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Fejlődésben a város, biztonságban az ország
Novák Rita

Hogyan vélekedik Székesfehérvár
2017-es évéről?
2010-ben nagyon nehéz gazdasági
helyzetben kaptuk meg a kormányzás lehetőségét, de az elmúlt
esztendőkben az egész ország, és
különösen Székesfehérvár gazdasági teljesítőképessége drasztikusan
nőtt az itt lakók teljesítményének
köszönhetően. Székesfehérvár
nagyon jelentős részben járul hozzá
Magyarország GDP-növekedéséhez. Így városunk olyan gazdasági
helyzetben van, hogy jut pénz a
fejlesztésekre, amelyek megkönnyítik az életet.
Számtalan beruházás – infrastrukturális fejlesztések, intézményfelújítások,
közösségi terek építése – valósult meg
Székesfehérváron, melyek javítják az
itt élők komfortérzetét. De mi a helyzet
az egészségüggyel?
Az egészség ügyére nagy figyelmet
fordítottunk a mögöttünk álló
évben is. Az elmúlt hét, hét és fél
évben mintegy tizenkétmilliárd
forint értékben történtek fejlesztések a mi kórházunkban. Ami
azért nagyon fontos, mert bár az

Fotó: Bácskai Gergely

Gazdaság, egészségügy és migráció. Ezek voltak
a 2017-es év legfontosabb kérdései – legalábbis Vargha Tamás országgyűlési képviselő,
honvédelmi miniszterhelyettes szerint.

A tömeges migráció megállítása és humánus, de határozott szabályozása az egyetlen út Európa
biztonságának visszaállítására – mondja Vargha Tamás országgyűlési képviselő

örökölt sok évtizedes egészségügyi
válsághelyzetet egyik pillanatról a
másikra nem lehet megoldani, de
a mindennapokban a székesfehérvári betegek érzékelhették, hogy a
fejlesztések, amik megvalósultak,
rövidítették a várólistákat, magasabb színvonalú ellátást jelen-

tenek, és rövidültek a betegutak
is. Majdnem teljesen megszűnt a
régi, csak a huszadik század elején
modernnek számító pavilonrendszerű kórházszerkezet. Ma már
szinte egy tömbön belül látja el
a kórház a betegeket. Akinek a
családjában történt már agyvérzés,

stroke, az tudja, mit jelent, hogy
átköltözött a neurológiai osztály
a hotelépületbe, így egy tömbön
belül gyógyíthatják a betegeket.
A Modern Városok Program
keretében megvan a forrás egy új
belgyógyászati tömb építésére, és
a kórház körüli parkolók száma is
bővülni fog.
Sok minden történt ebben az évben a
határokon is.
Magyarország volt az első és az
egyetlen ország egész Európában,
mely helyes választ adott 2015-ben
a rázúduló bevándorlótömeg okozta válságra, hiszen azt mondtuk:
Magyarország határait meg kell
védeni, a magyar emberek biztonsága a legfontosabb. Az illegális,
ellenőrizetlen migrációt meg kell
állítani! Ideiglenes biztonsági
határzárat építettünk, melynek hétköznapi neve kerítés, ma már nem
is egy, hanem kettő. Olyan ellenőrző- és védőberendezésekkel vannak
ellátva, melyek segítik a járőrök, a
katonák és a rendőrök munkáját.
Ők a nap huszonnégy órájában
védik a biztonságunkat, karácsonykor, szilveszterkor és újévkor
is, és ezért minden pillanatban
köszönetet kell mondanunk nekik,
hiszen az ő szolgálatuk nélkül
Magyarország nem lehetne Európa,
sőt a világ egyik legbiztonságosabb
országa.

„Minden település megtalálja a számítását”
Törő Gábor a Fejér megyei 2. sz. országgyűlési választókerület parlamenti képviselője. Hozzá tartozik
Székesfehérvár egyötöde (Feketehegy-Szárazrét,
Tóváros és Maroshegy), továbbá huszonnyolc másik
település Fülétól Móron át Bakonycsernyéig. A
térségben számos fejlesztés történt az elmúlt időszakban, de nemcsak ennek függvényében vizsgáltuk
2017-et, hiszen gyakran éveken átívelő projektekről
beszélhetünk.

Székesfehérváron melyek voltak a legjelentősebb fejlesztések az idei évben?
A megyeszékhely térségi szerepe
vitathatatlan, így fontos a fejlődése,
hiszen ez kihat a többi településre is,
akár a közlekedés, az oktatás vagy az
egészségügy fejlesztését nézzük. Minden előremutató programot jó szívvel
tudok támogatni. Gondoljunk csak az
Intermodális Regionális Közlekedési
Központra vagy a főiskolai, egyetemi
rendszer kialakítására.
A közelmúltban városunk polgármesterével készítettem évértékelő beszélgetést a
Vörösmarty Rádióban. Ő kiemelte, hogy
Magyarország gazdaságán belül Székesfehérvár kiemelkedően teljesít, és a korábbi
tömeges munkanélküliség helyett most
már a szakképzett munkaerő hiányával
küzdünk.
A képzésekkel ennek kell utána menni.
Ha össze tudjuk hozni duális formában
a képzést a munkahelyekkel, akkor
mindenki jól jár. Ebben Fehérvár az
élen jár. Bízom benne, hogy a képzett
munkaerő nem fog elmenni máshová,
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Heiter Dávid Tamás

A Sóstó megmentése, a Feketehegy-szárazréti Közösségi Központ kialakítása és a
Gárdonyi Géza Művelődési Ház hamarosan
induló felújítása olyan eredmények, melyekre minden országgyűlési képviselő büszke
lenne – mondja Törő Gábor

hiszen versenyképes fizetést tudnak
nyújtani a munkáltatók.
A gazdasággal összefüggésben muszáj
néhány szót ejtenünk a közlekedésről,
amit számos kritika ér Székesfehérváron.
Egyre több a jármű, tömeges a bejárás, így
nyilván nehezebben „férnek el” az autók az
utakon és a parkolókban. Parkolóbővítéssel
próbálják orvosolni a problémát.
Nálunk is volt beteg a családban, én
is tapasztaltam, hogy milyen nehéz
parkolóhelyet találni mondjuk a kórház
környékén. Egyeztetések folynak annak érdekében, hogy további parkolókat építsünk. Fontos kiemelni, hogy az,

aki a kórházba megy, ingyen parkolhat.
Komoly tanulmányok születnek annak
érdekében, hogy Székesfehérváron
a közlekedés kérdése rendeződjön,
ennek érdekében uniós és hazai
forrásokat is megmozgatunk. De a
város szerkezete Szent István óta adott,
akkoriban pedig nem készültek ekkora
forgalomra...
Említette már az Intermodális Regionális
Közlekedési Központot. Miért fontos ezt
kiemelni?
A vasút modernizálása Székesfehérvár
és Budapest között megtörtént. Ha a
vasútállomás mellett buszpályaudvar
létesül, jó megoldás lesz arra, hogy
mindenkinek a kényelmét szolgálja.
Gyakorlatilag a város minden oktatási,
egészségügyi és hatósági intézményét
el lehet majd innen érni.
Szerencsés helyzetben vagyok, hiszen egy
volt megyei közgyűlési elnökkel beszélgetek. A megye feladatköre az elmúlt években
erőteljesen átalakult, elsősorban területfejlesztési feladatokat lát el. A TOP-források
hogyan érintették az ön körzetét?
Mikor még elnök voltam, már elkezdtük az egyeztetéseket a megye összes
településével, hogy a TOP-források felhasználását a helyi fejlesztési igényekhez tudjuk igazítani. Minden igényt felmértünk, ennek köszönhetően minden
forrás olyan helyre kerül, ahol igazán
szükség van rá. Szerintem minden
település megtalálja a számítását!
Mit tart az év legnagyobb eredményének?
Ha Magyarországot nézzük, természetesen az ország védelme a leg-

fontosabb. Fejér megyében a sikeres
pályázatokat emelném ki. Szinte
minden településen felújítunk orvosi
rendelőket illetve iskolákat. Gazdasági területen fontos megemlíteni még
a társasági adó csökkentését kilenc
százalékra – ez a versenyképességet
szolgálja. Hosszú távon Magyarország
érdeke az, hogy a saját lábán is meg
tudjon állni.
Ha már az intézmények szóba kerültek,
érdemes kiemelni Mórt és Polgárdit!
Móron minden intézmény megújult.
Most nyert a Radnóti Miklós Általános
Iskola egymilliárd forintos fejlesztési
forrást. Polgárdi 432 milliót iskola-,
háromszázmilliót pedig óvodafejlesztésre nyert. De ki kell emelnem
Székesfehérvárt és azon belül a Ciszterci Szent István Gimnáziumot: a város,
mint a régió oktatási központja, ezzel
a 2,6 milliárd forintos fejlesztéssel még
előrébb fog lépni.
Mit vár 2018-tól? Választások is lesznek...
Pártok folytatnak egyeztetéseket,
mindennap más miniszterelnök-jelöltet
látunk, aztán akit kineveznek, még
aznap lehallgatják a társai. Nekünk
ezzel nem kell foglalkoznunk, továbbra
is kormányozni kell az országot. A köztársasági elnök majd eldönti a választások időpontját, mi, képviselők pedig
addig is dolgozunk. A legfontosabb az
ország védelme. Bízom benne, hogy
a jövő évi választás olyan eredményt
hoz, hogy Magyarország gazdaságilag
és erkölcsileg is tovább tud menni az
elkezdett úton.
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Évértékelő beszélgetés Cser-Palkovics Andrással

A városi fejlesztésekkel kapcsolatban érkezik a
legtöbb kérdés a polgármester közösségi oldalaira.
Mi lehet a megoldás a munkaerőpiac kihívásaira?
Elégedett-e a sporteredményekkel? Ilyen és ehhez
hasonló témák is szóba kerültek hagyományos évértékelő beszélgetésünk alkalmával. A Fehérvár magazin
Cser-Palkovics Andrást kérdezte.

A város gazdasági teljesítményét vizsgálva
elsőként a számokat szoktuk nézni. Milyen
volt a 2017-es év, és mi várható jövőre?
2016-ban ilyenkor azt tudtuk mondani,
hogy a város minden rekordot megdöntött! Ez idén is igaz: ami rekordokat
eddig a város felállított, most mindet
sikerült átlépni, és magasabbra emelni
azt a bizonyos gazdasági fejlettségi lécet.
Talán a legfontosabb fokmérő a helyi
gazdaság éves teljesítményét tekintve
az iparűzési adó. Ez az adóbevétel
jelentősen meghaladta a tavalyi év –
egyébként szintén rekordnak számító –
összegét. Túl azon, hogy ez jelzi a gazdaság növekedését, ez az adóbevétel adja
meg a városnak, az önkormányzatnak
azt a szabad mozgásteret, amit saját erős
fejlesztésekre tudunk elkölteni. Soha
nem szabad elfelejteni, hogy ezt ugyan
a vállalkozások fizetik, de a gazdasági
szereplőknél nap mint nap emberek
teszik a dolgukat, ők segítik a város
fejlődést. Sőt ennek köszönhető az is,
hogy magánszemélyeknek Fehérváron
továbbra sem kell helyi adót fizetniük.
Ezek azok a források, amit aztán utakra,
járdákra, óvodákra, bölcsődékre vagy egészségügyre tud a város fordítani?
Ezekből a forrásokból tudjuk a városüzemeltetési feladatokat ellátni illetve
a fejlesztéseket megvalósítani. Néhány
adatot érdemes megemlíteni: az európai
uniós forrásokból 2013. és 2020. között
összesen tizennyolc és fél milliárd
forintot tudunk fejlesztésekre fordítani.
A Modern Városok Program keretében
a magyar államtól hetven-nyolcvan
milliárd forint körüli összegre van megállapodásunk. A saját erős fejlesztések
pedig 2017-ben több mint hatmilliárd
forint összértékben valósultak meg.
Nyugodtan mondhatjuk, hogy az egyik
legjelentősebb fejlesztési forrást a helyi
gazdaság termeli meg az önkormányzatnak. De ebből támogatjuk például a
közoktatást, a szakképzést is. Pár hete
ennek köszönhetően gyarapodott egy
3D-s nyomtatóval a Széchenyi középiskola, vagy ebből támogatjuk a felsőoktatást – az Óbudai Egyetemet, a Corvinust
illetve a Kodolányi János Főiskolát – és a
duális képzést is. Ebből üzemeltetjük az
intézményeket. Ezzel a forrással tudjuk
segíteni a civilszervezeteket. Ennek
köszönhetően támogathatjuk a sport és
a kultúra területét, környezetvédelmi
célokat valósíthatunk meg, sőt a kórház

A Vállalkozói Központban (Seregélyesi
úton) iroda helyiségek 20-68 m2 között,
valamint 83 m2-es élelmiszeripari
tevékenységre / műhelynek alkalmas
helyiség kiadó. Ha 2018. január 15-ig
jelentkezik, a 2018. évi bérleti díjból
10% kedvezményt adunk!
Érdeklődni: 06-22/514-126

idei támogatását is ebből biztosítottuk.
Amit a helyi gazdaságban megtermelünk, az adja azt a mozgásteret, aminek
köszönhetően Fehérvár gyorsabban és
nagyobb léptékben tud fejlődni, mint
a magyar települések zöme. Nincs a
városháza pincéjében pénzverde, azt
tudjuk elkölteni, amit a helyi gazdaság,
az Európai Unió és az állam biztosít a
város fejlődésére. Ütemezetten tudunk
előre haladni, így volt ez 2017-ben is.

Fotó: Kiss László

Látrányi Viktória

„Amikor boldog új évet kívánok, arra is
gondolok, hogy egy év múlva ilyenkor valamennyien úgy tekinthessünk vissza 2018-ra,
hogy ismét jó volt fehérvárinak lenni!”

Hitelt továbbra sem kíván az önkormányzat felvenni. A városnak nincs egy
forint adóssága sem!
A Modern Városok Program fejlesztései hol
tartanak?
Kezdjük a kórházi belgyógyászati tömbbel, s rögtön tegyük is hozzá: ehhez
jóval több mint négyszáz új parkoló is
társul! Már jogerős építési engedélyünk
van. Ezekben a napokban az állam kiírja
a feltételes közbeszerzési eljárást a kivitelezési munkákra és az ehhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítésére. A Budai
útra tervezett nagy rendezvénycsarnok
esetében a kiviteli tervek elkészültek,
és kiírtuk a feltételes közbeszerzési eljárást, amit valamikor tavasszal tudunk
elbírálni. A középiskolai campus első
ütemének – ami a Vasvári Gimnázium
vadonatúj épületét, a Kodolányi János
Középiskola épületének felújítását,
tornacsarnokokat és területrendezést is
jelent – elkészült és engedélyezés alatt
van a terve. A második ütem esetében
is elkészültek a tervek, s szeretnénk
2018 elején kiírni az első ütemre a
közbeszerzési eljárást. A Fekete Sas
Szálló esetében dolgoznak a tervezők a
felújításon. A Fehérvár tüdeje programban megvásároltuk az alsóvárosi rétet.
A kormány közel 1,1 milliárd forinttal
támogatta a fejlesztés megvalósulását.
Ez az egyik legnagyobb környezetvédelmi beruházás, és nemcsak azért, ami
ott megvalósulhat, hanem azért is, mert
a korábbi besorolás alapján ez magántulajdonban lévő ingatlanként iparral
beépíthető terület lett volna. Most a
gazdasági övezetből ezt a területet zöldövezetbe tudjuk sorolni. Ezzel hosszú
távon is garantáljuk, hogy az alsóvárosi rét továbbra is a levegőtisztaságot
szolgálja. A Zichy liget és a belváros
fejlesztésére megvan az alapkoncepció.

Itt még az állammal számos egyeztetés
van hátra. Összességében elmondható: ma a legnagyobb kérdés nem is a
pénzügyi források megléte, hanem az,
hogy az építőipari kapacitás hogyan
bírja ezeket a fejlesztéseket. Hogy jó
minőségben, tisztességes áron tudjuk
ezeket a fejlesztéseket megvalósítani. Ez
ma a legnagyobb kihívás!
Ha már az építőipar kapacitását említette,
felmerül a kérdés, hogy mi a helyzet a munkaerőpiacon? Van megfelelő mennyiségű
munkaerő Székesfehérváron?
Egyre feszítőbb a probléma, hiszen számos területen szükség lenne szakképzett munkaerőre. A gazdasági szereplőkkel és a kormányzattal együtt azon
dolgozunk, hogy a szakképzést tudjuk
erősíteni, vagy hogy a gimnáziumi képzés egyre jobb infrastrukturális keretek
között történjen. A felsőoktatás és az
ehhez kapcsolódó felnőttoktatás erősítésén is dolgozunk. Nagy eredmény,
hogy az ország egyik legnagyobb duális
képzőhelye Székesfehérvár. Azt is látni
kell, hogy az ipari cégek a termelésben
egyre nagyobb léptékben használnak
robottechnológiát. Közös feladatunk,
hogy ezt az újabb korszakváltást sikerrel
tudja a város átélni! Hogy versenyelőnyét ne csak megtartsa, de tovább tudja
növelni azáltal, hogy a világ legmodernebb technológiája működjön a városban, hozzáértő szakemberekkel! Ha
valaki ennek szenteli a tanulóéveit vagy
felnőttképzés keretében ismerkedik meg
az új technológiákkal, nagyon komoly
egzisztenciát építhet. Ehhez meg kell
teremteni az oktatási rendszert, amiben
nemcsak az államnak van szerepe,
hanem a városnak is. Ezért indítottuk el
az Alba Innovárt, amire joggal lehetünk
büszkék, hiszen ez egy Európában is
példaértékű digitális élmény- és képzőközpont a fiatalok számára. Jövőre
megkezdjük az Óbudai Egyetem Alba
Regia Műszaki karán belül a robotikával
foglalkozó tanszék fejlesztését. Gondolkodunk az Alba Innovár „kettőn” is, ami
egy kicsit összekapcsolja majd a digitális
korszakot a robottechnológiával. Az Ipar
4.0 – azaz az ipar jövőképe – kapcsán
kulcskérdés, hogy a város megtalálja
abban a helyét. Ez társadalmi kérdéseket is felvet. 2018-ban szeretnénk egy
ezzel foglalkozó intézményt is felállítani,
ami a nemzetközi trendeket is figyeli,
hogy Fehérvár ennek a korszaknak is a
nyertese legyen!
A város életében meghatározó szerepe van a
közösségeknek, a közösségi eseményeknek.
Ezen a téren is mozgalmas volt a leköszönő
év.
A közösségi tereket és a rendezvényeket
szeretik az emberek. Hiszek a közösség
erejében! Sokkal vidámabb az élet, ha
vannak közösségi terek, rendezvények,
ahová bárki mehet. Nagy örömmel
szemlélem az irodám ablakából, ahogy a
város megtelik élettel! Annak is örülök,
hogy ez nemcsak a belvárosra korlátozódik, hanem a városrészekre is. S vannak
terveink számos új helyszínre is!
A múzeum is folyamatosan adott otthont
programoknak. Több rekord is született.
A Seuso-kiállítást 27 528 látogató nézte
meg három hét alatt – ez rekord! Jól
mutatja, hogy az emberek a kincseket
magukénak érzik. Seuso hazatért! Az
egész éves múzeumi látogatói létszám is

igen magas, hiszen több mint száznyolcvanezer fölött volt a különböző
kiállítóterekbe betérők száma, ami szintén rekord. A kulturális élet nagyban
hozzátartozik egy város mindennapjaihoz. Fontos biztosítani – és jó értelemben ajánlatot tenni – az embereknek,
hogy mit csináljanak munkaidőn kívül.
Legyen ez akár sport, kultúra vagy
rendezvények. Ezen az úton megyünk
tovább 2018-ban is. Szeretnénk átvenni
a Táncházat, a Barátság mozit, de egy
balett-társulat alakításáról is szóltak
már a hírek. Ha már kultúra, akkor a
következő nagy cél 2023, ami az Európa
Kulturális Fővárosa cím elnyerését hozhatja egy újabb magyar város számára.
Fehérvár versenybe szállt, a lakosság
kilencvenhárom százaléka állt az ügy
mellé, döntés jövőre lesz ebben a kérdésben. Ebben a pályázatban Székesfehérvár kultúrára vonatkozó jövőképét
vázoltuk fel, így ennek jelentős részét
akkor is szeretnénk megvalósítani, ha
esetleg másik magyar város nyer.
Sokan tudják önről, hogy sportrajongó.
Hogyan értékeli a sporteredményeket
Székesfehérváron?
Ahol elindulunk, szeretnénk nyerni! Ez
nem sikerült 2017-ben minden bajnokságban, úgyhogy van még mit javítani.
A tréfát félretéve: a legfontosabb célt,
hogy a sport megteremtse a közösségi
erőt a városban, 2017-ben is elértük.
Magas látogatószámot mutatnak a
különböző események, emellett pedig
nagyon sok gyermek sportol a városban,
akár a szabadidő-, akár a diák- vagy
utánpótlássportot nézzük. Szerencsére
nyertünk bajnoki címet kosárlabdában,
dobogón végeztünk fociban, Fehérvár
továbbra is a magyar jégkorong fellegvára, kézilabdában jönnek fel a fiatalok,
és amerikai futballban is léptünk
egy nagyot előre. Az öttusában és az
atlétikában is nagyon szép eredmények
voltak. A sport továbbra is meghatározó,
stratégiai területe a városnak. Fontos a
közösségteremtő ereje, de az egészségmegőrző szerepe is.
2018 mit hozhat?
Egy nagyon izgalmas évet! Nem lesz
kevesebb fejlesztés 2018-ban sem, mint
a korábbi esztendőben. Remélem, hogy
a helyi gazdaság legalább annyira gyors
növekedést mutat majd, mint 2017-ben
vagy a korábbi esztendőkben. Bízom
benne, hogy közösségként a rendezvényeket, a sportot, a kultúrát segítségül
hívva tudunk előrelépni. Ne menjünk
el szó nélkül amellett sem, hogy lesz
egy országgyűlési választás tavasszal,
ami azt jelenti, hogy a jövő év első hónapjai kampányüzemmódban zajlanak
majd az egész városban. Polgármesterként azt kérem minden párttól és
jelölttől, hogy egy alapvető dolgot ne
felejtsünk el: mi a választások előtt és
után is itt élünk együtt Székesfehérváron, mert ez az otthonunk! A város
egységét semmi sem veszélyeztetheti!
Nyilván hozzátartozik a kampányhoz
a vita, de ez ne öncélú vita legyen!
Egymás személyiségét, világképét és a
mögöttük álló szavazókat tiszteletben
kell tartani. Székesfehérvár a közös
otthonunk. Célunk, hogy ez a város
fejlődjön. A választás másnapján is van
élet, és egy felelős politikusnak erre is
gondolnia kell!

FehérVár
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Hagymásy András

Engels szerepe az ember
majommá válásában
A nyolcvanas évek közepét-végét írtuk.
Még minden nem így volt, de már nem is
úgy. Inkább sehogy – mint azóta se.
Tőkeit olvastunk, mert kötelező volt,
bár már akkor is sejtettem töritanárunk,
Babossné szemében az óvatos csillogást:
egy intelligens papagáj ezt már kívülről
tudná, de nektek, kis botorkák, talán
nem kell ezt olyan komolyan venni, mint
nekünk.
Nem is kellett.
Na de aztán jött Engels: A munka szerepe
a majom emberré válásában. Azóta
bíróvá, matematikussá, gerincsebésszé és
főkincstárnokká vált osztálytársaimmal
hosszasan töprengtünk Engels szavain,
aztán inkább elengedtük a dialektikus
materializmusba oltott darwini evolúciót.
Talán még egy sört is ittunk a majom
egészségére, bár nem biztos.
Harminc évvel később – a minap –
olvasom másik kedves osztálytársam
édesapjának könyvét. Ricsi bácsi – így
emlegetik a szakmában a mai napig –
ikonikus alakja a fehérvári vendéglátásnak, a mai kocsmárosok felmenői mind
tőle tanulták, hogy a korsó az fél liter, a
cordon bleu meg nem gordonblő, hiába
volt utózmányként ilyen nevű miniszterelnökünk.

Közélet
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Ötvenhat után került az akkor éppen
Szabadsággá átkeresztelt – na jó, ez még
viccnek is rossz, szóval átnevezett – Hági
élére, aztán még számos más helyre,
ahová gyerekkoromban olykor eljutottam
valami komolyabb családi ünnepségen.
Nem túl gyakran, mert nem voltunk
dorbéz népek, de párszor igen. Emlékszem, hogy mindig volt éppenhogy csak
iszékonnyá tévően száraz pogácsa az
asztalon, hálóval letakarva, és a jaffaszörpnek is volt olykor narancs íze, legalább
annyi, mint a málnaszörpnek. De a pincér
mindig rendesen fel volt öltözve, a karján
a kendő tiszta volt, és a cigány is csak
akkor húzta, ha látta, hogy nem zavarja
a májgombóclevest. Még gumislagos
pisztollyal csapolták a sört, a folyó bor a
bádogpultba rejtett hengerből emeltetett ki
decis mérőedénnyel, de a főpincér akkor is
meghajolt, ha a tanári fizetésből a végén
csekélyebb borravalót remélhetett.
Ma már a sokadik új neve van a helynek.
Jó a konyha, mindenkinek ajánlom! A
plzeňi sör is – bár aranyáron mérik. Na
de miért nem lehet úgy hívni a lokalitást,
ahogy a város hívja, ahogy mindenki
ismeri: Háginak? Miért kell angol-magyar
szóviccé erodálni a vendéglátás hagyományait? A természet dialektikája követeli?
Gyermekeimmel ettől még néhanapján
szívesen elidőzünk egy popkornos-kecskesajtos kukoricaleves vagy egy szuvidált-csontjahullató oldalas fölött. Minden
kiváló, mégis azt érzem, mint mindenhol
máshol, hogy ez nem a vendéglátás öröméről szól. Nekik engelsi munka, nekünk
a fogyasztói társadalom majmolása. Egy
valami hiányzik már évtizedek óta: az
ember.

KORONA
LAKÓPARK
Székesfehérvár
Móri út 36.

www.koronalakopark.hu

LAKÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁRON
A LEGJOBB HELYEN!
www.koronalakopark.hu
tel.: 06 30 9701 251
Csak az idén
Beruházó:
KORONA Zrt.

8000 Székesfehérvár,
Várkörút 44-46.

Átadás:
2018. július

10 %-os

előfoglalási kedvezménnyel!

A bruttó alapterület így már
akár 300.000,- Ft/m2 ártól!

(A részletes ajánlatot kérje telefonon.)

Fenyőfák elszállítása
A Depónia Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja a Tisztelt
Ügyfeleit a fenyőfák, karácsonyfák elszállításának
menetéről:
Székesfehérvár:
A fenyőfák elszállítása 2018. január 8 - 19. közötti
időszakban történik a települési hulladék (kommunális
hulladék) gyűjtési napján mind a lakótelepeken,
mind pedig a családi házas övezetekben. Kérjük,
hogy a gyűjtőedények mellé helyezzék 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.
Közszolgáltatási terültünkhöz tartozó további
településeken a fenyőfák elszállításának időpontját a
www.deponia.hu oldalon található településenkénti
hulladéknaptárunk tartalmazza.
Köszönjük együttműködésüket!
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Kis karácsony, de karácsony!

László-Takács Krisztina
Tavaly a Fehérvár magazin stábja közös főzésre
invitálta a palotavárosi tavak mellett élő
erdőlakó embereket, most pedig egy nagyáruházban vásároltunk velük. A cechet a Fehérvár
Médiacentrum munkatársai állták.

A kisgyerekes családok talán nem
örültek neki, hogy idén elmaradt
a fehér karácsony, de akik az erdő
szélén laknak, hálásak voltak a decemberi tavaszért. Még az ünnepek
előtt jártunk náluk, hogy megtudakoljuk, mire volna szükségük, majd
néhány nap múlva egy gondosan
összeállított listával vártak bennünket. Elindultunk velük egy nagyáruházba, hogy beszerezzük a karácsonyi menü összes hozzávalóját.

Rántott hús sült krumplival
A menü egyszerű lesz, mint ahogy
a listán szereplő dolgok összeszedése is. A néhány percnyi luxus
Marikának és Jánosnak a krumpli
megvételével kezdődött, és a hús
kiválasztásával végződött. Közben
bekerült még néhány liter olaj,
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dekorációkra, a töltelékkel megrakott bejglire, és a húsos pultból
sem a bélszínt válogatták. Amikor
gyerekkori karácsonyaikról faggattam őket, mély hallgatással válaszoltak, és egyetlen egy ajándékot
sem tudtak felsorolni. Az esélyről sokat tudna magyarázni egy
magunkfajta középosztálybeli, de
akinek sohasem volt esélye, annak
ez a szó üresen cseng. A karácsony
azonban – ajándékkal vagy anélkül
– nekik is ünnep. „Lesz karácsonyfa, közösen sütünk rántott húst és
krumplit, lesz töltött káposzta, és talán
még ajándék is, de ezt még nem tudom
ígérni!” – mondta karácsony előtt
néhány nappal az erdőben élő férfi.

Menedéket találtak

Innen indulunk, ide is térünk vissza

Van, aki tizenhat éve él az erdőben,
van, aki néhány hónapja költözött
ide. Marikáék a Mura utcában laktak egy drogfüggő férfi melletti lakásban. Állandó rettegésben éltek,
mígnem egy nap a férfi baltával
verte szét az ajtót. Ekkor döntöttek
úgy, hogy az életük többet ér a
lakásnál, biztonságosabb lesz a a

Fotók: Kiss László

Videózzon az újságból!

Nem kell más a bevásárláshoz, csak nyers erő
és türelem – János mindkettőből jól vizsgázott

Nézze meg videón, hogyan lett a képen szereplő listából élelmiszerrel teli bevásárlókosár!
Nem kell hozzá más, csak az ingyenes Layar applikáció: az alkalmazást elindítva a telefont
tartsuk a kép fölé, koppintsunk a képernyőre, és már indul is a videó! (Készítette: Tar
Károly, László-Takács Krisztina)

pár kiló liszt, konzervek, mosószer, vécépapír, cukor, hagyma, s
miután rábeszéltük őket, néhány
szem narancs is. Kis karácsony, de
karácsony – így summázhatnánk
Jánosék ünnepét. Minden van, ami
máshol, de kizárólag olyan, ami
szükséges. Marikáék rá sem néztek
a tornyokba halmozott szaloncukorra, a csillogó-villogó karácsonyi

palotavárosi tavaknál. Ismerősök
laktak itt, sátrat is segítettek építeni, befogadták őket. A Kríziskezelő
Központ naponta gondoskodik a
hajléktalanokról, a Malom utcai
szálló azonban nem mindenki
számára megoldás.
„Ha ott kiesik a zsebemből húsz
forint, a földön már nem koppan.
Sajnos lopnak egymástól a lakók, ezért

csak néha megyünk be. Elfogadjuk a
szociális munkások segítségét, de nem
alszunk ott.” – magyarázza János,
miközben a nagyáruház felé haladunk. Kiderül, hogy az autóban ülő
három ember mindegyike dolgozik:
János építőipari segédmunkásként
vállal alkalmi munkákat, Marika
egy konyhán van kisegítőként, a
másik hölgy – nevét kérte, hogy ne
említsük – szintén dolgozik. Ő évekig közmunkásként takarította a
város köztereit havi harminchétezer
forintért, de néhány hónapja már
főállásban van ugyanitt, így megkeresi a majdnem százezer forintot.

Hasznos dolgok az ünnepekre

ajándékcsomaggal is kedveskedett a
hét sátor tizenhárom lakójának: a csomagokban desszertek és szaloncukrok voltak. „Köszönjük szépen mindenkinek, aki hozzájárult az ünnepünkhöz!”
– mondta János. Az erdőlakóknak
tehát néhány napra megtelt a hűtőnek
kinevezett kinti szekrényke, de a tél
még hosszú: tűzifára nagyon nagy
szükségük lenne!

Nyitott ajtók, nyitott szívek
Amikor megszületett a nagybevásárlás
ötlete, megkerestük az egyik nagyáruházat Fehérváron, akik azonnal igent
mondtak a nyilvános szereplésre, és a
karácsony előtti véghajrában is engedélyezték a Fehérvár Médiacentrum
jótékonysági akcióját. Az Auchan még

Terepjáró helyett taliga – az erdőben ez a
leghasznosabb szállítóeszköz

Adományok a hajléktalanszállón

Először a krumpli került a kosárba

A hajléktalanszállókra is sok adomány érkezett az elmúlt hetekben. A székesfehérvári
Kríziskezelő Központban élők élelmiszer- és ruhaadományokat vehettek át, de ünnepi falatok is kerültek az asztalokra. A rászorultakról való gondoskodás az ünnepek
alatt és után is fontos, hiszen a tél kiemelt időszak a hajléktalanszállókon.
„November elsejétől március 31-ig tart a kiemelt időszak, reggel 8-tól este 10-ig
vagyunk ügyeletben, de van utcai szolgálat is. Ha bárki ellátatlan hajléktalant lát,
akkor az utcai szolgálat hívható: elszállítjuk az illetőt vagy ellátást kap. Ezt a számot kell hívni: 20 957 9410!” – mondta el a Fehérvár Televízió híradójában Zsabka
Attila, a Kríziskezelő Központ vezetője. A szakembertől azt is megtudtuk, hogy bár
adományok bőven érkeznek, nagy szükség lenne férficipőkre is.
(Wéhli Regős Dóra)

FehérVár
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Hála azoknak, akik karácsonykor is dolgoznak!

Vadászat nemes célért
Szabó Petra

Kép: Tar Károly

Közel százhúsz vadász gyűlt össze szerda
reggel Kápolnásnyéken a Halász-kastélyban,
hogy onnan aztán három helyszínre, Martonvásárra, Velencére és Verebre induljanak
fácánt lőni – egy nemes célért.

Ismét jótékonysági vadászatot
szervezett az Országos Vadászkamara Fejér megyei szervezete, már
ötödik alkalommal. A rendezvény
fővédnöke Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes volt. Az akcióhoz

tizenhárom megyéből csatlakoztak
vadászok. A fácánvadászatra befizetett összegekből közel hárommillió forint gyűlt össze, amit a
társaság a hagyományokhoz hűen
idén is a Szent György Kórház
Gyermekosztályának ajánlott fel.
Idén rekordösszeget gyűjtöttek
össze a vadászok, amiből egy
non-invazív lélegeztetőgépet vásárolnak majd. Ez a légzéstámogató
eszköz a koraszülöttek levegővételét segíti, méghozzá intubációs cső
nélkül.

Az ügyeletes ápolókat és orvosokat köszöntötték Székesfehérvár országgyűlési képviselői karácsony második
napján a megyei kórházban. Mint azt Vargha Tamás elmondta, az egészségügyben dolgozók számára nincs se
ünnepnap, se hétvége, ők folyamatosan azért dolgoznak, hogy ha baj van, számíthassunk rájuk – ezért hálával tartozunk nekik. Törő Gábor hozzátette: nemcsak az orvosok és az ápolók végzik odaadóan a munkájukat
karácsonykor, a mentőknek is jár a köszönet, hiszen ők is szolgálatban vannak éjjel-nappal.
N.R.

Novák Rita
A pirotechnikai eszközöket csak meghatározott időben lehet használni, és amik nem
robbantak fel, vissza kell vinni az árusítóhelyekre!

Tavaly is sok száz tűzijátékot
vásároltak a fehérváriak, hogy
szilveszter éjjelén örömet szerezzenek maguknak, és gyaníthatóan
idén sem lesz ez másként.
„Ilyen eszközöket csak nagykorú
személyek vásárolhatnak és használ-

hatnak, és kizárólag december 31-én
este hat órától január 1-jén reggel hat
óráig lehet őket a közterületen felhasználni.” – tudtuk meg Kreizinger Kornélia rendőr alezredestől.
A meghatározott időintervallumon
kívül petárdázni továbbra is tilos,
egy durrantásért akár százötvenezer forintot is lehet bírságként
fizetni. A törvény négy kategóriába sorolja a pirotechnikai eszközöket, mindegyik típusban más-más
szabályok vonatkoznak a felhasználásra és a tárolásra is.

Kép: Zsiday Ádám

Csak szilveszterkor lehet petárdázni!

A kürtök jelezték: kezdődik a jótékony célú vadászat!

.

VÁROSI

Szilveszter
2017. december 31.
Székesfehérvár, Zichy színpad

21.00
22.00
22.35
23.30

00.25
01.25-03.00

J.A.M Showband
Fehérvár Hangja
J.A.M Showband
Jónás Andrea, Brunner Márta,
Váradi Eszter Sára
70-es, 80-as, 90-es évek slágerei,
közben éjfélkor tűzijáték
J.A.M Showband
DJ Zsiráf

Boldog új esztendőt kívánunk!
www.fehervariprogram.hu
www.szekesfehervar.hu
www.facebook.com/fehervariprogram

Boldog új esztendőt kívánunk!

Egészség
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Amit minden év végén át kell ismételni!

Szilveszterkor a mértéktelen bulizásban hajlamosak az emberek megfeledkezni önmagunkról,
s másokra is kevésbé figyelnek. A jó hangulat
könnyen elfajulhat. Az óvatlanság és figyelmetlenség gyakran vezethet balesetekhez, így az óév
búcsúztatása könnyen a sürgősségin végződhet.

Szilveszter éjjel az előrejelzések
szerint nulla és plusz egy fok körüli
hőmérsékletre számíthatunk, és
viszonylag szeles lesz az időjárás.
Fontos, hogy ha szabadtéri buliba
készülünk, öltözzünk rétegesen! Ne
hagyjuk magukra a hidegben a társaságukban lévő ittas embereket:
a szabadtéri rendezvényeken ilyen
időben kevésbé érzik, hogy hideg
van, így nem is tudnak védekezni
ellene. Ha szabadtéren köszöntjük
az új esztendőt, fogyasszunk meleg
italokat! Szilveszterkor a balesetek
nagy része a túlzott alkoholfogyasztáshoz köthető.
A mértéktelen ivás hamar a buli
végéhez vezethet, akár a sürgősségi osztályon is kiköthetünk. A
szilveszteri mulatozás során előfordulhat, hogy minden józanság,
mértékletesség odavész. Az alkohol
azonban nem játék! Jótanács: soha
ne tévesszük szem elől a poharun-

kat, nehogy egy óvatlan pillanatban
partidrogot csempésszenek bele!
Azt sem lehet elégszer hangsúlyozni,
hogy az ittas vezetés nemcsak önmagunkra, de másokra nézve is végzetes lehet! Ha már alkoholt fogyasztottunk, ne üljünk volán mögé, és
azt se engedjük, hogy a társaságunkba lévők vezessenek ittasan. Inkább
sétáljunk, vagy hívjunk egy taxit – és
várakozzunk rá türelmesen...

Óvatosan a tűzijátékkal!
Az éjféli nagy durrogtatás során
tartsuk be a pirotechnikai szabályokat! Komoly veszélyforrást
jelentenek a különböző pirotechnikai eszközök: súlyos kéz-, arc- és
szemsérüléseket okozhatnak. A sérültekhez azonnal orvost kell hívni.
A pirotechnikai eszközöket tartsuk
az előírásoknak megfelelő helyen,
és kellő távolságban használjuk fel
azokat, de ne feledjük: csak 31-én
este hattól másnap reggel hatig!

Vigyázzunk a pezsgőbontásnál!
Az év vége hagyományos itala a
pezsgő. Az üveg kinyitásának többféle változata ismert, a hangtalan
felbontástól a durranással kísért

Fotó: Kiss László

Látrányi Viktória

Nők esetében egy, férfiaknál két deci
pezsgő elfogyasztásával szinte kimerítjük az
egészségügyi szempontból ártalmatlannak
tekinthető napi alkoholmennyiséget

dugókilövésig. Nyitás közben ne
irányítsuk az üveget mások felé, de
magunk se nézzünk farkasszemet
vele, ha netán késik a dugó. A nagy
erővel kiszabaduló műanyag vagy
parafa súlyos szemsérülést okozhat.
S ha már a bontás részét letudtuk,
vigyázzunk az üvegszilánkokkal is!
A gyakori házi balesetek közé tartoznak az üvegszilánkok okozta sérülések. A szilveszteri nagy dorbézolás
során igencsak megcsappanhat a
pohárkészletünk. Az elszóródó,
hanyagul feltakarított üvegszilánkok
balesetveszélyesek lehetnek a cipő
nélkül mászkáló vendégekre.
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Mozgásprogramok
és vizsgálatok
Városunkban hagyományosan a két
ünnep között rendezik meg a Masterplast
Fehérvári Futballfesztivált. Az esemény
szerdán kezdődött, és egészen december
30-ig várják az érdeklődőket a Videoton
Oktatási Központba. A négynapos futballfesztivál számos kiegészítő programot
is kínál.

A hozzátartozók és a sportolók
kísérői ingyenesen látogatható
órákon sokféle, köztük több
új mozgásformát is kipróbálhatnak. December 28-tól 30-ig
naponta 14 és 18 óra között
lehet az órákat látogatni. Lesz
eszközös hatha jóga, jóga
és zumba is. Közreműködő
oktatók: Töreki Ráchel, Olcsai
Ágnes, Dancs Évi és Bérces
Zsuzsi. A szervezők felhívják
a látogatók figyelmét, hogy ha
részt szeretnének venni a foglalkozásokon, hozzanak magukkal
szőnyeget!
Lehetőség lesz tanácsadásokon,
szűrővizsgálaton való részvételre is. December 28-án és 29-én
10 és 14 óra között várják a
szakemberek az érdeklődőket
egészségügyi állapotfelméréssel, BMI és testzsír-meghatározással, COPD-méréssel.

A Vörösmarty Rádió műsora december 30-tól január 5-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2017. 12. 30. szOMBat
00:05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08:10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
Szilveszteri
készülődés, programok
Székesfehérváron és
Fejér megyében
14.10 Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
Színes év vége,
tanácsok a szilveszteri
ételekhez és italokhoz.
Lakásdekorációs tippek
az óévbúcsúztatóra
20.10 Koktél – színes
beszélgetések.
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás Németh
Gábor műsoraiból
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2018. 1. 1. Hétfő

2018. 1. 2. Kedd

2018. 1. 3. szerda

2018. 1. 4. CsütörtöK

2018. 1. 5. pénteK

00.05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
Kinek mit hozhat
az év utolsó napja?
Szilveszter a világban.
14.10 Szilveszteri vidám
összeállítás. Válogatás
az év kiemelkedő
eseményeiből
Műsorvezető:Schéda
Zoltán
20.05 Koktél – színes
beszélgetések.
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
Hírszerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
08:10 Újév a Vörösmarty
Rádióval. Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Hogyan pihenjük ki az
óévbúcsúztatót?
12:20 Ebédidő: gasztronómiai
műsor
14:10 Folytatódik a Karácsonyi
műsor. Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Ficsóri Erika
18:10 Katolikus műsor.
Szerkesztő:
Barabás Ferenc
19:10 Református óra.
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
20:00 Hírek
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
23.10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

00:05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán és
Palkó Zsuzsanna
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások,
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek
és információk
08.10 Sport
09.10 Gábor Atya
10.10 Tízórai
11.15 Délelőtti körkép.
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
12.00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
12.20 Ebédidő: gasztronómiai
műsor
13.10 Vakolat – építkezők
magazinja. Vendég:
Puska József
14.10 Ingatlanmagazin.
Vendég: Bedő Gyula
15.10 Kézműves magazin
16.00 Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
16.10 Vörösmarty kocka –
informatikai műsor
17.10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
18.10 Diákkedd
19.10 Apaklub
20.00 Koktél – színes
beszélgetések
MitsMátonnal és
Gemeiner Lajossal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
23.10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Palkó Zsuzsanna és
Schéda Zoltán
08:10 Sport
09:10 A nap témája
11:00 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
12:20 Ebédidő – gasztronómiai
műsor
13:10 Környezetbarát –
magazinműsor
14:10 Itt élünk – magazinműsor
15:10 Motorsport
16:00 Műsorvezető: Heiter
Dávid Tamás
16:10 Agenda – Kormányhivatali
műsoróra
17:10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Szőlősi Attila
18:10 Portré
19:10 Bakelit Zsiráffal
20:10 Nyitány – klasszikus
zenei magazin. Vendég:
Zemlényi Katica
21:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Szőlősi Attila

00.05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06.00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán és
Palkó Zsuzsanna
08.10 Sport
08:40 Jogi percek. Vendég:
Dr. Stein Barnabás
09.40 A nap témája
10.10 Állati dolgok. Vendég:
Lorászkó Gábor
11.00 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
11.10 Délelőtti körkép
12.00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
12.20 Ebédidő – gasztronómiai
magazinműsor
13.10 A Városgondnokság órája
14.10 Pénzügyek, bankok,
brókerek – magazinműsor
15.10 Az orvos válaszol
– egészségügyi
magazinműsor
16.00 Műsorvezető:
Sasvári Csilla
16:10 Kulturális programajánló
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
18.10 Katasztrófavédelmi műsor
19:10 Lapszemle
20.10 Koktél – színes
beszélgetések
Mits Mártonnal és
Gemeiner Lajossal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
23.10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

00.05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06.00 Félóránként friss hírek,
időjárás és közlekedési
információ.
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán és
Palkó Zsuzsanna
08.10 Sport
08.40 A nap témája
10.10 Tízórai vendég: Egey
Tímea és Fischer Imre
pszichológusok
11.10 Műsorvezető: Bóna Éva
11.10 Délelőtti körkép
12.00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
12.20 Ebédidő – gasztronómiai
műsor
13.10 Nevelés és oktatás
14.10 Utazási magazinműsor
15.10 Mozogjunk
16.00 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
16.10 Illemtan óra
17.10 Esti műsorajánló
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Szőlősi Attila
18.10 Könyvespolc – irodalmi
magazinműsor
19.10 Áldás, békesség! –
református magazinműsor
20.10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Szőlősi Attila

Boldog új évet kíván
hallgatóinak a Vörösmarty rádió
minden munkatársa!

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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JANUÁR

Székesfehérvár, Budai út 175.

Tel.: +36 22 303 406
www.fabianauto.hu

Normális testtartás? Hátfájás?
Alakformálás? Fogyás? Kockahas?
Mi segítünk a célok eléréséhez!
Pilates, a mozgás szabadsága.
Csoportos és egyéni gépes órák.
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Bejelentkezés: +36-30/531-6868
Székesfehérvár, Színház u. 2.
www.pilatesalba.hu
facebook.com/pilatesalba
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Mesz-tor

KAPUTECHNIKA
SZAKÜZLET
GARÁZSKAPUK, IPARI KAPUK,
SOROMPÓK, NYÍLÓ ÉS TOLÓ
KERTKAPU-MOZGATÓ MOTOROK,
AUTOMATA ÜVEG AJTÓK
FORGALMAZÁSA, TELEPÍTÉSE,
JAVÍTÁSA, SZERVIZELÉSE

Székesfehérvár, Berényi út 81.
Tel.: 22/331-332
www.mesz-tor.hu
• immobilizeres-indításgátlós autókulcs másolása
• autó-, lakás-, széfzárak javítása
• bélyegzô, névtábla készítés, gravírozás
• serlegek, érmék forgalmazása
• zárhoz kulcsot - kulcshoz zárat
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HERMAN KULCS-ZÁRDA

Székesfehérvár, Ôsz u. 7. • Tel.: 22/397-577
Nyitva: hétköznap 8-17-ig • www.kulcs-zarda.com
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Fruzsina, újév
Ábel, Ákos
Genovéva, Benjámin
Titusz, Leóna
Simon, Edvárd
Boldizsár, Menyhért
Attila, Ramóna
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Gyöngyvér, Keve
Marcell
Melánia
Ágota
Ernő
Veronika
Bódog, Félix
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Lóránd, Lóránt
Gusztáv
Antal, Antónia
Piroska
Sára, Márió
Fábián, Sebestyén
Ágnes
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Vince, Artúr
Zelma, Rajmund
Timót
Pál
Vanda, Paula
Angelika
Károly, Karola
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Adél
Martina, Gerda
Marcella
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Albin
Lujza
Kornélia
Kázmér

Ágota, Ingrid
Dorottya, Dóra
Tódor, Rómeó
Aranka
Abigél, Alex
Elvira
Bertold, Marietta
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Adorján, Adrián
Leonóra, Inez
Tamás, Tomaj
Zoltán
Franciska, Fanni
Ildikó
Szilárd
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Lívia, Lídia
Ella, Linda
Bálint, Valentin
Kolos, Georgina
Julianna, Lilla
Donát
Bernadett
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Gergely
Krisztián, Ajtony
Matild, Tilda
Kristóf, nemzeti ünnep
Henrietta
Gertrúd, Patrik
Sándor, Ede
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Zsuzsanna
Aladár, Álmos
Eleonóra
Gerzson
Alfréd
Mátyás, Jázmin
Géza
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József, Bánk
Klaudia
Benedek
Beáta, Izolda
Emőke, Emese
Gábor, Karina
Irén, Írisz

Edina, Győző
Ákos, Bátor
Elemér
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Emánuel
Hajnalka
Gedeon, Johanna
Auguszta
Zalán, nagypéntek
Árpád
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Ignác
Karolina, Aida
Balázs
Ráhel, Csenge
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Tihamér, Annamária
Ottó
Kornél, Soma
Ulrik
Emese, Sarolta
Csaba
Apollónia
Ellák, Edgár
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Lukrécia
Amália
Nóra Lili
Izabella, Dalma
Jenő
Örs, Stella
Henrik, Roland
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Valter
Endre, Elek
Frigyes
Emília
Illés
Dániel, Daniella
Magdolna
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Lenke
Kinga, Kincső
Kristóf, Jakab
Anna, Anikó
Olga, Liliána
Szabolcs
Márta, Flóra
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Judit, Xénia
Oszkár
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Boglárka
Lehel
Hermina
Domonkos, Dominika
Krisztina
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Berta, Bettina
Ibolya
László
Emőd
Lőrinc
Zsuzsanna, Tiborc
Klára
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Ipoly
Marcell
Mária
Ábrahám
Jácint
Ilona
Huba
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István, az államalapítás ünnepe
Sámuel, Hajna
Menyhért, Mirjam
Bence, Szidónia
Bertalan
Lajos, Patricia
Izsó
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Gáspár
Ágoston
Beatrix, Erna
Rózsa
Erika, Bella

H
K
Sz
Cs
P

SZEPTEMBER
1 Sz
2V

Egyed, Egon
Rebeka, Dorina
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Hilda
Rozália
Viktor, Lőrinc
Zakariás
Regina
Mária, Adrienn
Ádám
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Nikolett, Hunor
Teodóra
Mária
Kornél
Szeréna, Roxána
Enikő, Melitta
Edit
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Zsófia
Diána
Vilhelmina
Friderika
Máté, Mirella
Móric
Tekla
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Gellért, Mercédesz
Eufrozina, Kende
Jusztina, Pál
Adalbert
Vencel
Mihály
Jeromos

2
0
1
8

Székesfehérvár, Ányos P. u. 3.
Asztalfoglalás: 22/321-486
www.salvatoretterem.hu
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Hugó, húsvét
Áron, húsvét
Buda, Richard
Izidor
Vince
Vilmos, Biborka
Herman, Ármin
Dénes
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Erhard
Zsolt
Leó, Szaniszló
Gyula
Ida
Tibor
Anasztázia, Tas
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Csongor
Rudolf
Andrea, Ilma
Emma
Tivadar
Konrád
Csilla, Noémi
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Béla
György
Márk
Ervin
Zita
Valéria
Péter
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Malvin
Petra
Helga
Ferenc
Aurél
Brúnó, Renáta
Amália
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Koppány
Dénes
Gedeon
Brigitta
Miksa
Kálmán, Ede
Helén
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Teréz
Gál
Hedvig
Lukács
Nándor
Vendel
Orsolya
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24
25
26
27
28

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V

Előd
Gyöngyi, nemzeti ünnep
Salamon
Blanka, Bianka
Dömötör
Szabina
Simon, Szimonetta

29 H
30 K
31 Sz

Nárcisz
Alfonz
Farkas

Fülöp, Jakab, a munka ünnepe
Zsigmond
Timea, Irma
Mónika, Flórián
Györgyi, Adrián
Ivett, Frida

7
8
9
10
11
12
13

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V

Gizella
Mihály
Gergely
Ármin, Pálma
Ferenc
Pongrác
Szervác, Imola

14
15
16
17
18
19
20

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V

Bonifác
Zsófia, Szonja
Mózes, Botond
Paszkál
Alexandra, Erik
Ivó, Milán
Bernát, Felicia, pünkösd

21
22
23
24
25
26
27

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V

Konstantin, pünkösd
Júlia, Rita
Dezső
Eszter, Eliza
Orbán
Fülöp Evelin
Hella

28
29
30
31

H
K
Sz
Cs

Emil, Csanád
Magdolna
Janka, Zsanett
Angéla, Petronella

OKTÓBER
1
2
3
4
5
6
7

JÚNIUS
1P
2 Sz
3V

1 Cs
2P
3 Sz
4V

Tünde
Kármen, Anita
Klotild

4
5
6
7
8
9
10

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V

Bulcsú
Fatime
Norbert, Cintia
Róbert
Medárd
Félix
Margit, Gréta

11
12
13
14
15
16
17

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V

Barnabás
Villő
Antal, Anett
Vazul
Jolán, Vid
Jusztin
Laura, Alida

18
19
20
21
22
23
24

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V

Arnold, Levente
Gyárfás
Rafael
Alajos, Leila
Paulina
Zoltán, Édua
Iván

25
26
27
28
29
30

H
K
Sz
Cs
P
Sz

Vilmos
János, Pál
László
Levente, Irén
Péter, Pál
Pál

NOVEMBER

„Az ön régi autóüvegese új háttérrel!”

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

ISO 9001

ÓRIÁS BOLT
Ahol mindig van
eggyel nagyobb méret
az uraknak!

Férfi ruhák 3-8 XL-ig, 120-230 kg-ig.

Egész évben várjuk Önöket
az Óriás Boltban!
Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 2.
(Földhivatal és illetékhivatal utcája)

Telefon: 06-30-76-86-547
Nyitva: h-p.: 9.45-17.30, szo.: 9.00-12.00

DECEMBER

Marianna, mindenszentek
Achilles
Győző
Károly

5H
6K
7 Sz
8 Cs
9P
10 Sz
11 V

Imre
Lénárd
Rezső
Zsombor
Tivadar
Réka
Márton

12 H
13 K
14 Sz
15 Cs
16 P
17 Sz
18 V

Jónás, Renátó
Szilvia
Aliz
Albert, Lipót
Ödön
Hortenzia, Gergő
Jenő

19 H
20 K
21 Sz
22 Cs
23 P
24 Sz
25 V

Erzsébet
Jolán
Olivér
Cecilia
Kelemen, Klementina
Emma
Katalin

26 H
27 K
28 Sz
29 Cs
30 P

Virág
Virgil
Stefánia
Taksony
András, Andor

1 Sz
2V

Elza
Melinda, Vivien

3
4
5
6
7
8
9

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V

Ferenc, Olivia
Borbála, Barbara
Vilma
Miklós
Ambrus
Mária
Natália

10
11
12
13
14
15
16

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V

Judit
Árpád
Gabriella
Luca, Otília
Szilárda, Szilárd
Valér
Etelka, Aletta

17
18
19
20
21
22
23

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V

Lázár, Olimpia
Auguszta
Viola
Teofil
Tamás
Zénó
Viktória

24
25
26
27
28
29
30

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V

Ádám, Éva
Eugénia, karácsony
István, karácsony
János
Kamilla
Tamás, Tamara
Dávid

31 H

Szilveszter

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

SZERV IZ

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,
AUTÓ DIAGNOSZTIKA,
GUMISZERELÉS

ÉPÜLETGÉPÉSZET
FÜRDŐSZOBA
Székesfehérvár, Mártírok út 44.
Telefon: 22/347-423

Ho

llander-2000

Kft.

Szakrendelések rövid előjegyzéssel.
Vérvétel a hét minden napján,
beutaló és várakozás nélkül.

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

Ó-RÁDIÓ-ONLINE
Már netről is rendelhet tőlünk!

WEBSHOP: www.hollander.hu

www.mentahaz.hu

Nyitva: hétfőtől péntekig bejelentkezés alapján

FehérVár
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Horoszkóp
december 28. – január 3.

Programajánló

Városi szilveszter és futballfesztivál
Programok december 29-től január 7-ig

Szabó Petra
Rudán Joe Band
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Vendég: Üstökös Rock Band.

Újévi illúziók – újévi hangverseny
17 óra, Vörösmarty Színház
Sikerszámok, trükkök, új feldolgozások, humor, nosztalgia és Eugen Doga
remekművei.

December 30.

Január 3.

December 29.

www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Igazán változatos hétre számíthat. Talán véget vet
egy régóta húzódó, lezárásra váró kapcsolatának.
Ezzel megnyitja a lehetőséget egy új kapcsolat
kibontakozásához. Ez a folyamat gyorsan fog
lezajlani.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Úgy érezheti időnként, hogy most Ön van áldozati szerepben, és más az, aki irányít és beosztja az
Ön idejét. A hét során bőven akad tennivalója.
Hivatalokba rohangál, ügyeket intéz. Ezekben a
napokban vigyáznia kell az egészségére!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Valaki, aki az Ön segítségét kéri, kész elmenni a
szemtelenségig, nem ismeri a határokat. Legyen
óvatos! Ne várja meg, míg magától tér észhez az
illető, mert nem fog. Mielőbb lépjen fel határozottan, míg el nem mérgesedik a helyzet!

Rák 6. 22. – 7. 22.

A héten kellemes meglepetések érik. Nem várt
kedvességet, segítséget ajánlanak fel Önnek. Ez
némileg helyrerakhatja az emberekben megingott
hitét. Egy kicsit túlhajtja magát a munkájában. Jó
lenne lassítani!

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A változások hete következett el az Ön életében.
Ezekben a napokban fokozott megfontoltságot
igényel, ha változtatást szeretne a karrierjében.
Érzelmi élete csúcsponton van, teljes erővel izzik
ezen a héten.

December 31.

Bikini-szilveszter
19 óra, Vodafone Sportcsarnok
A koncert után szilveszteri házibuli.
Házigazda: DJ Bigusz.
Szilveszteri bál
19 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
A zenéről és a jó hangulatról Varga
Zoltán gondoskodik. 20 órától nosztalgikus hegedűszó lesz hallható Demeter
Zsuzsannával.
Városi szilveszter
Belváros
Program:
21 óra: J.A.M Showband
22 óra: Fehérvár hangja
22.35: J.A.M Showband
23.30: Jónás Andrea, Brunner Márta, Váradi Eszter Sára – a hetvenes, nyolcvanas,
kilencvenes évek slágerei, közben éjfélkor
tűzijáték
00.25: J.A.M Showband
01.25: DJ Zsiráf

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Mostanság jobban oda kell figyelnie a táplálkozására. Ha teheti, kerülje a gyorsétkezdéket.
Ragaszkodjon a megszokott étrendjéhez vagy bevált diétájához, ha van ilyen. Rövidesen meglátja,
hogy miért is tesz ez jót Önnek!

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Amennyiben ingatlan adás-vételt vagy költözést
tervezett ezekre a napokra, fokozottan legyen
körültekintő, ugyanis nem várt nehézségek merülhetnek fel, de a későbbiekben a feszültségek
oldódnak.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Nem számíthat felhőtlen időszakra, ugyanis
ezekben a napokban nehezen tudja kézben tartani
az anyagi helyzetét. Óvakodnia kell a hirtelen jött
nagy költekezésektől. A szerencse váratlanul Önre
mosolyoghat, amikor nem is számít rá.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

A következő napok sűrű eseményeket hozhatnak
Önnek. Inkább megfontolt döntések, a másikra
való odafigyelés és a türelem hozza meg a kívánt
eredményeket. A frissen szerzett ismeretségeiből
értékes kapcsolatai alakulnak ki a jövőben.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Nagyon vigyáznia kell arra, nehogy negatívan
hasson szerelmi életére. Az anyagiakat érintő
ügyek sikeres kimenetele van kilátásban. Ezt a
kitartásával és a saját elképzeléséhez való ragaszkodásával éri el.

Ultimate frizbi – edzés a Bugátban
18 óra, Bugát Pál Szakgimnázium tornaterme
Az edzésre azokat is várják, akik szeretnének megismerkedni a sportággal.

Európa Kiadó
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Fotó: Nagy Zoltán Péter archív

Hexina jósnő

IK-ON E-szilveszter
21 óra, Ikon Klub
Fergeteges szilveszteri buli. A zenéről
gondoskodik: Jámbor, Kazimour, Marko
Hahn, Monofade, Rajmond, Stoffer.
Retró szilveszter
22 óra, Club LeBaron
Slágerparti várja a bulizni vágyókat.

Január 1.

Szerencsehozó lencse
14 óra, Alba Plaza előtti tér
A hagyományokhoz híven idén is
szerencsehozó lencsefőzelékkel várják a
fehérváriakat az új esztendő első napján.
A Magyar Honvédség gulyáságyúiban
készülő ízletes főzeléket január elsején 14
és 16 óra között kínálják egy pohár meleg
teával együtt.

Nem sok kedve van nekilátni a felhalmozódott
teendők elvégzésének. Inkább lazítana. Azonban
rengeteg folyamatban levő dolog van, ami nem
várhat. Szívesebben foglalkozna érzelmi életének
ápolásával ezekben a napokban.

Fotó: Simon Erika archív

Halak 2. 19. – 3. 20.

Fehérvári futballfesztivál
Videoton Oktatási központ
A tornával párhuzamosan pingpong,
csocsó, xbox is lesz, sőt ingyenesen
látogatható női fitneszórák is. 10 és
17 óra között tombola vásárolható.
A tombola teljes bevételét a külhoni
magyar csapatok itt tartózkodásának
költségeire fordítják. Minden megvásárolt tombolaszelvény mellé szavazólap jár, mellyel a Vidi-szurkolók szépe
16+ női szépségverseny valamint a
Vidis gyermekszépségverseny jelentkezőire lehet szavazni. A részvétel a
látogatók számára ingyenes.
Program:
December 28.
Reggeltől estig csoportmérkőzések,
női kupa. A Ketrecfoci Amatőr
Bajnokságon ezen a napon a 20082007-es és a 2006-2005-ös születésű
játékosok mérkőznek meg.
December 29.
Reggeltől estig csoportmérkőzések. A
Ketrecfoci Amatőr Bajnokságon ezen a
napon a 2004-2003-as, a 2002-2001-es
és a 2000-1999-es születésű játékosok
mérkőznek meg.
December 30.
A torna zárása, a helyosztók és döntők
napja. Ezen a napon játszanak egymással a legjobbak. A programot gálamérkőzések színesítik. A Ketrecfoci
Amatőr Bajnokságon ezen a napon a
női ketrecfoci 16+, a felnőtt kupa
19+ és 34+ korosztályos játékosok
mérkőznek meg.

A Barátság mozi műsora
Coco
December 30. és január 6. 16 óra
Amerikai családi animációs film.
Budapest Noir
December 29. 18 óra
Magyar krimi-dráma.
Eszeveszett esküvő
December 29. 20 óra, december 31. 18 óra
Francia vígjáték.
Kincsem
December 30. 18 óra
Magyar történelmi kalandfilm.
Aurora Borealis – Északi fény
December 30. 20 óra, január 6. 18 óra
Magyar dráma.
A Viszkis
December 31. 20 óra
Magyar akciófilm.
Rögtönzött szerelem
Január 5. 18 óra
Feliratos amerikai romantikus vígjáték.
Madame
Január 5. 20 óra
Magyarul beszélő francia vígjáték.
Testről és lélekről
Január 6. 20 óra
Magyar játékfilm.
Isten pénze

A Vörösmarty Színház műsora
December 29. 15 és 19 óra, január 4. 19
óra, január 5. 15 és 19 óra, január 7. 17 óra,
Nagyszínpad
Balfácánt vacsorára!
December 30. 19 óra, Nagyszínpad
A Herner Ferike faterja
December 30. 19 óra, Kozák András Stúdió
Anconai szerelmesek
December 31. 17 óra, január 6. 19 óra, Nagyszínpad
Jóembert keresünk
Január 3. 19 óra, Nagyszínpad
Pinokkió
Január 4. és 5. 15 óra, Pelikán Kamaraszínház
Mese a Látóhegyről
Január 6. 15 óra, Pelikán Kamaraszínház
Jövőre veled ugyanitt
Január 3. 19 óra, Kozák András Stúdió
Halál Thébában
Január 4. és 5. 19 óra, Kozák András Stúdió

Látogatható kiállítások
Szép jelen, szép csillag, szép napunk támadt
Művészetek Háza
Közép-dunántúli népi kézműves kiállítás. Megtekinthető december 31-ig.

Baglyok – angyalok?
Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai Tagkönyvtára
A Dőry Magdi bagolygyűjteményéből nyílt kiállítás
megtekinthető december 29-ig.

Tamaskovics György kiállítása
Feketehegy-szárazréti Közösségi Központ
Megtekinthető január 6-ig.

Balogh Lizi és Balogh Lajos fotókiállítása
Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti Tagkönyvtára
Megtekinthető: január 6-ig.

A Kisfaludi Művészkör éves kiállítása
Kisfaludi Közösségi Ház
Megtekinthető január 7-ig.

Színinger
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Oláh Gergely Máté fotókiállítása. Megtekinthető január
14-ig.

Kőhíd – Kádár Béla (1877–1956) festőművész
kiállítása
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
A tárlat felvonultatja az alkotó életművét, bemutatva
korszakait, kedvenc témáit. Megtekinthető január 14-ig.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A hangulata inkább melankolikus a héten. Ez az
állapot érzékennyé teheti az emberi kapcsolataiban és a váratlan események kapcsán. A
spontaneitása most úgy tűnik, hogy alábbhagyott.
Egy kis lassításra, pihenésre vágyik.

2017. december 28.

Textiljáték-kiállítás
Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekrészlege
Az öt kiállító egy-egy meséhez, verseskötethez
készített babákat, bábokat (marionett és kesztyűbáb).
Megtekinthető december 15-ig.
Bálint Ágnes-emlékkiállítás
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
Megtekinthető december 15-ig.

XVII. Nemzetközi Magyar Fotóművészeti Kiállítás
Öreghegyi Közösségi Ház
A tárlat január 21-ig látogatható.
III. Béla király (1172-1196) – „Teste Fehérvárott
nyugszik”
Szent István Király Múzeum, Rendház
Megtekinthető június 30-ig.
Hanyatló–szárnyaló
Csók István Képtár
Párkányi Raab Péter kiállítása. Megtekinthető március
11-ig.

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

12

FehérVár

Kultúra

2017. december 28.

Szerencselencsétől pezsgőpukkanásig

Vakler Lajos

Napok megszervezése rendkívüli
feladat. Olyan programokat szeretnénk
kínálni, melyekre büszkék lehetünk
székesfehérváriként!”

Juhász Zsófia a Művészetek Háza igazgatója, a
Fehérvári Programszervező Kft. ügyvezetője, az
Alba Regia Táncegyesület elnöke, az Arany Páva
minősítéssel rendelkező Szedtevette zenekar
hegedűse. Munkatársaival együtt Székesfehérvár kulturális életének megkerülhetetlen
személyisége.

Alba Regia Táncegyesület
„Mindenkinek van tapasztalata
arról, hogy vannak olyan kollégák,
akik azt keresik: mit miért nem lehet
megcsinálni. A Táncházban ilyen
nincs. Majoros Andor és Róbert olyan
testvérpár, akikre büszke lehet a város.
Robi olyan koreográfus, aki a színpadi
koncepciótól a megvalósításig mindig
a tökéletesre törekszik, Andor pedig
művészeti menedzserként nagyon sok
terhet levesz a vállamról. Legnagyobb
feladatunk a nemzetközi néptáncfesztivál színvonalának megőrzése.”

Művészetek Háza
„Székesfehérváron egyetlen intézmény
rendelkezik közművelődési címmel, a
Művészetek Háza. Ez egyben minőségbiztosítást is jelent. Az intézmény működésében a Barátság mozi rendkívüli
előny, hiszen keressük a kapcsolódási
lehetőségeket: egy-egy kiállításhoz
igyekszünk filmeket társítani. Az évek
során felépítettünk magunk mellé
egyesületeket, így egy-egy programhoz
nemcsak a ház ad be pályázatot. Az
utóbbi időben a várostól is kapunk
segítséget. Amire még várunk, hogy
az épület és az intézmény helyzete
tisztázódjon.”

Fotó: Simon Erika

Szedtevette zenekar

Fehérvári Programszervező Kft.
„A programszervező létrehozása jó
döntésnek bizonyult. A városban
élők tudják, hogy kihez fordulhatnak,
ha kérdésük van, illetve nagyon sok
ötlettel keresnek meg bennünket.
Költségvetési szempontból is racionális

A Királyi Napok a város legfontosabb rendezvénye

a rendszer. A január elsejei lencseosztástól a városi szilveszterig mintegy

harminc rendezvényt gondozunk
évente. Köztük a tíznapos Királyi

„Mivel egyre kevesebb időm jutott
a zenekarra, és hiányzott a drukk,
a színpad, nemrégiben hoztam egy
döntést, hogy próbálok többet játszani.
Amikor gyermekeknek játszom, az éppen olyan nagy kihívás, mint amikor a
nemzetközi néptáncfesztivál programjait kell előkészíteni. Boldog vagyok,
hogy nagyszerű, letisztult csapattal,
közösségekkel dolgozhatok együtt.
Biztos vagyok benne, hogy bármilyen
feladatot kapunk, ki tudjuk szolgálni az
igényes közönséget!”

Nívós hangversenyek egész évben
Vakler Lajos

Új ifjúsági hangversenybérlet, Kodály-emlékév...
Nagyon fontos, hogy mit kínálunk.
Befogadható kell, hogy legyen a
gyermekek számára. Ezekre a koncertekre különösen nagy gondossággal készültünk, és megpróbáltunk
minél többet adni a gyerekeknek.
A Kodály-emlékév is nagyon fontos
volt számunkra. Bemutattuk a Hári
Jánost, a Székely fonót Ács János, a
Psalmus Hungaricust pedig Drahos
Béla vezényletével. Büszke lehet
minden város, amelyik akár hasonlót
létrehoz! Az Alba Regia Vegyeskar, a
Primavera, a Vox Mirabilis és az Ars
Musica kórusok, a zeneiskolák, a Zenei Nevelésért Alapítvány, a tanárok
és előadók összefogásával sikerült
nívós hangversenyeket rendeznünk.
Sikeres volt a Farkas Ferenc hangver-

Fotó: Simon Erika

2015 nagy változást hozott az Alba Regia Szimfonikus Zenekar életében. Azzal, hogy önállóvá vált
a zenekar, rendkívüli feladatok vártak a vezetésre.
Új gazdasági háttér, professzionális körülmények
és elvárások, megújult repertoár, megannyi
feladat, mely mindenkit még jobb teljesítményre
sarkallt. 2017 a siker éve volt. Major István igazgatóként – a kor kihívásait figyelembe véve – a
leköszönő esztendőben is olyan színes, látványos
programot állított össze, mely a tradicionális
bérletsorozatok mellett igazi sztárparádét hozott
Székesfehérvárra. Az alábbiakban Major Istvánnal
címszavakban vettük górcső alá a 2017-es év
legjelentősebb zenei eseményeit.

Medveczky Ádám és az Alba Regia Szimfonikus Zenekar felejthetetlen zenei élményt nyújtottak

senybérlet is.
A zenekar számára ez a „nagy
bérlet”. Boross Csilla és barátai a Vörösmarty Színházban – Medveczky
Ádám dirigálásával – igazi kihívás,
élmény volt zenésznek, nézőnek
egyaránt.
A Somorjai Ferenc Kamarazenekari
Hangversenysorozat és a Harmonia
Albensis is felejthetetlen volt.
Amikor Somorjai tanár úr elindította
a templomi koncertsorozatot, biztos
volt benne, hogy a város értékelni
fogja ezeket a fellépéseket. Eljutottunk addig, hogy a közönség igényli
a találkozást. A Simple Symphony
Bujtor Balázs és Maróth Bálint

fellépésével igazi különlegesség
volt. Bár a repertoárral már találkozhattak a székesfehérváriak, de
Bujtor Balázs személye városunkban
mindenképpen fontos. A hagyományos Várszerenád pedig minden
évben jutalomjáték a Bory-várban. A
Bach és Lipcse című visszatekintés
Dinyés Soma vezényletével illetve
az, hogy Bogányi Gergely ismét
elfogadta meghívásunkat és elhozta
csodazongoráját, egyaránt felejthetetlen élménnyel ajándékozta meg a
klasszikus zene kedvelőit.
A végére hagytuk a Musica Sacrát...
Megtisztelő számunkra, hogy a
királyi város legfontosabb ünnepén

a figyelem középpontjába kerülhet
a zenekar. Nagy kihívás a Nemzeti
Emlékhelyen egy ilyen produkcióban
szerepet vállalni. Ez számunkra az év
koncertje!

Fehérvári Virágkeringő az újévre
Elkészült az Alba Regia Szimfonikus
Zenekar első videoklipje, melyet
január elsején, újévi koncertjükön
mutatnak be. A videót a Fehérvár
Médiacentrum csapata készítette,
fehérvári helyszíneken, fehérvári
szereplőkkel. Következő lapszámunkban ezt is megtekinthetik.

Kultúra

közéleti hetilap
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Tánccal a világ körül
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Vakler Lajos

Az év első jelentős megmérettetése
a 23. Országos Szólótáncfesztivál
volt Békéscsabán, ahol átadták az
Aranysarkantyús és Aranygyöngyös
Táncos címeket. A táncegyüttes két
kiváló táncosa, Pigniczer Katalin Aranygyöngyöt, Sipos Dániel
különdíjat vehetett át az országos
táncfesztiválon.
Februárban tartották a Martin
György Néptáncszövetség elnökségi ülését, ahol Majoros Andort
a Néptáncszövetség az elnökség
tagjai közé választotta: „A néptáncosok országos, téli ünnepét több
mint húsz éve rendezi meg a Martin
György Néptáncszövetség. A műsorban idén is több mint ötszáz néptáncos és népzenész lépett színpadra, és
elevenítette meg a Kárpát-medence
kivételesen szép és értékes népművészetét. Az ünnepre meghívást
kapott az Alba Regia Táncegyüttes
is. Előadásunkban Majoros Róbert
Padkaporos bál című koreográfiájában dél-alföldi táncokat láthatott a
közönség.”

Fotó: Simon Erika

Majoros Andor, az Alba Regia Táncegyesület
művészeti menedzsere az esztendő történéseit
górcső alá véve megállapította, hogy a nagy
múltú együttes 2017-es éve minden eddiginél
sikeresebb volt.

A nemzetközi néptáncfesztivál két évtizede igazi sikertörténet

Az Európa-díjas Alba Regia
Táncegyüttes a Pekingi Magyar
Kulturális Intézet megkeresésével
és hivatalos ajánlásával meghívást
kapott Kínába, a Xuchang Három
Királyság Kulturális Turisztikai

A SZÉPHŐ Zrt. meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
Bérbeadásra:
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:
• József Attila kollégium mögött
(Hosszúsétatér felől) 68 m 2-es
használaton kívüli hőközpont;

Értékesítésre:
• Székesfehérvár, Bőrgyár dűlő 4. szám
alatti 1010 m 2 területű ingatlan.
Irányár: 28 M Ft;
Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok
energia tanúsítását!
Érdeklődés: SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1. szám alatti ügyfélszolgálatán
Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre
egyeztetett időpontban történhet.
Telefon:

22/541-307

e-mail:

info@szepho.hu;
uzemeltetes@szepho.hu

Fesztiválra 2017 áprilisban. Később
az együttes a tánc világnapját
hagyományos módon a Vörösmarty
Színházban ünnepelte, ahol a tánc
öröme mellett az édesanyákat is köszöntötték a gálaműsor résztvevői.

Új taggal bővült a Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetségének
elnöksége is, szintén Majoros
Andor személyében, ami fontos mérföldkő a Táncegyesület
életében.

FehérVár
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2017. december 28.

Gólzáporos diadal

Tóth Dániel, Somos Zoltán

Remek formába lendült decemberben a Fehérvár AV19. Az év utolsó
hónapja előtt edzőváltáson átesett
csapat legutóbbi hét meccséből haton
szerzett pontot, és feljött az EBEL hetedik helyére. Ez kétségtelenül Hannu
Järvenpää keze munkáját dicséri. A
finn szakember érkezése óta látványosan feljavult a gárda játéka, több gólt
szereznek Kógerék, mint korábban.
Ennek legutóbb a BlackWings Linz itta
meg a levét. Az EBEL dobogóján álló
osztrákokat ebben a szezonban még
nem tudták legyőzni a mieink, kedden
azonban ez összejött, nem is akárhogyan! A szezon során először nyolc gólt
szereztek (egész EBEL-történelmükben
kétszer fordult ezt megelőzően elő,
hogy ennyit ütöttek egy meccsen),
végig irányítottak, az Ifjabb Ocskay
Gábor Jégcsarnokban pedig ismét
eluralkodott a már régen tapasztalt
„ördögkatlanérzés”. Úgy tűnt, hogy a
hazaiak egyszerűen nem veszíthetnek
ezen az estén. „A srácok elképesztő
játékkal rukkoltak elő. Az a csapat, amelyik
nyolc gólt lő egy Linz-kaliberű együttesnek,
bátran mondhatja el magáról, hogy remekül

Somos Zoltán

Sport 2017
Végül is érezte, hogy eljön a
pillanat, amikor nem lesz több
kifogás, mert addig tényleg csak
a kifogás volt. Kevés idő. A gyerekek. A munka. Az ő korában.
Még túl korán van. Már késő.
Hideg. Meleg. Hogy nézne már
ki, különben is, három méter
után összeesne. Elautózott minden nap a Halesz mellett, látta
a többieket, ki gyorsabban, ki
lassabban, de egyik sem mosolygott, mégis mi a jó ebben az
egészben? Túl gyakran kérdezte
magát. Túl sokan csinálták. Látta a színes forgatagot a félmaratonon. A magányos szenvedőket
hétköznap este. Eszébe jutott,
amikor lihegve kapaszkodott
a másodikra. Ha már ide sem
megy, hogy menne futva? Vagy
akkor talán menne? Sok volt a
miért, a ha, és tudta, nem foglalkoztatná, ha nem akarná. Sok
volt a közeli példa. A szomszéd.
Az dagadt. És fut. A gyerek
osztálytársának az anyja. Ő meg
vékony. Még képet is posztolt
valami tömegfutásról. Érdekes,
ezek ott vigyorognak. Mégis jó?
Végül ősz lett, gyönyörű vénasszonyok nyara, na gyerünk,
vénasszony, mondta magának. A régi edzőcipő egész jó

Fotó: Kiss László

Kedden nyolc-négy arányban legyőzte a Fehérvár
AV19 a Linz gárdáját. Hannu Järvenpää alakulata
ellentmondást nem tűrő játékkal rukkolt elő, esélyt
sem hagyva osztrák riválisának.

Erdély Csanád (36) és Hári János egyaránt duplázott, vagyis a Linz elleni gólok felét ők ütötték

működött a támadójátéka.” – összegzett
Järvenpää.
A fehérváriak nem pihenhetnek, a
hagyományosan sűrű év végi program
keretében idén még két összecsapás
vár a gárdára: csütörtökön a Bécs otthonában vizitálnak, szombaton pedig a
Znojmo ellen búcsúztatják az esztendőt a Raktár utcában. Ezután pedig
következik majd a januári hajrá, a harc

állapotban volt, hiába, autóhirdetés-nyelven keveset futott. Ő
meg speciel semennyit. Eddig.
De nem három méterig bírta.
Volt az tizenhárom is. Utána
meg a kínszenvedés, úgy érezte,
nem futás, hanem az álló fák
megelőzése célfotóval, minimálisan. Vánszorgás. És lihegés,
hosszan. Visszanézett, egy kört
megtett a parkban. Mennyi
lehet? A tábla szerint négyszáz
méter. Egyetlen méterét sem
élvezte. Legalább öt percig hadd
érezzem már, hogy ez jó – dühöngött. Meg is lett a következő
cél. Jó, majd vesz hozzá cipőt is
és valami normális ruhát. Kerít
időt. Ha beledöglik is, kideríti,
mi a jó ebben. Másnap kicsit
tovább futott. Fél kilométer.
Közben ráköszöntek, emlékeztek
tegnapról. Elsuhantak, elszökelltek mellette, futóruhában,
atletikusan, vidáman. Fene egy
szubkultúra ez! Toldit szavalt
magában, hej ha én is, én is
köztetek mehetnék... Na majd
jövő ilyenkor! Addigra ő is
sokszor négyszázon lesz túl. Ha
megéri. Ha nem esik össze most
azonnal, itt. Sírjára írják rá
McMurphy szavait a Kakukkfészekből: legalább megpróbáltam.
Elkezdtem.
A lépcsőházban a szomszéd
kisfiúval találkozott. Ragyogó
szem, hangos csókolom, hóna
alatt labda. Élete első fociedzésén volt, mondja büszkén
apukája. Visszanevet a gyerekre,
legközelebb majd pacsiznak is.
Ha lesz ereje felemelni a kezét.

a felsőházi pozíciók megszerzéséért. Az
alapszakasz végén az első hat helyezett
már biztos résztvevője a rájátszásnak,
hozzájuk pedig egy rendkívül éles középszakaszból csatlakozik két további
együttes. Az első hatba kerüléshez
nagyot kell mennie a Volánnak és
bravúrokat is szállítania, de pontban
nem reménytelen távolság választja el a
rájátszásos helyezéstől. A valószínűbb

forgatókönyv mégis az, hogy „alulról”
kell megpróbálni bekerülni a legjobb
nyolc közé, de ez esetben sem mindegy,
az alapszakaszban hol végeznek Kógerék. A középszakaszba vitt bónuszpontok ugyanis az alapszakaszbeli helyezés
függvényei. Vagyis továbbra is igaz,
hogy nemcsak rendkívül sűrűn követik
egymást a meccsek, de szinte mindegyik döntővel ér fel jelentőségében!

XVIII.
Fehérvári Futballfesztivál
VIDEOTON FCF BARÁTI KÖR
Nemzetközi Kispályás Labdarúgó Kupa
és Családi Sport- és Egészségnapok

2017. december 27 és 30 között, minden nap 08-tól 20 óráig
VOK, Videoton Oktatási Központ • Székesfehérvár, Berényi út 101.

4 nap, 68 csapat, 125 mérkőzés, 800 játékos!

Futball határok nélkül, nők és gyerekek, amatőrök és profik, gálameccsek, jótékonyság
A tornával az RBD 25. születésnapja, a VIDEOTON SC 50 évvel ezelőtti, NB1-be
először feljutott csapata és a 10 éve kezdődött új időszak előtt tisztelgünk.
December 27: Öregfiúk 34+ Kupa és RBD Szurkolói Kupa
+ jótékonysági gálamérkőzés: Magyar Művész Válogatott - VIDEOTON FC öregfiúk
December 28: Női Kupa és Nemzetközi Kispályás Labdarúgó Kupa
December 29: Gyermek U11-es Kupa és Nemzetközi Kispályás Labdarúgó Kupa
December 30: Nemzetközi Kispályás Labdarúgó Kupa döntő
+ gálamérkőzés egykori Videoton labdarúgókkal, az RBD 25’, az 50 éve NB1-be feljutott
Videoton és a 10 éve kezdődött új Vidi időszak tiszteletére
Programok kicsiknek-nagyoknak, nőknek-férfiaknak: minden nap ingyenes női
fitnesz 14.00-18.00 között és ping-pong 10.00-16.00 között.
Ingyenes szűrővizsgálatok 28-29-én 10-től 14 óráig.
Ketrecfoci bajnokság minden nap más korosztálynak: jelentkezés:
videotonbke@gmail.com
TOMBOLA: naponta új nyeremények, napi fődíjakkal!
GYERE, látogass ki a VOK-ba a két ünnep között a futball ünnepére és hozd a
családodat is!

A BELÉPÉS INGYENES!
Részletes program: vbke.hu
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Évzáró rangadó
Somos Zoltán
Folytatta remek sorozatát a bajnokságban az Alba
Fehérvár. A bajnok kosarasok hét mérkőzés óta nem
találtak legyőzőre, az évet pedig a Körmend elleni
vérbeli rangadóval zárják.

Év végéig gurul a labda

lyezettből kettőtől kikapott a Fehérvár
– a harmadik ilyen rivális pedig most
vár rá.
A Körmendet fogadja csütörtök este
Dzunics Braniszlav csapata, és ez tényleg értékmérő meccs lehet! A vasiak
ugyanis még az élen is álltak nemrég,
csak a Pakstól elszenvedett hazai vereség miatt adták vissza a vezetést a Szolnoknak. Az Alba jelenleg negyedik, és
tovább közelíthet a két vereséggel álló
Körmendhez, ha legyőzi.
Pikantériája a rangadónak, hogy a két
csapat a FIBA-Európa-kupában is egy
csoportban szerepel, így hamarosan
még kétszer találkoznak. És a Magyar
Kupa, a középszakasz vagy éppen a rájátszás lehetőségeit számba véve ez még
egy igen hosszú szappanopera is lehet...

Somos Zoltán
A Videoton Oktatási Központban megkezdődött
a Videoton Baráti Kör Egyesület által szervezett
hagyományos négynapos kispályásfutball-fesztivál.
Szerdán az öregfiúk tornáját és szurkolói kupát rendeztek – előbbire tíz, utóbbira nyolc csapat nevezett.

A VBKE által szervezett, két ünnep
közötti focitorna néhány éve bővült
négynapossá. Ezt a megnövekedett
érdeklődés tette szükségessé, hiszen
immár nemcsak a nemzetközi kispályástornára nevezett huszonnyolc csapat versengése az esemény. A szintén
hagyományos női és gyerektorna mellé
csatlakozott egy öregfiúktorna, melyen
a harmincnégy év felettiek játszanak,
köztük számos korábbi kiválóság. Ennek a mérkőzéseit szerdán rendezték a

VOK-ban, nyolc csapat részvételével. A
fehérvári kispályás futball ismert arcai
mellett láthattunk a parketten szabadbattyáni, agárdi öregfiúkat, és érkezett
csapat Székelyföldről is.
Ezt követte az RBD-szurkolói kupa, melyen nyolc csapat mérte össze tudását,
köztük a Debrecen – és természetesen
a házigazda VBKE csapata. A szerdai
programban összesen negyven meccs
szerepelt, plusz az említett gálamérkőzés, és még büntetőrúgó-versenyt is
rendeztek. Csütörtökön kezdődik a huszonnyolc csapatos nemzetközi torna.
A négy nap alatt hatvannyolc csapat
mintegy nyolcszáz játékosa összesen
százhuszonöt mérkőzést játszik.
A torna kísérőrendezvényeiről lapunk
egészségügyi és programajánló rovatából tájékozódhat!

Az utolsó idei meccsen is kell még a lendület Kovácstól, Kellertől, Harristől és a többiektől

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika archív

Kikapott a Szombathelytől, a Zalaegerszegtől, a Pécstől, majd a Szolnoktól
is az Alba. Mindezt öt forduló alatt,
vagyis szinte semmi nem sikerült a szezon elején. Na de azóta! Sorrendben a
Kecskemét, a Szeged, a Paks, a Sopron,
a Kaposvár, a Jászberény és a MAFC is
kapitulált az Alba ellen, tehát hétszer
nyertek zsinórban Lóránték.
Persze a nevek elárulják, a legacélosabb
ellenfelek nem a legyőzöttek között
vannak, hiszen a tavalyi első négy he-

15

Az öregfiúk sem öregek, elvégre harmincnégy év az alsó korhatár

A szünet után jön a nagyüzem
Kaiser Tamás

Nem feltétlenül örömteli, amikor szezon közben le kell állni
másfél hónapra, de ez most
már nagyon régóta így van a női
kézilabdázóknál november és
december tájékán a világ- vagy
éppen az Európa-bajnokságok
miatt. Az Alba Fehérvár KC
számára – bár egyre jobb formát
mutatott az ősszel – talán ezúttal
nem jött rosszkor a szünet, mert
ebben a hat hétben volt idő a finomhangolásra, és a sérülteknek
sem kellett újabb tétmeccseket
kihagyni.
„Igazából öt hét volt ez a hat, mert
a Vasas elleni győzelem után kaptak
egy hét pihenőt a lányok.” – kezdte
az Alba Fehérvár KC vezetőedzője, Deli Rita. – „Jól sikerült ez a
mini alapozás. Ugyan sokan nem
voltunk, hiszen többen a válogatottjukkal játszottak, de tovább tudtunk
javítani az erőnléten, illetve taktikailag is léptünk előre. De ez majd
a tétmérkőzéseken mutatkozik meg
igazán. Karácsony előtt a Brassó ellen játszottunk két jó edzőmérkőzést,
közülük a második remekül sikerült.
De kérdés, hogy karácsony után ki,
mennyire lesz ott a pályán fejben,
hiszen ilyenkor, családi körben azért

Fotó: Kiss László archív

November 19-én lépett pályára a bajnokságban az Alba Fehérvár KC. A hathetes szünetet
követően december 30-án az MTK-t fogadják
Deli Rita lányai a Köfém Sportcsarnokban.

Legutóbb, a kupában simán verte az Alba az MTK-t

hajlamosak kizökkenni a lányok.
Piller Kármen pazar volt a Brassó

ellen, de sajnos megsérült. Várjuk
az eredményt, hogy milyen súlyos a

sérülése. Az mindenképpen kedvező, hogy Alexandra do Nascimento
a két felkészülési meccsen már
játszott, és a hétvégi, MTK elleni
bajnokin végre nem csak büntetőkre tudom majd beküldeni. Nincs
még száz százalékos állapotban, de
biztos, hogy hasznos tagja lesz így is
a csapatnak!”
A két gárda, az Alba Fehérvár KC
és az MTK november közepén a
Magyar Kupában már találkozott
egymással. Akkor a Fehérvár
győzött, négy góllal.
„Akkor magabiztos győzelmet arattunk. Most is hasonlóra számítok,
noha tudom, nem könnyű ilyen
hosszú szünet után visszarázódni. A
kupában domináltunk az MTK ellen,
ezt várom szombaton is. Kötelező
nyerni, mert utána jön a feketeleves:
januárban megyünk Siófokra, majd
jön a Győr, és ott lesz még a siófokiak elleni Magyar Kupa-találkozó,
mely egy kifejezetten fontos meccs
lesz! Aztán megyünk még Érdre is
a hónap végén, szóval nagyon erős,
nehéz ellenfelek várnak ránk.” –
mondta el lapunknak Deli Rita.
Az Alba Fehérvár KC a szünetben nem igazolt új játékost, de
erősítést jelent a sérültek vis�szatérése, hiszen Nascimento
mellett Herr Orsolya is elkezdheti a teljes értékű munkát. Hetek
kérdése, és nevezhető lesz. De a
két fiatal, Hudra Enikő és Utasi
Linda is bevethetők lesznek a
folytatásban.

FehérVár
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2017. december 28.

Zenével koronázunk

Újévi illúziók
ÚJÉVI HANGVERSENY
Sikerszámok, trükkök, új feldolgozások,
humor, nosztalgia és Eugen Doga remekművei

Farkas Ferenc
hangversenybérlet

2018. JANUÁR 1.
VÖRÖSMARTY SZÍNHÁZ
HÉTFŐ 17:00 ÓRA

SZÉKESFEHÉRVÁR

Köszöntőt mond DR. CSER-PALKOVICS
Székesfehérvár MJV polgármestere

ANDRÁS

Közreműködik:

SZÉKESFEHÉRVÁR

Jegyár:
2000 Ft, 2600 Ft,
3200 Ft

HAJNÓCZY SOMA

RÁADÁS
KONCERT!

KÉTSZERES BŰVÉSZ VILÁGBAJNOK

ALBA REGIA SZIMFONIKUS ZENEKAR
Vezényel: DUBÓCZKY GERGELY

2018. január 1. 19:30
Vörösmarty Színház

Jegyek kaphatók a www.arso.hu oldalon, a Fehérvári Jegyirodában és a Vörösmarty Színházban
a zenekar új jegypénztárában: Székesfehérvár, Fő utca 8., +36 22 503 503, Nyitva: hétfőtől péntekig 10–18 óráig.

A Fehérvár Televízió műsora december 30-tól január 5-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. 12. 30. SZOMBAT
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Képes hírek – benne minden
egész órakor a Híradó ismétlése
Hírek – ismétlés
Visszatekintő – ismétlés
Az év legfontosabb híreinek
összefoglalója
Kéklámpások a Köztérben
– ismétlés
Ünnepi Fehérvári
beszélgetések – ismétlés
Műsorvezető: Látrányi Viktória.
Vendég: Molnár Krisztián
Ünnepi Fehérvári
beszélgetések – ismétlés
Műsorvezető: Látrányi Viktória.
Vendég: Cser-Palkovics András
Ünnepi Fehérvári
beszélgetések – ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Révész Lajos
Ünnepi Fehérvári
beszélgetések – ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: F. Szegő Krisztina
Ünnepi Fehérvári
beszélgetések – ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: ifj. Major István
Ünnepi Fehérvári
beszélgetések – ismétlés
Műsorvezető: Novák Rita.
Vendég: Vargha Tamás
A tánc világnapja – az Alba
Regia Táncegyüttes gálaműsora
a Vörösmarty Színházban
Székesfehérvári Királyi Napok –
Király Viktor és Bebe koncertje
Hírek – ismétlés
Visszatekintő – ismétlés
Kéklámpások a Köztérben
– ismétlés
Ünnepi Fehérvári
beszélgetések – ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Majoros Andor
és Majoros Róbert
Ünnepi Fehérvári
beszélgetések – ismétlés
Műsorvezető: Látrányi Viktória.
Vendég: Laufer Tamás
Ünnepi Fehérvári
beszélgetések – ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Simon László
Ünnepi Fehérvári
beszélgetések – ismétlés
Műsorvezető: Látrányi Viktória.
Vendég: Steigerwald Tibor
V. Fricsay Richárd Regionális
Katonazenekari Fesztivál
Ünnepi Fehérvári Beszélgetések
Műsorvezető: Schéda Zoltán.
Vendég: Páli Zoltán
Ünnepi Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Törő Gábor
Hírek
Visszatekintő
Az év legfontosabb híreinek
összefoglalója
Esti vers
A szomszéd vár –
turisztikai magazin
Fehérvár Hangja Gála
2017 – ismétlés
Hírek – ismétlés
Visszatekintő – ismétlés
Képes hírek – benne egész
órakor a Hírek ismétlése

2017. 12. 31. VASárnAp

2018. 1. 1. Hétfő

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
09:50 Ünnepi Fehérvári
beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Hagymásy András
10:20 Ünnepi Fehérvári
beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Spányi Antal
10:45 VII. Székelyföldi Varga Sándor
Verstábor – Misztrál-koncert
12:15 Ünnepi Fehérvári
beszélgetések – ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: CserPalkovics András
12:45 Székesfehérvári Királyi
Napok – Koronázási Ünnepi
Játékok, összefoglaló film
13:15 Ünnepi Fehérvári
beszélgetések – ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Molnár Krisztián
13:45 Hírek – ismétlés
13:50 Visszatekintő – ismétlés
14:05 Az eperfa alatt
14:45 XXII. Nemzetközi
Néptáncfesztivál – zárógála
16:40 Alba Fehérvár KC – MTK
kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
18:00 Ünnepi Fehérvári
beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szauter Ákos
18:30 Ünnepi Fehérvári
beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Juhász Zsófia
19:00 Hírek
19:05 Visszatekintő
Az év legfontosabb
híreinek összefoglalója
19:20 Polgármesteri köszöntő
19:25 Fehérvár AV19 – Orli
Znojmo jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
21:05 Szécsi Pá-emlékest
21:30 Virtuózok Gálaest
22:00 Hírek – ismétlés
22:05 Visszatekintő – ismétlés
22:20 Swing show
00:00 Himnusz

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
07:00 Hírek – ismétlés
07:05 Visszatekintő – ismétlés
07:20 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Visszatekintő – ismétlés
10:20 Képes hírek
11:00 A szomszéd vár –
turisztikai magazin
11:30 Mits Jazz Band
12:10 Fehérvár Hangja Gála
2017 – ismétlés
15:20 XVII. Fehérvári
futballfesztivál 2016
16:00 Ünnepi Fehérvári
beszélgetések – ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szauter Ákos
16:30 Ünnepi Fehérvári
beszélgetések – ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Juhász Zsófia
17:00 A szomszéd vár - ismétlés
17:30 A rock bűvöletében –
Color-koncert 2016
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Páli Zoltán
18:30 Székely Kolbásztöltő
Verseny 2017
19:00 Hírek
19:05 Visszatekintő
19:20 Vershúron – Adventi
Versünnep a Misztrállal
20:35 Orka SE karácsonyi
szinkronúszó gála – ismétlés
21:35 Táncvarázs 2017 – Főnix
22:05 Hírek – ismétlés
22:10 Visszatekintő – ismétlés
22:25 Képes hírek – benne egész
órakor a Hírek ismétlése

2018. 1. 2. Kedd
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
07:00 Hírek – ismétlés
07:05 Visszatekintő – ismétlés
07:20 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Visszatekintő – ismétlés
10:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Hírek ismétlése
11:10 A Fehérvár Televízió
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: Schéda
Zoltán. Vendég: Páli Zoltán
17:00 Öreghegyi József, a
Zoltán vendége Lukácsy
József, a Vörösmarty
Társaság alelnöke, közíró
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Egerszegi Zoltán
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! Benne:
Híradó, Esti mérleg, Paletta
magazin, majd rövid hírek
20:15 Seuso kedd – Rejtélyek
nyomában 14. rész
21:30 X. Fehérvári Ének
Nemzetközi Ifjúsági
Énekkari Találkozó 2017
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2018. 1. 3. SZerdA

2018. 1. 4. CSüTörTöK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 Paletta magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
14:50 Fehérvári Titánok
– UTE Erste Liga
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Egerszegi Zoltán
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: Törő
Gábor és Gál Attila
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Honvéd7, Kísérletek a fizika
hőskorából, majd rövid hírek
20:15 Csellómaraton 2017
20:40 Csellómaraton 2017, 1.
rész – Viola da Gamba
és a barokk cselló
21:35 VI. jótékonysági estély 2017
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 Honvéd7 – ismétlés
10:55 Kísérletek a fizika hőskorából
11:10 A Fehérvár Televízió
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. Vendégek: Törő
Gábor és Gál Attila
17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:15 Kísérletek a fizika
hőskorából – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Hagymásy László – Téma:
Családbarát szülészet
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! Benne:
Híradó, Esti mérleg, Bajnokok
városa, majd rövid hírek
20:15 Fehérvár AV19 – Vienna
Capitals EBELjégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: december 31. 19:20 Polgármesteri köszöntő

2018. 1. 5. pénTeK
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 Bajnokok városa
magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
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:
Hagymásy László – Téma:
Családbarát szülészet
17:00 Bajnokok városa
magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: FűrészMayernik Melinda
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:50 Esti vers
19:00 Jó estét, Fehérvár! Benne:
Híradó, Köztér, Turisztikai
magazin, majd rövid hírek
20:35 Csellómaraton 2017, 2.
rész – Bécsi és klasszikus
21:35 A Döntés – mohácsi busók
Székesfehérváron 2017
22:00 Híradó és Köztér – ismétlés
23:00 Képes hírek

