfogó koncepció mentén több új
helyet hoznak létre. Így a város
úthálózatán is jobban eloszlik a terhelés. A fejlesztés az idei év márci-

usában indul, és a tervek szerint a
nyár végére el is készül. Ezen kívül
a Palotai úton is kialakításra kerül
egy új építésű felszíni parkoló.
További területeken is vizsgálja az
önkormányzat új parkolók kialakításának lehetőségét, akár területvásárlás révén is.
A Koch László utcai parkolóház
felszabaduló fedezetét, az európai
uniós forrásból származó hatszázmillió forintot az átcsoportosítás
után felszíni és lemezes parkolók
építésre valamint a kerékpárút-hálózat további fejlesztésére fordítja
a város.

Ingyenes parkolás a belvárosban?
A nagyszámú új parkolóhely kialakítását követően nyílik lehetőség arra,
hogy bizonyos korlátok között az első
egy-két óra parkolás ingyenes vagy
nagyon kedvező árú legyen. Ennek
szakmai előkészítése még ebben az
évben megtörténik.

Meddig emelkednek még az ingatlanárak?
Szűcs-Molnár Diána
Az áfacsökkentés, a magánépítkezések
esetében a visszaigényelhető áfa, az alacsony
jegybanki alapkamat valamint a CSOK beindította a lakásfejlesztéseket, nagyot robbant az
ingatlanpiac 2016-ban. De mi lesz 2017-ben?
Maradnak-e a brutális árak?

2015 és 2016 az emelkedő albérleti
díjak valamint a lakásépítések
éve volt nemcsak Budapesten,
de Székesfehérváron is. Az előző
évben többen is az ingatlanpiacot
választották befektetésül. 2015-ben
kezdtek el emelkedni az új és használt lakások árai. Ez folytatódott
2016-ban is, sőt a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) miatt még jobban megnőtt a kereslet
az új építésű ingatlanok iránt. Folyamatosan épülnek a társasházak,
családi házak: míg 2015-ben tizenegyezer, 2016-ban huszonkétezer
fölött épültek új ingatlanok. Jövőre
pedig – ahogy a kiadott építési
engedélyekből következtetni lehet –
ismét megduplázódik a szám: 44-45
ezer lakás épül Magyarországon,
Székesfehérváron pedig nagyjából
ezer.
Viktor Ferenc ingatlanszakértő
szerint a fehérváriak az 50-6070 négyzetméteres új lakásokat
keresik leginkább, ezek 25-30
millió forintba kerülnek. A vevők
többsége Öreghegyet, Ráchegyet,
Felsővárost kedveli leginkább. A
szakértő szerint a használt lakások
esetében az árak stagnálni, aztán
csökkenni fognak az idén. Néhány
éve még egy kétszobás panelt havi

Fotó: Kiss László

Az elmúlt években a többszörösére
növekedett forgalom miatt kulcskérdéssé vált az újabb parkolóhelyek kialakítása. A probléma megoldása érdekében az önkormányzat
a Saára Gyula-program kiegészítéseként elindít egy parkolóépítési
programot. A cél, hogy ezer új
parkoló jöjjön létre Székesfehérváron – a tágabb értelemben vett
belváros környékén – a következő
három évben, akár területvásárlásokkal is. A program részleteiről a
közgyűlés dönt majd februárban, a
költségvetés elfogadásával.
Ahogy arról a város polgármestere
tájékoztatást adott: a 137 férőhelyesre tervezett Koch László utcai
parkolóház helyett a belváros
peremén, több helyszínen felszíni parkolókat alakítanak ki az
elkövetkező években. Vizsgálják
felszíni és zöldterület alatti parkolók kialakításának lehetőségét is,

Fotó: Bácskai Gergely

A belváros környékén további parkolóhelyek
kialakítása mindenképpen indokolt, hiszen az
ezer főre jutó gépjárművek száma Székesfehérváron négyszáznyolcvan, ami a legmagasabb
az országban, és jelentősen meghaladja az
uniós átlagot is. Éppen ezért a következő három
évben összesen ezer új parkolóhelyet hoznak
létre a városban.

Gyakran találkozunk Fehérváron ezzel a képpel: a telkeken lévő régi házakat lebontják,
helyükre új építésű társasházak kerülnek

60-70 ezer forint között lehetett
bérbe adni, most 70 és 100 ezer
között van egy ilyen lakás bérleti
díja állapottól és felszereltségtől
függően. Új lakást bútorozva 150180 ezer forintért kaphatunk.
A bérleti díjak magasak, hasonlítanak a fővárosi árakhoz. Ennek
az az oka, hogy Budapest nagyon
közel van, illetve a városban magas
a kereslet: számtalan fejlesztés van,
gyárak épülnek, új munkahelyek
jönnek létre, emelkednek a jövedelmek és több az egyetemista is.
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A Döntés – az érzékszervekre ható kiállítás
Látrányi Viktória

Fotók: Simon Erika

„A tárlat koncepciója egy erkölcsi
kérdésre épül. Arra sarkalljuk a
látogatót, hogy döntsön a szépség,
jóság, igazság és szentség valamint
a megalkuvásokba kényszerítő
vétkek és bűnök kísértése között. Ez
egyénileg minden ember, közösség és
nemzet sorskérdése.” – fogalmazott
Tóth Norbert a kiállítás kapcsán
tartott sajtótájékoztatón. – „Ez
a kiállítás egy utazás. Utazás a
félhomályban rejtőzködő fenevad
szorítása és a fényben büszkén álló
hősök dicsősége között az áhított égi
világ felé, melyből a fény árad.” –
tette hozzá. Dönteni lehet a szépség, jóság, igazság, szentség vagy
a megalkuvásokba kényszerítő
vétkek és bűnök kísértése között.
A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas Somogyi

Fotók: Simon Erika

Vasárnap országos jelentőségű kiállítás
nyílik Székesfehérváron. Somogyi Győző,
a Nemzet Művészének százhuszonhét festményéből, Párkányi Raab Péter hatvanhat
fotógrafikájából, tér-, fény- és illatinstallációból és Tóth Norbert kurátori koncepciójából felépülő kortárs kiállításnak a Szent
István Király Múzeum Csók István Képtára
ad otthont. A tárlat január 23-tól április
30-ig látogatható.

A Döntés című kiállításról hétfőn a Vörösmarty színházban tartott tájékoztatót Somogyi Győző festőművész, Kulcsár Mihály múzeumigazgató,
Cser-Palkovics András polgármester, Szikora János színházigazgató, Párkányi Raab Péter fotóművész és Tóth Norbert kurátor

Somogyi Győző százhuszonhét festménye látható a tárlaton, ezek közül az Árpád-házi szenteket ábrázoló alkotások a kápolna belsejében kapnak helyet

Győző százhuszonhét festménye
is látható lesz a tárlaton. Két
sorozata képezi az alapját a
kiállításnak. „Kizárólag katonákat
ábrázolok a hősiesség és az emberi
helytállás szempontjából, de az
egyenruhák szépsége, a fegyverek,
rendjelek pontossága is jellemzi. Ez
az egyik sorozat. A másik pedig az
Árpád-ház szentjei – közel harminc
szentet mutatok be.” – mondta el az alkotó, aki szerint a
kiállítás nem egy hagyományos
képzőművészeti tárlat: „Ez egy
teljesen új műfaj, amivel alkotásaim
korábban még nem találkoztak. A
művésznek mindig félálomban, egy
bizonyos fajta tudatlanságban kell
alkotnia, rábízva kezét a Jóisten
vezetésére és az ihletre. Most
azonban szembesülök vele, mit
mondanak ezek a képek, és hogy jól

szolgálnak-e, mint alapanyag egy új
alkotásban.”
A kiállítás két tematikus
egységből áll. A Csók István
Képtár előcsarnokában lathatóak lesznek Somogyi Győző
korábbi, Székesfehérvárhoz
kapcsolódó alkotásai, míg a
képtár emeleti részén lesz maga
A Döntés című kiállítás. Az
előtérből egy fényzsilipen át
egy fekete, félhomályos térbe
érkezik a látogató. A térben
pedig hatvanhat fotógrafikán a
fenevad jelenik meg.
A fotógrafikák alkotója Párkányi
Raab Péter: „A hatvanhat fenevad
álarca először is egy torzó, töredék. A hatvanhat egyfajta utalás a
hatszázhatvanhatra. A számmisztikánál tartunk, játék a számokkal,
ami az Antikrisztusról szól, illetve

feltesz egy kérdést: hol tartunk
most? Meg tudjuk-e állítani azt,
amerre megy a világ? Tudunk-e jól
dönteni, jól választani?”
A terem közepén álló fehér
kápolna külső falain egy száz
festményből álló galériában
sorakoznak a hősök, a nemzet
lelkiismeretének őrzői, akik
életüket és vérüket adták a haza
dicsőségéért. A kápolna fényárban úszó belsejében, a szakrális térben pedig az Árpád-ház
szentjeinek közel harminc
világító táblája várja a látogatókat. A képi megjelenítést
innovatív fény- és illathatások
erősítik. Tradíció és innováció
egyszerre jelenik meg a tárlaton.
A kiállítás ünnepélyes megnyitóját a magyar kultúra napján,
január 22-én 16 órakor tartják. A
tárlat január 23-tól április 30-ig
látogatható.

Feketébe burkolták a falakat, a félhomályos térben tűnnek fel Párkányi Raab Péter alkotásai

Kultúra

közéleti hetilap

Mosolyt öltött estélyik, frakkok

A ciszterci Szent István Gimnázium diákszínpada, a Fejér Holló bemutatta Thorton Wilder A mi
kis városunk című darabját.

A mi kis városunk Pulitzer-díjat
hozott az írónak. A 20. század hajnalán játszódó történet formabontó
dramaturgiájával idézi meg egy
amerikai kisvárosban a Gibbs és a
Webb család mindennapjait, azokat
a történéseket, melyeket tulajdonképpen a világ bármely településén
élő ember magáénak vallhatna.
Ferenczy Noémi, a diákszínpad
művészeti vezetője pedagógusként
is közel áll a fiatalokhoz, és ez

sokat segít abban, hogy egy-egy
szerepben kiteljesedhessenek.
Az egyszerre nagyon amerikai és
időtlenül általános, üveghegyen túli
emberi történet a kisvárosi lét mindennapjaiban mutatja be az élet
értelmét. A párbeszédekre, köznapi
cselekményekre épülő, stilárisan
gazdag színmű az útkeresést szellemes drámai köntösbe öltöztetve
mutatja be. A Fejér Holló színpadra
termett fiataljai bizonyították, hogy
– Wilder gondolataihoz kapcsolódva, abban elmélyedve – értő eszközökkel rendelkeznek ahhoz, hogy
valódi színházi élményt nyújtsanak
a mi kis városunk művészetkedvelő
közönségének.

Fotó: Simon Erika

Három évvel ezelőtt a fiatalok azzal
a szándékkal kezdeményezték a rendezvény elindítását, hogy legyen egy
közös helyszín, egy közös szórakozási lehetőség, ahol igényes keretek
között jól érezhetik magukat a város
diákjai. A nagy sikerű programot
idén harmadjára rendezték meg, és

Vakler Lajos

Fotó: Simon Erika

Telt ház volt péntek este a Szent István Művelődési Házban, ahol a város középiskolás diákjai
újra együtt szórakozhattak. Harmadik alkalommal
rendezték meg a városi diákbált, ami a tanulók
körében az egyik legnépszerűbb közösségi
rendezvény.

A város középiskolás diákjai követik a báli hagyományokat
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A mi kis városunk

egri és kecskeméti diákok is ellátogattak rá.
A bált Mészáros Attila alpolgármester nyitotta meg. Elmondása szerint
nagy népszerűségnek örvend a bál:
„Nem gondoltam volna, hogy a 2014-es
kezdeményezésnek ekkora sikere lesz,
és mégis: minden évben telt ház van a
bálokon. A diákélet minőségi a városban. Elmondhatjuk, hogy Fehérváron jó
fiatalnak lenni!”
Nagy Boglárka, a Székesfehérvári
Diáktanács elnöke szerint a város fiataljai számára Székesfehérvár mindig teret ad annak, hogy kulturált és
igényes keretek között ünnepelhessenek együtt a városban tanulók.

Dávid Renáta

FehérVár

A kerítésen innen és túl is valóságos Wilder története

Sportközgazdászképzés indul Fehérváron
Wéhli Regős Dóra

.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• PARKOLÓELLENŐR
• TETŐSZIGETELŐ
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu
e-mail-címen lehet.

Sportközgazdász szak indul a Corvinus Egyetem
székesfehérvári campusán. Az országban
egyedülálló mesterképzésre február 15-ig
jelentkezhetnek a már diplomával rendelkező
érdeklődők.

A vizsgaidőszak közepén is megtelt
a nagy előadó diákokkal a Corvinuson. Nem a szemeszter kezdődött
el hamarabb Székesfehérváron,
nyílt napra várták a leendő diákokat, ahol a képzési lehetőségekkel
ismerkedhettek meg a fiatalok.
Az alapképzés szakjai közül a gazdálkodás és menedzsment valamint

a pénzügy és számvitel szakot is indítják duális formában, a gazdaságinformatikus szakot levelezőn lehet
végezni. Az alapképzéseken kívül
2017 őszén mesterképzési szakok
is indulnak: levelezőn végezhetők
a hagyományos kommunikáció- és
médiatudomány illetve a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakok,
ezenkívül az egyetem egy egészen
új mesterképzési szakkal, sportközgazdászképzéssel jelentkezik.
A négy féléves mesterszak egyelőre
nappali képzési formában indul, de
a tervek szerint a jövőben duális és
esti képzésre is lehet majd jelentkezni.

Fotó: KIss László

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

Mesterképzési szakok is indulnak a Corvinuson

Vona Gábor

Gyurcsány Ferenc

MTI fotó: Beliczay László, Kovács Tamás
Készült a Civil Összefogás Fórum megbízásából

FehérVár

Egészség

közéleti hetilap

Látogatási tilalom
A megye összes kórházában látogatási tilalmat
rendeltek el január 19-től. Az elmúlt időszakban
jelentősen nőtt az influenzás megbetegedések
száma. Az influenzafigyelő szolgálat jelentései
alapján január második hetében közel kilencven
százalékkal több beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, mint az előző héten.

A Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztálya felhívja a figyelmet a
védőoltás hatékonyságára, melyet minden szezon előtt érdemes
megismételni. Fokozottan veszélyeztetettek a hatvan év felettiek, a
krónikus betegségben szenvedők és
a kismamák.
Influenzaszerű megbetegedések
halmozódásáról a második héten
egy óvodából érkezett jelentés.
Magas lázzal, felső légúti hurutos
tünetekkel és hányással kezdődtek
hét elején a megbetegedések. A
hiányzások aránya elérte az ötvenöt
százalékot.

Fotó: Pápai Barna archív

Csütörtöktől látogatási tilalmat
rendeltek el Fejér megyében, a
megbetegedési arány ugyanis elérte a
járványos küszöbérték kétszeresét. A
bejelentett betegek egyharmada gyerek, egyharmada pedig fiatal felnőtt.

Figyelem, átverés lehet!

Csütörtöktől tilos a látogatás a Szent György Kórházban is
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SZAKRENDELÉSEK –
RÖVID ELŐJEGYZÉSSEL

Több jelzés is érkezett a Fehérvár Médiacentrum szerkesztőségébe arról, hogy különböző
egészségügyi szűrővizsgálatokra invitálják
telefonon az időseket Székesfehérváron, ahol
több esetben átverés áldozatává válnak.

Víz- és légtisztító berendezés,
mágneses karperec és lepedő,
lágylézer karóra. Csak pár termék
azok közül, amiket több százezer
forintért árulnak, és elhitetik
velünk azt, hogy az egészségünket
szolgálják. A forgalmazó cégek
igen intenzív kampányt folytatnak,
gyakran telefonon hívják fel az
idős embereket, ingyenes egészségügyiállapot-vizsgálatra hívják őket
úgynevezett egészségközpontokba,
közérzetjavító központokba, melyek gyakran hasonlítanak kórházi
szobára vagy orvosi rendelőre.
Az elvégzett teszteket kiértékelve
aztán rossz eredményeket közölnek
a pácienssel, és arra bírják rá, hogy
vásároljon az előbb említett több
százezer forintos közérzetjavító
termékekből.
Csakhogy Czifra-Szabó Judit
fogyasztóvédelmi osztályvezető
szerint ezek az eszközök nem
számítanak egészségmegőrző vagy
-javító terméknek. Az idősek pedig
gyakorta bedőlnek, és egészségük
érdekében megvásárolják őket.
A szakember szerint egy kis odafigyeléssel elkerülhető, hogy áldoza-

Látrányi Viktória
A mozgás élménye mindenkié! Ennek jegyében
akadálymentes körülmények között szerveznek
sportfoglalkozásokat Székesfehérváron.

Dr. Fellegi Veronika

• Idegsebészet
• Ultrahang diagnosztika
• Endokrinológia
• Dietetika
• Csecsemő-, és gyermekgyógyászat
• Nefrológia
• Gasztroenterológia

Székesfehérvár, Nagy László u. 1.
Telefon: 22/500-300, 06-30/534-3121
Nyitva: hétfőtől péntekig bejelentkezés alapján

tokká váljunk: ha valaki meghívást
kap, keresse fel a fogyasztóvédelmi
hatóságot vagy érdeklődjön utána,
működik-e a megjelölt helyszínen
orvosi rendelő, vagy csak árubemutató üzlettel van dolga.
Székesfehérváron szinte minden
városrészben szerveznek tényleges
egészségügyi szűréseket, ahol az
érdeklődők valós adatokat kaphatnak egészségügyi állapotukról.
Ezek időpontjáról és pontos helyszínéről folyamatosan értesülhetnek lapunk hasábjain, a Fehérvár
Televízió híradásaiban, a Vörösmarty Rádióban és a város honlapján, a
szekesfehervar.hu oldalon.

tudnak tőlük. Az első foglalkozás
január 30-án, hétfőn délután háromnegyed ötkor kezdődik a klub
Távírda utca 2. szám alatt található tornatermében. A szervezők
arra kérik az érdeklődőket, hogy
ügyeljenek a felszerelésre! A sportfoglalkozásokon mindenkinek – a
kísérőknek is – tiszta talpú cipőt
vagy zoknit kell viselnie. Akinek
kíséretre, segítségre vagy speciális
eszközökre van szüksége, magának
kell gondoskodnia róla. Még több
információ a nyílt edzésről a www.
szekesfehervar.hu oldalon!

Várják a véradókat!

További szakrendeléseink:
• Kardiológia
• Belgyógyászat
• Diabetológia
• Urológia
• Reumatológia
• Immunológia
• Ortopédia

A kamuvizsgálaton elvégzett teszteket
kiértékelve mindig rossz eredményeket
közölnek a páciensekkel, ezzel buzdítva őket
a vásárlásra

Mindenki sportolhat

Lengyel Zsófia parasportoló a Mobilitás Egészségklubbal összefogva
átmozgató, erősítő, zenés sportfoglalkozást tart, melyre várnak
minden érdeklődőt. A világbajnoki
bronzérmes parasportoló az edzéseken olyan feladatokkal készül,
melyeket a résztvevők könnyen
el tudnak sajátítani, és fejlődni és

Újdonságaink:
Gyermek és felnőtt
fül-orr-gégészeti szakrendeléssel
és homeopátiás szaktanácsadással
is várjuk Önöket!

Szűcs-Molnár Diána

Illusztráció: Kiss László

Dávid Renáta
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Látrányi Viktória
„Nyissa az új évet egy jó cselekedettel, és adjon
vért!” Ezzel a szlogennel hív véradásra a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat. Ennek
oka az, hogy a tartós hideg valamint a megfázásos
megbetegedések miatt január első két hetében a
vártnál alacsonyabb volt a véradói aktivitás.

Lapunk megkereste a Fejér megyei
szervezetet, Szücsné Szigeti Hedvig
pedig kérdésünkre elmondta, hogy
januárban országszerte mintegy 450
véradást szervez a Vöröskereszt, és
itt a térségben és Székesfehérváron
is számos helyszínen és időpontban
várják a véradókat. A pontos helyszí-

nek és időpontok a veradas.hu oldalon
olvashatók.
Véradásra az Országos Vérellátó Szolgálat intézményeiben is van lehetőség,
ezek listája a www.ovsz.hu oldalon
található. Jelentkezhet minden 18 és
65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú
egészséges felnőtt. Az adatok felvételéhez szükséges felmutatni egy fényképes igazolványt, például személyi igazolványt, diákigazolványt, jogosítványt
vagy útlevelet, valamint vinni kell a
lakcímkártyát és a tajkártyát is.
Székesfehérváron január 25-én a
Gugásvölgyi út 4. szám alatt is lesz véradás, ahol ingyenes szűrésekre is sor
kerül. A program 15-től 18 óráig tart.

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • Fax: 06-22-516-100
• E-mail: ujsag@fmc.hu • Felelős szerkesztő: Nagy Zoltán Péter • Telefon: 06-30-530-23-77 •Az e heti lapszám szerkesztője: László-Takács Krisztina • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Terjesztési problémák bejelentése:
terjesztes@fmc.hu vagy 22 502 663 • Tördelés, nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: PLT Nyomda Veszprém • Felelős vezető: Horváth Gábor • Terjesztő: PLT • A FehérVár megjelenik hetente 47 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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FehérVár

Életmód

2017. január 19.

Egyél okosan, mozogj sokat, és ne add fel!
Hozd formába magad 2017-ben!

László-Takács Krisztina
Még nem késő elkezdeni a munkát szervezetünkön, hogy nyárra tuti formába lendüljünk. Ez esetben nem véletlenül szerepel
mondatunkban a „munka” kifejezés, amit
rögtön érdemes összepárosítani az „akarat”
szóval. E kettő a kulcsa annak, hogy
sikeresek legyünk. Az eredmény érdekében
nem árt egy jó edzésterv, és egy ésszerűen
összerakott étrend.

Legtöbben a felszedett kilóktól villámgyorsan szeretnének
megszabadulni, ez viszont aligha
lehetséges, főleg akkor nem, ha
valaki több év alatt felkapott
zsírpárnáinak szeretne örökre
búcsút mondani. Nincs mese,
csak a már sokadszorra hallott
életmódváltás segíthet.

Szokták mondani viccesen, hogy
már kockás a hasam, csak nem
látszik a zsírpárnáktól. A sport
ugyanis önmagában kevés, diétára is szükség van.
„A siker hatvan százalékban a
helyes, tudatos táplálkozásban,
negyven százalékban a testedzésben
rejlik. A napi ötszöri szénhidrátszegény (nem szénhidrátmentes!) étkezés fontos előírás. Azért kell sokszor
keveset enni, hogy az anyagcsere
felgyorsuljon, és hamarabb kiürítse
a szervezet a számára nem hasznos táplálékot.” – javasolja Brizs
Szilvia fitneszterem-tulajdonos.
Hogy mit együnk? Fehérjedús
táplálékokat, zsírszegény túrót,

Fotó: Kiss László

Testmozgás vagy diéta?

A trx az egyik leghatékonyabb edzésforma, itt ugyanis az ember a saját súlyát használja fel az izomépítéshez

Székesfehérvár, József A. u. 2/a
Bejelentkezés:
06/30/331-4006
www.gajafitness.hu

MINDIG ÚJDONSÁGOKKAL A FEHÉRVÁRIAK SZOLGÁLATÁBAN
AZ 5 ÉVES LIFE EGÉSZSÉGCENTRUM

• Kondi havi korlátlan: 7.500 Ft
• Speedfitness 10 alk. bèrlet: 25.000 Ft
• Szolárium 60 perc: 3.500 Ft
• Szépülj 6+4 alkalom zsírbontó bérlet: 20.000 Ft

Szép kártyát elfogadunk!
Horoszkóp
január 19. – január 25.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Újra felpörög, és kreatív, ugyanakkor nagyszerű ötletekkel állhat elő. Nagyon szókimondóvá válik a napokban, és egy kicsit sem fog szépíteni a véleményén. A
héten gondolatai leginkább az anyagiak körül forognak
majd, emiatt nem tud a kedvesére koncentrálni.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Ezen a héten egyszerűen semmihez sincs kedve.
Ráadásul számos kellemetlen probléma nehezítheti
meg az életét. Ugyanakkor örömére szolgálhat a
tény, hogy a környezetében lévő emberek szeretik és
kiállnak Ön mellett.

Az ajánlat 2017. 01. 19-től visszavonásig érvényes.

Újévi akcióink, hogy az ígéreteket
könnyebb legyen betartani:

• Minimális várakozási idő, elérhető árak!
• Egyedülállóan széleskörű és színvonalas egészségügyi szolgáltatások!
• Korszerűen felszerelt szakrendelők, kiválóan képzett szakorvosok!
• Lézeres visszérműtét a város egyetlen magán egynapos sebészeti műtőjében!

ÚJ!

• Andrológia magánrendelés – a városban csak nálunk!
• Fájdalommentes - altatásos fogászati ellátás!
• Ultrahang vizsgálatok széles spektrumban!

A hét minden munkanapján – az 5 éves LIFE Egészségcentrumban!
Székesfehérvár, Huszár utca 2. (az OBI mögött)
Bejelentkezés és információ: 22/340-048, 20/561-6501

www.lifecentrum.hu

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Új hét, új gondolkodásmód. Eljött a megújulás ideje.
Lássa be, minden változik, ezért Önnek is változtatnia
kell bizonyos dolgokon! A következő napok rávilágítanak arra, hogy el kell gondolkoznia a jelenlegi
helyzetén.

Kifejezetten morcos kedvében lesz, ami egyet
jelent azzal, hogy a napokban nem lesz hiány
konfliktusban. Minden tekintetben feszültté
válhat, és ez kihat magánéletére, munkájára,
beszédstílusára egyaránt.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Meg fogja látni, még a távolabbi célok is hirtelen
elérhető távolságba kerülnek. Ám legyen óvatos,
mert a sors próbára teheti, és bizony arra lesz kíváncsi, hogy a céljai elérésnek érdekében hajlandó-e
becstelen eszközökhöz is folyamodni!

Kapcsolatát a tespedés, az egyhangúság jellemzi
és a problémák szőnyeg alá söprése. Pedig tudja,
hogy nem ez a megoldás. Ki kellene mozdulniuk
otthonról, és többet kellene egymással beszélgetniük!

sovány húst, tojást, zöldségféléket és gyümölcsöt, utóbbiból
inkább azokat, amelyeknek
kisebb a cukortartalmuk. Fontos
még a folyadékbevitel: nem
cukros folyadékból két-két és fél
litert érdemes meginni naponta.
„Vegyük figyelembe azt is, hogy a
súlyfelesleg nem egy-két hét alatt
rakódik le. Ezért hagyjunk időt
testünknek, és ne kényszerítsük
bele a hirtelen fogyókúrába, ami a
későbbiekben visszaüthet, hiszen
szervezetünk elkezd tartalékolni, és
a fogyás megállhat – sőt a fogyókúra után nagy súlygyarapodásra is
számíthatunk.”

és a feszes has, de kitartó, rendszeres mozgással és betartott
étkezési előírásokkal egy-két
hónap múlva magabiztosabban
tekinthetünk bele a tükörbe.
„Ahhoz, hogy testünk tónusos
legyen, a kardioedzés mellett
szükség van izomépítésre is, mivel
a fogyástól „löttyedtek” leszünk, ha
nem erősítjük izomzatunkat. Tévhit
az, hogy a konditermi edzéstől úgy
fogunk kinézni, mint egy díjbirkózó.
A tudatosan felépített edzésterv
segítségével csak formás testet nyerhetünk!” – mondja a szakértő.

Mozgás!

Mindenkinek más jön be: van,
aki egyedül szeret edzeni, van,
aki a személyi edzőben bízik leginkább, és van, aki számára motiváló a csoportos edzés. „Akiknek szüksége van a csoportos órák
által nyújtott inspirációra, azoknak
javaslom az aerobik-, a trambulin-,

„Szükséges a rendszeres edzés
hetente három-négy alkalommal!”
– hangsúlyozza Szilvia. Érdemes
előre tudatosítani magunkban,
hogy az izomláz hamarabb fog
jelentkezni, mint a kerek fenék

Mit, mikor, hogyan?

a crosstraining- és trx-órákat, ahol
edző irányításával edzhetnek. Ha
valaki kevés idővel rendelkezik,
de mégsem szeretne lemondani az
edzésről, azoknak tudom ajánlani a
speedfitnesst, ami heti kétszer húsz
perc ráfordítással is hatékony tud
lenni a fogyásban, alakformálásban. Ez az edzési mód rehabilitáció
során, ízületi problémák valamint
inkontinencia esetén is megoldás
lehet, segíthet a felépülésben.” –
magyarázza a számtalan sportolási módot Szilvia.
Egy-egy edzésre érdemes felkészülni. Például nem javasolt
edzés előtt közvetlenül enni. A
legjobb, ha legalább két óra telik
el az utolsó étkezés és az edzés
között: „Edzés után igyekezzünk
az elveszített folyadékot pótolni,
valamint fehérjedús táplálékot
enni. Amennyiben erre nincs mód,
fehérjeturmix fogyasztása javasolt.
A fehérjebevitelről nem szabad
megfeledkezni, hiszen a fehérje biz-

3Dimenziós vizsgálat az egész testre kiterjedően,
70 klinikai paraméter elemzésével!

Ha csökken a lelkesedés
Az első pár hétben még tart a
lendület, aztán egyszer csak
elfogy. Vagy azért, mert nehezen
indul be a fogyás, vagy éppen
azért, mert hamar látszik az
eredmény, és az ember elbízza
magát, és kevésbé tartja be a
diétát. Ezeken a mélypontokon
azonban túl kell, és túl lehet lendülni. „Fontos, hogy hosszú távban
gondolkodjunk, hiszen csak így érhető el tartós eredmény. Ne adjuk fel
álmainkat, ha nem sikerül gyorsan
megszabadulni a kilóktól, hiszen reálisan mínusz három-négy kilogramm
havonta már komoly eredménynek
számít, és ezzel szervezetünket sem
terheljük meg. Kitartó munkával
pedig elérhetjük célunkat!” – tanácsolja Brizs Szilvia.

A fenti mondatot szó szerint gondolja lapunk szerkesztősége, hiszen a legfontosabb számunkra, hogy aktuális információval lássuk
el a városban élőket. E cél érdekében minden héten 47 000 FehérVár 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!

E modern technológia információt szolgáltat a szervek működési paramétereiről,
élettani folyamatokról és néhány fontos laboreredményről. Pl.:
• vesefunkciós értékek
• májfunkció
• szövetek oxigénellátása
• sav-bázis egyensúly
• ionok (vas, kálium, magnézium, foszfor)
• hormonok
(tesztoszteron, ösztrogén, adrenalin)
• neurotranszmitterek (szerotonin, dopamin)
• nyomelemek és ásványianyag hiány...

Kiderülhetnek betegségre való hajlamai, egészségét veszélyeztető
tényezők. A vizsgálat magyarázatot adhat olyan tünetek, panaszok
hátteréről, amelyek még nem érik el a kimutatható betegség határát.
A vizsgálattal akár komoly betegségek előzhetők meg!

AKCIÓ!

3Dimenziós ESG vizsgálat mellé ingyenesen ultrahangos
érvizsgálatot biztosítunk, melynek eredeti ára 6.000Ft.

Jelentkezzen be vizsgálatunkra január 27-ig,
a vizsgálat díja 20.000 Ft helyett 14.000 Ft.

Ha nem, vagy késve kézbesítik az újságot, jelentse be!

Plantis Regenerációs Központ - Törődünk Önnel!
Székesfehérvár, Selyem u. 1.
Bejelentkezés: H-P: 7-17 óráig

06-22-502-663
terjesztes@fmc.hu

06 70 428 8895 • 06 22 806 148
www.plantis.hu

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Bármilyen problémával is küzdjön, értse meg, hogy
nem szégyen az, ha segítségért folyamodik. Ugyanakkor nagyon szeretne elmenekülni, bezárkózni a
világ elől, de ne engedjen ennek, mert most pont a
társaság ereje lenne Önre gyógyhatással!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Mivel érzelmes és szenvedélyes ember, merje ezt kimutatni is a a szeretteinek. Ne féljen annyira a csalódástól!
Pont, hogy kellemes meglepetések érhetik, ha kicsit
többet mer mutatni önmagából és az érzéseiből.

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

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Meglepően új és kreatív ötletek pattanhatnak ki a fejéből. Egyedül arra figyeljen, hogy ne visszakozzon már
az első akadálynál! Célszerűbb is, ha most csak egy
dologgal foglalkozik, így azt biztosan be tudja fejezni.

Bátrabb, keményebb, mint máskor, s jobban is
élvezi az életet. Rájön arra is, hogy hány jó alkalmat
szalasztott már el, hány jó lehetőséget nem ragadott
meg. Most ez nem fordulhat elő!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Készüljön fel arra, hogy a munkahelyén szándékosan
provokálhatják, és azt akarják elérni, hogy kicsattanjon és meggondolatlanul cselekedjen. Ha így tesz,
azzal ellenségei malmára hajtja a vizet.
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tosítja az izomépítéshez szükséges
aminosavakat, melyek a szöveteket
visszaépítik és erősítik.”

A FehérVár mindenkinek jár!

A mérés néhány percet vesz igénybe, fájdalommentes (tűszúrás nélküli), kényelmesen,
könnyen elvégezhető és azonnal értékelhető eredményt ad. Látványos háromdimenziós ábrákon
jeleníti meg az egyes szervek működési zavarait, valamint utal a sejtszintű eltérésekre is
(pl.koleszterin, vércukor, vérzsír, hormontermelések, elsavasodás stb. )

• szív-és érrendszer
• tüdő-légzőrendszer
• gyomor-bélrendszer
• nyirokrendszer
• hormonrendszer
• stresszaktivitás
• szabadgyökmennyiség
• csont-izomrendszer, ízületek,
gerincoszlop

FehérVár

Életmód

közéleti hetilap

Segítsen mindenkinek, ahol csak tud, és lehetőség
szerint senkinek se mondjon nemet! A hétvégét
pedig szánja arra, hogy felfrissítse kapcsolatát a kedvesével. A szinglik vágjanak bele a randizásba, mert
különleges emberekkel ismerkedhetnek meg a héten!
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FehérVár

Gyereksarok
Kormos Kata: Meseerdő bábszínház
Január 22. 11 óra, Igéző
Előadja A Meseerdő Bábszínház
társulata.
Csicsergő
Január 25. 16.30, Hétvezér Általános Iskola
Iskola-előkészítő foglalkozás.
Ezúttal a gyerekek az irányokkal
ismerkedhetnek meg a labirintusok birodalmában.
Iskolanyitogató
Január 25. 16.30, Széna Téri Általános Iskola
Széna téri vigasság várja az óvodásokat.
Gárdonyi kultúrdiszkó
Január 27. 17 óra, Gárdonyi Géza
Művelődési Ház és Könyvtár
A 11-16 éves korosztályt várja Sohonyai Edit írónő érdekes témákkal,
kötetlen, szórakoztató önismereti
beszélgetésre. Lesz zene, tánc, szórakozás, csillámtetoválás és hennázás.
A részvétel jelentkezéshez kötött.
Információ: 22 501 161,
info@ggmuvhaz.hu
Gyermekjóga
Január 28. 11 óra, Gárdonyi Géza
Művelődési Ház és Könyvtár
A 4-12 éves korosztályt várják a
foglalkozásra.
Marcipán cica
Január 28. 17 óra, Köfém Művelődési Ház
A Budapest Bábszínház előadása.
Sünike sapkája
Január 29. 11 óra, Igéző
Előadja A Babos Bábos Társulat.

A Barátság mozi műsora
Derült égből apu
Január 19. és 20. 18 óra, január 26. 20.15
Magyarul beszélő francia-angol
vígjáték.
Kaliforniai álom
Január 21. és 26. 18 óra, január 27.
20 óra
Magyarul beszélő amerikai romantikus film.
Ez csak a világvége
Január 20. 20 óra, január 21. 20.15,
január 23. és 24. 18 óra
Feliratos kanadai-francia dráma.
Balerina
Január 21. és 28. 14.15
Magyarul beszélő francia-kanadai
családi animációs film.
Énekelj!
Január 21. és 28. 16 óra
Magyarul beszélő amerikai családi
animációs film.
Csak még egyszer előre!
Január 23. 20 óra
Magyar háborús film.
Teljesen idegenek
Január 24. 20 óra, január 27. 18 óra
Olasz vígjáték.
Az állampolgár
Január 28. 18 óra
Magyar filmdráma. A vetítés után
közönségtalálkozó.
Utazók 3D
Január 28. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai sci-fi.

Programajánló

2017. január 19.

Filmbemutató és köténykészítés
Programok január 20-tól 29-ig

Szabó Petra
Január 20.
Szent Sebestyén-nap
10 óra, Felsővárosi Közösségi Ház
Székesfehérvár fogadalmi napja Felsővároson.
Szent István-emlékek Rómában
17 óra, Városháza Díszterme
Dokumentumfilm-bemutató és
fotókiállítás. Köszöntőt mond
Cser-Palkovics András polgármester.
A filmbemutatót követően Smohay András művészettörténész
beszélget Vakler Lajossal, a film
szerkesztő-rendezőjével, Németh
László pápai prelátussal, olaszországi
magyar főlelkésszel, a Szent István
Ház főigazgatójával, Molnár Antallal,
az MTA tudományos főmunkatársával valamint Terdik Sebestyénnel, a
Magyar Római Akadémia kulturális
referensével.
Intim Torna Illegál
20 óra, Fezen klub
Január 21.
Rafinált kötény készítése
10 óra, Kézművesek Háza
Ezúttal nagyon érdekes, könnyen elkészíthető kötény adja a foglalkozás témáját. Az alapanyagot a résztvevőknek
kell megvásárolniuk, 140 centiméter
széles vászonból kétszer 150 centiméter hosszúságú darab szükséges a színéhez illetve a béléséhez. A díszítéshez
kisebb maradék anyagok szükségesek,
ezeket a helyszínen biztosítják, de a
résztvevők is hozhatnak magukkal. A
programot Bodáné Fenyves Zsuzsanna
vezeti.
Csángó táncház
17 óra, Felsővárosi Közösségi Ház
Zenél a Kákics Együttes.
Alba Fehérvár – ZTE KK
18 óra, Alba Regia Sportcsarnok
Bajnoki kosármérkőzés.
Január 23.
Illóolajokkal az egészség megőrzéséért
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár
Tolnai utcai Tagkönyvtára
Interaktív illatparti.
A Döntés – az érzékszervekre ható
kiállítás
Somogyi Győző, a Nemzet Művészének százhuszonhét festményéből,
Párkányi Raab Péter hatvanhat
fotografikájából, tér-, fény- és
illatinstallációból és Tóth Norbert
kurátori koncepciójából felépülő
kortárs kiállítás nyílik a Szent István
Király Múzeum Csók István Képtárában. A hazánkban egyedülálló
kiállítás január 23-tól április 30-ig
látogatható.
Beszélgetés Cs. Varga Istvánnal
18 óra, Királykút Emlékház
Irodalmi est Királykúton.

Csernus Imre előadása
19 óra, Művészetek Háza, Színházterem
Interaktív előadás.
Január 25.
Mi, nők
17 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház
és Könyvtár
Középpontban a kikapcsolódás, praktikák, élmények, tapasztalatok. Előadó:
Pataki Zita.
Írónők vagy női írók?
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár
Zsolt utcai Tagkönyvtára
Akkor én most megyek sütni… Írónők
vagy női írók? címmel beszélget Hegedűs Ágota és Kocsis Noémi.
Január 26.
A dél-tiroli front – 1915-18
17 óra, Szent István Művelődési Ház
Szent Imre-terem
Előadás az Osztrák-Magyar Monarchia
dél-nyugati arcvonala, közismertebb
nevén az olasz front dél-tiroli részéről.
Az előadó Szabó József János nyugállományú alezredes, egyetemi docens, a
hadtudományok kandidátusa.
Szülők és gyerekek – elszakadások és
visszautak
17.30, Művészetek Háza, Színházterem
Vekerdy Tamás előadása. Információ:

Grósz Pálma (30 901 5703, palma.
grosz@gmail.com)
Könyvbemutató
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár
Budai úti Tagkönyvtára
Schrenk Éva verseskötetének bemutatója.
Formakultúrák
18 óra, A Szabadművelődés Háza
Sági Vanda kiállítása. Az eseményt megnyitja Szarka Fedor Guido képzőművész
és Farkas Kristóf költő, táncszakíró. A
tárlat február 25-ig tekinthető meg.
Január 27.
XX. Városi Diákgála
17 óra, Művészetek Háza, Színházterem
A város középiskolásainak művészeti
bemutatói.
Színek és formák
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár
Budai úti Tagkönyvtára
A székesfehérvári kárpitszövő szakkör
kiállításának megnyitója.
Folkest
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Muzsikál a Tilinkó zenekar.
Január 28.
Majka&Curtis live
21 óra, Fezen klub

„Lásd! Halld! Érezd!"

A DÖNTÉS
az érzékszervekre ható kiállítás

SZÉKESFEHÉRVÁR
CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR

SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM

2017.
január 23. - április 30.

www.adontes.hu

Január 24.
Liget műhely olvasóklub
16 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház
és Könyvtár
Anekdoták E. P. műveiből, felolvasás és
beszélgetés.

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!
A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

A Fehérvár Televízió műsora január 21-től január 27-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

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

2017. 1. 21. SZOMBAT

2017. 1. 22. VASárnAp

00:00 Képes hírek – benne minden
egész órakor a Jó estét,
Fehérvár! ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:25 Képes hírek – benne minden
egész órakor a Jó estét,
Fehérvár! ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Heiter Dávid
Tamás. Vendég: Füle Viktor
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Baranyi Ildikó
11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Enyedi
Ágnes, Enyedi Tamás,
Salamon Soma
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:05 Köztér – ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Bialkó László
Gergő. Vendég: Bán Balázs
14:05 I. Országos Főnix
Táncverseny
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Mészáros Attila
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Corvinus Beetető –
Szirmai Gergő előadása
17:00 A Fehérvár TV archívumából
17:40 Lángolj és világíts!
Összefoglaló a
Fehérvári Versünnep
döntős résztvevőinek
adventi műsoráról
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Kovács
Szilvia. Vendég:
Supliczné Tóth Mária
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Üzleti negyed –
gazdasági magazin
19:50 Miami Vice – am.
sorozat (12)
20:50 Fehérvári Titánok
– HSC Csíkszereda
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
22:30 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:50 Képes hírek – benne
egész órakor a Jó estét,
Fehérvár! ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a Jó
estét, Fehérvár! ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:20 Képes hírek – benne
minden egész órakor a Jó
estét, Fehérvár! ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Kovács
Szilvia. Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Heiter Dávid
Tamás. Vendég: Füle Viktor
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Baranyi Ildikó
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:00 Köztér – ismétlés
13:35 A Fehérvár TV archívumából
14:00 TáncPercek
14:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Bialkó László
Gergő. Vendég: Bán Balázs
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Corvinus Beetető
16:45 Amikor a föld és az ég összeér
17:10 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
Benne: Énekmondó
táltosember – Tolcsvay
Béla-portré
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Török László
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Szent István-emlékek
Rómában
„Róma mindannyiunk
közös hazája” – Vakler
Lajos újságíró filmje
20:35 Alba Fehérvár – ZTE KK
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 A hét hírei
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor A Hét hírei ismétlése

2017. 1. 23. Hétfő
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
07:00 A hét hírei – ismétlés
07:20 Köztér – ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Köztér – ismétlés
10:45 Üzleti negyed – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV
archívumából
11:40 Képes hírek – benne
egész órakor A hét
hírei ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:20 Fehérvár AV19 – Villach
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
17:00 Üzleti negyed – ismétlés
17:30 Köztér – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
– évértékelő
Műsorvezető: Heiter
Dávid Tamás. Vendég:
But Sándor
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Alba Fehérvár KC
– Brest Bretagne
kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár!
22:45 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

2017. 1. 24. 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
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Heinczinger Mika,
Csomortáni Gál László
17:00 Agrárinfó – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
– évértékelő
Műsorvezető: Nagy Zoltán
Péter. Vendég: Földi Judit
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális
magazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 A Döntés
20:55 Corvinus Beetető –
Szirmai Gergő előadása
22:20 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
23:05 Képes hírek

2017. 1. 25. 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 – 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 A magyar kultúra
napja 2017
17:00 Paletta – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
– évértékelő
Műsorvezető: Heiter
Dávid Tamás. Vendég:
Horváth-Tancsa Ágnes
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa –
sportmagazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Alba Fehérvár – Pau
Orthez kosárlabdamérkőzés közvetítése
felvételről
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

2017. 1. 26. CSüTörTöK

2017. 1. 27. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Bajnokok városa – ism.
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:
Heinczinger Mika,
Csomortáni Gál László
17:00 Bajnokok városa – ism.
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
– évértékelő
Műsorvezető: Wéhli
Regős Dóra. Vendég:
Juhász László
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
– Kispest kézilabdamérkőzés közvetítése
felvételről
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

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 Schirilla György, az
ifjabb pesti rozmár
17:00 Együtt Magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
– évértékelő
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Márton Roland
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 Thornton Wilder: A
mi kis városunk
22:30 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:55 Köztér – ismétlés
23:30 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: Január 22. 19:50 Szent István-emlékek Rómában. „Róma mindannyiunk közös hazája” – Vakler Lajos újságíró filmje

A Vörösmarty Rádió műsora január 21-től január 27-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2017. 1. 21. szOMBat

2017. 1. 22. Vasárnap

2017. 1. 23. Hétfő

2017. 1. 24. Kedd

2017. 1. 25. szerda

2017. 1. 26. CsütörtöK

2017. 1. 27. pénteK

00:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Weöres
Sándor: A teljesség felé
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
08:40 Megvalósítási praktikák
– vágyak, célok és
azok megvalósítása. II.
Vendég: Garai Orsolya
09:10 Karriertervezés
vállalkozóként. Vendég:
Galántai Gergely
09:40 Hány év házasság
után kezdenek a nők
félrelépni? Vendég:
Koller Krisztián
10:10 Modern háziasszonyképző. Vendég: Antal Vali
11.10 Női és férfi szerepek a
21. században I. rész.
Vendég: Acél Ágnes
12:10 Műsorvezető
Gemeiner Lajos
13:40 Ép testben jó lélek.
Vendég: Pletser Ádám
14:10 A társadalom működése.
Vendég: Rózsás Ildikó
15:10 Csodálatos világ
Gemeiner Lajos
16:10 Filmkocka. Vendég:
Pavlics Tamás
18:10 Fehérvár Aréna
– sportműsor.
Szerkesztő: Somos
Zoltán, Kaiser Tamás
20:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival

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 Aktualitások,
érdekességek.
Műsorvezető: Heiter
Dávid Tamás
08:10 Portrébeszélgetés
zenéről, pályafutásról
11:10 Ádám Roy nélkül.
Mits Marci műsora.
Vendég: Nagy Ádám
12:10 Műsorvezető:
Cseke András
14:10 Rebi, Dodó és
Bundi bácsi
15:10 Városgondnoksági hírek.
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

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 fontos,
aktuális témák
09:10 Autófitnesz. Vendég:
Polgár Tibor
10:10 Műsorvezető:
Németh Gábor
10:10 Vörösmarty kocka
– informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
13:10 Természetesen,
egészségesen. Supliczné
Tóth Máriával Sasvári
Csilla beszélget
14:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
16:10 Divatműsor. Vendég:
Kernya Mariann
17:30 Aktuális – napi
hírmagazin
18:40 A Fehérvár
Médiacentrum
műsorajánlója
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
Apák és fiúk –
bemutató a Vörösmarty
Színházban.Vendégek:
Bagó Bertalan, Nagy
Péter, Törőcsik
Franciska, Varga Lili.
A legmélyebb elfogadás.
Vendég :Fehér Gyöngyös
21:00 Hangoskönyv: Gárdonyi
Géza: Egri csillagok
22:00 Aktuális – napi
hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme

00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Agatha
Christie: Három vak egér
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék hírek,
sport, aktualitások,
érdekességek.
09:10 Beszélgetés
programokról, moziról,
aktualitásokról. Vendég:
Tornyai Gábor
10:10 Műsorvezető:
Németh Gábor
Aktualitások,
érdekességek.
11:40 Vörösmarty kis
kocka. Vendég:
Gombaszögi Attila
14:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
15:10 Ingatlanpiac. Vendég:
Bedő Gyula
16:10 Jóban-rockban. Heiter
Dávid Tamás és
Bokányi Zsolt műsora
17:30 Aktuális – napi
hírmagazin
18:40 A Fehérvár
Médiacentrum
műsorajánlója
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
Hogyan lehet SM-mel élni
és nem csak túlélni? 2.
rész. Vendég: Dr. Guseo
András ideggyógyász.
Bemutatkozik a
MusiColore énekegyüttes
21:00 Hangoskönyv: Gárdonyi
Géza: Egri csillagok
22:00 Aktuális – napi
hírmagazin
22:10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Agatha
Christie: Három vak egér
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
10:10 Műsorvezető:
Németh Gábor.
Aktualitások,
érdekességek.
11:10 Vörösmarty kis
kocka. Vendég:
Gombaszögi Attila
13:10 A Katasztrófavédelem
órája
14:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
16:10 Református hitélet.
Vendég: Somogyi
László lelkészi elnök
17:30 Aktuális – napi
hírmagazin
18:40 A Fehérvár
Médiacentrum
műsorajánlója
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
A bábozás. Vendég:
Babos Eszter bábművész.
Portré. Vendég: Dömötör
Péter motorosmagazinszerkesztő
21:00 Hangoskönyv: Gárdonyi
Géza: Egri csillagok
22:00 Aktuális – napi
hírmagazin

00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Agatha
Christie: Három vak egér
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
10:10 Műsorvezető:
Németh Gábor.
Aktualitások,
érdekességek
11:40 Vörösmarty kis
kocka. Vendég:
Gombaszögi Attila
12:10 Fehérvár Magazin
lapszemle. Vendég:
László-Takács Krisztina
14:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
15:10 Székesfehérvár
Városgondnoksága
információi.
16:10 Autós sport. Vendég:
Debreceni Dávid
17:30 Aktuális – napi
hírmagazin
18:40 A Fehérvár
Médiacentrum
műsorajánlója
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
Európai utazások:
Bajorország. Vendég:
Igari Antal.
Portré. Vendég:
Balatoni Imre történelmi
hagyományőrző
21:00 Hangoskönyv: Gárdonyi
Géza: Egri csillagok
22:00 Aktuális – napi
hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme

00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Agatha
Christie: Három vak egér
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
10:10 Műsorvezető:
Németh Gábor
10:10 Vörösmarty kocka
– informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
13:10 Gazdikereső. Vendég:
Molnár Tamásné (ASKA)
14:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
16:10 Környezetvédelmi műsor.
Vendég: Mihály Gyula
18:10 Irodalmi műsor. Vendég:
Dr. Bakonyi István
18:40 A Fehérvár
Médiacentrum
műsorajánlója
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival.
A függetlenség. Vendég:
Grúsz Róbert filozófus.
Miért fontos a kúszás,
mászás? Vendég:
Fekete-Cseri Zsuzsanna
mozgásterapeuta
21:00 Hangoskönyv: Gárdonyi
Géza: Egri csillagok
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.
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FehérVár

Egyház

A magyarság római lábnyoma

Nagy Zoltán Péter

II. Szilveszter pápa álmában egy
angyal jelent meg, aki jelezte, hogy
elődje pár száz évvel korábban mezítláb kérte Atilla hun királyt, hogy
seregeivel ne támadjon Rómára. Atilla megkönyörült, és békével távozott.
Az angyal így szólt a pápához: Atilla
utódja, István fordul most hozzád,
királyi koronát kér és népének apostoli áldást. II Szilveszter teljesítette
az angyal kérését, teret engedve ezzel
annak, hogy a magyarok a kereszténység pajzsává váljanak.
Ecce hospitium St Stephani regis
hungaror, azaz Íme, Szent István magyar király vendégháza – állt a felirat
annak a római épületnek a bejárata
felett, amit a magyar zarándokok látogattak. A film korabeli idézetekkel
és Preszter Elemér operatőr képeivel
mutatja be a Szent Péter sírja felett
egykor emelkedő templomot, amely
egyben emléke is volt az első mártírnak, Szent Istvánnak és valamennyi

Fotó: Simon Erika

Sárközy Péter 2010-ben megjelent könyvének
címe és mondandója ihlette meg Vakler Lajos
újságírót, lapunk munkatársát, amikor a Szent
István-emlékek Rómában című alkotását
készítette. Talán nem véletlen, hogy éppen a
Róma mindannyiunk közös hazája alcímet adta
filmjének. Vakler Lajos munkáját január 20-án
mutatják be Székesfehérváron.

A film fehérvári bemutatójával egy időben tekinthetők meg a városháza emeleti aulájában
Simon Erika fotói, melyeket Rómában készített a film forgatásakor

magyar szentnek. A krónikák szerint
e vendégházat és templomot első
szent királyunk alapította, ám 1776ban VI. Pius pápa a Szent Péter-bazilika bővítésekor lebontatta azt. Így
a magyarok hon nélkülivé váltak
Rómában. Az 1945-ben kinevezett
esztergomi érsek, Mindszenty József
eltökélt szándéka volt, hogy újra
legyen a magyaroknak zarándokháza
az Örök Városban. Az emigrációban
élők adományából és a bíboros amerikai nagykövetségen adott támogatásával 1967-ben megépülhetett az új
Szent István-emlékház.

A Magyarok Nagyasszonya-kápolnát 1980-ban szentelték fel
Rómában, ahol minden magyar
jelezheti ősi szeretetét a szeplőtlen szűz irányába. E kápolnában
Szent István király is fedetlen fővel
köszönti bronzba öntve a Magyarok
Nagyasszonyát.
A római Pápai Magyar Egyházi
Intézet és Róma látogatását a
kommunista diktatúra megtiltotta
a magyar egyházi személyeknek és
értelmiségieknek, ám az illegalitásba vonult intézetvezetők tovább
működtették azt. Ez az intézet a

2017. január 19.

Római Magyar Akadémia épületében helyezkedett el, ahol képezték a keresztény kultúra egyházi
személyiségeit és képzőművészeit.
Az eredeti épületet – mint oly sok
mindent Trianon után – elvesztette
Magyarország. A Klebelsberg Kunó
kultuszminiszter közreműködésével megvásárolt palotába került a
Római Magyar Akadémia, amit a
megújulás után már Magyar Római
Akadémiának neveztek. A kommunizmus legkeményebb idejében
ezen intézeten keresztül exportálta
Magyarország az osztályharcot
Rómába.
E négy épület (vendégház és templom, kápolna, akadémia) történetét, művészeti értékeit és rajtuk
keresztül a magyar kereszténység
egy kis szeletét mutatja be Vakler
Lajos filmje, melynek narrátorai
Mihályi Győző és Keller János
színművészek. A többek között a
Szerencsejáték Zrt. támogatásával
megvalósuló filmet január 22-én,
vasárnap 19 óra 45 perckor mutatja
be a Fehérvár Televízió.

közéleti hetilap

Vár
PályázatiFehér
felhívás!

Közélet

Ének a Don hőseiért
Vakler Lajos
A hagyományokhoz híven tűzgyújtással tisztelegtek Pákozdon a II. világháborúban, az urivi
áttörés során hősi halált halt magyar honvédek
emléke előtt.

Fotó: Bácskai Gergely

A pákozdi Mészeg-hegyen, a
Don-kanyar emlékkápolnánál a
Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség
és a Prohászka Ottokár Cserkészcsapat szervezésében immáron
huszonnegyedik alkalommal
rendeztek megemlékezést az urivi
hídfőnél, a visszavonulásban és a
munkatáborokban elhunyt magyar

katonák emléke előtt. A zarándokhelyen a Magyar Honvédség
Összhaderőnemi Parancsnoksága,
Fejér megye, Székesfehérvár és Pákozd önkormányzatának képviselői
mellett a doni hősök leszármazottai
is fejet hajtottak. A megemlékezésen Bobory Zoltán, a Kegyeleti
Szövetség tiszteletbeli elnöke
felolvasta Jerzy Snopek, a Lengyel
Köztársaság budapesti nagykövete
üzenetét, melyben a II. világháború
áldozataira emlékezett. A kegyeleti
szertartás a történelmi egyházak
képviselőinek imádságos megemlékezésével és koszorúzással zárult.

Emlékmű a feledés ellen
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi lakásokat piaci alapon adja bérbe:

Cím

Alapterület

Szobaszám

Komfortfokozat

Költségelvű lakbér
- induló ár (Ft/hó)

Ady Endre u. 26. fsz. 1.
Kelemen Béla u. 14. 2/2.
Köfém ltp. 17. 4/30.

22 m2
28 m2
62 m2

1
1
1+3

komfortos
összkomfortos
összkomfortos

9.350,15.400,41.850,-

A Gazdasági Szakbizottság az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 4.1. pontja alapján a piaci lakáspályázati eljárás során
az alábbi pályázati feltételeket írja elő:
Érvényesen az alábbi - együttes - feltételeknek megfelelő személyek pályázhatnak (zárójelben az igazolás módja):
1. A pályázó a pályázat benyújtását megelőzően legalább 1 éve folyamatosan Székesfehérvár területén bejelentett
lakóhellyel, vagy érvényes tartózkodási hellyel rendelkezik (lakcímkártya)
2. A pályázó munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, nyugdíjszerű ellátásban részesül, munkaviszony esetén munkáltatója nem áll felszámolás, adóhatósági, bírósági végrehajtás
alatt (munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, stb.)
3. A pályázó havi nettó jövedelme egyszemélyes háztartás esetén legalább 100.000,- Ft/hó, egyéb esetekben az
együttköltöző személyeket figyelembe véve legalább 75.000,- Ft/hó/fő (nyilatkozat az együttköltözőkről, jövedelemigazolások)
4. A pályázó és/vagy a vele együttköltözni szándékozó Székesfehérváron az elmúlt 5 évben nem volt önkormányzati
tulajdonú lakás jogcím nélküli lakáshasználója (nyilatkozat)
5. A pályázónak és/vagy a vele együttköltözni szándékozónak Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított gazdasági társaság (különösen: SZÉPHŐ Zrt.,
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft., Fejérvíz Zrt. mint közszolgáltatók) felé esedékes tartozása nincs (nyilatkozat)
6. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó (az együttköltözni szándékozókat is figyelembe véve) az igazolt havi
nettó összjövedelem 30 %-ánál nagyobb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.
7. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó a pályázat benyújtásához képest egy éven belül piaci bérlakás-pályázaton a Gazdasági Szakbizottság döntése szerint nyertes ajánlatot tett, de a bérleti szerződést önhibájából
nem kötötte meg.
8. A nyertes pályázó és a vele együttköltözni szándékozó nagykorú, székesfehérvári bejelentett lakóhellyel
rendelkező személy 90 napnál nem régebbi adóigazolással köteles igazolni azt, hogy Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Jegyzője, mint helyi adóhatóság felé adótartozása nincs.
9. Amennyiben a nyertes pályázó a pályázat elbírálásának időpontjában Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata tulajdonában lévő valamely bérlakás bérlője, a lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a meglévő bérleti szerződését a bérlő felmondja és a lakást a tulajdonos birtokába adja.
10. Pályázó 25.000,- Ft pályázati biztosíték megfizetésére köteles, amelyet a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Raiffeisen Bank Zrt. székesfehérvári fiókjánál vezetett 12023008-0113118300100001 számú számlájára kell
– átutalni,
– bármely Raiffeisen Bankfiókban, készpénzben befizetni.
A pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről letölthető:
http://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati_kiirasok
További részletek a www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából:
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
Iroda:
• Honvéd u. 1. szám alatti irodaépületben
38 m 2 irodahelyiség;

SZÉPHŐ Zrt.

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

Ügyfélszolgálat

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

Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Kelemen B. utcában
(89 m 2) használaton kívüli hőközpont;
• Bátky Zsigmond utcában (148 m 2)
használaton kívüli hőközpont;
• Széchenyi u. 36. szám alatt, használaton
kívüli hőközpont (55 m 2);
• József Attila kollégiumnál (Hosszútsétatér
felől) 68 m 2-es használaton kívüli
hőközpont;
Rendezvényhelyiség:
• Beregszászi u. 10. szám alatti pinceklub
max. 40 fő részvételéig;
Garázs, parkolóhely:
• Lövölde u. 1/A szám alatt 2 db BWM garázs;
• Lövölde u. 1/A szám alatti udvarban 1 db
parkolóhely
Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok
energiatanúsítását!
Érdeklődés:
SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1. szám alatti
ügyfélszolgálatán
Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre
egyeztetett időpontban történhet.
Telefon:
e-mail:

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

FehérVár
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Rossz büntetők, jó eredmény

Sportműsor
Sport a Fehérvár TV-ben

Van „hagyománya” annak, hogy
pocsékul kezd a Pardubice ellen az
Alba, hiszen a hazai meccsen tizenhét ponttal is elengedte ellenfelét
az első negyedben. Most „csak”
tizennégy volt köztük az elején. Sokat elmond a fehérvári védekezésről, hogy nyolc perc alatt huszonöt
pontot kaptak a mieink. Viszont a
második játékrészben a hazaiak is
gondban voltak, mert nem estek be
a kinti dobások, így Taylor tempója
után már csak eggyel vezettek a
csehek. Sok pont mondjuk az Alba
játékában sem volt, egy rémisztően
hosszú kosárcsendünket kihasználva ismét elhúzott a házigazda.
Szünetig tíz(!) fehérvári büntető
maradt ki, vagyis csak ezt az alapműfajt elfogadhatóan művelve akár
vezethetett volna a csapat, ehelyett
kilencpontos hátrányban volt.
A vonalról a későbbiekben sem
igazán ment az Albának, talán
klubrekordnak is beillik a mec�csen összesen kihagyott tizenhét
fehérvári büntető. És így is sikerült
nyerni!

Fotó: Simon Erika

Miután itthon simán verte a Kecskemétet
(91-59), Pardubicében, az Európa-kupában is
nyert a fehérvári kosárcsapat. Pedig hihetetlen
mennyiségű büntetőt hagytak ki Markovicsék,
akik jövő héten a Pau ellen játszanak „csoportdöntőt”.

Lóránt Péter (labdával) a Kecskemét és a Pardubice ellen is vezér volt

A harmadik negyedben Bradford
Burgessnek voltak fontos momentumai, de még többet számított,
hogy védekezésével egyénieskedésre kényszerítette ellenfelét
a Dzunics-csapat. A negyedik
negyedet már csak egypontos előn�nyel kezdte a Pardubice, később
pedig Burnett extra dobásaira volt
szüksége, hogy visszakapaszkodjon, mert fordított a Fehérvár. A
rendes játékidő legvégén, nagy
izgalmak közepette Edwards kétszer is győztes kosarat szerezhetett
volna, de 83-83-as döntetlennel

zárult a negyven perc. A ráadás öt
perce pedig Lóránt Péterről szólt,
aki kosarakat dobott, lepattanókat
szedett, a végén a büntetőket sem
rontotta el, és győzelemre vezette az
övéit. 97-89-re nyert az Alba, vagyis
az Európa-kupa csoportkörében
továbbra is egyetlen veresége van.
A csapat továbbjutása azonban
még így sem vehető biztosra, ahhoz
jövő kedden le kell győzni itthon
a Pau-Orthezt. Előtte szombaton,
hazai pályán a ZTE ellen a bajnokság alapszakaszának második felét
is megkezdik a fehérváriak.

Elindult az igazi nagyüzem
csapatainknál, a Fehérvár TV
nézői pedig nem maradnak le
semmiről! Az Alba Fehérvár
KC a Budaörs együttesét fogadta szerdán az NB I-ben, aki
pedig élőben lemaradt volna a
meccsről, az csütörtökön este
felvételről megnézheti. Szombaton a jégkorong kedvelőit
várjuk a tévéképernyők elé,
20.50-től a Fehérvári Titánok–
Csíkszereda találkozót mutatjuk meg felvételről. Az Alba
Fehérvár a kosárlabda Magyar
Kupában a ZTE-t kapta a
nyolcaddöntőben, szombaton
azonban előbb a bajnokságban játszik egymással a két
fél – a Fehérvár TV-ben pedig
vasárnap este lehet megnézni
a rangadót. A Volán elkezdi az
EBEL középszakaszát, a Villach
elleni első hazai hokimeccset
hétfőn délután, valamivel fél
négy előtt lehet megnézni,
míg este a hölgyeké lesz a
pálya: 20.20-kor kezdődik az
Alba Fehérvár–Brest Bretagne
találkozó az EHF-kupa B csoportjában. Szerdán maradunk
a nemzetközi porondon, este
mutatjuk meg az Alba Fehérvár–Pau Orthez mérkőzést a
FIBA Európa-kupából.

Kaiser Tamás
Két magabiztos győzelmet aratott öt nap alatt
az Alba Fehérvár KC. Előbb az EHF-kupában
verték tizenhárom góllal a HC Leipzig együttesét Lipcsében, majd hazai pályán tizenkettővel
a Budaörsöt. Nincs megállás, vasárnap délután
kettőtől a Brest Bretagne lesz a fehérváriak
ellenfele.

Szombaton a több kulcsjátékosát
is nélkülöző Lipcse otthonában
lépett pályára az Alba Fehérvár az
EHF-kupa második csoportmec�csén. Deli Rita lányai – bár nem
kezdtek tökéletesen – tulajdonképpen nagyon könnyű sikert arattak.
Köszönhetően Sipeki Flóra kiváló
kapusteljesítményének és Elena
Gjeorgjievska tíz góljának, végül
34-21-el szerezték meg első pontjaikat a B csoportban.
Deli Rita vezetőedző a találkozót követően elmondta, hogy a
támadójátékban még van hová
fejlődnie a gárdának, arra pedig
külön kitért, hogy bár az első játékrészben nyolc labdát is szerzett a
Fehérvár, azokból csak egy gólt
tudott szerezni.
Nos, a budaörsiek ellen – akik a
hétvégén a Siófokot verték otthon
– a meccs nagy részében remekül
működött a fehérvári támadó
gépezet. Kiválóan kezdett a csapat,
Sipeki Flóra ezúttal is – csakúgy,
mint Lipcsében – remekelt a
kapuban, a társak pedig szórták
elöl a gólokat. Kilenc perc után hat

különböző hazai gólszerzőnek köszönhetően 7-2-t mutatott az eredményjelző. Mihály Attila együttese
ugyan ezután még visszazárkózott,
de aztán ismét ellépett a nagyszerű napot kifogó Claudine Mendy
vezette Fehérvár, így a Budaörs
edzője bő tíz perccel a szünet előtt
időt is kért. De 12-7 után is tovább
tudta növelni előnyét a Fehérvár,
a szünetben 19-10-re vezetett Deli
Rita együttese.
A fordulás után a Fehérvár tizenegy-gólosra növelte a két gárda
közti különbséget, de a 41. percre
– zsinórban szerzett négy találattal
– hétre csökkentette azt a Budaörs. Deli Rita is időt kért. Aztán
Pelczéder törte meg a fehérvári
gólcsendet, még négy hazai találat
követte vendégválasz nélkül, ezzel
pedig megint tíz gólon túlra került
egymástól a két csapat különbsége. A hajrá nem tartogatott már
különösebb meglepetést. A Fehérvár végül 32-20-ra győzött, és tíz
pontjával fellépett a tabella hetedik
helyére, megelőzve a Siófokot.
Folytatás a Brest Bretagne ellen
az EHF-kupában. A francia gárda
remek csapat, szombaton magabiztosan verte a Kubany Krasznodart, némiképp felborítva ezzel
a csoport előzetesen kalkulált
erősorrendjét. Így a továbbjutás
szempontjából roppant fontos
találkozó kezdődik majd vasárnap
délután kettőkor a Köfém Sportcsarnokban!

Fotó: Kiss László

Önbizalom-növelő győzelmek után

Claudine Mendy nagyon jól játszott a Budaörs ellen, honfitársaival szemben is valami hasonlóra készül

FehérVár

Sport

közéleti hetilap

Sztárcsapat ellen kezdett a Vidi

Szinkronban a jégen
Somos Zoltán

Somos Zoltán

A fővárosi Gyakorló Jégcsarnok adott otthont
szombaton az országos szinkronkorcsolya-bajnokságnak.

Fotó: vidi.hu

A Dubaiban edzőtáborozó Videoton lejátszotta
első idei felkészülési mérkőzését, az ellenfél
az Európa-ligában is menetelő szentpétervári
Zenit volt. Az orosz élcsapat ellen hamar vezetést szereztek a fehérváriak, de Pátkai góljára
gyorsan válaszolt az ellenfél, több találat pedig
nem esett a meccsen.

„Sportvezetőként számomra nagyon
fontos, hogy a felkészülési időszakban
a Vidi a lehető legerősebb és legmagasabban jegyzett ellenfelek ellen játsszon
edzőmeccseket – és ebben partner a
vezetőedző.” – nyilatkozta Kovács
Zoltán sportigazgató a klub honlapjának, a Vidi pedig ennek megfelelően nagyon erős csapat, a Zenit
Szentpétervár ellen játszott szerdán
Dubaiban. Henning Berg a Kovácsik
– Nego, Fiola, Vinícius, Stopira – Kovács, Juhász, Pátkai, Suljić – Lazovics, Scsepovics tizenegyet küldte
pályára az év első Videoton-meccsén,
aztán a szünetben és a második
félidőben komplett csapatot cserélt.
Az ötödik percben Pátkai egy megpattanó lövéssel vezetést szerzett a
Vidinek. A Zenit, melynek keretét
183 millió eurós összértékre taksálják, hamar egyenlített Kokorin
révén, így már az első tíz percben
kialakult a végeredmény. Változhatott volna az állás, de a 66. percben
a Bévárdi buktatásáért megítélt
11-est Oliveira elhibázta, a kapus
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Az év első Vidi-gólját Dubaiban Pátkai Máté lőtte

védte a portugál játékos kísérletét.
A Zenit fölényben volt a második
félidőben, a fehérvári védelem
azonban állt a lábán, és végül 1-1es döntetlennel zárult a találkozó.
Bár ilyenkor mindig elmondják a
szakemberek, hogy az eredmény
másodlagos, a régebben edzőtábo-

rozó és már nem az első mérkőzését játszó orosz sztárcsapat ellen
jónak számít a döntetlen. Dubaiban
már nem várnak további meccsek a
Vidire, a hétvégi hazaérkezés után
azonban igen, igaz, nem itthon,
hanem a következő, spanyolországi
edzőtáborban.

A Székesfehérvári Curling Egylet
szinkronkorcsolya-szakosztálya
ezúttal is három csapattal nevezett
a hétvégi megmérettetésre, ahol egy
arany- és két ezüstérmet szereztek a
fehérvári korisok, tovább bővítve az
eddig is gazdag éremkollekciót.
Az egyesület legfiatalabb versenyzőit
magában foglaló Pingvin elnevezésű
csapat rendkívül szoros küzdelemben végül a második helyen végzett.
A mixed age kategóriában szereplő
Black Rose látványos és lendületes
produkciója szintén ezüstérmet
hozott. A napot a felnőttekből álló
Icebreakers nevű csapat remeklése tette teljessé, amely az elmúlt
szezonhoz képest előrébb lépve,
az idei országos bajnokságon jóval
magasabb pontszámot érdemelt ki,
és megszerezte az aranyérmet.
További elismerést jelentett az is,
hogy a versenyen Team Passion
néven szereplő magyar válogatottat
több olyan sportoló és szakember is
erősítette, aki a fehérvári klubban
kezdte karrierjét.
Az egyesület csapatai februárban
egy zágrábi nemzetközi megmérettetésen vesznek részt, majd márciusban a Budapest Kupán is jégre
lépnek.

Nulláról indulva, de nem esélytelenül
Tóth Dániel

vezetést – viszont nem tudtunk élni
vele. Kiélezett meccseket játszottunk
velük. Fontos lesz a jó kezdés a középszakaszban. Két hazai meccsünk van
a Dornbirn elleni túra előtt, a Graz
elleni találkozóval együtt ez a három
összecsapás nagyon fontos lesz.”
A Fehérvár minden ellenfelével
kétszer találkozik majd a február
21-ig tartó középszakaszban. A
jelenleg huszonnégy pontnál járó
Sofron István szerint nem lehetetlen elérni a kitűzött célt: „Tíz
mérkőzésből hetet meg kell nyernünk
ahhoz, hogy az első nyolcba kerüljünk.
Képesek vagyunk erre a teljesítményre, hiszen látszott: mindenki ellen
van esélyünk, mindenkit le tudunk
győzni.”
A Fehérvár AV19 tehát pénteken,
Grazban indítja a középszakaszt,
majd vasárnap a Villach érkezik
az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokba.

Az utolsó mérkőzéseken mutatott gyenge
teljesítménynek köszönhetően a tizenegyedik helyen zárta az alapszakaszt a Fehérvár
AV19. Benoit Laporte együttese így bónuszpont nélkül vág neki a tízmeccses harcnak a
rájátszásért.

Jégpályák éjszakája
Fotó: Kiss László

„Nem vagyok elégedett azzal, hogy
nem jutottunk be a rájátszásba egyenes
ágon, mert a szezon elején nagy elvárásaim voltak a csapattal és magammal
szemben.” – kezdte értékelését Andrew Sarauer, a gárda csapatkapitánya. – „Sajnos több hullámvölgyünk is
volt az alapszakaszban, de szerencsére
többször is meg tudtuk mutatni, mire
vagyunk képesek valójában. Ha csapatként játszunk, nincs olyan együttes
a ligában, akit ne tudnánk megverni.
Három évvel ezelőtt hasonló helyzetből jutottunk be a rájátszásba, tudom,
hogy lehetséges. Ehhez persze jó forma
kell, és hinni abban, hogy képesek
vagyunk megcsinálni. Nagyon várjuk
a középszakaszt, és remélem, bíznak
bennünk a szurkolók!”
A fehérváriak a hat ponttal induló
Villach, a néggyel startoló Graz, a
kettővel illetve eggyel kezdő Znojmo és Dornbirn valamint a pont
nélküli Ljubljana ellen próbálhatják meg kivívni a rájátszásban való
részvételt, amihez legalább négy
együttest maguk mögé kell utasítaniuk a tíz forduló után.
„Nem jó, hogy nem tudunk extra
pontot magunkkal vinni, de jó a

Rajna Miklós pénteken ismét a graziakkal nézhet farkasszemet

sorsolásunk!” – vélekedett a fehérváriak vezetőedzője. – „Grazban
kezdünk. A legutóbbi találkozón egy

szerencsétlen második gólt kaptunk,
azelőtt viszont megvolt a lehetőségünk
arra, hogy döntetlen után átvegyük a

Január 21-én, szombaton este
második alkalommal rendezik meg
országszerte a Jégpályák éjszakáját.
Székesfehérvár önkormányzata és az
Alföldi Tej támogatásával ingyenes
közönségkorcsolya várja városunkban
is a mozogni vágyókat. Az Ifj. Ocskay
Gábor Jégcsarnokban este hat órától
vehetik birtokba a jeget a résztvevők,
akiket igazi házibulizenékkel vár a
Jégdiszkó egészen este tízig.
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