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Kidőlt a karácsonyfa, de jó célt fog szolgálni A Corvinus és az Óbudai 
Egyetem is várja a fiatalokat

Január végéig érvényesek a tavalyi éves bérletek

Bácskai GerGely, lászló-Takács kriszTina 

A szilveszter előtti viharos szél kidöntötte a 
város karácsonyfáját. A hivatásos tűzoltók 
azonnal átvizsgálták a környéket, és megálla-
pították, hogy a fa díszletekre dőlt, nincs alatta 
senki. A fát sajnos jóval vízkereszt előtt el 
kellett vinni a térről, de jó célra hasznosítják: 
szociális tűzifa lesz belőle.

A karácsonyfát nem lehetett vis�-
szaállítani, így a hivatásos tűzoltók 
a Városgondnokság rende�vény- 
és parkfenntartási csoportjának 
munkatársaival és a Fehérvári 
Tűzoltóegyesülettel együtt felaprí-
tották és els�állították. A fa alatt a 
kisvonat alagútja öss�etört, a vona-
tot a�onban épségben hú�ták ki a 
tűzoltók. Komoly kár szerencsére 
nem keletkezett. A hatalmas fából 
szociális tűzifa lesz.
A Humán Közszolgálati Szakbizott-
ság döntése alapján decemberben 
több mint s�á� s�ociálisan rás�oru-
ló családot támogattak a közterületi 
kivágásokból keletkező fával. A 
decemberi tűzifaosztáson Dienesné 
Fluck Györgyi s�ociális tanácsnok 
hangsúlyo�ta, hogy ha marad fa, 
akkor januárban újra lesz tűzifa- 
kis�állítás, vagyis hamarosan újabb 
segítséget kapnak a�ok, akiknek 
szükségük van rá. 
Hét éve állandósult ez a fajta 
segítség Székesfehérváron, így a 
közterületen kivágott vagy kidőlt 
fákat rends�eresen a rás�orultak-

Közeledik a félévzárás a középiskolákban, a 
végzősök pedig hamarosan döntést hoznak 
továbbtanulási terveikkel kapcsolatban. 
Székesfehérváron a Corvinus és az Óbudai 
Egyetem is tart nyílt napot a jelentke-
zésekhez szükséges információkról, az 
induló képzésekről, a választható képzési 
formákról.

Hello.Corvinus, hello.Székesfe-
hérvár, hello.nyílt nap! – a BCE 
folyamatosan fejlődő Székesfe-
hérvári Campusán (Budai út 43.) 
január 12-én, pénteken 9 órától 
az induló négy alap- és három 
mesterszakról, a duális, a nappali 
és a levelező képzésekről tudhat-
nak meg minden információt az 
érdeklődők. A délelőtt folyamán 
szaktájékoztatók, kollégiumtúra, 
villámelőadások és kvíz is lesz.
A� Óbudai Egyetem Alba Regia 
Műszaki Kara (Pirosalma utca 
1-3., 101. előadó) január 15-én, 
hétfőn 10 órakor várja azokat 
a fiatalokat nyílt napra, akik a 
műszaki és gazdasági szakok 
iránt érdeklődnek. Részletes 
tájékoztatást adnak az induló öt 
alapszakról, a duális képzésről és 
a felvételivel kapcsolatos kérdé-
sekről. A nyílt napról az egye-
tem honlapján lehet bővebben 
tájékozódni.

(Forrás: ÖKK)

Személyi sérülés nem történt, a karácsonyfá-
ból tűzifa lett 

Választókerületi programok

Felsőváros
Földi Zoltán
Felsőváros önkormányzati képviselője január 
4-én, csütörtökön 17 órától várja a körzetben 
élőket a Királykút Emlékházban. A Mikszáth 
Kálmán utca 25. szám alatti épület emeletén 
található irodájában 19 óráig lesz elérhető a 
képviselő.

Ráchegy, Köfém-lakótelep, Búrtelep, 
Börgönd
Dienesné Fluck Györgyi
A képviselő január 8-án, hétfőn 15 és 18 óra 
között Olaszi László körzeti megbízottal tart 
fogadóórát az Erzsébet út 12. szám alatti képvi-
selői irodában.
Január 9-én, kedden 17 és 19 óra között pedig 
Lakatos Gábor körzeti megbízottal a Köfém 
lakótelep 1. szám alatt várja a lakosságot.

Fáy- és Almássy-telep, vezér utcák
Deák Lajosné
Fogadóórát tart január 8-án, hétfőn Deák La-
josné. Az önkormányzati képviselő 17 és 19 óra 
között várja a lakókat a Királykút Emlékházban, 
a Mikszáth Kálmán utca 25. szám alatt.

Feketehegy-Szárazrét, Szedreskert
Szigli István
A képviselő páros héten keddenként 13 és 15 
óra között tart fogadóórát a Feketehegy-száraz-
réti Közösségi Központban, 16 és 17 óra között 
pedig a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában 
(Liget sor).
Szintén páros héten keddenként 17.15 és 17.45 
kö�ött a Més�öly Gé�a utcai könyvtárban  
(Garzonház) lesz elérhető Szigli István.

Év elején mintegy hatezer parkolóbér-
letet cserélnek le Fehérváron, melyből 
négyezer a lakossági éves bérlet. Nem 
érdemes az utolsó pillanatra hagyni a 
cserét, mert január végén a tapasz-
talatok alapján igen sokan vannak az 
ügyfélszolgálaton.

Idén sem emelkednek a parkolódíjak

Az idei év első parkolóbérletét Vörös László váltotta ki kedden reggel a Szent Vendel utcai ügyfélszolgálaton

Bácskai GerGely

Január 31-ig érvényesek az éves parkoló-
bérletek Fehérváron, melyek cseréjét már 
decemberben elkezdte a Városgondnokság 
parkolási csoportja.

A városban évek óta nem emelték 
a parkolás árát – a� idén sem. A 
lakossági parkolóbérlet továbbra 
is 3100 forintba kerül egy évre, 
amiből lakásonként kettőt lehet 
igényelni, amennyiben az állandó 
lakcíme is ott van az ügyfélnek, 
ahova a bérleteket kívánja kivál-
tani. Mindöss�e annyi válto�ás 
történt, hogy a III-as várako�ási 
övezetben megszűnt az egy bizo-
nyos parkolóra kiválható bérlet, 
viszont jelentősen csökkent a 
teljes III-as övezetre kiváltható éves 

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!

(17.000 Ft.) és havi bérlet (1.700 
Ft.) ára. A lakossági bérletek és 
a� oktatási inté�mény melletti 
várakozásra jogosító kölyökbérle-
tek ugyancsak a Városgondnokság 
Parkolási Csoportjának ügyfélszol-
gálatán válthatók ki a Szent Vendel 
u. 17/a. alatt. Az ügyfélszolgálat 
hétfőn, kedden és csütörtökön 8 
óra és 15.30 között, szerdán 8 és 18 
óra között, pénteken pedig 8 és 13 
óra között várja az ügyfeleket.
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nak adják, és e�t ki is s�állítja a 
Városgondnokság saját autóival, 
dolgozóinak segítségével. A város 
Szociális Ellátási és Gyermekvé-
delmi Irodája a Székesfehérvári 
Család- és Gyermekjóléti Központ 
valamint a Székesfehérvár Fejlődé-
séért Alapítvány bevonásával méri 
fel a tűzifaigényeket. Az érintettek-
kel mindig előzetesen egyeztetnek 
a kiszállítás időpontjáról.
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Olivér lett az első!

Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte Fojtek Olivért, az új év első babáját és édesanyját

ráBa HenrieTTa  

Újév napján hajnalban született Székesfehér-
váron az idei év első kisbabája. Az egészséges 
kisfiút és édesanyját a város képviselői 
köszöntötték.

A kis Fojtek Olivér január elsején 4 
óra 25 perckor született, 3810 gram-
mal és 52 centiméterrel. Az anyuká-
nak ez már a harmadik szülése volt, 
de így is csodálatos élmény Fojtek-
né Kocsis Rozália szerint. Az édes-
anya elmondta, nem túl kellemes 
dolog a szülés, de a legvégén, ami-
kor már kibújik a baba és rátes�ik 
a� anyukára, a� mindent feledtet. 
Emellett az aranyóra is nagyon szép 
volt, amikor a� apuka is ott lehetett 
a párja mellett. A� anyuka s�erint 
a� ér�és, amikor magáho� ölelhette 
kisfiát, felbecsülhetetlen. 
Az új év első székesfehérvári 
kisbabáját már hagyományként 
minden évben kös�öntik a város 
képviselői. Cser-Palkovics And-
rás polgármester, Horváth-Tan-
csa Ágnes családügyi és Molnár 
Tamás ifjúsági és civiltanácsnok 
látogatott el az újszülött osztályra 
a� édesanyáho� és a kisbabáho�. 
Cser-Palkovics András elmondta: 
Olivér két testvére mellé, iga�án 
szép, nagy családba született, és 
nagy öröm, hogy egés�ségesen. 
Reménykedik benne, hogy e� a� 
év is nagy számú gyermekszüle-
tést hoz Székesfehérváron. Tavaly 
kétezer-ötszáz kisbaba született 
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Mi változik 2018-ban?
ráBa HenrieTTa, szaBó PeTra

Számos dologban változik az életünk az idei 
évben. A parlament és a kormány tavaly alko-
tott és módosított jogszabályokat, így adó- és 
bérváltozások, a nyugdíjrendszert érintő és 
egyéb változások is vannak. A legfontosabbakat 
összeszedtük.

Nő a minimálbér és a garantált 
bérminimum

Január elsejétől ismét magasabb az 
előző évinél a minimálbér. A tavalyi 
bruttó 127 500 helyett idén 138 000 
forint, ami családi kedve�mények 
nélkül 91 770 forintot jelent nettó-
ban. A szakképzettséget igénylő pozí-
ciókban a garantált bérminimum 161 
ezer forintról 180 500 forintra nőtt.

Csökken a szociális hozzájárulási 
adó mértéke

A foglalkoztatókat terhelő szociális 
hozzájárulási adó mértéke két és fél 
s�á�alékkal csökkent. A munkálta-
tónak továbbra is számolnia kell a 
1,5 százalékos szakképzési hozzá-
járulással. A s�ociális ho��ájárulási 
adó csökkentésével párhuzamosan 
a százalékos egészségügyi hozzájá-
rulás (eho), továbbá a kifizető által 
fizetendő ekho is azonos módon 
mérséklődik. Az eho változása ki-

a Szent György Kórházban, és a 
polgármester reméli, idén e� a s�ép 
szám nőni fog. 
Olivér különböző ajándékokat 
kapott a várostól. Horváth-Tancsa 
Ágnes családügyi tanácsnok egy 
csomagot adott át a� édesanyának. 
A baba megkapta a�okat a� ajándé-
kokat, amit minden újszülött kap 
Székesfehérváron. Ez egy babata-

karó, mellé egy húszezer forintos 
Er�sébet utalvány a� édesanyának. 
Emellett – mivel ő az év első babája 
– további ajándékokat is kapott. 
Többek kö�ött kéts�á�e�er forint 
értékű babakötvényben része-
sült Olivér, melynek kamatokkal 
kiegészült összegéhez tizennyolc 
éves korában juthat ho��á. A 
csomagban rövid és hoss�ú ujjú 

bodyk is vannak, illetve Olivér és 
a család kapott egy babakönyvet, 
melyben rögzíthetik a szülők a 
kisfiú fejlődését, és fényképekkel 
gazdagíthatják. A város az újszü-
lött osztálynak is ajándékozott: 
Hagymásy László osztályvezető 
főorvos egy dobozban ruhákat, 
újszülötteknek való kesztyűket, 
pelenkákat vehetett át.

hat egyes cafeteria-juttatások után 
fizetendő közterhekre is, az egyes 
meghatáro�ott juttatások eseté-
ben az adóterhelés 43,66 százalék 
helyett 40,71 százalék lehet.

Emelkedett a nyugdíjkorhatár

A nyugdíj előtt állóknak arra kell 
figyelniük, hogy tovább emelkedett 
a korhatár. Idén 63,5 év, azaz az 
1954-ben születettek mehetnek 
nyugdíjba. A nyugdíjak öss�ege 
kedvezően változott, három száza-
lékkal emelkedtek, a nyugdíjmini-
mum összege maradt 28 500 forint.

Terrorellenes intézkedések

A� alapfokú oktatási inté�ményeknek 
(iskolák, óvodák) idén júniusig terror- 
ellenes inté�kedési tervet kell kés�í-
teniük. Az intézményeknek azt kell 
öss�eírniuk, hogy vés�hely�et esetén 
milyen inté�kedéseket ho�nának. 
A kormány s�erint erre a foko�ott 
terrorveszély miatt van szükség.

Áfacsökkenések

Újra csökkent, tizennyolcról öt 
százalékra mérséklődött az inter-
net-s�olgáltatás áfája. Néhány élel-
mis�er áfája is csökkent. A fogyas�-
tási célú halak, a há�i sertés vágási 

melléktermékei és a belsőségek (így 
például a �sírs�alonna és a máj) áfa-
kulcsa hus�onhét helyett már csak öt 
s�á�alék. A� éttermi s�olgáltatások 
tavalyig tizennyolc százalékos adó-
kulcsa ugyancsak öt s�á�alék lett, 
vis�ont beve�ették a négy s�á�alékos 
turi�musfejles�tési ho��ájárulást.

Magunk hívjuk a kéményseprőt

A családi házban élők január elsejét 
követően nem kapnak értesítést a 
kéményellenőrzés időpontjáról. A 
kéményseprő az ingatlantulajdonos 
ke�deménye�ésére érke�ik és vég�i 
el az előírt feladatokat. A lakó tehát 
szabadon egyeztetheti a területi 
szolgáltatóval – köztük a katasztró-
favédelemmel – az ellenőrzés idő-
pontját, és nem függ a szolgáltató 
rendjétől. A kéményseprők megren-
delés alapján dolgo�nak, a lakosság 
körében továbbra is ingyenesen.

Családokat érintő változások

Január elsejével elindult a Köldökzsinór 
Program, mely azokat érinti, akiknek 
magyar gyermeke külföldön születik 
meg. Ezen szülők is jogosulttá válnak 
az egyszeri 64 125 forintos anyasági 
támogatásra és a Babakötvényre.
Nő a gyed valamint a diplomás 
gyed maximális összege. Előbbi 

eléri a bruttó 193 200 forintot, míg 
az utóbbi az alapképzésben részt 
vevő hallgatóknál 96 600 forintra, 
a mesterképzésben résztvevők 
esetében 126 350 forintra emelkedik. 
Egyről két évre, a duplájára emelték 
a diplomás gyed időtartamát, így 
akár másfél millió forintnyi több-
lettámogatást is kaphatnak a�ok, 
akik az egyetem, főiskola alatt vagy 
annak elvégzése után egy éven belül 
vállalnak gyermeket.
Az idei évtől a gyermekvállalás 
csökkenti a hiteltartozást: a gyermek 
várásakor a� édesanya diákhitelének 
törlesztését felfüggesztik, a második 
gyermek vállalása esetén a tarto-
�ás felét, a harmadik vagy további 
gyermek vállalásánál pedig a teljes 
tarto�ást elengedik.
A jel�áloghiteles családok tarto�ása 
a harmadik, a negyedik és a� ötödik 
vagy további gyermek megszületése 
esetén gyermekenként egy-egy millió 
forinttal csökken.
Több pén�t kapnak ké�he� a�ok is, 
akik állandó és tartós gondozásra 
szoruló súlyosan fogyatékos vagy 
tartósan beteg tizennyolc év alat-
ti emberek gondo�ását, ápolását 
vég�ik. A� ápolási díj alapöss�ege öt 
százalékkal emelkedik, a tartósan 
beteg gyermeküket legalább húsz 
éven át otthon ápolók számára pedig 
új támogatási forma lesz elérhető.
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Városi szilveszter

Ezrek köszöntötték az új évet a belvárosban

A tűzijáték az idén is méltó volt az évzáróhoz

A három grácia a színpadonAz út 2018-ba vezet!

Vakler lajos

December 31-én újra hanggal, fénnyel és jókedvű emberekkel telt meg a belváros: több ezren 
köszöntötték a 2018-as esztendőt a Zichy liget színpada előtt. Idén ötödik alkalommal rendezték 
a Magyar Király Szálló előtti téren a Városi szilvesztert. Az est első fellépője, a J.A.M. Showband 
fergeteges muzsikával alapozta meg a hangulatot, majd a Fehérvár Hangja tehetségkutató verseny 
két kiválósága, Papp Rebeka és a győztes Ferenczy-Nagy Boglárka varázsolta el az ünneplőket. 
Éjfél előtt érkeztek a szilveszter sztárvendégei: Jónás Andrea, Brunner Márta és Váradi Eszter 
Sára idézték meg a hetvenes, nyolcvanas, kilencvenes éveket, majd a Himnusz és a tűzijáték után 
következhetett a buli, kivilágos virradatig.
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Szerencsehozó lencse újévkor

Több mint ezer adag lencse talált gazdára az új év első napján

Vakler lajos

Újévi illúziók és Virágkeringő

Nem látta még a szimfonikusok videoklipjét? Most megnézheti telefonjával! Nem kell mást tennie, mint az ingyenesen letölthető layar 
applikációt elindítja, a telefonját a kép fölé tartja, rákattint a képre, és már indul is a videó. A Székesfehérváron forgatott Virágkeringőt a 
Fehérvár Médiacentrum alkotócsapata készítette, és a zenekari tagokon kívül sok-sok fehérvári felfedezheti magát benne.

Vakler lajos

A hagyományokhoz hűen a városvezetés szeren-
csehozó lencsével várta a fehérváriakat 2018 
első napján. Az Alba Plaza előtti téren idén is 
ott volt a város apraja-nagyja.

A magyar hagyományokho� híven 
január elsején szerencsehozó  
lencsefőzelékkel és jófajta sült 
kolbáss�al várta a városve�etés a 
székesfehérváriakat az Alba Plaza 
előtti téren. A több mint ezer adag 
finomságot a honvédség s�akácsai 
kés�ítették. A lencselakoma 2013-
ban, a Szent István-emlékévben 
indult, azóta minden évben Vargha 
Tamás országgyűlési képviselő 
és Cser-Palkovics András polgár-
mester, a� alpolgármesterek és a 
képviselő-testület tagjai szolgálják 
fel a� újévi étket. 
A város vezetői számára ez a talál-
kozó egy olyan közösségformáló 
esemény, ahol kötetlen bes�élge-
téssel indulhat a� újév – emelte 
ki köszöntőjében a polgármester: 
„2013-ban, a Szent István-emlékév 
keretében gondoltunk arra, hogy illő 
lenne egy szép magyar hagyományt 
megidézve indítani az új esztendőt, 
hiszen a lencse a szerencse és a 
bőség egyik szimbóluma. Mára ez 
helyi hagyománnyá vált. Minden 
évben egyre többen jönnek el, örülök, 

A Vörösmarty Színházban köszöntötte az Alba 
Regia Szimfonikus Zenekar az új évet. Siker-
számok, új feldolgozások, humor, nosztalgia és 
Eugen Doga remekművei köszöntötték az ünneplő 
közönséget a tradicionális újévi koncerten, és 
itt mutatták be elsőként a Fehérvár Médiacent-
rum Virágkeringő című videoklipjét a zenekar 
közreműködésével.

Az elmúlt évekhez hasonlóan 
Cser-Palkovics András köszöntőjé-
vel kezdődött, majd a polgármester 
vezényletével folytatódott az Alba 
Regia Szimfonikus Zenekar Újévi 
illúziók című hangversenye: „Szép 
hagyomány, hogy az új évet koncerttel 
kezdjük a Vörösmarty Színházban. Az 
Alba Regia Szimfonikus Zenekar évről 
évre megadja a lehetőségét és a keretét 
annak, hogy elindítsuk az esztendőt, 
és boldog, békés új évet kívánjunk 
egymásnak, városunknak. S mindezt 
a kultúra eszközével, a kultúra mással 
össze nem hasonlítható erejével tehet-
jük meg.”
Az Alba Regia Szimfonikus Zene-
kar Dubóczky Gergely karmester 
ve�ényletével csodákkal, vará�slattal 
és s�ínes, könnyed, de tartalmas 
programmal várta a közönséget: 
„Igazán színes kavalkádot tártunk 
a közönség elé: klasszikus polkák és 
keringők, káprázatos bűvészmutatvá-
nyok, a Virtuózok rendkívül tehetséges 
harmonikaművésze, Demenív Mihály, 
és nem feledkezhetünk meg Eugen Doga 
különleges kompozícióiról sem.”
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A koncert dís�vendége a s�ékes-
fehérvári kötődésű Eugen Doga 
UNESCO-díjas moldáv zeneszerző 
volt. Moldova világhírű művészé-
nek az édesapja Székesfehérváron, 
a Béke téri katonatemetőjében 
nyugs�ik, a koncerten pedig ennek a 
kötődésnek köszönhetően hangzot-
tak fel Doga remekművei, köztük 
a népszerű Gramofon-keringő és a 

Szerelem keringője is. A zeneszerző 
nemcsak rés�t vett a rende�vényen, 
de �ongorán is játs�ott a klass�ikus 
�ene s�erelmeseinek. 
Hajnóczy Soma kétszeres bűvész-
világbajnok trükkökkel és a rá 
jellemző humorral jelentkezett a 
nívós zenei rendezvényen: az újévi, 
felszabadult hangulatú, sok külön-
legességet felvonultató program 

kö�ben vará�solta el a kö�önséget. 
A koncerten bemutatták a�t a filmet, 
mely László-Takács Krisztina rende-
�ésében, a Fehérvár Médiacentrum 
munkatársai közreműködésével 
az Alba Regia Szimfonikus Zene-
kart népszerűsíti, Székesfehérvár 
vará�slatos hátterével. A� alkotással 
a koncerten találkozhattak először a 
klasszikus muzsika kedvelői.

Videózzon az újságból!
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hogy ma is minden eddiginél többen 
vagyunk. Ezer adag étel készült, de 
biztos elfogy, hiszen ha körbené-
zünk, itt van a város apraja-nagyja. 

Családok, barátok, ismerősek jöttek 
el, egy jót beszélgetnek, boldog új 
évet kívánnak egymásnak. Fontos, 
hogy az emberek szeressenek itt élni, 

foglalkozzanak egymással, nyújtsanak 
segítő kezet, ha a szükség úgy kívánja. 
Ez a találkozó ennek a törekvésnek a 
szimbóluma.”
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Tilos a petárdázás!

December 28-án megjelent lapszámunk hatodik oldalán a szilveszteri piro-
technikai eszközök használatáról szóló cikkünk helytelen volt. A Novák Rita 
interjújában szereplő információk Kreizinger Kornélia címzetes rendőr al-
ezredes nyilatkozata alapján helytállóak voltak, a petárda kifejezés utólag, 
a szerkesztő által került a cikkbe a pirotechnikai eszközök gyűjtőneveként, 
sajnos helytelenül, hiszen petárdát birtokolni és használni Magyarország 
területén mindenkor tilos, így szilveszterkor is. Elnézést kérünk olvasóinktól 
a pontatlanságért!

A Magyar Szakszervezeti Szövetség aktivistái jelenleg gyűjtik a december 
24. munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló népszavazási kezdeménye-
zéshez az aláírásokat. Az új munkaszüneti nap ügye a Versenyszféra és a 
Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) ülésein is napirenden van.

Pihenőnapok 2018-ban, 
a hozzájuk tartozó 

áthelyezett munkanapokkal
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Eljött a hosszú hétvégék éve

A karácsonyi ajándékok visszaváltásáról Megindulhat a halfogyasztás

„Csak amit igazából látok”

Nem mindig azt kapjuk, amire vártunk Az európai átlaghoz képest még mindig kevés halat fogyasztunk

Gorsiumban készült fotóit komoly előkészületek előzték meg: Gelencsér Ferenc a kövek fényvi-
szonyait egy teljes hétig figyelte, mielőtt elkattintotta az első fotót

koVács V. orsolya DáViD renáTa

lászló-Takács kriszTinaIdén több hosszú hétvége lesz, mint 
tavaly: összesen kilenc, azonban ezek 
közül sokat le kell dolgozni szomba-
ton.

A hoss�ú hétvégékbe, nem 
ünnepnapra eső pihenőnapo-
kat hat s�ombaton kell majd 
ledolgozni jövőre: november 
10. kivételével a pihenőnapot 
megelőző időszakban. Így a 
rövid hetek és hoss�ú hétvé-
gék mellett hat hoss�ú héttel 
is számolhatunk a következő 
évben.
Három- vagy négynapos hét-
végére esik majd március 15., 
húsvét, május 1., pünkösd, 
augusztus 20., október 23., 
november 1. és s�ilves�ter/
újév, karácsonykor pedig a� 
év leghoss�abb, ötnapos hét-
végéje les�.

Kettőt kaptunk belőle, nem jó a méret vagy egysze-
rűen csak nem tetszik? Lássuk, milyen feltételekkel 
lehet visszacserélni a karácsonyi ajándékokat!

Minőségileg kifogástalan terméket 
(csak a�ért, mert nem tets�ik a 
színe, vagy nem megfelelő a méret) a 
kereskedő nem köteles kicserélni – 
tájékoztat honlapján a fogyasztóvé-
delem. Üzletpolitikai és fogyasztóba-
rát szempontokból azonban dönthet 
úgy a vállalkozás, hogy az ünnepe-
ket követően lehetőséget biztosít az 
ilyen termékek cseréjére, vételárá-
nak levásárlására. Hogy e�t med-
dig biztosítja az üzlet, csak a saját 

Folytatódik az élelmiszerek 2014-ben kezdő-
dött áfacsökkentése, így január elsején a hal 
áfája huszonhétről öt százalékra mérséklődött. 
Szakértők szerint a magyarok halfogyasztása 
emelkedik, és az utóbbi években visszaeső 
haltermelés legalább a tíz évvel ezelőtti szintre 
emelkedhet.

Mi, magyarok szeretjük a halat, de 
már évek óta keveset fogyasztunk 
belőle. Ez azonban most változhat! 
A folytatódó áfacsökkentésnek 
köszönhetően a fogyasztásra szánt 
hal és az abból készült félkész 
termékek áfája csökkent. A s�akma 

Érdy János-emlékérmet kapott Gelencsér 
Ferenc fotóművész. A város elismerését szerda 
délután Cser-Palkovics András polgármester 
adta át az éppen hetvenegyedik születésnapját 
ünneplő alkotónak.

Gelencsér Ferenc fotóművész 
elkötelezett, magas művészi szín-
vonalú dokumentációjával sokat 
tett a Nemzeti Emlékhely méltó 
bemutatásáért. 1964 óta több mint 
ötven évig volt a Szent István Király 
Mú�eum munkatársa. Egyéni 
látásmódját számtalan kiadvány 
őrzi. Szakmai alázata, hitelessége a 
magyar fotográfia kiemelkedő egyé-
niségévé teszi választott szakterü-
letén. A polgármesteri gratulációt 
követően kötetlen beszélgetéssel 

elhatáro�ásán múlik, e�ért érdemes 
már vásárláskor érdeklődni, hogy az 
adott üzletben van-e erre lehetőség 
és meddig. Célszerű írásban is kérni 
az erre vonatkozó tájékoztatást – 
például a blokkra ráíratni. 
Ha egy online rendelt ajándék a 
szentestét követően érkezett meg, a 
fogyasztók a termék kézhezvételétől 
számított tizennégy napon belül 
indoklás nélkül elállhatnak a vásár-
lástól. Az elállási szándékot már a 
termék kézhezvétele előtt is be lehet 
jelenteni, így még a későn érkező 
csomag átvételét megelőzően is. 
Amennyiben a terméket átves�i, úgy 
elállás esetén a termék viss�ajuttatá-
sának költsége a fogyasztót terheli.

várakozása szerint ez elő fogja segí-
teni, hogy halból – főleg a magyar 
halból – többet fogyasszunk. 
A Magyar Akvakultúra és Halás�ati 
Szakmaközi Szervezet elnöke la-
punknak elmondta, hogy a� 1990-es 
évekhe� képest ma már sokkal több 
halat fogyas�tunk. Lévai Ferenc úgy 
fogalmazott: „Ugyan a termelőknek 
nincs ráhatása az értékesítésre, de úgy 
tűnik, a fogyasztói árak tíz-tizenöt szá-
zalékkal lesznek alacsonyabbak.” Ho�-
zátette: az is kedvező hozadék lehet, 
hogy a horgás�ok hús� s�á�alékkal 
több halat tudnak majd venni, mint 
eddig, e� pedig a haltenyés�tés s�á-
mára lesz kihívás a későbbiekben. 

elevenítették fel a mú�eumi évek 
tapas�talatait, élményeit, a hivatás 
maradandó emlékeit.
„Mi a fény írói vagyunk, fény nélkül 
nem lehet.” – a fotóművész a Vízenjá-
ró című, a körösfeketetói őszi erdélyi 
vásár idején készült képét mutatta 
meg, a hozzá kapcsolódó történet-
tel: „Egymás mellett ültünk fotósok, 
filmesek, elég sokan, amikor megjelent 
ez a leány fekete ruhában, és októberben 
mezítláb ment be a Körösbe, ellenfény-
ben. Azonnal szíven ütött a látvány, és 
lefényképeztem. Később a velem ott lévő 
barátaim azt kérdezték, hol készítettem a 
fotót… Ettől lesz valaki művész. Lefény-
képezni nem tudok mindent, csak amit 
igazából látok!” – fogalma�ott Gelen-
csér Ferenc a művészi látásmódról és 
a sok mindent meghatározó érdeklő-
désről.                           (Forrás: ÖKK)
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március 10., szombat – munkanap
március 16., péntek – pihenőnap
április 21., szombat – munkanap
április 30., hétfő – pihenőnap
október 13., szombat – munkanap
október 22., hétfő – pihenőnap
november 10., szombat – munkanap
november 2., péntek – pihenőnap
december 1., szombat – munkanap
december 24., hétfő – pihenőnap
december 15., szombat – munkanap
december 31., hétfő – pihenőnap
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Az önvizsgálat

Az emlők önvizsgálatát havonta 
célszerű elvégezni. Ezt jó, ha 
lehetőleg ugyanabban az időben 
tesszük, közvetlenül a menstruáci-
ós ciklus vége után. Álljunk tükör 
elé, és tegyük csípőre a kezünket! 
Tekintsük meg az emlőket, különös 
figyelmet fordítva a bőr válto-
zására (bőrpír, duzzanat, redők, 
horpadás, ráncosodás), illetve a 
mellbimbó állapotára (behúzódás, 
hámlás, váladékozás). Emeljük 
fel két karunkat a fejünk fölé, és 
figyeljük meg, van-e változás a 
látványban vagy a körvonalakban. 
Ezután tapintással vizsgáljuk 
meg a mellünket álló és fekvő 
helyzetben is. Ennek háromféle 
módszere ismert: a hullámvonalas, 
a körkörös és a cikkelyekben való 
kitapintás. Bármilyen elváltozás 
észlelésekor érdemes haladéktala-
nul orvoshoz fordulni! Ne feledjük: 
az időben felfedezett mellrák 
gyógyítható!

Szánjunk a vizsgálatokra időt!

Kötelező és ingyenes lesz!

A mammográfiás vizsgálat csak a negyvenöt év feletti hölgyek esetében mutatja ki, ha baj van. 
A fiatalabbaknál az önvizsgálat segíthet.

Kötelező és ingyenes lesz a bárányhimlő elleni védőoltás

láTrányi VikTória

láTrányi VikTória

A mellrák az egyik legfélelmetesebb női 
betegség, mely hazánkban is sokakat érint. A nők 
körében a vezető daganatos megbetegedés az 
emlőrák. Az időben felfedezett emlőrák majdnem 
teljesen gyógyítható. Ennek első és elenged-
hetetlen feltétele negyvenöt éves kor felett az 
emlőszűrésen való részvétel, fiatalabb korban 
pedig a rendszeres önvizsgálat. Hívunk, jöjj, 
mert késve késő! – ezzel a felszólítással várja 
a fehérvári hölgyeket szűrésre a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya.

A meghívásnak érdemes eleget 
tenni, mert a szűrés életet menthet! 
A�ok a s�ékesfehérvári, negyvenöt 
és hatvanöt év kö�ötti ass�onyok 
kapnak névre szóló levelet, akik az 
elmúlt két évben nem vettek rés�t 
emlőszűrésen. A mammográfiás 
szűrőállomás a Szent György Kór-
ház radiológiai szakrendelésén, a 
Hunyadi utcában működik. A ren-
delési idő hétfőn, pénteken reggel 
fél nyolc és délután egy óra között 
zajlik, míg kedden, szerdán és csü-
törtökön reggel fél nyolctól egészen 
délután öt óráig tart. Nemcsak 
azokat a nőket várják mammográfi-
ás vi�sgálatra, akik most kapták 
meg meghívójukat, hanem azokat 
is, akik korábban vették ké�he� a 
levelet. A meghívólevélen szereplő 
időpont a következő telefonszá-

Hazánkban mintegy harmincöt-negyvenezren 
fertőződnek meg bárányhimlővel minden esz-
tendőben. A bárányhimlő rendkívül ragályos 
betegség. Cseppfertőzéssel terjed. A betegség 
lappangási ideje tíz és huszonegy nap között 
mozog. A beteg már az első napokban is fertőz. 
A betegséget csak azok kerülhetik el, akik 
védőoltást kaptak vagy már voltak bárányhim-
lősek – ezért tartják a gyerekek betegségének. 
Az elmúlt év végén jelentek meg a híradások 
arról, hogy kötelezővé teszik a bárányhimlő 
elleni védőoltást a Nemzeti Immunizációs 
Programban. Ezzel drasztikusan csökkenhet 
a bárányhimlős megbetegedések száma, és 
járványokat lesz képes megszüntetni a most 
kötelezővé és térítésmentessé váló védőoltás. 

Az MTI beszámolójából az is kide-
rült, hogy emellett az egészségügyi 
dolgozók számára kötelező lesz 
a kanyaró elleni immunstatus, és 
szükség esetén ők is ingyen oltást 
kapnak. Az Emberi Erőforrások 
Minis�tériuma s�erint a bárány-
himlő elleni vakcinák beadása 
a jelenlegi védőoltási naptárba 
úgy illeszthető be a legjobban, ha 
a� oltási soro�at két rés�letének 
beadása 15 és 18 hónapos életkor-
ban, egy másik kötelező oltással 
egy időben történik. A szaktárca 
s�erint a�okban a� ors�ágokban, 
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mon módosítható: 20 387 7996. Itt 
egyébként további tájéko�tatás is 
kérhető. 
Az emlőrákot eredményes ke-
�elése érdekében jobb minél 

hamarabb felismerni! A kisebb 
elválto�ások még nem tapintha-
tók, azonban a mammográfia már 
kimutatja. Különösen veszélyez-
tetettek azok a nők, akiknek 

a családjában már előfordult 
megbetegedés, illetve ha a� egyik 
emlőnél már volt műtét rákos 
elválto�ás miatt. Fontos a rends�e-
res önvi�sgálat is!

ahol a� oltási rendbe illes�tették 
a bárányhimlő elleni vakcinát, az 
éves megbetegedések s�áma nyolc-
van-kilencven s�á�alékkal csök-
kent. Hasonló arányban, mintegy 
nyolcvan s�á�alékkal lett alacso-
nyabb a kórházi ápolások száma, 
és hatvan s�á�alékkal csökkent a� 
orvosho� fordulások s�áma. 
Lapunk korábban megkérde�te 
Müller Cecília megyei tisztifőor-
vost a bárányhimlő elleni védőol-
tás jelentőségéről. A szakember 
a Fehérvár magazint arról tájé-
koztatta, hogy a vakcinát azelőtt 
érdemes beadatni a kicsiknek, 
hogy nagyobb közösségbe kerül-
nének. Az infektológusok szerint 
tévhit, hogy a bárányhimlőn át kell 
esni, his�en a betegség akár súlyos 
szövődményekkel és kórházi 
ke�eléssel is járhat. A kö�össég-
be kerülő gyermekek mellett a 
bárányhimlő a várandós nőkre, 
a többgyermekes családokra és 
a fertőzésen eddig még át nem 
esett felnőttekre is veszélyes. A 
felnőttkori bárányhimlő ráadásul 
rends�erint súlyosabb lefolyású, és 
a szövődmények előfordulásának 
kocká�ata is nagyobb. E�ért a gyer-
mekvállalást tervező, a betegségen 
át nem esett fiatal nők és párjuk 
s�ámára is ajánlott a� immuni�á-

ció. A terhesség időszaka alatt a 
védőoltás beadása ellenjavallt. 
A betegség egyébként hőemelke-
déssel, torokfájással, köhögéssel, 
ross� kö�ér�ettel, étvágytalan-
sággal és gyengeséggel kezdődik. 
Majd viszkető piros pöttyök 
jelennek meg a beteg testén és 

nyálkahártyáin. Ezek hólyagokká 
alakulnak, majd a kifakadás után 
hegesednek és kiütésekké válnak. 
Bizonyos esetekben súlyos szövőd-
mények alakulhatnak ki. Magyar-
országon a bejelentett fertőző 
betegségek felét a bárányhimlő 
adja. 
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Fehérvár 2017 – mi ilyennek láttuk!

Sajttól kerek a világ

Az év első sikersztorija: a hajós révbe ért Minnie egér farsangkor sem maradt otthon

Jóból is megárt a sok(k) – Hetedhét Játékfesztivál Döntsenek a busók!

Versöröm – a Fehérvári Versünnep döntősei

Minőség-ellenőrzés hazai levegővel – kol-
básztöltő-fesztivál Fehérváron

„Szakálla van, mégis terhes, negyven pontért 
bármit megtesz!” – a bolondballagás legmar-
kánsabb szereplői „Szovjetunióból jöttem, mesterségem címere...” – életkép a bolhapiacról

lászló-Takács kriszTina

Az újság szeme az objektív, ami mögött fotósaink egész évben keresik az expozícióra méltó törté-
néseket. Szerencsére ezekből tavaly sem volt hiány, a kihívás számunkra inkább az volt, hogy az 
ötvenkét lapszámra visszatekintve csupán két oldalra szűkítsük 2017-es képösszeállításunkat. Íme, 
a Fehérvár magazin fotókrónikája az elmúlt évről!

Horoszkóp
Január 4. – január 10.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ahol bizony nincs ideje teketóriázni, az a munka. Szin-
te azonnal belekerül ismét a pörgésbe. A jó hír az, hogy 
már az év elején elismerésben részesülhet, ami nem 
csak arra fogja ösztönözni, hogy a munkahelyén, ha-
nem hogy az élete többi területén is megéri igyekezni. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Testileg és lelkileg is üdének érzi magát, úgy véli, 
akármilyen kihívással képes lenne szembenézni. Azért, 
ha nem szeretné, hogy hirtelen pukkanjon a nagy ener-
giával teli lufija, akkor kicsit lassítson le és ossza be az 
erejét, hogy mindennap ugyanolyan jól teljesíthessen! 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ha saját üzlete van, akkor igazán Önre mosolyog a szerencse, 
mert a maga tempójában kezdhet visszaszokni a mindennapok-
ba. Ám ha nem így van, akkor kénytelen lesz erőt venni magán, 
mert már a héten érkeznek az újabb kihívások. Ügyeljen rá, 
hogy a dekoncentráltsága ne okozzon kellemetlenségeket!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Nagy reményekkel veti magát az új évbe. Már az első 
héten is aktív és energikus lesz. Azért nem árt, ha lelas-
sít, nem valószínű, hogy az első héten már sikerül meg-
váltania magát, inkább szép lassan igyekezzen felépíteni 
az életét, és kikövezni az utat a tervei megvalósításához!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Mielőtt bármilyen fontos döntésre is jutna, illetve már cse-
lekedne, nem ártana előtte megvitatnia a terveit a kedve-
sével, nehogy úgy érezze, kimarad valamiből. Mostanában 
amúgy is figyelmetlen lehet, annyira leköti a saját világa, 
hogy megfeledkezik a kedvesével kapcsolatos dolgokról.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Nem fog lazsálni, keményen odateszi magát a munkában. Már 
az első napokban érezni fogja, hogy sok teher nyomja a vállát, 
mert a felettesei várták, hogy visszatérjen az aranytojást tojó 
tyúk. Mikor úgy érzi, eljött az ideje, nyugodtan említse meg 
nekik a fizetésemeléssel kapcsolatos elképzeléseit!
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Egy csónakban Áder Jánossal

Egy fehérvári kisfiú, aki mindent tud a királyokról

Angyalok koronáztak a Nemzeti Emlékhelyen

Megtaláltuk és szóra bírtuk a fehérvári juhászt Mindenki otthont keres – állatok karácsonya

Junior öttusa-világbajnokság Fehérváron, 
Varga Eszter két érmével

Ez a fotó címlapunkon kapott hideget, mele-
get, de mi nagyon szerettük!

Megcsodálhattuk az ókori Pannónia hazatért 
kincseit

Mindig lehet újrakezdeni – ezt tanultuk Tuboly 
Róbert autószerelőtől

Négy év után újra bajnok az Alba!Királyi Napok: az utolsó sisakigazítás fellépés előtt

Fotók: nzp, Simon Erika, Kiss László

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Sajnos eddig volt lehetősége pihenni, most már ideje visz-
szaszoknia a mindennapokba! Érthető, ha még fáradt, egy 
kissé bódult az ünnepek varázsától, sokan el is fogják nézni 
Önnek, hogy még nem sikerült visszaszállnia a földre. Úgyis 
be fog indulni az élet, és kénytelen lesz magához térni.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Lehet, hogy a dolgok meg fognak változni az életében, 
de Ön bizony nem áll rá készen! Most is, mint mindig, 
főleg az anyagiak érdeklik, és nem is csoda, mivel jelen-
leg nem túl fényes a helyzete, és nem ártana mielőbb 
orvosolnia az anyagi gondjait.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Törekedjen arra, hogy amit csinál, azt valóban jól csinálja, 
ezért ne is vállaljon el plusz lehetőségeket, még akkor se, 
ha szép ígéretekkel kecsegtetik. Amennyiben teheti, ha-
lassza el a döntést vagy kérjen egy kis időt, de nem sok jó 
sülhet ki abból, ha a héten szeretne karrierrel kapcsolatos 
döntést hozni. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Minden jól alakul a szerelmi életében, aztán egyszer csak bumm, 
kitör egy hatalmas vita, amit nagyon meg fog később bánni, mert 
meggondolatlanul dobálózhat a szavakkal. Ha akkor nem tesznek 
pontot a végére és törekednek a békülésre, akkor a héten már 
kevés esélye lesz annak, hogy szóba álljanak egymással.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Az új év beköszöntével készen áll a változásokra és arra, 
hogy változtasson. De csak annyit ígérjen meg magának 
és másoknak, amennyit valóban képes is lesz betartani! 
Nem jellemző Önre, hogy álmodozó lenne, de a héten 
mégis inkább előtérbe kerülnek az álomszerű elképzelései.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Munkahelyén érezhetően megbecsülik és tisztelik Önt. Még 
az is lehet, hogy már a héten előléptetik. Használja ki a ba-
rátságos és nyugodt légkört, ami így az ünnepek után van, 
és igyekezzen felfrissíteni a kollégáival ápolt barátságát!
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A Barátság mozi műsora

Látogatható kiállítások

Jótékonysági estély és diákbál
Programok január 6-tól 14-ig

szaBó PeTra

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

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!

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

www.treningstudio.hu • treningstudio@treningstudio.hu

E-
00

03
52

/20
14

Induló OKJ tanfolyamaink:
(E-000352/2014/A009-011) 

• Targoncavezető
• Emelőgépkezelő

• Földmunkagép kezelő
SAJÁT GÉPPARKKAL RENDELKEZÜNK!

Tanulási Tanfolyam 
a tanulás megtanulható. 

Elérhetőségek:
06 30 911 71 09 
morez50@gmail.com

Január 6.
VII. Székesfehérvári Jótékonysági Estély
19 óra, Hotel Magyar Király
A borárveréssel egybekötött karitatív ese-
ményen ismét Miklósa Erika Kossuth-díjas 
operaénekes működik közre, a programot 
Lengyel Zsófia válogatott paratriatlonista 
fogja konferálni. Köszöntőt mond Cser-Palko-
vics András polgármester. A� est bevételével 
a Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított 
Otthont támogatják. További információ: 
Tourinform Iroda, Hotel Magyar Király.

Január 7.
A macskacicó
11 óra, Igéző
A Bábuci Bábszínház előadása.

Január 9.
Zentai-iskolanyitogató
17 óra, Zentai úti Általános Iskola
Nagycsoportos óvodásokat és szüleiket 
várják a Zentai úti Általános Iskolában isko-
lanyitogató foglalkozásokra!

Január 11.
Arany János-balladaest
17.30, Szent István Hitoktatási és Művelődési 
Há�
Lá�ár Csaba Jé�usa ke�ében kés� a kegyelem 
című Arany János-balladaestje. Gitáron Laczó 
Zoltán Gábor működik közre. Az estet Zichy 
Mihály vetített, a balladákat értő módon 
ábrázoló illusztrációi színesítik. Az előadás 
az Arany János születésének kétszázadik 
évfordulója alkalmából meghirdetett emlékév 
programja.

Közéleti és kulturális szalon
18 óra, Zsolt utcai Közösségi Ház
Az érdeklődők megtekinthetik a „...nyugtas-
son a Donnak zúgása” című dokumentumjá-
tékot a magyar királyi 2. hadsereg emlékére. 
Írta: Szabó József János. Előadják: Meleg 
Vilmos és Molnár Julianna, a Nagyváradi 
Szigligeti Színház művészei és a dabasi Áldos 
Színpad tagjai.

Január 12.
Kisvakond – bábelőadás
17.30, Köfém Művelődési Ház
Bábjáték egy felvonásban.

Városi diákbál
18.45, Szent István Hitoktatási és Művelődési 
Há�
Immár negyeds�er rende�ik meg a Városi diák-
bált, ahol Székesfehérvár különböző iskoláiba 
járó diákok találkozhatnak egymással, és a báli 
hagyományoknak megfelelően szórakozhatnak. 
Zenél a 21 gramm, a Fantom zenekar és Dj. 
Revolution.

Január 13.
Galamb- és kisállat-kiállítás
8 óra, VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési 
Há�
8 és 14 óra között várja a látogatókat a galamb- 
és kisállat-kiállítás a V-061 Alba Regia Galamb- 
és Kisállat-tenyésztő Egyesületet szervezésében. 
A hagyományos seregs�emlén dís�baromfikat, 
díszmadarakat, galambokat és különleges ki-
sállatokat láthatnak az érdeklődők. A program 
vasárnap folytatódik, akkor 8 és 14 óra között 
tekinthetik meg az állatokat az érdeklődők.

Rekviem a Don hőseiért
14 óra, Vörösmarty terem (Kossuth utca)
Vers- és prózamondó versenyt tartanak közép-
iskolás diákok és felnőttek részvételével a doni 
áttörés hetvenötödik évfordulója emlékére. A 
zsűri tagjai: P. Maklári Éva, Bobory Zoltán és 
Cserta Gábor. Az esemény fővédnöke Vargha 
Tamás országgyűlési képviselő.

Újévi táncház
Tánchá�
17 óra: Kézműves foglalkozás Gulyás Antalné 
szövő népi iparművész irányításával
18 óra: Újesztendő, vígságszerző – gyermek-
játszó Kneifelné Laczkó Kriszta vezetésével
19.30: Bodrogközi tánc tanítása Chifor Lé-
nárd és Nagy Lívia irányításával
20.30: Táncházi mulatság. Muzsikál a Galiba 
�enekar.

Mesék határok nélkül

Ismét meghirdette a Tündérszó Meseíró 
Pályázatot a Gárdonyi Géza Művelődési 
Ház és Könyvtár. Március közepéig a világ 
bármely részéről várják a magyar nyelvű 
történeteket a 8 és 15 év közötti gyere-
kektől. Az eredményhirdetés az Ünnepi 
Könyvhét keretében lesz Székesfehérvá-
ron. A terjedelem legfeljebb hatezer leütés, 
azaz körülbelül három nyomtatott oldal le-
het, a témát és az irodalmi formát illetően 
azonban nincs megkötés. Egy pályázó egy 
történetet küldhet be e-mail-ben, csatolt 
Word-dokumentumként vagy postai úton 
négy példányban 2018. március 15-ig az 
alábbi elérhetőségekre: Gárdonyi Géza 
Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület, 
8000 Székesfehérvár, Sóstó lakótelep 1., 
vagy tunders�opalya�at@gmail.com. A 
díjazottakat május 16-ig értesítik, illetve az 
inté�mény honlapján is kö��étes�ik a név-
sorukat. A legjobb meseírókat oklevéllel 
és egyedi művészeti alkotással jutalmaz-
zák, műveiket írásban is megjelentetik.

Rögtönzött szerelem
Január 5. 18 óra, január 8. 20.15, január 
13. 20 óra
Feliratos amerikai romantikus vígjáték.

Madame
Január 5., 9., 12. 20 óra, január 13. 18 
óra
Magyarul beszélő francia vígjáték.

Coco
Január 6. 16 óra
Amerikai családi animációs film.

Aurora Borealis – Északi fény
Január 6. és 11. 18 óra
Magyar dráma.

Testről és lélekről
Január 6. 20 óra, január 12. 18 óra
Magyar játékfilm.

A Viszkis
Január 8 és 15. 18 óra
Magyar akciófilm.

Loving Vincent
Január 9. 18 óra
Amerikai-lengyel életraj�i dráma.

Jupiter holdja
Január 11. 20 óra
Magyar filmdráma.

Ferdinand
Január 13. 16 óra
Magyarul beszélő amerikai animációs 
vígjáték.

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

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

Kőhíd – Kádár Béla (1877–1956) fes-
tőművész kiállítása
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
A tárlat felvonultatja az alkotó életmű-
vét, bemutatva kors�akait, kedvenc 
témáit. Megtekinthető január 14-ig.

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

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

XVII. Nemzetközi Magyar Fotóművé-
szeti 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. Megte-
kinthető március 11-ig.
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk
BalajTHy Ferenc Gál csaBa 

káliz sajTos józseF

HaDy nikoleTT 

szeGeDi koVács GyörGy

Mujkó
(A király bolondja)

Nem a� a bolond, ki annak láts�ik,
Ki egyensúlyoz lét és nemlét között!
Ki egy vasdorongon is úgy játszik,
Mint, kibe soks�á� furulya költö�ött.

Nem az bolond, ki trón előtt ugrál,
Kötélen lóg emberek feje fölött!
Kit kinevetnek, ha megy az utcán
Bukdácsolva szép kirakatok előtt.

Ki büszke arra, hogy koronát hord,
A fej attól még nagyon üres lehet.
Elszáll a dicsőség, mint a kámfor,
S porból csodálja majd a fej az eget!
Mi porból lett, az bizony azzá válik,
A bolond örök, mert mindig játs�ik!

Éledő
Vénámba nyomuló füstös lelked
elmém bugyraiba kígyózó
vezeklő mosolyod
Nem reméltem, mégis rám talált
Éledő hajnalom

Lélektavasz
Mandulas�emek féls�egen intenek
Mint repülést próbáló pille
Mosolyillatot legye�ve
Tündöklő sugarak átnéznek minden 
lény s�ívén,
Börtönéből kikívánkozik  az idilli, 
múló remény

Virrasztás résnyílásig
felhő koccan neki a hegynek
üveghangon cseng-bong a táj
odafent bárányok legelnek
jóllakik és fénylik a nyáj 
szürke kék és fehér fény árad
állandósul a változás
mélyülő örvény a kijárat
roskadozó beomló ház
immár a kristály felhők háza
szaporodó koccanások
fehér hangja tömlőkben várja
a rakéták a vadás�ok
érke�ését fáj már a teltség
kövérek a bárányok is
egyre nehe�ebbek a� esték
virrass� a résnyílásokig

Rend a lelke
azt hiszed a szó elszáll
legelöl a s�ellem jár
lélek lép a tudjuk hol
a�tán a� én bandukol
legvégül a test ballag
aki siet lemarad

Da capo al fine
két madár repül fenn az égen
nem sirályok még nem vagy kés�en
holnap visszahúzódik a víz
apály ideje kö�eledik
elfogy a hold sürget a szellem
jövevény vagy a�t mondja bennem
hogy…(Da Capo al fine)

Üzenet egy hópehelykastélyból
hóesés fest mindent
kékesfehérre be
mondhats� valamit de
más les� a� értelme
a�oknak akiket
idegeneknek hívs�
akiket a� Isten
hidege belevis�
egy kristály alakú
hópehely kastélyba
végtelen rendet rak
a geometria

Ének Attiláért…
Csak azt mondd meg nékem, melyik úton 
mész el,
felszántatom én azt aranyos ekével,
be is vetem én azt szemen szedett gyöngy-
gyel,
el is boronálom sűrű könnyeimmel.

Ha utolsó utunk kódolva van,
mért vág neki boldog-boldogtalan?
S mért nem veszi észre az intő jelet,
hogy a végzet körötte ott őgyeleg!?

Mert a� agyunk soks�or e�er gonddal 
teli:
egyik a másikat ostorral kergeti…
Te is épp vívódtál, bántott sok gondo-
lat,
s ross�kor indult el a� átko�ott vonat. 
– –

A tested lehullt Szárszó sarába…
De lelked fönn: ’a semmi ágán’ ragyog.
S hogy többé ne legyen olyan árva,
köréje sereglettek a csillagok.

Ámító
Vak sötétben

Színeket hazudva
Nem élve: csak létezve
Önáltató pillanat foglya

Süket lelked elveszve
Félemberként leled�ve

Éledő magány bolyongva
Éjfélkor Érted kiált!

Hordáid megtagadnak,
Szél súgta valóságod közeleg

Néma s�avakkal hívlak
Elmédbe gondolatok sikítva 

�uhannak

Hangok
I.

madárhang
a sűrűből Dongó csellózik
lábam előtt,
kétféle,
távolodó repülő
mélyülő basszusa,
de a� Isten hangját
hitetlen jajom árnyékolja.

II.
Vonulunk
nyájunkkal,
vonulunk tovább.
Bot nem kell,
se terelő puli.
A nyáj bárhol meghallja,
megér�i és utol is éri,
csak egy kolompot ismer,
a lehajtott fejű
reményt.

Korán van, talán most még mindegyik dalt végig tudom énekelni. A térre 
megyek, mert ott a legjobb. Körben a nagy házakról úgy jön vissza a 
hang, mintha egy hatalmas, nagy teremben lennék. A templom bejárata 
mellett ülök le egy padra, onnan lehet jól beénekelni az egész teret. Elég 
hűvös van, de nem baj, az énekléstől majd bemelegszem.

Azt mondják, fátyolos és bárdolatlan a hangom. Én nem tudom, mi ba-
juk van vele. Jó énekelni. Emelkedni kezd bennem ilyenkor valami, talán 
a gyomromból indul. Jön egyre feljebb, és amikor kiszáll a torkomon, az 
már olyan, mintha nem is én lennék. Néha egy órán át is énekelhetek; 
alig pihenek kö�ben. Máskor hamarabb el�avarnak. Vannak, akik elmen-
nek a térről, ha belekezdek, azért maradnak is páran. 
Egyszer leverték a sapkámat a fejemről, amikor annak a vak olasznak 
a dalát énekeltem. Azt kiabálták: Hőbölögj az ángyikádnak, hülye dili-
nyós! Meg csúnyákat is mondtak. Nem értem: én más éneklését meg-
hallgatnám.
Olyan is volt, hogy kismotorral mentek körbe-körbe előttem, és hango-
san berregtették. Mondtam nekik, miért �avarják meg a� éneklésemet. 
Kiröhögtek. Mások egész nap zenélhetnek, mégsem bántják őket. Még 
egy dobo�t is kites�nek a pén�nek.
Aztán meg szürke ruhások jöttek oda hozzám, és szóltak, hogy itt nem 
lehet hangoskodni, mert a téren külföldiek is vannak. De hát … miért 
nem hallgathatnák azok is az énekemet? Nem vitatkoztam velük, inkább 
eljöttem onnan. De nem értem, hogy lehet valaki ilyen szívtelen.
Azt sem tudom, miért vertek meg a szállón, pedig csak gyakoroltam. Azt 
mondták, �oknit tömnek a s�ámba, ha még egys�er vonyítani ke�dek 
nekik. Akkor kimentem a mezőre, messzire a várostól, de ott valahogy 
nem volt jó.
Pedig amikor hagynak énekelni, azt hiszem, hogy mindenki a bará-
tom. Sokszor álmodom, hogy már várnak a téren, és örülnek, amikor 
odaérek. Nem tapsolnak, csak hallgatnak engem. És nem szólnak rám. 
Ilyenkor eléneklek valamit a Macskákból vagy Az operaház fantomjá-
ból, de ezeket csak álmomban tudom. Nem is bírom abbahagyni, még 
akkor sem, ha nagyon elfáradok. Mindig arra ébredek, hogy nem kapok 
levegőt. 
Néha meg a�t álmodom, hogy rengetegen vannak a téren, mindenki 
velem együtt énekel, és mindenki boldog, de ezt csak ritkán, pedig ez a 
legjobb álom. Minden este a�ért imádko�om, hogy e�t álmodjam.
A vékony, ősz hajú, idős férfi kezében könyvvel most is ott ül a tér másik 
oldalán. Többs�ör láttam már. Mindig úgy tes�, mintha olvasna, de én 
tudom, hogy csak né�i a�t a könyvet, és a� énekemet hallgatja. Egys�er 
odaszóltam neki; megkérdeztem, hogy érzi magát. Nem válaszolt, csak 
né�te tovább a könyvét. Bi�tos bátortalan egy kicsit. A�ért a barátom. 
Most felkapja a fejét, és hoss�an né� rám. A�t a gospelt éneklem, amit 
az a kövér fekete énekesnő szokott. Egy darabig figyel, aztán lassan 
feláll, bi�onytalanul odajön ho��ám, és egy kis csomagot tes� mellém a 
padra.
– Ho��on a� advent magának is áldást! – mondja, és megs�orítja a 
karom.

Az énekes
győri andor

Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

Ereidben ér�ed már vég�eted dalát
Zűrzavart hányva leheled

rögeszméd holdkóros fohászát

Vegetáló jelenséged átsuhan a percen
Ármánytól ázott lényed

Sajgó panaszokat teremt

Percen taposom tétlenként
Mers�em elves�tem rés�enként

Éber kómában Rád várva
Hanyatlom a világgal

(Savas könnyekkel barázdákat mar 
lelkembe

ha�ug képleted
8 év kötelét szakítva

Egymagam lépek lehetetlen talajra)
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Újévi püspöki szentmise a bazilikában

Pápai üzenet a béke világnapjára

A tömjén a nagy ünnepek liturgikus kelléke. Füstje a tisztelet kifejezését szolgálja, s nemcsak 
egyedül Istennek jár ki, hanem az Istennel összekötött személyeknek, tárgyaknak is.

Püspöki áldással kezdődött az új esztendő

Békét kívánok a földön minden embernek és 
minden nemzetnek! Az a béke, amit az an-
gyalok hirdetnek a pásztoroknak karácsony 
éjjelén, megindít mélyen minden embert és 
minden népet, főként azokat, akik éppen 
hiányát szenvedik a békének. Közöttük, aki-
ket gondolataimban és imáimban hordozok, 
ismét a világ több, mint kétszázötvenmillió 
vándorló lakosáról szeretnék megemlékezni, 
akik közül huszonkét és fél milliónyi a mene-
kült. Ez utóbbiak, mint arra szeretett elődöm, 
XVI. Benedek pápa rámutatott, „olyan férfiak 
és nők, gyermekek, fiatalok és idősek, akik 
helyet keresnek, ahol békében élhetnek” – 
hirdette a pápa 2018-as békeüzenetében.

A legősibb időktől fogva Máriát, mint Isten-
szülőt tisztelik – különösen előtérbe kerül ez a 
gondolat a karácsonyi ünnepkörben. Székesfe-
hérváron az új év első napjának délelőttjén Spá-
nyi Antal celebrált szentmisét Szűz Mária, Isten 
anyja és a béke világnapja ünnepén. A püspöki 
mise után kezdődött a város egyházközségeinek 
hagyományos, kétnapos újévi szentségimádása.

Mária Theotokos�, mondja a görög, 
Mater Dei, mondja a latin, Isten 
anyja, mondjuk magyarul a�t a dog-
mát, amit a� efe�usi �sinat még a 

A január elsején ünnepelt világnapot a katolikus egyház 1967-ben vezette be. A Szentatya 2018. 
január elsejére írt üzenetének címe: „A migránsok és a menekültek: békét kereső nők és férfiak”.

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

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

A SZÉPHŐ Zrt. meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:
Bérbeadásra:
Üzlethelyiség, raktár:
•	 József Atti la kollégium mögött 

(Hosszúsétatér felől) 68 m2-es 
használaton kívüli hőközpont;

Értékesítésre:
•	 Székesfehérvár, Bőrgyár dűlő 4. szám 

alatti 1010 m2 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

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehér-
vár, Városház tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező 
Székesfehérvár, Csíkvári út 10. szám alatti, Sóstói Stadion üzemel-
tetésére.

A részletes kiírásnak is minősülő pályázati kiírás térítésmentesen  
átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala  
Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 
61/1. irodában, tel: 22/537-264) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 
8-12 óra között.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 22. 15 óra

korai keresztény időkben, 431-ben 
fogalmazott meg. Ennek ünnepe ja-
nuár elseje, amit a magyar népnyelv 
kiskarácsonynak is neve�, és amely 
egyben a béke világnapja.
A 2018-as esztendő első homíliájá-
ban Spányi Antal, Székesfehérvár 
püspöke így fogalmazott: „Máriát 
szemlélve felfedezhetjük benne az 
Istennek igent mondó ember szépségét, 
erejét és bizalmát. Hányan, de hányan 
fohászkodtak bizalommal Máriához 
nehéz helyzetekben, kísértések idején! 
Olyan problémákban, melyek megoldá-
sában nyilvánvalóan nem volt elegen-

dő az emberi erő. Mária szemlélésekor 
megláthatjuk Isten szeretetét, irgalmát 
és jóságát. Aki nem bűneinket hány-
torgatja fel, nem múltunkkal hozakodik 
elő, hanem új jövőt tár elénk. Mária, 
mint égi örök anya segít bennünket, 
szerető tekintettel kíséri utunkat, 
szüntelenül fohászkodik értünk. Eltölti 
szívünket olyan békével, mely nem 
e világnak a békéje. Nem pillanatnyi 
érdekeken alapuló béke ez, hanem 
olyan, amelyről Jézus azt mondja: „Az 
én békémet adom nektek. Nem úgy 
adom nektek, ahogy a világ adja. Az én 
békém bennetek marad.” Hordozhatjuk 

ezt a békét, építhetjük, mert a világnak 
és a mi szívünknek is szüksége van 
erre a békességre. Adja az Úr, hogy 
az új esztendőt élhessük úgy, hogy a 
számadás majd könnyű legyen, úgy, 
hogy ebben az esztendőben életünk 
útját reménnyel és örömmel járhassuk, 
és másokat is ezzel az örömmel és 
reménnyel erősítsünk!”
Az ünnepi püspöki szentmisét 
követen kezdődött a hagyományos, 
kétnapos újévi s�entségimádás, 
melyet Székesfehérvár egyházköz-
ségeiből érkező tagok végeztek 
óránkénti váltásban.
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TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN! 
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés

Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét.

Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• pályázatírást,
• műszaki ellenőrzést,
• energiatanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.

Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300/3010
• 30/494-5707

www.szepho.hu

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelését?
• szakmai tapasztalat, közel 70 éves múlttal;
• stabil, a lakosság érdekeit figyelembe vevő önkormányzati tulajdonosi háttér;
• kiegyensúlyozott pénzügyi környezet;
• ellenőrzött működés: rendszeres és eseti ellenőrzés minden tevékenységre;
• szigorú pénzügyi, számlaigazolási és szerződéskötési szabályozás;
• komplexitás – számos, a társasházak számára szükséges szakterület együtte-

sen megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül.

.
ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• KÖNYVELŐ

• Közterületi taKarító

• KŐMŰVES

• DaruKEzELŐ
• KeGYeleti SzOlGÁltató, 

TEMETŐFENNTarTÓ

• TETŐSzigETELŐ

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu 

e-mail-címen lehet.

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

Az Albatrosz Repülőegyesület évbúcsúztatója

Az ejtőernyősök számára sikeresen zárult a tavalyi év

Vakler lajos

A hagyományokhoz híven a börgöndi repü-
lőtéren búcsúztatták az óévet az Albatrosz 
Repülőegyesület tagjai. A bensőséges 
hangulatú találkozó baráti beszélgetéseihez 
stílszerűen repülés és ejtőernyős ugrások 
adtak keretet.

Az évbúcsúztató különlegességét 
idén a� adta, hogy mintegy kará-
csonyi ajándékként megérke�ett a� 
a Cessna 182P típusú négyszemé-
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lyes repülőgép, mely a szükséges 
átalakítások és engedélyek után 
immár magyar azonosítóval ezen 
a napon állt szolgálatba, először 
emelt ejtőernyőst a levegőbe. 
Szilády Dezső, az egyesület elnöke 
rövid évértékelőjében ezt az ünnepi 
pillanatot is kiemelte: „Sportejtő-
ernyőseink több éves igényét tudjuk 
ezzel kielégíteni, hiszen nem volt 
annyi repülőgép, amivel a sportolók 
tudtak volna ejtőernyőzni. Most ez 
rendelkezésre áll, egy Cessna 182P 

repülőgéppel. Májusban hirdettük 
meg a Nemere-projektet, a majálison 
átadtunk Cser-Palkovics András 
polgármester úrnak több mint kétezer 
támogatói aláírást, aki maga is a 
Nemere újjáépítésének egyik legfon-
tosabb támogatója. Ez a program a 
Repülőnapon már elindult: többen 
láthatták a terveket, rajzokat, amivel 
megkezdődött a legendás repülőgép 

újjáépítése. Sportolóink is jól szerepel-
tek, rengeteg versenyen vettek részt, 
és számtalan sikert arattak. Pilótaként 
közel sem voltunk ilyen szerencsések, 
nyáron általában hétvégére romlott el 
az idő, de azért azt kell mondanom, 
így is eredményes évet zártunk, hiszen 
a repült óráink megvannak a típus-
hosszabbításokhoz és a szakszolgálati 
engedélyekhez.”Íme, az új ékszerdoboz
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Horton, Hill és Simpson együtt kereken ötven pontot dobott a Körmendnek

Nascimento ezúttal már nem csak büntetőzni szállt be, de ő 
sem tudta győzelemhez segíteni a Fehérvárt

Nagyszerű meccs volt, felejtsük el!

Pontvesztéssel zárták az évet

soMos zoltán

kaiser taMás

2017 a fehérvári kosárlabda-történelem legfénye-
sebb lapjaira kerülő esztendő volt, melynek első 
felében az Alba Fehérvár mindent megnyert, amit 
itthon lehet. Szerencsére év végén ismét olyan for-
mába lendült a bajnokcsapat, hogy az alapján nem 
kell teljesen külön kezelni az őszi-téli időszakot a 
sikeres tavaszitól.

Zsinórban nyolc győztes bajnoki mér-
kőzéssel zárta az évet az Alba, ilyen 
sorozattal pedig rajta kívül egyetlen 
magyar csapat sem büszkélkedhet 
ebben a szezonban. Az első fordulók-
ban sok sérüléstől sújtva, nehezen 
összeálló játékkal négyszer is kikapott 
a címvédő, de november óta nem tud 
hibá�ni. Ha nem is mindig parádés 
játékkal, de hozta a kötelezőnek 
mondott hazai győzelmeket, közben 
idegenben is verte, akit kellett, így 
jutottunk el az évet záró rangadóig, 
amit előzetesen mi is értékmérőnek 
neveztünk. A Körmend ellen aztán 
olyan diadalt aratott a Dzunics-csapat, 
hogy utólag már inkább óvatosan 
kell ke�elni a meccsen történteket – 
elvégre tényleg minden öss�ejött, a� 
pedig ritkán adatik meg! A 115-75-ös 
győzelmet extra dobóformával és a 
szokott jó védekezéssel valamint az 
utolsó pillanatig tartó koncentrálással 
érte el a� Alba a� egyébként nyilván 
nem ennyivel ross�abb vasiak ellen. 
Tökéletes �árása volt egy tökéletes év-
nek, de nem véletlenül figyelmeztetnek 
az illetékesek, hogy tilos túlünnepelni 
a remek sikert! 

Meglepetésre magabiztos győzelem helyett csak döntet-
lent játszott 2017 utolsó meccsén az Alba Fehérvár KC: az 
MTK egy utolsó pillanatban lőtt góllal pontot szerzett a 
Köfém Sportcsarnokban.

Székesfehérváron senki sem arra számí-
tott, hogy az MTK ellen újabb pontot veszít 
az Alba Fehérvár KC. A két csapat játékos- 
állománya, a tabellán elfoglalt pozíció, a 
fővárosiak nyeretlensége és a novemberi, 
Magyar Kupában lejátszott találkozó mind 
azt mutatta, hogy magabiztos hazai győ-
zelem születik majd a 2017-es esztendő 
utolsó fehérvári bajnoki meccsén. 
Ehhe� képest már a� elején sem tudott 
irányítani a Fehérvár, az MTK a szünetig 
szinte végig vezetett, végül Termány Rita 
időn túli hetesével állt be a félidei 14-14-
es állás. A� okokat lehet és nyilván kell is 
keresni! Harminc perc alatt tizennégy gólt 
lőni nem rossz, de ugyanennyit kapni a 
mérkőzés előtt nyeretlen, két pontjával a 
tizenkettedik helyen álló MTK-tól már nem 
annyira örömteli. És persze az sem segítet-
te a hazaiakat, hogy a büntetőkhöz odaál-
lók – Gorsenyina, Nascimento, Gjor- 
gjijevska és Temes – rendre hibá�tak, a� 
első félidőben a büntetővonalról leadott 
négy lövés egyike sem jutott át a gólvo-
nalon. Iga�, a vendégek is csak egys�er 
találtak be háromból.
A második játékrész elején úgy tűnt, 
elkapta végre a fonalat a� Alba Fehérvár, 
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de kétgólos vezetés után fordított és ismét 
ellépett Golovin Vlagyimir gárdája. Sajnos 
e�en a� estén – bár egy-egy fontos védé-
sig eljutottak – Deli Rita fiatal kapusai, 
a szurkolók által november legjobbjának 
választott Mistina Kitty illetve a brazil Fla- 
via Gabina sem tudott érdemben segíteni a 
csapaton. 
Na de nem a két, húszas évei elején járó 
hálóőrön múlt, hogy végül a fehérváriak 
csak a� egyik pontot tudták itthon tartani. 
A védekezés az MTK ellen nem volt olyan 
feszes és hatékony, mint ami elvárható 
lenne egy olyan csapattól, melynek célja a 
nem�etkö�i kupaindulás kiharcolása. Még 
ez is belefért volna, ezzel együtt is nyer-
hetett volna a Fehérvár – hiszen egygólos 
előnyben támadhatott az utolsó percen be-
lül, Gjorgjijevska lövését azonban hárította 
Terenyi Bianka – de négy másodperccel 
a vége előtt a túloldalon szabaddobáshoz 
jutottak a vendégek. Dakos passzolt Ter-
mányhoz, aki Lavko hóna alatt a jobb alsó 
sarokba lőtt. A 29-29-es döntetlennel és az 
egy szerzett ponttal Székesfehérváron sen-
ki sem volt elégedett, és talán még annak 
sem tudtak örülni a klubnál, hogy a Fradi 
otthonában vereséget szenvedő Dunaújvá-
rost így is megelőzte a csapat a tabellán.
Szombaton újabb erőpróba vár Deli Rita 
együttesére: a nagyon jó erőkből álló Sió-
fok otthonában lép pályára a Fehérvár. Eb-
ben a s�e�onban idegenben eddig jobban 
megy a csapatnak. Egy Balaton-parti bravúr 
most nagyon jól jönne!

jól. Önbizalommal várhatjuk a folytatást, 
remélem, mindenki marad egészséges, és 
tovább tart a jó szériánk. Nem lesz könnyű 
már Kaposváron sem, masszív ellenfél vár 
ránk, jobban kell dobnunk ellenük, mint 
otthon tettük.” 
A s�ombati, kaposvári bajnokival újabb 
nehéz sorozat kezdődik. Jövő kedden a 
FIBA-Európa-kupában is folytatja sze-
replését az Alba: a török Demir İnşaat 
csapatát fogadja Fehérváron.

„A legjobb, amit tehetünk a Körmend- 
meccsel kapcsolatban, hogy mielőbb 
elfelejtjük!” – mondja Dzunics 
Braniszlav vezetőedző. – „Nem reális 
ennyivel nyerni, egyszerűen minden 
összejött, ami persze nem azt jelenti, 
hogy ne lett volna benne a csapatban 
korábban is egy ilyen teljesítmény. 
Amióta teljes a keret és nincsenek 
sérültek, fokozatosan állunk össze, de 
további nehéz meccsek várnak ránk.” 

A csapatkapitány Lóránt Péter szerint 
nagyon jót tett az önbizalomnak a 
folytatás előtt a Körmend legyőzése: „A 
tabella végén is voltunk, aztán nyertünk 
nyolcat zsinórban, és ezzel ott vagyunk, 
ahol eredetileg is akartunk lenni. Az utolsó 
mérkőzés hasonló volt ahhoz, amit tavaly 
a Chalon ellen vívtunk itthon a nemzet-
közi kupában, tényleg minden bement. 
De ne feledjük, előtte voltak olyan hazai 
meccseink, amiken nem játszottunk igazán 
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2009 óta senkinek sem sikerült az, ami 2017-ben a Sárépszernek: újra elnyerték a kupát!

A Vienna Capitals ismét győzni tudott a Raktár utcában

Futball, ünnep

Csak a listavezető ellen nem ment

néMeth krisztián

tóth dániel, soMos zoltán

Kitettek magukért a XVIII. Masterplast Fehér-
vári Futballfesztivál szervezői: rekordlétszám 
a programokon, hármas jubileum a Videoton 
jegyében és izgalmas nemzetközi kispályás 
torna – nyolc év után először címvédéssel.

A szervezők köszöntötték a 
fél évszázaddal ezelőtt NB I-be 
feljutó csapat élő tagjait, megün-
nepelték a klubhoz kötődő 
huszonöt éves Red Blue Devils 
szurkolói csoportot (az RBD 
együttese döntetlenben egyezett 
ki a Vidi-edzők csapatával), és 
arról sem feledkeztek meg, hogy 
tí� es�tendeje a� új tulajdonos, 
Garancsi István érke�ésével 
kezdődött meg a Videoton újkori 
aranykors�aka.
E�úttal is megrende�ték a� Öreg-
fiúk, a Szurkolói, a Női, a Gyer-
mek Kupát és a Botos István-em-
lékmérkőzést is, mindeközben 
pedig a ketrecfocipályán is 
folyamatosan pattogott a labda.
Balázs Pali és Kállay-Saunders 
András kontra Dvéri Zsolt és Ti-
ber Krisztián – avagy jótékonysá-
gi mérkőzést játszott a Művészvá-
logatott a Videoton-öregfiúkkal. 
E�úttal sem maradt el a kö�életi 
gálamérkőzés, melyen Szolnoki 
Roland és Sowumni Thomas, a 
Videoton játékosa illetve után-
pótlásedzője, Tibor Dávid, a Mas-
terplast elnöke valamint Somos 
Zoltán, a Fehérvár Médiacentrum 

Remek formában van a Fehérvár AV19. A ma-
gyar EBEL-csapat, ha a legutóbbi tíz fordulót 
nézzük az osztrák bázisú pontvadászatban, a 
második legjobb mutatóval rendelkezik a Red 
Bull Salzburg mögött.

Hannu Järvenpää december eleji 
érkezése óta a fehérváriak mind-
össze egy találkozót veszítettek 
el ha�ai jégen, míg idegenben a 
maximális tizenötből hat pontot 
megszereztek. 2017 végén, majd 
2018 elején a Znojmót verték 
oda-vissza. December 30-án 
emlékezetes büntetőpárbajban, 
melyben Hári János hároms�or is 
mattolta a csehek kapusát, pedig 
ebben a műfajban egy büntetőt 
értékesíteni sem mindig sikerül. 
Hári szenzációs formába került, 
mostanra stabilan ho��a a hokiban 
remeknek számító pont/meccs- 
átlagot, vagyis átlagban minden 
mérkőzésen jegyez gólt vagy gól-
passzt. Nem véletlen, hogy amióta 
a csapat javult, azóta jönnek a jó 
egyéni statis�tikák is, a magyar 
csatár mellett David Gilbert is kö-
zelít az említett kiváló mutatóhoz. 
Ők ketten az év első napján Znoj-
móban is betaláltak, ahol a Volán 
úgy nyert 4-1-re, hogy hus�onhá-
rommal kevesebbet lőtt kapura… 

A nemzetközi kispályás
torna végeredménye

1. Sárépszer

2. Jóbarátok

3. Workerline-Villanegra

4. FTK Építő

Legjobb játékos: Cseszneki Richárd 
(Sárépszer)

Legjobb kapus: Rauf Dávid (Workerline- 
Villanegra)

A döntő legjobb játékosa: Bánfalvi 
Balázs (Sárépszer)

Gólkirály: Jurik Patrik (Jóbarátok)

Különdíj a legtöbb fehérvári játékost 
foglalkoztató csapatnak: Homeopátia
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sportszerkesztőségének vezetője 
is pályára lépett. A� i-re a pontot 
a Vidi retró csapatainak derbije, 
na meg ifj. Horváth Gábor olló-
zós gólja tette fel.
A hölgyekre fitnes�programok 
vártak, a virtuális futballra 
vágyók pedig a konzolok előtt 
vehették kezükbe az irányítást.
„Legalább ezerötszáz ember biz-
tosan megmozdult ebben a négy 
napban. Minden délutánra megtelt a 
csarnok, ilyenre még soha nem volt 

példa.” – összegzett Juhász László 
főszervező.
A zárónapon a Nemzetközi 
Kispályás Torna egyenes kiesé-
ses szakasza is kimondottan jó 
meccseket ho�ott. A Workerline- 
Villanegra – a Vidiben nevelkedő 
Magasföldi Józseffel – a dobogó 
harmadik fokát s�ere�te meg, míg 
az újonc Jóbarátok – a csoport-
meccseken a Videoton korábbi 
hátvédjével, Lang Ádámmal 
megerősítve – a döntőig menetelt. 

Ugyanígy tett a címvédő Sárép-
szer, mely a 2016-os aranyérmes 
keretre alapo�va jutott a fináléba. 
Utóbbi a Vidiben is megforduló, 
manapság a� NB III-as Iváncsá-
ban játszó Cseszneki Richárddal 
hiába vezetett két góllal a dön-
tőben, a Jóbarátok egyenlítettek. 
A büntetőpárbajt a negyed- és az 
elődöntőt is szétlövéssel megnye-
rő Sárépszer bírta jobban idegek-
kel, 2016. után ismét elhódítva a 
Masterplast Kupát.

Csakhogy a mieink ketrecét a� a 
Mac Carruth őrizte, aki a felja-
vuló csatárok mellett (vagy talán 
előtt) első számú letéteményese a 

Fehérvár sikereinek. A� amerikai 
kapus 92 s�á�alékos hatékonyság-
gal negyedik a� EBEL kapus-rang-
sorában, és a cseheket is megba-

bonázta. Az évnyitó győzelemnek 
köszönhetően pedig karnyújtásnyi 
közelségbe került a felsőház Kóge-
réknek, akik s�erdán már a Vienna 
Capitals együttesét fogadták. 
A listavezetőt három éve nem verte 
meg a Volán Fehérváron, és a� 
első harmadban most is láthat-
tuk, miért ve�etik fölényesen a 
mezőnyt a bécsiek. Nagy nyomás 
alatt volt a hosszú idő után ismét 
Rajna Miklós által őrzött fehérvári 
kapu. Nem a válogatott hálóőrön 
múlt, hogy két gólt is ütöttek a 
vendégek. Ugyane�t megtették a 
második játékrés�ben is, pedig 
ekkor már a Volánnak is voltak le-
hetőségei. Szépíteni azonban csak 
négygólos hátrányban sikerült a 
harmadik harmad elején: Manava-
in lőtt nagy gólt emberelőnyben. 
E� volt a francia bekk kilencedik 
találata a szezonban, de mielőtt 
reménykedni kezdtünk volna, a 
Capitals is kihas�nált egy léts�ám-
fölényes hely�etet. E�úttal ugyan 
nem ütöttek kilencet a bécsiek, 
mint legutóbbi vizitjük alkalmá-
val, de így is fölényesen érvénye-
sítették a papírformát, és 5-1-re 
nyertek. Ettől függetlenül a Volán 
folytatja harcát a rájátszást érő 
helye�ésért, de legalábbis a minél 
biztatóbb pozícióért a középsza-
kasz előtt.
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A Fehérvár Televízió műsora január 6-tól 12-ig
K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2017. 1. 6. SZOMBAT

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

07:00 Híradó és Köztér  – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:25 Bajnokok városa 
magazin – ismétlés

10:55 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán. Vendég: Páli Zoltán

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég: Egerszegi Zoltán

11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendégek:	Törő	
Gábor és Gál Attila 

12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Hagymásy	László	–	Téma:	
Családbarát szülészet

14:10	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

14:40 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán.	Vendég:	Fűrész-
Mayernik	Melinda

15:15	 Turisztikai	magazin	
– ismétlés

15:45	 Újévi	koncert	2017
17:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Halmay	Tivadar

18:35	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00 Híradó
19:20 Esti vers – ismétlés
19:30 Forgószínpad 

színházi magazin
20:00	 Fehérvári	Titánok	–	DAB	Erste	

Liga-jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:00 Híradó – ismétlés 
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2017. 1. 7. VASárnAp 2018. 1. 8. Hétfő 2018. 1.9. Kedd 2018. 1. 10. SZerdA 2018. 1. 11. CSüTörTöK 2018. 1. 12. pénTeK

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

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória. Vendég: 
Halmay	Tivadar

10:45	 Együtt	magazin	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: Páli Zoltán
11:40	 Turisztikai	magazin	–	ismétlés	
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Egerszegi Zoltán
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió	archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendégek:	Törő	
Gábor és Gál Attila 

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30	 Kísérletek	a	fizika	hőskorából
15:45	 Siófok	–	Alba	Fehérvár	KC	

női	kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

17:05	 A	Döntés	–	Esti	beszélgetések	
2017 – „Összekötni az eget 
és a földet, természetet 
és	a	Teremtőt”

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Kű	Lajos
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00 A hét hírei 
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Kaposvár – Alba Fehérvár 

kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:20 Csellómaraton 2017, 3. rész 
–	A	romantikus	gordonka

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

A hét hírei ismétlése 

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor A 
hét hírei ismétlése

07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor A 
hét hírei ismétlése

10:20 Köztér – ismétlés
11:00 Forgószínpad 

színházi magazin
11:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
12:00 Képes hírek
13:00	 Híradó	1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

egész órakor a Híradó 
1-kor	ismétlése

14:20	 Fehérvár	AV19	–	Graz	99ERS	
EBEL-jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

16:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Turbók	János

16:40 Forgószínpad – ismétlés 
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: Virág Péter
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	benne:	

Híradó,	Esti	mérleg,	Együtt	
magazin, majd rövid hírek

20:15	 Adventi	Jótékonysági	Estély
22:00 Híradó és Esti mérleg 

– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne 

minden 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	 Együtt	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:	Schéda	
Zoltán. Vendég: Virág Péter

17:00	 Együtt	magazin	–	ismétlés	
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	Szilvia.	

Vendég:	Stéphanie	Schlesser
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	benne:	

Híradó, Esti mérleg, Paletta 
magazin, majd rövid hírek

20:15	 Fehérvári	Titánok	–	HSC	
Csíkszereda	Erste	Liga-
jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

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 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

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Schéda	
Szilvia.	Vendég:	
Stéphanie	Schlesser

17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Zemlényi	Eszter
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	 Alba	Fehérvár	–	Demir	
Insaat	Európa-kupa	
kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

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	–	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:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Zemlényi	Eszter

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

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	benne:	
Híradó, Esti mérleg, Bajnokok 
városa, majd rövid hírek

20:15	 A	Vargyas-szoros	
elveszett világa

21:10	 TáncPercek
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 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

17:00 Bajnokok városa 
magazin – ismétlés

17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	Zoltán.	

Vendég: Volenter István
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	 Adventi	Jótékonysági	
Estély	2017	1.	rész

22:00 Híradó és Köztér  – ismétlés
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: január 7. 19:50 Kaposvár – Alba Fehérvár kosárlabda-mérkőzés közvetítése felvételről

A Vörösmarty Rádió műsora január 6-tól 12-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

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

08.10 Sport
08.40 A nap témája
10.10 Tízórai vendég: Egey 

Tímea és Fischer Imre 
pszichológusok

11.10 Műsorvezető: 
Németh Gábor 

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: Szőllősi 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: Szőllősi Attila

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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00.05 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

08.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna. Hírszerkesztő: 
Szőllősi Attila

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

08.40 Hogyan támogathatja 
otthonunk a jövőnket?– 
Nesztler Angéla

09.10 Mit hoz 2018? 
– Kalandozás a 
numerológiában– 
Farkas Júlia

10.10 Egyszerű ételek az 
ünnepi eszem-iszom 
után– Antal Vali 

11.10 Leányálom – Esküvő 
stílusosan– Szakter Éva

12.10 Évindítás természetesen 
– avagy hogyan dobjuk 
föl a januári szürke 
napokat – Lencsés Rita

13.00 Műsorvezető: 
Gemeiner Lajos

             Témák: aktualitások, 
érdekességek

14.10 Ép testben jól élek. 
Vendég: Pletser Ádám

17.10    Film kocka 
18.10 Sport. Szerkesztők: 

Somos Zoltán és 
Kaiser Tamás

19:10   A lélek iskolája – Tornyai 
Gábor előadás sorozata

20.10 Koktél – színes 
beszélgetések. 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

00.05 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

08.00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08.10 Műsorvezető: Sasvári 
Csilla. Hírszerkesztő: 
Ficsóri Erika

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

09.10 Természetesen 
egészségesen – életmód 
magazin. Vendég: 
Supliczné Tóth Mária 

10.10 Gazdit keresünk az 
HEROSZ Menhely 
lakóinak. Vendég: 
Krepsz Gyöngyi

11:10 A nagymama receptje. 
12.10 A Szent István Művelődési 

Ház története. Vendég: 
Jakubek Tiborné 

13.10 Műsorvezető: 
Cseke András

 Érdekességek, 
aktualitások

14:10 Egy Kossuthos kisdiák 
sikerei. Vendég: 
Herédi Hanna

15.10 A tudásvágy kémiája. 
Vendég: Váminé 
Hegyi Angéla

16:10 Rebi és Dodó – a világ 
tinédzser szemmel

17:10 Fehérvári beszélgetések – 
Látrányi Viktória műsora.

18.10 Tartson Mits Mártonnal!
20.05 Koktél – színes 

beszélgetések. 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

2017. 1. 6. szOMBat

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Németh Gábor

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások,a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk

08:10 Közélet és a nap témája
09:10 Autófittnesz. Vendég: 

Polgár Tibor
10:10 Tízórai
11:15 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: Bóna Éva
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12:20 Ebédidő: gasztronómiai 
műsor 

13:10 Munkaügy. Vendég: 
Pajtók-Vizsolyi Júlia

16:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

16:10 Divatműsor. Vendég: 
Kernya Mariann

17:10 A Koktél magazinműsor 
ajánlója

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

18:10 A bor szerintünk. 
Vendég: Fáncsi Viktória

19:10   Vadász, horgász magazin
20:00 Hírek 
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

00:05 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06.10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
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: 

Németh Gábor
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: 
Romhányi Anikó

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: 
Németh Gábor és 
Palkó Zsuzsanna

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: Szőllősi 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: Szőllősi 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: 
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: 
Németh Gábor

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


