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Mi változik 2019-ben? Buli, lencse, új remény!
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Az angol királyi 
látogatás

Remek hangulat,
kiváló meccsek
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nem várt
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Máriával a béke útján

Ha Isten foglalja el a szívünket és a lelkünket, nincs többé szorongás és félelem – hangsúlyozta Spányi Antal újévi szentbeszédében

Lugosi BaLázs

Az új esztendő első napjának délelőttjén Spányi 
Antal megyés püspök celebrált szentmisét a 
Szent Imre-templomban, Szűz Mária, Isten 
anyja és a béke világnapja ünnepén.

„Különleges nap a mai. Egy nap, mely-
nek háromszoros üzenete, tartalma 
van. Ünnepeljük az esztendő első 
napját, mert tudjuk, hogy az idő Isten 
ajándéka. Ez a nap a Szűzanya egyik 
fontos és szép ünnepe, Máriát, mint 
Isten anyját ünnepeljük, hogy az ő 
oltalmába helyezzük egész életünket, 
önmagunkat, hogy tőle tanuljuk meg, 
mi is a keresztény élet és az ő segítsé-
gével tudjuk Krisztust követni. De ez a 
nap a békéért való imádság napja is.” – 
mondta szentbeszédében a püspök.
Görögül Maria Theotokosz, latinul 
Mater Dei, magyarul Isten anyja 
– január elsejét a kora keresztény 
időktől, a 431-es efezusi zsinat óta 
így ünnepli az egyház. Spányi An-
tal szerint Mária példája örökérvé-
nyű, és választ ad az új esztendő 
kihívásaira, hogy megleljük a 
békét szívünkben: „Jól tesszük, ha 
kérdéseinkre a választ keresve nem 
az internethez fordulunk segítségért, 
hanem tekintetünket a boldogságos 
Szűz Máriára emeljük, akit mint Isten 
anyját tisztelünk. Hogyan lett ő Isten 
anyja? Úgy, hogy önmagát mindig 
Istennek akarta átadni. Mindig azt 
kereste, hogy mi az Isten terve vele, 
mi az Isten akarata az adott pillanat-
ban, mit kell neki tennie, hogy Isten 

Mi változik 2019-ben?
Rába HenRietta, WéHli Regős DóRa, szabó PetRa

Emelkedik a minimálbér, csökken a tej ára, változik a cafe-
teria rendszere. Jelentős változások várhatók 2019-ben az 
országban. A legfontosabbakat összegyűjtöttük.

Nyolc százalékos minimálbér- 
emelkedés

Kétéves bérmegállapodást fogadtak el 
a Versenyszféra és a Kormány Állandó 
Konzultációs Fóruma (VKF) munkaadói 
és munkavállalói oldalának képviselői, 
mely szerint 2019. január elsejétől és 2020. 
január elsejétől is nyolc-nyolc százalékkal 
emelkedik a minimálbér és a garantált 
bérminimum összege.
A megállapodás értelmében idén a nyolc 
százalékos béremelés hatására a minimál-
bér bruttó összege 149 000 forint, a garan-
tált bérminimum bruttó összege pedig 195 
000 forint.
2020. január 1-től az újabb nyolc százalékos 
béremelésnek köszönhetően a minimálbér 
bruttó értéke eléri majd a 161 000 forintot, 
a garantált bérminimum bruttó összege 
pedig a 210 600 forintot.

Csökkenő közterhek, növekvő 
túlóra

Varga Mihály pénzügyminiszter a bér- 
megállapodás kapcsán hangsúlyozta, hogy 
az illeszkedik a kormány és a szociális part-
nerek által 2016 novemberében elfogadott 

kedve szerint teljen az élete. Ez a 
belső készség, amely nemcsak napról 
napra, hanem pillanatról pillanatra, 
döntéstől döntésig egyre erősödött 
benne, ez tette fogékonnyá, hogy Is-
ten kegyelme hatékony tudjon lenni, 
a lelkében el tudja végezni a munká-
ját, és Mária befogadja Isten fiát, aki 
értünk emberré lett. A boldogságos 
Szűzanya mindnyájunknak példát 

mutat, hogy nekünk is ez az utunk, 
ezen kell járnunk és keresnünk Isten 
tetszését. Ha ezen az úton járunk, 
nem tévedünk el. Ha Istenre bízzuk 
az életünket, van miért aggódnunk? A 
régiek felkiáltottak: ha Isten velünk, 
ki ellenünk? Ha Istennel együtt járjuk 
életünk útját, szívünkben és lelkünk-
ben helyet készítünk az Istennek, 
akkor nincs félelem, sem szorongás, 

sem aggodalom. Mert világosan 
látjuk, hogy az élet nehézségeitől nem 
leszünk megkímélve, de mindenre 
lesz erőnk, abban, aki bennünket 
megerősít, Szűz Mária fia, Jézus 
Krisztus. Így találjuk meg a béke útját 
is. Ha nem a saját akaratunkat, nem 
a magunk elképzelését, nem a másik 
meggyőzését – pláne legyőzését – 
hanem Isten országát keressük!”

hatéves köztehercsökkentési és bérnövelési 
megállapodáshoz. A tárca a közleményében 
felidézte, hogy a hatéves bérmegállapodás 
értelmében 2019 júliusától újabb két száza-
lékponttal, 19,5 százalékról 17,5 százalékra 
csökkenhet a szociális hozzájárulási adó, 
ami tovább mérsékli a vállalatok adóterheit.
Január elsejétől hatályos az új Munka 
törvénykönyve, ami alapján 2019-ben a 
munkavállalóval történő egyéni megál-
lapodás esetén évi négyszáz túlórát is 
elrendelhetnek a munkáltatók.

Változó nyugdíjak, különadók és 
juttatások

Csökken a nyugdíjasok után fizetendő já-
rulék, januártól mindössze tizenöt százalék 
személyi jövedelemadót szükséges fizetni, 
viszont megszűnik a huszonöt év alattiak 
után járó automatikus kedvezmény. Az 
év elejétől 2,7 százalékkal emelkednek a 
nyugdíjak. Megszűnik a hetvenöt száza-
lékos különadó, a hitelintézeti különadó 
vagy kulturális adó, továbbá a baleseti adó 
és az egészségügyi hozzájárulás is, előbbi 
a biztosítási adóba, az utóbbi a szociális 
hozzájárulási adóba olvad. Az úgynevezett 
egészségügyi kockázatot jelentő ételek, 
italok (pl. cukros üdítők, chipsek, csoko-
ládék, szeszes italok) esetében átlagosan 
húsz százalékkal nő a népegészségügyi 
termékadó mértéke. Csökken a motor- 
kerékpárok regisztrációs adója. Az online 
fizetések ösztönzése érdekében pedig 

húszezer forintig minden lakossági átutalás 
mentesül a pénzügyi tranzakciós illeték 
alól. Megszűnik a cafeteria eddigi rendsze-
re, a SZÉP-kártya marad az egyetlen kedve-
ző adózású cafeteria-elem. Az ötezer főnél 
kisebb településeken nő a CSOK összege a 
Magyar Falvak Programja keretében. Az új 
évben csökken a tartós UHT- és a dobozos 
ESL-tej ára. 2019-től mindkét terméken 
a legalacsonyabb, öt százalékos forgalmi 
adó lesz.

Tovább emelkednek a 
családtámogatások

Emelkedik a gyermekgondozási díj és a 
diplomás gyed összege, valamint megje-
lenik a gyermekek otthongondozási díja, 
vagyis a gyod is január elsejétől.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
közlése szerint a minimálbér emelkedésé-
nek köszönhetően a gyed maximális össze-
ge 2019-ben eléri a bruttó 208 600 forintot, 
míg a diplomás gyed az alapképzésben 
résztvevő hallgatóknál 104 300 forintra, a 
mesterképzésben résztvevők esetében 136 
500 forintra emelkedik. A diplomás gyedet 
az érintettek már a gyermek kétéves koráig 
igénybe vehetik.
A tartósan beteg gyermeküket otthon ápo-
lók számára megjelenik a gyod, melynek 
összege bruttó 100 000 forint, és a gyermek 
életkorától függetlenül folyósítható.
Mindemellett januártól havi negyvenezer 
forintra emelkedik a kétgyermekesek 

családi adókedvezménye, amit már azok is 
igénybe vehetnek, ahol érkezik a második 
gyerek – a várandósság kilencvenegyedik 
napjától.

Nőtt a fizetős autópálya-szakaszok 
hossza

Az eddigi 1356 kilométerről közel 1380 kilo-
méterre, a 3,5 tonna össztömeg feletti teher-
járművekre érvényes e-útdíj-rendszerben 
pedig 6880 kilométerről 6914 kilométerre 
emelkedett az útdíj ellenében használható 
utak hossza. Fejér megyében nem vontak 
be a fizetős rendszerbe új szakaszt. Tavaly 
októbertől nőtt a tíznapos matricák ára, a 
többi matricatípusnál nem lesz változás.

Maradnak a parkolási díjak
 
Székesfehérváron ugyanannyiért parkolha-
tunk idén is, mint a korábbi években, nem 
változott a parkolási díj. A Városgondnokság 
parkolási csoportjának ügyfélszolgálatán 
már december elejétől megvásárolhatók 
az éves, 2019-re érvényes parkolóbérletek. 
Székesfehérváron évek óta nem emelték 
a parkolás árát, a lakossági parkolóbérlet 
továbbra is 3100 forintba kerül egy évre, 
amiből lakásonként kettőt lehet igényelni, 
amennyiben az állandó lakcíme is ott van az 
ügyfélnek, ahová a bérleteket kívánja kivál-
tani. A Városgondnokság azonban felhívja a 
figyelmet: az ünnepek alatti ingyenes parko-
lás január elsejéig volt érvényes a városban! 
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Roland nem várt

2019 első fehérvári babája Bokor Roland

A Bokor család a legújabb jövevénnyel

szabó PetRa

Január elsején hajnali négy óra öt perckor 
született meg Székesfehérvár első babája. 
A Bokor család második gyermeke, Roland 
gyorsan érkezett, a szülők éppenhogy beértek a 
kórházba Maroshegyről.

A Bokor családnak izgalmasan 
telt szilveszter éjjele: kórházban 
kötöttek ki. Nem sokkal éjfél után 
ugyanis beindultak a fájások. 
Roland úgy döntött, három héttel 
hamarabb jön világra. Négy óra öt 
percre időzített, amivel el is nyerte 
az idei első baba címét. 
„Éjfélkor még nem is mutatta jelét, hogy 
készül. Egy óra után indult el az egész, 
és négykor már meg is volt, úgyhogy 
tényleg gyorsan jött!” – mesélte 
Bokor-Kónya Krisztina, Roland 
édesanyja. 
A kisfiú ötvenegy centivel és közel 
három kilóval jött a világra. Édesapja 
büszke a kis apróságra, hiszen legyőz-
te a három másik babát, akik elsején 
születtek: „Könnyű lesz megjegyezni 
a születésnapját az első hó elsejével!” 
– kezdte gondolatait Bokor Balázs. 
– „Nagyon örülünk neki és boldogok 
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Megszületett!
Üdvözlünk, várva várt Gyermek! Még ott pihegsz 
Mária testén, a lélegzetvétel ritmusával küzd-
ve, elvágott köldökzsinórral az önálló testi létre 
kényszerülve. Határozott női kezek folyóvíz alá 
tartanak, fehérbe öltöztetnek. A megkönnyebbült 
Mária gyengéden átölel, a meghatott József a voná-
saidat fürkészi. Erős a hangod. Életrevaló vagy. Ép, 
életképes. Az első ajándékod a neved. Apád adja a 
családnevet, ez jelöli hovatartozásodat egész életed 
során. Vigyázz rá, becsüld meg! A családon belül 
a keresztnév különböztet meg. Édesanyád adja 
szeretettel, hónapokon át válogatva a naptárból, 
ízlelgetve a hangzását, mellyel egész életén át meg-
szólít majd téged. Az első anyakönyvben rögzítik 
érkezésedet. Alapadataid megmásíthatatlanok: 
hol, mikor születtél, édesanyád neve. Hivatalosan 
is létezel. Bőségesen lesz időd arra, hogy a 3200 

vagyunk! Annak ellenére, hogy egy picit 
előbb érkezett, minden rendben van. Az 
édesanyjára nagyon büszke vagyok, mert 
hősiesen helytállt ebben a nehéz pár 
percben. Köszönöm ezt a szép fiút!” 
A hagyományokhoz hűen a leg- 
gyorsabb apróságot Székesfehérvár 
polgármestere is köszöntötte. Édes-
anyja finomságokkal teli csomagot, 
Roland pedig babakötvényt kapott. 
„Ilyenkor valamennyi kisbabát kö-
szöntjük, aki az előző évben született. 
Pontosan 2466 szülés volt a Szent 
György Kórházban, ebből nyolcszáz 
körül alakult a székesfehérváriak 
száma. Őket most már kis polgár-
rá fogadjuk, kis ajándékcsomaggal 
köszöntjük és bízunk benne, hogy szép 
élettel, jó egészséggel fog felnőni a csa-
ládban! Így Roland is és mindenki, aki 
2019-ben születik. Várjuk őket nagy 
szeretettel városunkban!” – mondta 
Cser-Palkovics András. 

A székesfehérvári szülészeten töre-
kednek a családközpontú ellátásra. 
Szülés-előkészítő programokkal 
várják a kismamákat, de lehetőség 
van a családtagoknak is bemenni 
a szülőszobára, valamint alterna-
tív szülési módok közül is lehet 
választani. 
„Ne úgy jöjjön el valaki a szülészeti 
osztályról, hogy „ide többet soha nem 
jövök”, hanem úgy, hogy „igenis jól 
éreztem magam, és szívesen jönnék 
vissza!” Akár a szülőszobára, akár a 
szülés utáni ellátásra, mert pozitív 
élményként élik meg a szülést. Ez 
a legfőbb célunk!” – hangsúlyozta 
Hagymásy László osztályvezető 
főorvos. 
Az osztályon egyébként tervezik a 
bővítést. Egyágyas babaszobákat 
alakítanának ki, hogy még inkább 
családközpontú legyen az intéz-
mény.

grammból férfi méretűvé gyarapodj. Ha ekkorra a 
szellemed is megérik, kész vagy!  
Soha nem leszel egyedül. Rokonok hada mosolyog a 
kiságyad felett, és osztja be a nyári szünetedet. Védő-
nők ügyelnek tartásod körülményeire, orvosok állnak 
készenlétben a védőoltásokkal, tápokkal, vírusölők-
kel. Mozgásod fejlődését ringatók és fejlesztők tartják 
szemmel. A pelenka is kikopik majd a ruhatárból. 
Amint felismerhetően kiejted anyanyelved szavait, 
mondókákkal, versikékkel, dalocskákkal tömnek 
tele. A gyermekek között megtanulsz alkalmaz-
kodni, viselkedni. Előbb-utóbb iskolaérett leszel. 
Szakemberek tanítanak meg írni, olvasni, számolni, 
ismertetnek meg a természet- és más tudományokkal. 
Jeleskedhetsz sportágakban. Hangszerek várnak rád, 
hogy megszólaltasd őket. A torkodban is lehet egy 
gyönyörű hangszer, ujjaidban az alkotás művészete. 
Tehetséged szerint minősítenek majd, címkét ragasz-
tanak rád. Tehetségeddel, szorgalmaddal iratkozol fel 
a népszerűségi listára. A szépség az más. Az külön 
adottság, olyan értékes diploma, mellyel beléphetsz 
minden ajtón.
A világ nagyrészt már készen áll, csak fel kell 
fedezned. Az elődeid hajót építettek, vonatot, repülőt, 
űrhajót varázsoltak. Műszaki berendezések szolgál-
nak majd, amellyel emberek teremtenek kapcsolatot 
egymással egy gombnyomásra. Szórakoztatnak, ját-

szani is engednek. Minden a tiéd is, amit városod 
kínál. Lépj be, vedd birtokba, ismerd meg az utcakő 
alatt és a könyvtárakban neked hagyott örökséget.
Amikor pedig eljön az idő, amikor a bajszod rég 
kiserkent, vár rád a munka. Szemlélődőből alko-
tóvá kell válnod! Gyógyítani, építeni, tanítani, 
más örömteli és hasznos tevékenységgel szolgálni. 
Mert a világ fejlődéséért már te vagy a felelős. 
Csodákat is tehetsz, de erre kevés az esély. Jézus 
volt az, aki a csodákat véghez vitte. A vizet borrá 
változtatta, az üres folyóból bőséggel töltötte 
meg a halászhálót, a beteget kézrátétellel meg- 
gyógyította, a megholtat feltámasztotta. Te nem 
vagy Jézus. Elég, ha kiművelt fővel, tiszta lélekkel 
szolgálsz mindenki örömére. Elég, ha racionálisan 
fel tudod mérni a képességeidet, a határaidat, 
tiszta fejjel el tudsz igazodni a szellemi sodrások-
ban, kiválasztani azt, ami nyilvánvalóan épít és 
nem rombol. Elég, ha meg tudod különböztetni 
az igazat a hamistól. Ha az önálló véleményedet 
nem befolyásolja egy zsák pénz. Tudod, miben áll 
a nagy titok? Kazinczytól kölcsönözve: „Jót és jól. 
Ezt ha nem érted, szánts és vess, s hagyjad másra 
az áldozatot.” Mária szeretettel, jósággal és kiváló 
női ösztönökkel, József hajlíthatatlan és igazságos 
férfiszívvel segít majd neked az eligazodásban. 
Hát hajrá, kisember!

séLLei erzséBet
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Buli, lencse, új remény! 
Így telt a szilveszter Fehérváron

Székesfehérvár idén is színes zenei kínálattal, szilveszteri finomságokkal, bolondos kellé-
kekkel készült az óév búcsúztatására. Szilveszter napján a Zichy színpadon DJ Kátai, a J.A.M. 
Showband és a Metro-Police zenélt, majd az Irigy Hónaljmirigy következett, akik egészen az új 
év első órájáig húzták a talpalávalót.

A hajnalig tartó utcabált DJ Zsiráf zárta. Idén sem volt hiány maszkokból, maskarákból. 

Immár hetedik alkalommal indították szerencsehozó lencsével az új évet a fehérváriak január 
elsején. Székesfehérvár önkormányzata, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnok-
sága és az Alba Plaza közös rendezvényén ezer adag finomság talált gazdára. A lencséhez a 
néphit a pénzt, a gazdagságot társítja – minél többet eszik belőle valaki ezen a napon, annál 
nagyobb szerencséje lesz, és bőség jellemzi majd az évét. A lencse mellé sült kolbászt is kínál-
tak, a szerencsehozó ételért igen sokan álltak sorba.

Előkerültek a kalapok, ördögszarvak és a színesen pompázó póthajak is

Szilveszter éjszakájának fénypontja az éjféli tűzijáték volt, amit több ezren néztek végig a belvárosban

lászló-takács kRisztina

December 31-én éjjel újra hanggal, fénnyel és emberekkel telt meg a belváros, több ezren 
köszöntötték a 2019-es esztendőt Székesfehérváron. Az új év első napján a kulináris élvezetek, a 
szabadtéri sport és a kultúra kapott teret.
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Amikor a szerencse áldással párosul – Rácz István tábori lelkész jóvoltából

Indítsuk aktívan, mozgással a 2019-as évet is Székesfehérváron! Ezzel a felhívással várták a 
Bregyó közi Atlétikai Centrumba a II. Újévi Frissítő Futás Fehérváron résztvevőit a Family Three 
Triatloncsapat szervezésében.

A futódélutánon több száz fehérvári gyermek és felnőtt vett részt, hogy az átmulatott szilvesz-
teri éjszaka után ezzel a kihívással indítsák az évet

A szimfonikusok rendhagyó hangversenyén a zeneirodalom Oscar-, Grammy- és Golden 
Globe-díjas szerzői, John Williams, Nino Rota, Ennio Morricone és Hans Zimmer a Ben Hur, 
a Keresztapa, az Indiana Jones, a Harry Potter és a Csillagok háborúja filmekhez komponált 
dallamai csendültek fel

Új év, új remények címmel invitálta a zenerajongókat az esztendő első napján az Alba Regia 
Szimfonikus Zenekar hagyományos koncertjére. A művészek Dubóczky Gergely vezényletével 
különleges válogatást adtak a huszadik század legnépszerűbb, legismertebb filmzenéiből a 
Vörösmarty Színházban.

A 2013-ban indult kezdeményezés mára hagyománnyá vált, és egyre többen kapcsolódnak 
be az évindító közösségi programba. Az étel kínálásában részt vett Cser-Palkovics András 
polgármester, Székesfehérvár alpolgármesterei valamint a város és a megye önkormányzati 
képviselői is.
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Horoszkóp
január 3. – január 9.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Beköszöntött az új év, aminek örül, mert úgy érzi, a múlt éve nem pont 
olyanra sikeredett, mint szerette volna. Ha jobban átgondolja, rá fog jön-
ni, hogy azért sem lett egészen olyan, mert sokszor Ön hibázott. Ennek 
okán tudatosíthatja magában, mik azok a negatív tulajdonságok, amelyek- 
ről célszerű lenne leszoknia, hogy ne kövesse el újra ugyanazokat a hibákat.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

A legkevésbé sem jellemző Önre, de az év elején mégis 
tele lesz energiával és elszántsággal, mint aki készen áll 
nagyot alkotni az évben, és erre már az év elején elkezd 
rádolgozni. Testileg és lelkileg is üdének érzi magát, úgy 
érzi, akármilyen kihívással képes lenne szembenézni. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Kétségkívül eljött az új év, de nemcsak az új, hanem 
a régi feladatok is várnak még Önre. Egy kissé még 
álmatag, azt sem tudja, hol áll a feje. Sebaj, majd szép 
lassan felveszi ismét a hétköznapok ritmusát. 

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.

Már a héten kapkodnia kell a fejét, mert új lehetőségei 
nyílnak arra, hogy megvalósíthassa vágyait. Nem lesz 
egyszerű, de képes lesz kiválasztani a legígéretesebbet. 
Csak akkor válasszon egyszerre többet, ha tényleg 
bírni fogja, és több dologra is tud koncentrálni!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Új lehetőségek és új ingerek kapuja nyílik meg Ön 
előtt. Tele van tettvággyal és lelkesedéssel, így a 
héten már egy percig sem fogja vesztegetni az idejét. 
Már meghozta magában az év új szabályait, amiket 
azért nem ártana felülvizsgálnia, főleg azokat, ame-
lyek a kapcsolataira érvényesek.

Túl kell lépnünk a pörköltzónán!

Vári Dávid egy jó fácánlevest tizenhárom-tizenhat órán keresztül „gyöngyöztet” a tűzhelyen

A rántott fácán ízben veri a csirkét!

A borókabogyó remekül illik a vadhúshoz, de nem szabad vele túlzásba esni!

A vadragulevest keleties ízek ihlették

kuRucz tünDe

Rántott fácán bánossal és vaddisznótarja  
gerslirizottóval – Vári Dávid vadgasztronó-
miával foglalkozó szakács rövid főzéssel egybe-
kötött bemutatót tartott a Szent István Király 
Múzeumban, ahol mindenkit arra biztatott, 
lépjen túl a kényelmes pörköltzónán, és merjen 
egy kicsit „vadabban” kísérletezgetni!
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Hogyan került kapcsolatba a vadgaszt-
ronómiával?
Tizenhárom éve vadászom, így nem 
volt nehéz. A trófeák sosem érde-
keltek, sokkal inkább a vadászatban 
rejlő önfenntarthatóság fogott meg. 
A legtisztább húsforrás a vadhús. 
Mondhatni egy ősi biotermék. Én 
mindig azt szoktam mondani, ha 
valaki jó minőségű és természetkö-

zeli húst akar enni, akkor inkább 
egyen kevesebbet. Mondjuk hetente 
vagy havonta egyszer, de akkor 
olyan alapanyaghoz nyúljon, mint a 
szarvas, a fácán, a borz, a szárcsa, a 
mezei nyúl vagy a tőkés réce! Lehet 
egy kicsit kalandozni, nem kell min-
dig megmaradni a tradicionális szar-
vas-őz-vaddisznó kombinációnál!

A vasárnapi borzsült első hallásra 
legalább olyan izgalmasnak tűnik, mint 
egy jó kis varjúleves...
Kevesen tudják, hogy a borz az 
egyik legtisztább erdei állat. Még 
külön „wc-t” is használ. Nagyon 
sokan ragadozónak tekintik meg 
dögevőnek, de az esetek nagy 
részében inkább növényeket eszik. 
Sokan azt hiszik, hogy az amerikai 

borzhoz hasonlóan az európai fajta 
is büdös. Pedig nem az. Ez egy 
teljes tévhit.
A statisztikák szerint arányaiban kevés 
vadhúst eszik a magyar. Ön szerint 
milyen tényezők állhatnak a háttérben?
Egyrészt viszonylag drága, ami-
nek feldolgozási okai vannak. Ha 
veszünk például egy százkilós 
vaddisznót, abból végül harminc 
kiló húst lehet felhasználni. Egy 
házi sertésnél ez az arány olyan 
nyolcvan-kilencven százalék. Más-
részt egy hétköznapi háziasszony 
viszonylag nehezen jut hozzá a vad-
húshoz, mert nem lehet minden sar-
kon kapni. Ha mégis sikerül neki, 
akkor meg az esetek nagy részében 
pörköltet főz, vagy legfeljebb egy 
kis agyonsütött húst készít.
Miért nem mernek az emberek a vad-
hússal kísérletezgetni?
A hétköznapi magyar gasztronómi-
ában elhalványodtak a vadhúsok-
kal kapcsolatos ismeretek. Azért 

tartom ezeket a kurzusokat, hogy 
az emberek ki merjenek mozdulni 
a pörköltzónából. Most például 
fácánmellet rántok, mert rántva 
minden jó. Szoktam azzal viccelőd-
ni, hogy panírozok csirkét is, és az 
emberektől megkérdezem, hogy 
melyik a fácán. Mindig tudják, 
mert sokkal testesebb az íze. 
Remekül illik hozzá a bános, ami 
a puliszka Kárpátokban készített 
változata. Ez egy combos, férfias 
köret, amit szalonnával, juhtúróval 
dobnak fel. Még egy keleties, kissé 
fűszeres levest is főzök, mert azok 
is túl vannak misztifikálva. Pedig 
nincs velük sok dolog. Csak sokáig 
kell őket gyöngyöztetni. Egy jó fá-
cánlevest tizenhárom-tizenhat órán 
keresztül kell kilencven-kilencven-
öt fokon rotyogtatni. Ha raguból 
készítjük a levest, akkor nem kell 
ilyen sokáig főzni, elég hat óra. Az 
alacsony hőfok és az idő mindent 
megold! 
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Tervezzük meg már most a nyári esküvőt!

Mindent egy helyen megtalálhatnak a házasodni készülők

Egy helyszínen ismerkedhetnek meg 
számos szolgáltatóval, beszélgethetnek, 
ötleteket gyűjthetnek, ajánlatokat kérhet-
nek, időpontokat foglalhatnak, sőt január 
12-én és 13-án sok kiállító kedvezményes 
ajánlatokkal is várja az Esküvő Kiállításra 
érkezőket. Kanizsay Ákos főszervezővel 
beszélgettünk. 

Pontosan hol és mikor kerül meg-
rendezésre a kiállítás?
2019. január 12-13-án a székes-
fehérvári Novotelben várjuk az 
ifjú párokat, ahol két napon ke-
resztül több mint ötven kiállító 
mutatkozik be, akik kiváló mi-
nőségű esküvői szolgáltatások 
széles skáláját kínálják a Nagy 
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Sajnos csak eddig volt lehetősége pihenni, most 
már ideje visszaszoknia a mindennapokba. Érthető, 
ha még fáradt, egy kissé bódult az ünnepek varáz-
sától, sokan el is fogják nézni Önnek, hogy még 
nem sikerült visszaszállnia a földre.

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, ezért nem ártana mielőbb 
orvosolnia az anyagi gondjait.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Nem meglepő, hogy fáradt, hiszen nem sok lehetősége 
volt az ünnepek alatt pihenni a nagy készülődés és családi 
banzájok miatt. Legalább a héten, amíg nem indulnak be 
Ön körül a dolgok, próbálja meg kipihenni magát, minima-
lizálja a kötelezettségeit és szánjon minél több időt magára!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Nagyon lelkesen áll a héthez, már az első naptól kezdve, hogy 
mielőbb megvalósíthassa terveit. El is határozta magát, hogy le-
dobja az ünnepek alatt felszedett plusz kilókat és elkezd mozogni 
illetve helyesen étkezni. Még rengeteg egyéb dolog is szerepel az 
újévi listáján, amiket komolyan meg is kíván valósítani.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Az új év beköszöntével készen áll a változásokra illetve 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.

Már az első napjai izgalmasan alakulhatnak. Tegyen eleget 
barátai meghívásának, és szórakozzon egy kicsit! Emellett a 
sors meglepetéssel is készül Önnek, nem várt események szí-
nesíthetik a mindennapjait. Továbbá jó híreket is hallhat, amik 
közvetve-közvetlenül érinthetik, és egészen felvillanyozzák Önt.

Napra. Egyébként Székesfehér-
váron minden évben ősszel és 
januárban kerül megrendezésre 
a rendezvényünk a Novotel 
Hotelben.
Kiknek ajánlod az Esküvő Kiállí-
tást?
Szeretettel várunk minden 
jegyes párt, akik esküvőjükre 
készülnek. Megkönnyítjük szá-
munkra a szervezést azzal, hogy 
itt egy helyszínen ismerkedhet-
nek meg számos szolgáltató-
val, beszélgethetnek, ötleteket 
gyűjthetnek, ajánlatokat kérhet-
nek, időpontokat foglalhatnak, 
sőt sok kiállító kedvezményes 
ajánlatokkal várja a kiállításra 
érkezőket.
Az Esküvő Kiállításon lehetőség 
van tortát, süteményt kóstolni, 
gyűrűt és ruhát próbálni, de-
korációk, meghívók, köszönet- 
ajándékok között csemegézni, 
fotósok, videósok referencia-
munkáiba betekinteni. Renge-
teg időt és utánajárást spórol-
nak meg a párok, ha rászánnak 
egy napot – akár kompletten 
leszervezhetik nálunk az eskü-
vőjüket.
Milyen programokkal várjátok a 
látogatókat?
Mindkét nap délelőtt és délután 
esküvői zenekarok minikon-
certjével és menyasszonyiruha- 
bemutatókkal indul a színpadi 
program, majd számos hasz-
nos esküvőszervezési tanács 
hangzik el szolgáltatóinktól. A 
szakmai beszélgetések során 
tanácsot kaphatunk a gyűrű 
kiválasztásához, a legújabb 
dekorációs vagy éppen smink- 

trendekről, de mindig becsem-
pészünk valami újdonságot a 
programba, úgy mint drónfotó-
zás, szelfiboksz, kalligráfus
Csak székesfehérvári vagy 
országszerte ismert és elismert 
szolgáltatókkal találkozhatnak itt 
az érdeklődők?
A rendezvényen a helyi esküvői 
szolgáltatókon túl több olyan 
partnerünk is képviselteti 
magát, akik munkájuk révén 
országszerte ismertek. Az is 
a kiállítás színvonalát dicséri, 
hogy évről évre megkeresnek 
minket határon túli szolgálta-
tók, külföldi esküvői helyszínek 
is. Volt már kárpátaljai ru-
hatervező, németországi fotós, 
erdélyi meghívott is a kiállítás 
életében.
Hogyan lehet részt venni az ese-
ményen?
A kiállítás kétnapos, január 12-
13-án 10-től 18 óráig várjuk az 
érdeklődőket!
Kiállítóként korlátozott szám-
ban lehet bekerülni rendezvé-
nyünkre, köszönhetően annak, 
hogy állandó partnereink nagy 
része rendszeresen képviselteti 
magát a rendezvényen, így ha 
felszabadul egy-egy standunk az 
őszi vagy a januári eseményre, 
akkor ezekre a helyekre tudunk 
új szolgáltatókat fogadni. A 
szervezés nagyrészt a nyár fo-
lyamán zajlik, így jelentkezni is 
minimum fél évvel az esemény 
előtt érdemes. Szakmai partne-
reinknek egyébként a kiállítás 
magazinjában vagy honlapun-
kon kiemelt partnerként is 
lehetősége van megjelenni.
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A Vörösmarty Rádió műsora január 5-től 11-ig

FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

 
00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

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

08:10 Sporthírek
08:35 Pszichológus szemmel 

Vendég: Egey Tímea
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető: 

Kiss György
10.10  Korzó – városrészek 

története
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Kulturális programok 

hétvégére Vendég: 
Kiss Dorottya, 
Ocsenás Katalin

14.10 Biztonságtechnikai 
magazin Vendég: 
Varga János

15:00 Napi hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Bóna Éva

15:10 Kertészeti magazin 
Vendég: Németh László

16:10 Uzsonna Vendég: 
Szabó László

17.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Szőllősi Attila

19:10 Női vonalak
20.10 Evribádi –válogatás a 

’90-es évek slágereiből
21:10 Koktél – színes 

beszélgetések Sasvári 
Csillával, Mits Mártonnal 
és Gemeiner Lajossal

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. 

2019. 1. 6. Vasárnap 2019. 1. 7. Hétfő 2019. 1. 8. Kedd 2019. 1. 9. szerda 2019. 1. 10. CsütörtöK 2019. 1. 11. pénteK

00.00 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból. Benne: 

félóránként hírek 

08.10  Műsorvezető: Bóna 

Éva  Hírszerkesztő: 

Ficsóri Erika

 Témák: műsorajánló, 

naptár, névnapok, 

aktualitások, 

érdekességek

09.10 Könnyed beszélgetés 

Schéda Zoltánnal

10.10 Horgász – vadász 

magazin

11.10 Művésztársalgó 

színházi magazin

13.00 Műsorvezető: 

Gemeiner Lajos

 Témák: aktualitások, 

érdekességek

17:10 Szombaton 5-kor 

ugyanott - Sasvári 

Csilla műsora

18.10 Könyvespolc 

irodalmi műsor

19.00 Beszélgetés Mits 

Marcival

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 Vendég: 
Supliczné Tóth Mária 

10:10 Gazdit keresünk a 
HEROSZ Fehérvári 
Állatotthon lakóinak 
Vendég: Krepsz Gyöngyi

12:10 Mit hoz 2019 az 
asztrológia szerint 
Vendég: Takács Gyöngyi

13:10 Műsorvezető: 
IszkádiErika

            Vasárnap délutáni 
hangulat, vendégekkel 
négy órában

17.10 Zeneturmix – 
Műsorvezető: 
Kiss György

20.10 Könnyed beszélgetés 
Schéda Zoltánnal

21.05 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

2019. 1. 5. szOMBat

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

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

08:10 Sporthírek
08:35 Autófittnesz Vendég: 

Polgár Tibor
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Bóna Éva
10:10 Műsorvezető: Bóna Éva
11.10 Munkaügyek Vendég: 

Pajtók-Vizsoly Júlia
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Illemtan Vendég: 

Óber László
14.10 Uzsonna Szabó László
15:00 Napi hírösszefoglaló 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

15:10 A bor szerintünk Vendég: 
Fáncsi Viktória

16:10 Divatműsor Vendég: 
Kernya Mariann 

17.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Szőllősi Attila

18:10 Nyelvstúdió
19:10 Pénzügyi percek 

Vendég: Potolák Gábor
20:00 Sikertérkép
21:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Szőllősi Attila

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

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

08:10 Sporthírek
08:35 Kultúráról Gábor atyával 
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető: 

Kiss György
10.10 Mesterségem címere 
11.10 Párbaj Vendég: 

Rivnyák Roland
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Vakolat Vendég: 

Puska József
14.10 Ingatlan magazin 

Vendég: Bedő Gyula
15:00 Napi hírösszefoglaló 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

15:10 Kézműves műsor
16:10 Uzsonna Vendég: 

Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
17.10 Vörösmarty 

Kocka Vendég: 
Gombaszögi Attila

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Germán Márton

18:10 Tanulószoba 
oktatási magazin

20:10 Minden-mentes 
Vendég: Antal Vali

21:10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Germán Márton

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

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

08:10 Sporthírek
08:35 Beszélgetés meghívott 

vendégekkel
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető: 

Kiss György
10.10 Lánglovagok 

katasztrófavédelmi 
műsor

11.10 Kedvencek percei 
Vendég: dr. Paál Csaba

12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Környezetbarát Vendég: 

Mihály Gyula
14.10 Autóvásár Vendég: 

Wilcsek Róbert
15:00 Napi hírösszefoglaló 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

15:10 Motorsport Vendég: 
Debreczeni Dávid

16:10 Uzsonna Vendég: 
Szabó László

17.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Bóna Éva

18:10 E-Zóna
20:10 Beszéljünk róla!
21:10 Koktél – színes 

beszélgetések Sasvári 
Csillával, Mits Mártonnal 
és Gemeiner Lajossal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Bóna Éva

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

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

08:10 Sporthírek
08:35 Állati dolgok Vendég: 

dr. Lorászkó Gábor
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető: 

Kiss György
10.10 „107” magazin Vendég: 

Sipos Mónika
11.10 Fogyasztóvédelmi műsor
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Városgondnokság órája
14.10 Hangvilla
15:00 Napi hírösszefoglaló 

Szerkesztő: Bóna Éva
15:10 Orvos válaszol
16:10 Uzsonna Vendég: 

Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: Szőllősi Attila
18.10 Utazási magazin
19:10 Lapszemle
20:10 Tabuk nélkül Vendég: 

Lengyel Zsófia
21:10 Koktél – színes 

beszélgetések Sasvári 
Csillával, Mits Mártonnal 
és Gemeiner Lajossal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Szőllősi Attila

Újévi táncház és diákbál 
Programok január 4-től 13-ig

szabó PetRa

Látogatható kiállítások

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

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

Január 4.
Takáts Tamás Blues Band
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Január 5.
Közönségkorcsolya
17 óra, Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok
A jégcsarnok heti több alkalommal 
várja a korcsolyázni vágyókat.

Görög táncház és koncert
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Buzuki, gitár és dobok csinálnak 
fergeteges hangulatot A Szabad-
művelődés Házában hétvégén: 
görög népzenei koncertet és 
táncházat is szerveznek a folkzene 
kedvelőinek január 5-én, szomba-
ton. A Taverna Görög Népzenei 
Együttes 20 órától várja a szóra-
kozni vágyókat, Lakaisz Jorgosz, 
Szinetkasz Iliász, Ifjú Szinet-

kasz Iliász, Szinetkasz Alekosz, 
Horváth Benjámin és Rizojannisz 
Sztavrosz adják a talpalávalót. A 
rendezvényen Gábor Ferenc tanít 
táncokat.

Január 6.
Vasárnapi kutyaséta
12.30, HEROSZ Fehérvári Állatott-
hona

Közönségkorcsolya
17 óra, Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok
A jégcsarnok heti több alkalommal 
várja a korcsolyázni vágyókat.

Január 7.
Vincze Mátyás papírmerítő kiállítása
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Széna téri Tagkönyvtára
A kiállítást Mórocz Istvánné, a 
Könyvkötők Országos Szövetségének 
elnöke nyitja meg. A tárlat megte-
kinthető február 9-ig.

Közéleti és Kulturális Szalon
18 óra, Krisztus Király plébánia 
közösségi háza
Bobory Zoltán vendége lesz P. Maklá-
ri Éva és Vakler Lajos.

Január 8.
Előadás közös képviselőknek, társas-
házban élőknek
Január 8. 15 óra, Fehérvári Civilköz-
pont
Témák: földhivatali bejegyzés közös 
képviselőkről (minden társasházat 
érint), adatvédelmi szabályzat kötele-
ző elemei, mérleg beszámoló törvényi 
kötelezettségei. Meghívott előadó: 
Farkas Tamás (LOSZ)

Január 10.
Egy darabot a szívemből
17 óra, Köfém Oktatási és Közműve-
lődési Központ
Vágvölgyi Elvira kiállítása. A tárlatot 
megnyitja: Strasszerné Farkas Márta, 

Fonalmadarak
Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti 
Tagkönyvtára
Kiállítás a székesfehérvári Kárpitszövő 
Szakkör alkotásaiból. Megtekinthető 
január 5-ig.

Úton Betlehembe
Feketehegy-szárazréti Közösségi Központ
A Munkácsy Mihály Általános Iskola kiállí-
tása. Megtekinthető január 5-ig.

Tavasz a télben
Aranybulla Könyvtár olvasóterme
A Székesfehérvári Fotóklub tárlata. Megte-
kinthető január 18-ig.

Mentett értékek
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
A tárlattal a múzeum munkatársai tiszte-
legni és emlékezni kívánnak a huszonöt 
éve elhunyt Deák Dénes emléke előtt. A 
kiállítás megtekinthető február 17-ig.

Vadászok és vadászatok Fejér megyében
Szent István Király Múzeum Országzászló 
téri épülete
A kiállításon bemutatják a vadászat Fejér 
megyei történetének több korszakát a 18. 
századtól a Horthy-korszakig, vagyis a 
barokktól a neobarokkig. A kiállítás megte-
kinthető február 24-ig, keddtől vasárnapig 
10-től 18 óráig.

Trianon
Csók István Képtár
A neves képzőművész és rajzfilmrende-
ző, Jankovics Marcell kiállítása. A közel 
kétszáz alkotást felvonultató, különleges 
installációval megépített, egyedi élményt 
kínáló kiállítás március 3-ig látogatható.
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A  H E T I L A P

FEHÉrVár

A Fehérvár Televízió műsora január 5-től 11-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 

2019. 1. 5. 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:	Rába	Henrietta.	
Vendég: Szigli István

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Dávid	Renáta	
Vendég: Földi Zoltán

11:45 A Fehérvár Televízió 
archívumából

12:15 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Deák	Lajosné

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Rába	Henrietta.	

Vendég: Östör Annamária
14:10	 Egészségünkre!	–	1–2.	

rész – ismétlés 
14:30 Napi színes – ismétlés 
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Horváth	
Miklós Csaba

15:15 Agrárinfo – ismétlés
15:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Kovács	

Szilvia.	Vendég:	Dienesné	
Fluck Györgyi

16:15 Koronázási Szertartásjáték 
2018	–	II.	András	

17:25 Királyi Napok 2018 – 
Népművészeti	Fesztivál	
a belvárosban

18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Rába	Henrietta.	

Vendég:	Galyas	Lakatos	Ákos
18:35 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 Híradó
19:20 Generációnk – a helyi 

televíziók összefogásával 
megvalósuló nyugdíjas 
magazin

19:50 Fehérvár AV19 – Orli 
Znojmo	jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

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

órakor a Híradó ismétlése 

2019. 1. 6. VASárnAp 2019. 1. 7. Hétfő 2019. 1. 8. Kedd 2019. 1. 9. SZerdA 2019. 1. 10. CSüTörTöK 2019. 1. 11. pénTeK

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

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Rába	Henrietta.	
Vendég:	Galyas	Lakatos	Ákos

10:45	 A	természetfilmezés	
kulisszatitkai	1.	rész

11:15 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Kovács	Szilvia.	
Vendég: Timár Nicolette

11:40 Agrárinfo – ismétlés 
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Dávid	Renáta.	

Vendég: Kovács Katalin
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40	 A	természetfilmezés	

kulisszatitkai	2.	rész
14:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	Vakler	Lajos
14:50 A Fehérvár Televízió 

archívumából
15:15 Béres József: Szép 

magyar ének
16:15	 A	természetfilmezés	

kulisszatitkai	3.	rész
16:45 Alba Fehérvár KC – Vác 

női	kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Szenczi Jánosné
18:30 A Fehérvár Televízió 

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

kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:20	 In	Memoriam	Nádorfi	
Gabriella:	Seuso	–	Rejtélyek	
nyomában	7.	rész

22:45 A hét hírei – ismétlés
23:05 Képes hírek

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 Generációnk nyugdíjas 

magazin – ismétlés 
11:30 A Fehérvár Televízió 

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

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég: Szenczi Jánosné

16:40 Generációnk nyugdíjas 
magazin – ismétlés 

17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Dávid	

Renáta.	Vendég:	Ferenczy-
Nagy Boglárka 

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár! – 
benne: Híradó, Esti mérleg, 
Együtt magazin és Hírek 

20:15	 In	Memoriam	Nádorfi	
Gabriella:	Seuso	–	Rejtélyek	
nyomában	8.	rész

21:15 Béres József: Szép 
magyar ének

22:15 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:55 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 Együtt magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00	 Híradó	1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Dávid	
Renáta.	Vendég:	Ferenczy-
Nagy Boglárka 

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

Viktória.	Vendég:	Lénárt	
Péter és Túrós Arnold

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár! – 
benne: Híradó, Esti mérleg, 
Paletta magazin és Hírek

20:15	 In	Memoriam	Nádorfi	
Gabriella:	Seuso	–	Rejtélyek	
nyomában	9.	rész

21:35	 Velencei-tavi	
Ütősfesztivál	2017

22:05 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:45 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
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	Lénárt	
Péter és Túrós Arnold

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

Henrietta.	Vendég:	
Molnár Hajnalka

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár! – 
benne: Híradó, Esti mérleg, 
Egészségünkre	3-4.	rész,	
Honvéd7 és Hírek

20:15	 In	Memoriam	Nádorfi	
Gabriella:	Seuso	–	Rejtélyek	
nyomában	10.	rész

21:25 Gorsium Együttes 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	 Egészségünkre	3-4.	
rész – ismétlés 

10:55 Honvéd7 – ismétlés 
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00	 Híradó	1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Rába	Henrietta.	
Vendég: Molnár Hajnalka

17:00	 Egészségünkre	3-4.	
rész – ismétlés 

17:15 Honvéd7 – ismétlés 
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 

– Hetvenéves az Alba 
Regia	Táncegyüttes

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Bogárdi	Lajos

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár! – 
benne: Híradó, Esti mérleg, 
Bajnokok városa és Hírek

20:15 Siófok – Alba Fehérvár KC 
női	kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

21:35	 Lélek	született	–	Egy	erdélyi	
magyar alapítvány története

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
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések – 
Hetvenéves	az	Alba	Regia	
Táncegyüttes – ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Bogárdi	Lajos

17:00 Bajnokok városa 
magazin – ismétlés 

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

Viktória.	Vendég:	
Jankovics Marcell

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár! – 
benne: Híradó, Köztér, 
Agrárinfo és Hírek

20:35	 In	Memoriam	Nádorfi	
Gabriella:	Seuso	–	Rejtélyek	
nyomában	11.	rész

22:00 Híradó és Köztér  – ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: január 5. 19:50 Fehérvár AV19 – Orli Znojmo jégkorongmérkőzés közvetítése felvételről

A Barátság mozi műsora
a Kossuth Lajos Általános Iskola 
igazgatónője. Közreműködnek: 
Háger Anita és Herédi Hanna vers-
mondók és a Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola felsős énekkari kórusa, 
melynek karvezetője Molnárné Rádl 
Margit. A kiállítás megtekinthető 
január 23- ig.

Január 11.
Városi diákbál
18.30, Mol Aréna Sóstó
A báli szezonban immár ötödik 
alkalommal rendezik meg a Váro-
si diákbált, ahol Székesfehérvár 
különböző iskoláiba járó diákok a 
báli hagyományoknak megfelelően 
szórakozhatnak.

Január 12.
Esküvő Kiállítás
10 óra, Novotel
Minden, ami esküvő, egy helyen.

Újévi táncház
17 óra, Táncház
Az új esztendő első családi délutánja 
január 12-én, szombaton 17 órakor 
kézműves foglalkozással kezdődik, 
melynek keretében bőr pénztárcát 
készítenek a résztvevők Pintérné 
Markovich Marcella irányításával. 

Utána Kneifelné Laczkó Kriszta 
vezeti az Újesztendő, vígságszerző 
című gyermekjátszót, majd 19.30-tól 
somogyi táncokat tanít a felnőttek-
nek Chifor Lénárd. Az estet táncházi 
mulatság zárja 20.30-tól. Muzsikál a 
Galiba zenekar.

Vad Fruttik-hétvége
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
A zenekar szombaton és vasárnap is 
várja az érdeklődőket.
Program mindkét napon:
20 óra: kapunyitás
21 óra: Vad Fruttik

Január 13.
Vasárnapi kutyaséta
12.30, HEROSZ Fehérvári Állatott-
hona

Irány a jég!

2019-ben is várja a korcsolyázni 
vágyókat a Koriliget! A Zichy ligetben 
a Zenepavilon köré épült hétszáz 
négyzetméteres szabadtéri műjég-
pálya különleges sportélményt kínál 
kicsiknek és nagyoknak. Hétfőtől 
csütörtökig reggel 8-tól este 8-ig, 
pénteken és szombaton reggel 
8-tól este 10-ig, vasárnap pedig 
reggel 8-tól este 8-ig várja a jég a 
korizókat.

Bohém rapszódia
Január 4. 17.30, január 11. 20 óra
Amerikai-angol zenés életrajzi dráma.

Ruben Brandt, a gyűjtő
Január 4. 20 óra, január 11. 18 óra
Magyar animációs akció-thriller.

A Grincs
Január 5. 16 óra, január 12. 16 óra
Amerikai családi animációs film, komédia.

X – A rendszerből törölve
Január 5. 18 óra, január 12. 20 óra
Magyar thriller.

Mindenki tudja
Január 5. 20 óra
Feliratos spanyol-francia-olasz 
dráma, misztikus thriller.

Keresés
Január 7. 18 óra, január 8. 20 óra
Amerikai misztikus thriller.

Egy nap
Január 7. 20 óra, január 12. 18 óra
Magyar játékfilm.

Napszállta
Január 8. 17.30
Magyar-francia dráma.

Az Úr hangja
Január 9. 18 óra
Magyar dráma.

Az első ember
Január 9. 20 óra
Amerikai életrajzi dráma.

Remélem legközelebb sikerül 
meghalnod
Január 10. 18 óra
Magyar dráma.

Bolti tolvajok
Január 10. 20 óra
Japán krimi-dráma.
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Legutóbbi rejtvényünk a régi idők fehérvári karácsonyaival foglalkozott. A kará-
csonyfa-állítás hagyománya a tizenkilencedik században terjedt el a megyében. Az 
első megfejtésből kiderül, hogy a sváb falvakban és Felsővárosban hová tették a 
karácsonyfát: a gerendáról lógott.
A Bakonyban és a Vértesben borókafenyőket vágtak ki és díszítettek fel. A második 
megoldásból kiderült, mi volt a szegények karácsonyfája: cserépbe állított fenyőág.
Székesfehérváron a huszadik század első éveitől már nagy keletje volt a fenyőfának, 
amit eleinte a Városház téren árusítottak. A harmadik megfejtés egy helyet takart, 

ahol a két világháború között karácsonyfát lehetett kapni: Ponty vendéglő előtt a 
Mária képnél.
Újévi lapszámunk megfejtései a szilveszteri, újévi népszokásokhoz, hiedelmekhez 
kapcsolódnak. A lencse, a bab vagy bármilyen más aprószemes étel fogyasztása 
szerencsét hoz – ezt mindenki tudja. Viszont a szerencse csak bizonyos esetben 
következik be. Első megfejtésünkből kiderül, hogy mikor.
Második kérdésünkben arra keressük a választ, hogy a babona szerint miért tilos a 
mosás és a teregetés Újév napján?
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk
PRax leVente

záDoRi gáboR / WilHelM ottó

Töprengés egy jó kép előtt
Ki itt a Teremtő,
Isten, vagy a festő?
Ki alkot a vásznon,
kéz, vagy éber álom?

Eredmény mi lehet,
ha nincsen képzelet,
ha nem izzik parázs,
ha nincsen látomás?

Paul Celan
A gondolat szakadék.
Micsoda erő
Átkelni a gleccserjégen.
Fenn már lobog egy zászló.

Még egyszer a messzeségről
Nem ér utol az ítélet
Jutok a tenger szívébe.
Bárkám odavisz nesztelen
Hol nem lelnek meg engemet.
És éjszaka és nappal jő,
És ringat szelíd őserő
A fodrozódó víztükör.
Míg eggyé leszünk – én meg ő.

balajtHy FeRenc

Ha megérint a világ 
Ujjunk begyéből serken ki a hajnal, -
A szívdobbanásra már felébredünk.
Klónozott szerelem engem se kerül,
Feltámadok én benned halk robajjal.

Ha megérint a világ, -- találj rajta
Fogást te is, s ha végül majd sikerül,
Átvirrasztott pillanatba ne merülj,
S teljesületlen vágy lelked ne marja!

Gombostűre tűzött bogár szemében
Az angyalarcú sátánt megláthatod
Áldatlan állapotban, hogy bazsalyog.

Ha kell, - még Istenig is látok ébren,
Bár hullik egyre mind az, ami áldott
Mint imakönyvből, a préselt virágok.

négy napja folyamatosan esett az eső és nekem úgy tűnt, ettől mindenki meg-
őrült. Kinn álltam a fekete cica kávéháza előtt, és figyeltem, mi történik - az em-
berek az esernyők öblével merték a havas esővizet, néha felnéztek az égboltra, 
mintha arra vártak volna, hogy mikor záródnak el végre a fenti csatornák, de 
azok nem akartak elzáródni, s az eső egyre csak esett,
a fekete cica nem jött ki velem, benn maradt a kávéházban, állt a pult mögött 
és makacsul tisztogatta az egyik virágmintás kávéscsészéjét, hívtam, de azt 
mondta, nem jöhet velem, ő nem kerülhet bajba, mert ő az egyetlen tudattal 
rendelkező macska a városban, és ha belekeveredik valamibe, elveszik a kávé-
házát, 
nem mondtam neki semmit, de az volt a magánvéleményem, hogy nem csak, 
hogy ő az egyetlen értelmes macska a környéken, de az egyetlen értelmes 
lény is, mert ezeknek itt például meg kellene mondani, hogy az ember nem az 
esernyő tetejével meri az esővizet, sőt igazából semmivel sem meri, mert rég 
elvették a bátorságát. - 
de jobb is, hogy nem mondtam semmit, mert a fekete cica egészen biztosan 
nem értett volna egyet velem, egyrészt mert ő sosem ért egyet senkivel, más-
részt meg ő biztos azt gondolta volna, hogy ez diszkrimináció, mert miért ne 
merhetné valaki esernyővel a vizet, ha úgy tartja kedve, én is felemás zoknikat 
hordok, csak mert az úgy színesebb, és különben is, mit várok egy olyan társa-
dalomtól, amiben az állatok két lábon járnak,
és egyébként sincs jogom normalitásról beszélni, mikor az összes ékkövet oda-
ajándékoztam bárkinek, aki kérte, a rubint az egérnek, smaragdot a hörcsög-
nek, és egy sárga gyémántot a patkány gyerekeinek, - és én hiába magyaráztam 
neki, hogy az ékkövek csak lehúzták a piros kabátomat a nagy esőzésben, és 
ilyenformán az lett volna az őrültség, ha megtartom őket, nekem különben sem 
kellenek kavicsok, 
különben is az az érzésem, hogy csak azért irigykedik azokra az ékkövekre, 
mert mindet olyanoknak adtam, akik lehetnének a természetes táplálékai is, ha 
nem lenne vegetáriánus, és a végletekig intellektuális macska,
s ő erre biztosan azt mondta volna, hogy ezt inkább hagyjuk, inkább éljünk 
egymás mellett ebben a békés, őrült harmóniában.

Állt az ágy mellett, és nézte az alvó kisfiút, aki már nem is volt olyan kicsi, 
hiszen aznap lett nyolc éves, és a nagy ünneplés, osztálytárs-buli és tortaevés 
után jól elfáradva merült álomba. Oldalára fordulva aprókat szuszogott karja 
alatt tartva a „nyunyót”, ahogy az egész család nevezte a mindig aktuális 
ágytársat. Három évvel korábban hosszú fejtörés után úgy döntött, hogy 
nem vásárol semmi különlegeset, inkább készít valami kedveset a gyerek 
születésnapjára.
Az ötletet az a gyönyörű, kötött, fehér pulóver adta, amit legalább negyven 
évvel korábban édesanyja készített az ő születésnapjára, és most is királynő-
ként trónol a sok, drága pénzen vásárolt, fél év alatt kinyúló, göbös felsőru-
ha között. Igaz, már csak nagyon ritkán vette magára, ereklyeként őrizte.
Előkereste a fiókba rakott – sohase lehet tudni, mire jó – anyagdarabok közül 
azt a sárgát, amely állagában, színvilágában megfelelt a célnak, s rárajzolt egy 
macifigurát elölről, hátulról, kivágta, gondosan összevarrta, vattával kitömte, 
szájat, orrot fércelt rá és két apró gombot, hogy a maci lásson is. Beletette egy 
szebb papírzacskóba, és ráírta az ilyenkor szokásos szöveget.
Mióta a születésnapi partik divatosak lettek nem csak a felnőttek között, 
hanem az iskolában, sőt az óvodában is, számítani lehetett némi ajándék- 
dömpingre, amihez még a rokonok, családtagok is hozzájárulnak. Így izga-
lommal vitte szerény csomagocskáját a szobában kijelölt helyre. Elképedve 
állt meg.
Dobozok egymás hegyén-hátán, méteresre növekvő társasjáték-halmaz, 
kisebb-nagyobb színes papírba csomagolt valamik, amelyek tartalmát csak 
kibontás után lehet megismerni.
Elszomorodva nézte a még mindig növekvő dobozok számát. Dühös lett 
magára.
– Mi a fenét gondoltam én, hogy nem vettem valami plüss-mackót, tigrist 
vagy 
imádott spongyabob figurát, esetleg előre megbeszélt méretű cipőt vagy 
nadrágot – mérgelődött.
Míg nyolc-tíz haver vidáman tömködte magába a csoki tortaszeleteket a
sürgő-forgó anyuka biztatására, ő feszülten várakozott. Az ajándékok 
kibontását megelőzte még egy vidám ugrálás az udvaron felállított trambuli-
non, egy kisfogócska, egy kis lökdösődés. Lassan sötétedett, mikor a kisfiú 
kevés apai segítséggel bontani kezdte a papírokat,és rakta sorba a padlón a 
játékokat.
Nagyokat nevetett közben, mikor olyasmit talált, aminek mása már régen ott 
hevert szobájában, a polcon. 
– Nem baj, félretesszük – mondta anya. Majd jó lesz, mikor te ajándékozol.
Végül kezébe került a kis papírtasak is, amiben a sárga, gombszemű maci 
várakozott. Előbb az ajándékra, majd a körülötte állókra, ülőkre nézett cso-
dálkozva.
– Ezt kitől kaptam? – kérdezte körbefordulva.
– Én csináltam, kicsim. Mama neked készítette.
A gyerek ragyogó szemmel felállt, egy nagy puszit nyomott a mackó fejére. – 
Ez a legszebb. Szeretlek, maci – mondta.
Mikor ágyba került, az ott várakozó plüssnyuszit letette a szőnyegre: Kérem 
az új macimat, meg akarom ölelni. Azóta így alszik el. Három éve viszi magá-
val, bárhová utaznak. A maci már kicsit lefogyott a félévenkénti mosástól, a 
kiszakadt cérna eltűntette az orrát is, de apró termete minden este odasimul 
a jól ismert tenyérbe.
– Milyen nagyfiú már! – nézte a nő, és még mindig „nyunyó”kell. Aztán 
eszébe jutott egyik unokahúga, aki még tizennyolc évesen is azt a kis finom 
anyagú takarót tette karja alá az ágyban, amit gyerekként kapott, és amit már 
alig lehetett tisztán tartani, úgy elfoszlott.
Elmosolyodott, és halkan lépve kiosont a szobából, félig behúzva, de nem 
becsukva az ajtót. Ilyenkor mindig fényesebbnek látta az utcán pislákoló 
lámpasort is.  

Ékkövek

Nyunyó

szűts Diana

P. MakláRi éVa

Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

RaDnai istVán

Éjfáli adagio

a vágyak szende szárnyán lopakszik az éj
átölel megragad takargat hogy ne félj
fevirradsz az égre még csillagot terelsz
tavaszi selymes lombja nálam áttelel

szobám a lélek ahol a rügy kivirul
ha megterem szerelmed legott le is hull
a magokból  szárnyas sziklevél karokat
lassan csenddé olvaszt erő és akarat

ébredj ébredj szerelem szerelme
a tél takarója  kopott kelme
töpped fakó foltokban kikopik
tavaszi nappal fénye tombol itt

ha reggelre elhagynál megemészt a fagy
feltartom két kézzel a napot hogy maradj
nekem álmod drága és minden ölelés
rövid hajú az éj csókodból oly kevés

ne öltözz ne készülj öltöznek kint a fák
szobámban őrzöm hervad tavalyi virág
egyedül te friss réten magam szedtelek
öledre hull a harmat éjem ne feledd

ébredj ébredj szerelem szerelme
a tél takarója  kopott kelme
töpped fakó foltokban kikopik
tavaszi nappal fénye tombol itt

(zárlat:)
reggelre elszáll elszáll repül a pille
reggelre elszáll virágot lel a lepke

Mi itt a különös?
A látvány csak köntös.
Mit üzen az ecset,
mit sejteni lehet?

A jó kép, ha látom,
él, s zenél a vásznon;
a cél és üzenet,
mint élmény: betemet.
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Tordas – Az angol királyi látogatás
Kastélyok és életek

A Hangya szövetkezet nevét ma is őrzi a tordasi művelődési ház 

VII. Edward még walesi hercegként

séLLei erzséBet

Tordasnak és történetének van egyfajta pozi-
tív kisugárzása, mely az idők során többször 
megmutatkozott. Tordas pusztáját a hozzá 
tartozó szőlőkkel a Nyulak-szigeti apácák 
szerezték meg hajdan. Jól működő hegyköz-
ségi szabályzatuk egyensúlyt teremtett a 
földet művelőkkel egészen a mohácsi tragédi-
áig. Aztán a büszke település egy világhírű 
csillagászt és nyelvünk eredetének kutatóját 
adta a magyarságnak. A két világháború 
közötti válsággal sújtott időszakban élt itt 
egy evangélikus lelkész, Podhradszky János. 
Híveit nemcsak szavakkal csillapította a földi 
nehézségek eltűrésére, de a tettek mezejére 
lépett. A dán szövetkezeti modellt tanul-
mányozva Hangya szövetkezeti mintafalut 
hozott létre életük megkönnyítésére. Honnan 
merítette hozzá a tudást és az erőt? Fentről – 
mondaná. Az angol királyi család egyik tagja 
látogatásra méltónak tartotta a települést és 
a kastély házigazdáját. Maga is dán gyöke-
rekkel bírva talán a szövetkezeti mintafalura 
is kíváncsi volt. Az sem lehet véletlen, hogy 
Aranycsapatunk éppen itt, a Szent László-  
patak partjánál tartotta edzőtáborait. Míg 
ezen tűnődöm, a házunk felett vonuló és  
kiabáló vadludak elcsendesedtek. Megtalál-
ták helyüket a közeli tó vizén. 

A török idők előtt Fejér és Pest 
megye határpontját a tordasi 
kőtemplom jelölte. Akkoriban 
tíz falu épített egy templomot, 
ebből következően Tordas jelentős 
településnek számított. Aztán ez 
a hely is pusztasággá vált, csak a 
kőtemplom romjai jelezték, hogy 
itt valaha élet virágzott. A török 
idők után a birtokmegerősítő 
Sajnovics család vallásszabadsá-
got ígért a betelepülőknek, hetven 
évvel megelőzve II. József türelmi 
rendeletét. Az új honfoglalók 
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többnyire az evangélikus vallás 
tanítását követték. A Hangya 
szövetkezeti mintafalu is jelzi, 
hogy megtalálták a számításaikat. 
Templomot emeltek, mely rendre 
kiheverte a tűzvész, villámcsapás 
okozta károkat.
A rommá lett hajdani templom 
helyére tiszta barokk stílusban új 
katolikus templom épült. Értéke 
az egyszerűségében rejlik. A régi 
templom köveit az új kerítése 
őrzi. A templomot a veszprémi 
püspök, a híres Padányi Bíró 
Márton támogatása hozta létre. A 
neve ismerősen cseng: 1741-ben a 
pozsonyi országgyűlésen lángoló 
beszédével vonta magára Mária 
Terézia figyelmét. Türelmetlen, 
fanatikus hitvitázó beszédeiben 
erős támadást intézett a reformá-
tusok ellen. Egyházmegyéjének 
negyvenhárom községéből sike-
rült kiűznie a protestánsokat. Az 
eretnekség kiirtására mozgósította 
a világi hatalmakat, de túlment 
minden határon. II. Frigyes porosz 
király tiltakozására és a pápa 
ráhatására Mária Terézia kény-
telen volt vele szemben rosszal-
lását kifejezni, uszító könyvét is 
betiltatta. Amilyen elánnal vetette 
bele magát a katolikus hit védel-
mébe, olyan energiával teremtette 
újjá Isten házait. Nyolcvannyolc 
új templomot épített, százkilencet 
felújított, negyvennyolc új plébá-
niát szervezett. Agyonfeszítette 
magát. Élete utolsó éveiben kiégve 
Veszprémből – ahol ellentmondást 
nem tűrő egyénisége már teher-
nek számított – a sümegi püspöki 
kastélyba vonult vissza. Nem 
meglepő ezek után Sümeg gyors 
felemelkedése.  

A tordasi kastély a település ék-
köve. Építésének három szakaszát 
ismerjük. Az eredeti Sajnovics- 
kastélyt a Batthyány család bő-
vítette, majd 1875 novemberétől 
új tulajdonosa, a Dreher sörgyá-
ros család adta meg ma látható 
romantikus-eklektikus-tudor 
stílusát. A díszterem faburkola-
tot, mennyezete kazettás borítást 
kapott. A Dreher család díjnyertes 
versenylovairól, fogatairól készült 
képei kerültek a termekbe, a 
kazettákba. A kastély nem felfelé, 
emeletekkel, hanem a földön 
kúszva bővült. Az 1930-as évek-
ben a jobb szárnyra új szakasz 
épült. A Magyar Kastélylexikon 
sorozatban megjelenő Fejér me-
gyei kastélyok és kúriák gyűjte-
ménye azt jelzi, hogy akkoriban 
György walesi herceg, a későbbi 
VI. György angol király vendéges-
kedett a birtokon. Talán téved a 
gyűjtemény az itt járt leendő an-
gol király személyében. Időzzünk 
el e témánál most egy kicsit!
VI. György angol király (ponto-
sabban az Egyesült Királyság és a 
Brit Nemzetközösség domíniuma-
inak királya, India császára és a 
Nemzetközösség első feje) trónra 
lépéséig első nevét, az Albertet 
használta, és nem volt walesi 
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A Sajnovics János Általános Iskola Tordas legszebb épülete, mely Tamás Gábor építészmérnök tervei alapján épült 1989-ben

A tordasi kastély, ahol feltehetően VIII. Edward is vendégeskedett a harmincas években, és 
ahol később a legendás Aranycsapat tartotta edzőtáborait
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herceg. Albert a York hercege, In-
verness grófja és Killarney bárója 
címet kapta apjától. Bátyja, az 
első fiú, Edward volt a walesi her-
ceg. A kicsapongó életű Edward 
apja halála után, 1936. január 
20-tól foglalhatta el a trónt VIII. 
Edward néven. De csupán három-
százhuszonhat napig élvezhette 
a magas méltóságot, mert az év 
végével, december hó 11. napján 
választania kellett a trón és két-
szer elvált, népszerűtlen amerikai 
felesége, Wallis Simpson között. 
Anglia megkönnyebbülésére a nőt 
választotta. Kényszerű lemondása 
után titulusa Windsor hercege 
lett. „Valamilyen öröklődési vagy 
fiziológiai okból normális mentá-
lis fejlődése teljesen leállt, amikor 
elérte a serdülőkort.” – így véle-
kedett róla a környezete. „Miután 
meghaltam, ez a fiú tizenkét hó-
napon belül tönkreteszi magát.” 
– sóhajtotta az apja, aki ezért a 
második fiát kívánta a trónon 
látni. A megtiszteltetést vona-
kodva elfogadó dadogós Albert 
ezután mint VI. György foglalta 
el a trónt, és viszonylag fiatalon 
bele is rokkant a feladatba. Még 
apjuk, V. György életében felme-
rült, hogy Albert helyett öccse, 
György kenti herceg legyen a trón 
várományosa, mert neki már volt 
fiúgyermeke (és számtalan tör-
vénytelen gyermeke is). Csakhogy 
György kenti herceg a nemek 
között nem válogatott és drog-
függő volt. Így nézett ki tehát a 
fiútestvérek listája: VIII. Edward, 
az éretlen asszonyfüggő alkalmat-
lan, Albert a balkezességről jobb 
kéz használatára kényszerített, 
ezért vagy másért súlyosan be-
szédhibás, nyilvánosságtól rettegő 
fiú, György, a homoszexuális és 
drogfüggő vállalhatatlan, majd 
a sor végén a nyilvánosság elől 
elrejtett, súlyosan beteg autista 

fiú, aki tizenhárom éves korában 
senkitől sem szánva hunyt el. VI. 
György király II. Erzsébet király-
nő édesapja volt. A királynő köz-
vetlen családját apai oldalon ezek 
a nagybátyjai alkották. Itt említem 
meg azt a fontos körülményt, 
hogy az ős, Viktória királynő az 
unokatestvéréhez ment férjhez. 
Ezért a döntésért a későbbi leszár-
mazók súlyos árat fizettek!
Ha VI. György angol király nem, 
akkor melyik walesi herceg 
járhatott Magyarországon? Két 
ilyen walesi hercegről tudunk, de 
egyik sem volt György. Viktória 
királynő első fia, az élvezeteknek, 
a divathóbortjának valamint a 
vadászatnak élő VII. Edward az 
egyik, aki ötvenkilenc évig várta 
walesi hercegként, hogy átvegye 
a trónt édesanyjától. 1901. január 
22-én jött el az ő ideje. Királysága 
pedig nem egészen tíz évig, 1910. 
május 6-ig tartott. VII. Edward 
1873-1891 között trónörökös 
walesi hercegként öt alkalommal 
járt Magyarországon. A legendák 
az éjszakai szórakozási lehetősé-
geknek és Krúdy szerint néhány 
hölgy meglátogatásának tulajdoní-
tották visszatérő útjait. Első alka-
lommal 1873-ban a bécsi világkiál-
lításról rándult át egyszerű polgári 
öltözetben Budapestre az Ariadne 
nevű gőzhajóval. A Duna-parti 
Hungária szálló táncestélyén a 
fiatal arisztokratákkal eltöltött 
vacsora után nagy hirtelen félre-
húzták az asztalokat, a fiatalság 
táncra perdült, és a vidám mág-
nás kisasszonyok megforgatták 
táncosukat amúgy magyarosan. 
Szinte egycsapásra megbukott 
Pesten a párizsi és bécsi férfidivat, 
hogy kizárólag a londoninak adjon 
helyet. A szabók pultjait elárasz-
tották a skót kockás szövetek. A 
londoni Cityből nem küldhettek 
volna át jobb divatügynököt a 

csatornán, mint a trónörököst. 
Társaságát a történelmi magyar 
arisztokrácia jelentette. Batthyány 
Elemér, Széchényi Béla, Károlyi 
István, Festetics Tasziló, Esterházy 
Lajos, Andrássy Gyula grófok. 
Ferenc József császárral vadászott 
Gödöllőn, Festetics Taszilóval 
Keszthelyen, Rudolf trónörökössel 
medvére az erdélyi Görgényben. 
A Londonban megismert Vámbé-
ry Árminnal okvetlenül találko-
zott, Törökországról és Indiáról 
beszélgetett vele. Ki tudja még, 
hogy miről, mert Vámbéry Ármint 
később megvádolták azzal, hogy 
Angliának kémkedett, és szolgála-
tait megfelelő nyugdíjjal jutalmaz-
ta az angol kormány. Volt ebben 
némi igazság. 1891-évben történt 
Edward utolsó látogatása. Rudolf 
öngyilkos halála után nem jött 

többé. A walesi herceg látogatásá-
nak megszűnte után egy darabig 
elcsendesedett Pest mértéktelen 
éjszakai élete, mintha bizonyos 
időre kimulatta volna magát a 
város – sóhajtoztak a tollforgatók. 
Edward és Rudolf a tizehét év kor-
különbség ellenére barátok lettek. 
Életfelfogásuk sok tekintetben 
hasonló volt. Edward úgy tekintett 
Rudolfra, mint aki idővel megfe-
lelő királyi partnere lehet. Rudolf 
trónörökös halála után elveszett a 
lehetőség, hogy angol királyként 
az Osztrák-Magyar Monarchiában 
szövetséget találjon. Vajon hogy 
alakult volna Magyarország sorsa, 
ha mindketten megérik az 1914-es 
évet? A trónörökös Rudolf lett 
volna, nem a megosztó Ferenc 
Ferdinánd. A szövetséges Anglia. 
A nyolcvanhárom éves Ferenc Jó-
zsef pedig a háború helyett újabb 
gödöllői vadászatokon törhette 
volna a fejét.    
VIII. Edward volt a másik walesi 
herceg, aki Magyarországon 
járt. Mégpedig az 1930-as évek 
közepén azzal a bizonyos ameri-
kai elvált asszonnyal, akihez való 
ragaszkodása a korona elvesz-
tésébe került. Ez alkalommal 
bizonnyal járhatott Tordason is 
Dreher úr meghívására. Túl sok 
ismeretünk nincs erről a látogatá-
sáról. Feljegyezték a kecskeméti 
barackpálinka iránti rajongását 
és elismerő szavait a paprikás 
csirke felett. A barackpálinka 
okán egyedüli külföldi résztve-
vőként Kecskemét városát is 
meghívták a Daily Mail 1935. évi 
londoni kiállítására.
Tordas volt a vendéglátója egy 
másik fajta királyi társaságnak, 
a legendás Aranycsapatnak is. A 
volt Sajnovics-kastély és parkja 
adott otthont az edzőtáboroknak 
és a pihenés óráinak. A világhábo-
rúk véres csatái helyett egy zöld 
gyepet, egy labdát és két hálót 
kellett volna adni a nemzetek 
által kijelölt tizenegy józan, erős, 
egészséges fiúnak, hogy a pályán 
döntsék el hazájuk sorsát. Nem 
kétséges, hogyan alakult volna 
Magyarország jövője Aranycsapa-
tunk kezében.
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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfe-
hérvár, Városház tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képe-
ző székesfehérvári 2265 hrsz-ú, Székesfehérvár, Fiskális u. 108. szám  
alatti ingatlana bérbeadására. 

A részletes pályázati kiírás térítésmentesen átvehető Székesfehér-
vár 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, 
vagy letölthető a www.szekesfehervar.hu honlapról. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. január 15. kedd 10 óra

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, 
Városház tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező Székes-  
fehérvár, 4226 hrsz-ú, Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 59. szám alatti 
ingatlan jobb oldali épületrészének 3. emeletén lévő 305., 306., 307. és 311. 
számú tantermeinek bérbe adására oktatás céljára. 

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. január 30. (szerda) 12 óra

A részletes pályázati kiírás az Önkormányzat honlapjáról (www.szekesfeher-
var.hu; „Ingatlanpályázatok” oldal) letölthető, illetve térítésmentesen átvehe-
tő Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdál-
kodási Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/1. irodában, tel: 
22/537-253) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.

Ünneprontás Dunaújvárosban

Hét győztes után két vesztes meccs

Nagy utazások

Deli Rita irányításával most először kapott ki a két ünnep között az Alba Fehérvár KC

Még harcban áll a felsőházért folytatott csatában a Volán

Ha Heath (középen) jó formában van, nehéz feltartóztatni

néMetH kRisztián

kaiseR taMás

soMos zoltán

A hatodik helyről várja az idei folytatást az Alba 
Fehérvár KC a női kézilabda-bajnokságban. Deli Rita 
együttese szép őszt produkált, kár, hogy az év utolsó 
előtti napján nem sikerült pontot szereznie a megyei 
rangadón Dunaújvárosban.

Az Európa-bajnokság miatti másfél 
hónapos szünetben jobb híján felkészü-
lési mérkőzésekkel próbálta megtartani 
a fordulatszámot az együttes – a többi 
között a kétszeres BL-győztes Krim 
Ljubljana legyőzésével.
A bajnokságban megszerzett öt 
győzelem nagyon is szép eredmény a 
csapattól, így joggal reménykedhettünk 
pontszerzésben a korábban gyengél-
kedő Kohász otthonában. A remény 

Hétmeccses – rekord – győzelmi széria szakadt 
meg az év utolsó meccsén a Linz ellen, majd 
2019 első találkozóján, Bécsben is kikapott a 
Fehérvár AV19.

Remek, az EBEL-ben korábban 
soha nem látott fehérvári győzelmi 
hullám söpört végig az osztrák 
hokiligán az ünnepi időszakban. 
A Fehérvár AV19 ezzel a kiváló 
sorozattal kézzelfoghatóvá tette a 
felsőházi középszakaszba kerülést, 
ami automatikus rájátszást ér. 
Vasárnap azonban pont a közvetlen 
rivális Linz tudott nyerni 4-2-re 
Székesfehérváron, amivel vissza is 

December 23. és január 5. között több mint 
ezerháromszáz kilométert buszoznak a fehérvári 
kosarasok Magyarországon, közben egyszer 
sem játszanak itthon. Eddig egy győzelmet 
sikerült szerezni „útközben”.

December 30-án úgy utaztak 
Lóránték Sopronba, hogy előtte 
zsinórban hat vereséget szenved-
tek el a bajnokságban. Karácsony 
előestéjén Zalaegerszegen, utána 
Debrecenben kaptak ki, vagyis 
csak a kilométereket gyűjtötték, 
a pontokat nem. Ami azt illeti, a 
soproni utazás is beleillett a sorba 
– már ami a megtett kilométereket 
illeti. Szerencsére ez a meccs végre 

az első félidőben még megvolt, de a 
fordulás után elveszett: 14-14-es félidő 
után 32-27-re győztek a hazaiak.
„Csapó Kyra kiválóan teljesített az ellenfél 
kapujában.” – mutatott rá Deli Rita  
vezetőedző a meccs kulcsfigurájára. 
– „Három hétméterest is kihagytunk a 
második félidő kritikus szakaszában, és 
sajnos elvesztettük a hitünket. Ugyanakkor 
nagyon komoly ősz áll mögöttünk, ami hitet 
kell, hogy adjon. Jó helyen állunk a tabel-
lán, szeretnénk megtartani a pozíciónkat!”
Vereségük ellenére a fehérváriak 
maradtak a bajnoki táblázat hatodik 
helyén, ami a légiósokkal, világklasz-
szisokkal teletűzdelt élmezőnyben di-
cséretes. Szombaton máris következik 
az év első meccse, itthon, a negyedik 
helyen álló Vác ellen. 
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előzte Saraueréket. Január elsején 
pedig Bécsben volt jelenése a Volán-
nak, az osztrák fővárosban azonban 
sosem könnyű, most sem volt az. És 
bár 0-2-ről a második harmadban 
egyenlített a fehérvári alakulat, a 
vége ezúttal is 4-2-es vereség lett. 
Az alapszakaszból még tíz mér-
kőzés van hátra, a felsőházat érő 
hatodik hely nem elérhetetlen, 
négypontos távolságra van. Ehhez 
azonban ismét el kell kezdeni nyer-
ni, a hátralévő tíz találkozó nagy 
részén három pontot kell szerezni. 
A Volánra csütörtökön egy DVTK 
elleni Magyar Kupa-összecsapás 
vár, pénteken pedig már ismét az 
EBEL-ben jön a Znojmo.

sikert is hozott, Jesus Ramirez 
edzősége alatt az elsőt a bajnokság-
ban. Elsősorban Jordan Heath 22 
pontot és 14 lepattanót tartalmazó 
dupla-duplája emelkedett ki a 
mezőnyből, de az egész csapat na-
gyon harcosan játszott: a több mint 
ötven leszedett labda is ezt mutatja. 
A harci szellem lehet az, amivel a 
gyengébb formát is kompenzálni 
lehet ebben a kiegyenlített me-
zőnyben. 80-70-re nyert az Alba, 
de nem lesz könnyebb a folytatás 
sem. Szombaton újabb utazás és 
Pécs vár a mieinkre, kezdődik az 
alapszakasz második fele. Az Alba 
tizenegyedik a tabellán, ráadásul 
ősszel itthon kikapott a pécsiektől 
– van tehát min és miért javítani!
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A szervezők, a trófea, a döntősök

Mitring István, Polonkai Attila, Szolnoki Roland – három generáció, akiket a futball szeretete összeköt

Nemcsak a meccsek, a játékvezetés is színvonalas volt – Becséri és Arany sporttársak rengeteg NBI-es 
meccset vezényeltek már le

A kapusok is parádéztak

A bordó-feketében futballozó Lázár Lovaspark dominált a tornán

Remek hangulat, kiváló meccsek
kaiseR taMás

Több mint ezer ember sportolt a hagyományos, év végi futballfesztiválon. A VBKE által 
szervezett esemény idén is színvonalas csatákat hozott. Az egyenes kieséses szakaszban 
több párharc is büntetőkkel dőlt csak el, ami mutatja, hogy kiegyenlített volt a mezőny. A 
majdnem hatvan csapat között számos határon túli együttes volt, ami a főszervező, Juhász 
László szerint egyedülálló az országban. A XIX. Masterplast Futballfesztivál győztese a 
Lázár Lovaspark csapata lett, akik a Boiron Homeopátiát győzték le a fináléban 1-0-ra. A 
bronzmérkőzést a Karmacsi Autó nyerte 3-2-re a Jóbarátok ellen.
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Fenyőfák elszállítása
A Depónia Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja Tisztelt 
Ügyfeleit a fenyőfák, karácsonyfák elszállításának 
menetéről:

Székesfehérvár:
A fenyőfák elszállítása 2019. január 07 – 18. közötti 
időszakban történik a települési hulladék (kommunális 
hulladék) gyűjtési napján mind a lakótelepeken, mind 
pedig a családi házas övezetekben. Kérjük, hogy a 
gyűjtőedények mellé helyezzé 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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