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Remény és több fény!
Jelentkezzen tesztvezetésre
márkakereskedésünkben!

A kép illusztráció, a tájékoztatás nem teljes körű, a változtatás jogát fenntartjuk.
További részletek a Suzuki márkakereskedésekben vagy a suzuki.hu oldalon.

AUTÓCENTRUM SZABÓ

H-8000 Székesfehérvár, Szent Flórián körút 7.

SUZUKIFEHERVAR.HU

Épül az Alba Aréna!
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2021.12.09.

Páfrányfenyők kerültek a
Petőfi parkba
Rába Henrietta
Öt fával gazdagodott a Petőfi park növényállománya. A ginkgo bilobákat, azaz páfrányfenyőket a Széphő Zrt.-vel több évtizede együttműködő Weishaupt Hőtechnika Kft.-nek köszönheti
Székesfehérvár.

Az 1956-os nőtüntetések előtt tisztelegve emléktáblát avattak kedd délután Székesfehérvár
belvárosában, a Városháza falán. Az ünnepségen felelevenítették a hatvanöt évvel ezelőtti
eseményeket, amikor a forradalom leverését követően, decemberben országszerte nőtüntetések zajlottak, így Székesfehérváron is, a Hősök terén. Az asszonyok és leányok 1956. december
hetedikén vonultak fel, virágokkal emlékeztek meg a forradalom hősi halottairól, és követelték, hogy engedjék szabadon a letartóztatott forradalmárokat. „A nők kiállása egyértelművé
tette, hogy erővel ismét nem sikerült megtörni a magyar szabadság fáját. Ha más nem is, az
idő akkor is megmarad fegyverként a magyar embernek!” – fogalmazott avatóbeszédében
Vargha Tamás országgyűlési képviselő. 				
Sz. M. B.

Az ősi, élő kövületként is emlegetett, a népi gyógyászatban és a gyógyszeriparban is felhasznált páfrányfenyők akár nyolc méter magasra is megnőhetnek

Fókuszban az országépítés

A nemzeti összetartozás emlékévében született kezdeményezés nyomán a trianoni békediktátum századik évfordulója alkalmából száz almafát ültetnek el országszerte. Székes
fehérváron, a palotavárosi tavak melletti zöldterületen három almafát ültetett el Lehrner Zsolt,
Székesfehérvár alpolgármestere, Viza Attila, a fáknak otthont adó Palotaváros önkormányzati
képviselője és Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke.

Fáy- és Almássy-telep,
vezér és író utcák
Deák Lajosné
December 13-án, hétfőn
képviselői fogadóórát tart
Deák Lajosné. A 11. számú
választókerület önkormányzati képviselője 17 és 19 óra
között várja a körzetben élőket a Királykút Emlékházban,
a Mikszáth Kálmán utca 25.
szám alatt.

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

Új kórházi tömb épül, lesz új bölcsőde Fehérváron, épül a multifunkcionális csarnok, korszerűsítenek több fehérvári iskolát, és több milliárd forint értékben fejlesztik a várost és környékét
– hangsúlyozta Vargha Tamás és Törő Gábor országgyűlési képviselő azon tájékoztatón, melyen
az aktuális fejlesztésekről és országos reformokról beszéltek.
N. R.

Folyik a közvilágítás korszerűsítése

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638
szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Fotó: Bácskai Gergely

Választókerületi
programok

Fotó: Kiss László

Fotó: fejer.hu

A nemzeti összetartozás jegyében

Fotó: Bácskai Gergely

Fotó: Simon Erika

A Városgondnokság munkatársainak segítségével öt fa került a földbe
két cég, a Weishaupt Hőtechnikai
Kft. és a Széphő Zrt. kapcsolatának
köszönhetően. A fák a több évtizedes
együttműködést jelképezik.
A környezettudatosság mindkét
fél számára fontos. Rácz József, a
Weishaupt ügyvezetője hangsúlyozta:
„Cégünk évtizedekkel ezelőtt ezt tűzte

zászlajára. Mivel a fosszilis energiák nem
megkerülhetők az emberiség számára még
sok évtizedig, úgy kell ezekkel bánni, hogy
a lehető legnagyobb legyen hatékonyság
és a lehető legkisebb a környezetszen�nyezés.”
A fákat a Weishaupt Kft. ajánlotta fel,
a választásban a Városgondnokság
segített. Ginkgo bilobák, azaz kínai
páfrányfenyők gazdagítják szerda
óta a Petőfi parkot. Lehrner Zsolt
alpolgármester az ültetést követően elmondta: ez a fajta színesebbé teszi az
eddig is értékes faállományt. Emellett
azért is örül a város a felajánlásnak,
mert a nagy gépjárműforgalom miatt
minél több fára van szükség Palota
városban.

A Városgondnokság december elején megkezdte Székesfehérváron a közvilágítási hálózat
világítótestjeinek korszerűsítését. A régi, hagyományos izzókkal világító lámpafejeket LED-es
világítótestekre cserélik. Az energetikei korszerűsítés első üteme összesen hétszázharmincegy
lámpatest cseréjét tartalmazza. A munkát december végéig elvégzi a kivitelező.
B. G.
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Tizenkilencmilliárd iskolafelújításra

Székesfehérvár polgármestere közösségi oldalán
tette közzé, hogy a kormány érzi és érti a fehérvári
iskolák fejlesztésének szükségességét, így a
Modern Városok Program erre fordítható keretét
megemelte 15,8 milliárdról 19,1 milliárd forintra.
A Vasvári Pál Gimnázium a mostani
helyén marad. Az épületet teljesen
felújítják, és ki is bővítik mintegy
ötmilliárd forintból, sőt a tornacsarnok
kérdését is megoldják körülbelül még
egymilliárdból. Az intermodális közlekedési központot átterveztették, és
az iskola olyan műszaki megoldásokat
fog kapni, hogy az oktatást ne zavarja a
központ működése.
A Tóparti Gimnázium épületét is
felújítják mintegy két és fél milliárd
forintból: átfogó építészeti és gépészeti
renoválást kap az épület.
A Kodolányi János Gimnáziumot körülbelül három és fél milliárd forintból
újítják fel. Elsősorban építészeti és
energetikai korszerűsítésekre kerül
majd sor.
Az Ybl Miklós Általános Iskola jelenleg
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használaton kívüli, leromlott állapotú
épületét mintegy egymilliárd forintból
hozzák helyre, bővítve ezzel a Kodolányi gimnáziumot.
A Kodály Zoltán Általános Iskola
energetikai felújítása és tornacsarnokának építése már zajlik, ezt a felújítást
megtoldják további ötszázmillió forinttal, amiből a homlokzatot és a tetőt is
renoválják.
A Hermann zeneiskola a mai koncepció szerint helyben marad, de az
iskola számára speciális tervei vannak a
városnak: az intézményt úgy szeretnék
bővíteni és felújítani, hogy egyben
kialakítsák a város koncerttermét is:
„Ezt úgy kell elképzelni, hogy meghosszabbítjuk az épületet a pláza irányába, nagy
előadótermet hozva ezzel létre az épületben.
Ennek tervezése és előkészítése százötvenmillió forintba kerül. Ha kész vannak a tervek, ismét tárgyalunk majd a kormánnyal.”
– részletezte Cser-Palkovics András
közösségi oldalán.
Ötvenmilliót különítettek el a Teleki
Blanka Gimnázium tetőtéri bővítésé-

Fotók: Kiss László

A zeneiskola élületét a pláza irányába bővítik, és ott alakítják ki a város korszerű koncert
termét is

Összesen hatmilliárd forintból újítják fel és bővítik a Vasvárit

nek előkészítésére, a tervezési feladatok
megkezdésére. Fel kell ugyanis mérni,
hogy elbír-e az épület egy ilyen bővítést.
A Barátság Házának fejlesztésére is jut
a programban forrás: több mint félmilliárd forint.
A megemelt keretből további tizenöt
fehérvári általános iskola vizesblokkjainak felújítása történik meg. Az
első négy iskola esetében hamarosan
kezdődik is a munka – tájékoztatott a
polgármester.
„További jelentős összeget költhetünk majd
eszközbeszerzésekre is, de ez a keret függ a

fenti tételek végleges bekerülési költségétől
is.” Cser-Palkovics András hozzátette,
hogy ami a felújítások ütemét illeti,
egyszerre minden iskolaépületnek nem
lehet nekiugrani, több okból sem: „Az
oktatást fenn kell tartani az intézményekben. Nincs elég építőipari kapacitás, és a
munkálatok sorrendje sem mindegy. Ezért
a kisebb munkákkal, mint a mosdófelújítások, fokozatosan haladunk majd, egyszerre
három-négy intézménnyel. A teljes épületfelújítások – Vasvári, Tóparti, Kodolányi –
esetén pedig munkafázisonként ütemezetten
történik majd a fejlesztés.”

A felüljáró a vasút által szétválasztott
városrészéket köti össze, és megkönnyíti
az eljutást a peronokhoz. A szerdán átadott
létesítmény részét képezi majd annak az
intermodális csomópontnak, mely a helyi
és helyközi autóbuszos, valamint a vasúti
közlekedést köti majd össze.

A gyalogosforgalom számára is
megnyitották azt a kétszázhúsz
méter hosszú gyalogos-felüljárót,
mely jelentősen megkönnyíti a peronokhoz való eljutást, és összeköti a
vágányok által elválasztott városrészeket. A felüljáróra mind az északi,
mind a déli oldalról közel huszonegy méter hosszú lépcső vezet, valamint korszerű csapadékvíz-elvezető

rendszerrel is rendelkezik.
„Ha közelről nézzük, egy gyalogos-felüljárót adunk most át, de ha távolabbról
is megvizsgáljuk, a teljes vasútállomás és az intermodális csomópont
szempontjából is fontos beruházásra
került sor.” – értékelte a megvalósult
fejlesztést Vargha Tamás, Székes
fehérvár országgyűlési képviselője.
Törő Gábor országgyűlési képviselő hangsúlyozta: Székesfehérvár a
Dunántúl egyik legfejlettebb vasút
állomásával rendelkezik az elmúlt
évek fejlesztéseinek köszönhetően.
Mind a vágányok felújítása, mind
a vasútállomás infrastruktúrájának
fejlesztése a közösségi közlekedés
megkönnyítését szolgálja.

Fotó: Simon Erika

Átadták az új gyalogos-felüljárót a
vasútállomáson

Jövőre elkészül a száz férőhelyes parkoló a felüljáró déli oldalán, melyhez szintén száz férő
helyes biciklitároló is épül – mondta el lapunknak Mészáros Attila alpolgármester
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Épül az Alba Aréna!
Rába Henrietta

Már több tízezer köbméter
humuszt szállítottak el arról a
területről, ahol az Alba Aréna
épül. A beruházást 2013 óta
tervezte a város, a kivitelezése
egy hónappal ezelőtt kezdődött
meg. Vargha Tamás országgyűlési
képviselő szerint a fehérváriak
megérdemlik, hogy megépüljön
a multifunkcionális csarnok,
mely otthona lesz a sportnak és
a kultúrának egyaránt: „Nemcsak
egy hoki- és rendezvénycsarnok
épül, hanem egy új városrész jön
létre a Budai út mellett. Az Alba
Ipari Zóna – mely eddig csak a Seregélyesi út irányában volt elhagyható
– kinyílik a Budai út irányába is,
és megépül a stadion környezete
útkapcsolatokkal, a Budapest–Balaton-kerékpárúttal,szemben a
Csúcsos-heggyel, ahol már készül az
Aranybulla-emlékmű a nyolcszázadik évfordulóra.”
Az épület a földfelszíntől mérve

Fotó: Simon Erika

Megkezdődött az Alba Aréna kivitelezése.
A multifunkcionális csarnokkal együtt új
városrész is születik a Budai út környékén. A létesítmény a tervek szerint 2023
végére készül el.

A multifunkcionális csarnok elsősorban a jégkorongmérkőzések otthona lesz, de más sport- és
kulturális rendezvények megrendezésének is helyszínt nyújthat majd. A negyvenötmilliárd
forintos beruházással az aréna környéke is átépül.

tizenkettő, valójában húsz méter
magas lesz, hiszen a bejárati
szintnél lejjebb lesz a lelátó és

a küzdőtér. A hat-nyolcezer fő
befogadására alkalmas építmény
fő sportja a jégkorong lesz – a

pályát csak akkor fedik le, ha
másik sportág meccséhez, tudományos vagy kulturális rendezvényhez arra szükség lesz.
Gál Péter Pál, a Fehérvár AV19
elnöke örül, hogy a csapat
mérkőzéseit nemsokára az Alba
Arénában rendezhetik meg:
„A Raktár utcai csarnok ebben az
állapotában nem fenntartható mérkőzések lebonyolítására. Mindenképpen kell egy új otthon, és ennél
impozánsabb nem is képzelhető el!
Remélem, hogy meg tudjuk tölteni
majd sikerekkel és szurkolókkal!”
Az alapnak helyet adó munka
gödör várhatóan jövő év júniusában készül el, az év végére pedig
a csarnok vázszerkezete is. A
jéglencsét formázó épület 2023
végén nyílhat meg. A kormány
a Modern Városok Program
keretében 45,86 milliárd forintos
támogatást biztosít a beruházás
megvalósításához. A novemberi
munkaterület-átadás óta kiépítették az objektum megközelítésére
alkalmas útvonalat, valamint az
ideiglenes áram- és vízvételi helyeket. Jelenleg a leszedett termőföld elszállítása zajlik. Várhatóan
december végéig megkezdődik a
csarnok épületének cölöpözése.

Ön is felújítaná lakását, családi házát?
Álmodja meg új otthonát,
mi pedig megvalósítjuk!
 Az Otthonfelújítási Program 2021 keretein belül egyedülálló lehetőség kínálkozik a
lakások és családi házak felújítására.
 Teljes körű generálkivitelezés számlával, szerződéssel és garanciával a
Városgondnokság kivitelezési csoportjától.
 Az Otthonfelújítási Program keretein belül az 50%-os, maximum 3 millió forint
erejéig terjedő támogatás kültéri és beltéri munkákra egyaránt igényelhető.
 A projektek kivitelezése magas színvonalú szakértelemmel, gondos odafigyeléssel
készül, megfelelő otthont, környezetet teremtve használói számára. Ezt a hozzáállást követve
piaci árakon, pontos határidőtartással dolgozunk, garanciát vállalva az
elvégzett munkánkra.
Szolgáltatásaink:
• kőműves munkák
• szárazépítési munkák
• mélyépítési munkák

• burkolási munkák
• asztalos munkák
• épületgépészeti munkák

• festő-mázolói munkák
• lakatos munkák
• épületvillamossági munkák

Kérjen árajánlatot munkatársainktól, hogy a kivitelezést a legmegfelelőbb időre ütemezhessük!
Tervezzen előre, hogy jól képzett építőipari szakmunkások készíthessék felújítását!
E-mail: felujitas@varosgondnoksag.hu
Telefon: 06-70/984-16-82 vagy 06-70/502-51-90 vagy 06-22/513-493

Komplex fejlesztési program indult Gárdonyban
a megújuló energiáért
Gárdony Város Önkormányzat a TOP-3.2.2-15-FE1-2018-00006
számú „Gárdony városban megvalósuló geotermikus és fotovoltaikus
fejlesztések” című projekt kapcsán 542,30 millió forint 100%-os
vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült,
melyből geotermikus fűtőmű és napelemes rendszerek telepítése
valósul meg.
A beruházással egyrészt a hőtávrendszer kerül fejlesztésre új intézmények
bekötésével, melyhez termelő kutat alakítanak ki, ami egy új vezetékszakasszal csatlakozik a meglévő rendszerre. A projekt másik eleme a
fotovoltaikus (napelemes) rendszerek telepítése több intézményre.
A geotermikus fűtőmű és napelemes rendszerek telepítésével az önkormányzati intézmények és önkormányzati tulajdonú épületek által
felhasznált energiamennyiség csökken, és a helyben előállított megújuló
energia felhasználásának részaránya nő. A fejlesztés eredményeként
1150 méter mély új termálkút jön létre, melyre 5 épület csatlakozik
alhőközpontok kialakításával és 8 épületre kerül fotovoltaikus
(napelemes) rendszer telepítésre.

Kollégáink munkaidőben állnak rendelkezésükre: H-Cs: 7:30-16:00, P: 7:30-13:00

A projektről bővebb információt
a www.gardony.hu oldalon olvashatnak.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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Jót tenni jó!

Vakler Lajos
Tizenötödik alkalommal rendezték meg azt az
ökumenikus adventi jótékonysági estet a Szent
István Hitoktatási és Művelődési Házban, mely
évről évre határon túli magyar intézmények
támogatását szolgálja. Ebben az esztendőben a
bácskossuthfalvi Napsugár Református Óvoda
és a párkányi Katolikus Szent Imre Egyházi
Óvoda a kedvezményezett.
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barátaik megsegítésére: „Közeleg a
karácsony, itt vagyunk az adventben,
és minden ember szívében ott a vágy,
hogy jó lenne valami örömet szerezni,
hiszen jót tenni jó! A mi hagyományaink szerint itt, Székesfehérváron megpróbáljuk ezt úgy tenni, hogy legyen
maradandó hatása. Nem csak hangulatokat keresünk. Szeretnénk nyomot is
hagyni, ezért ez a jótékonysági est idén
is megcéloz két olyan óvodát – egy katolikust és egy reformátust – melyekben a gyerekek majd megtapasztalják a
Jóisten adományának gyümölcseit.”
Steinbach József, a Református
Fotók: Simon Erika

Spányi Antal megyés püspök köszöntőjében megerősítette, büszke
arra, hogy a székesfehérváriak továbbra is összefognak határon túli

FEHÉRVÁR

A kedvezményezettek nevében Móricz Árpád, Bácskossuthfalva református lelkésze mondott
köszönetet a támogatásért

Egyház Dunántúli Egyházkerületének püspöke számára is megerősítést jelent az összefogás: „Számomra
ezek az esték a Kárpát-medencei
magyarság összetartozását jelentik
ökumenikus értelemben is, hiszen egy
felvidéki katolikus és egy délvidéki református óvoda számára gyűjtünk. Ők
a felhők fölött felnövekvő nemzedéket

A fellépők között idén is ott voltak a pusztinai csángó népdalénekesek

Fitz Jenőre emlékeztek
Emlékkonferenciával tisztelgett a száz éve
született Fitz Jenő régészprofesszor, egykori
múzeumigazgató előtt a Szent István Király
Múzeum.

Pokrovenszki Krisztián, a Szent
István Király Múzeum igazgatója
kiemelte: a Fitz Jenő korábbi tudományos tevékenységéhez szervesen
kapcsolódó tudományterületek további eredményei megerősítik, hogy
a professzor egy mindössze háromfős
intézményből olyan múzeumot
hozott létre, mely nemzetközi hírű
tudományos műhellyé alakult.
A tudományos konferencián Fitz Jenő
egykori munkatársai – művészettörténészek, történészek, néprajzkutatók, régészek – vallottak a profes�szorhoz kötődő szakmai, emberi
élményeikről, és legendás történetek
is megelevenedtek előadásaikban.

Vakler Lajos

Juhász Anna irodalmár volt az Aranybulla
Könyvtár múlt csütörtöki vendége. A méltán
népszerű Irodalmi szalon háziasszonyával
Bokros Judit beszélgetett a székesfehérvári
kötődésű Pilinszky János és Juhász Ferenc
életművének kapcsolódási pontjairól.
Juhász Anna számára nem titkoltan
eleve elrendelés volt az irodalom
szeretete és mélységeinek megismerése, hiszen édesapja, Juhász Ferenc
költő környezetében fontos volt a
szépirodalmi kánon ismerete: „Ha
van valaki, aki egészen szikáran fogalmaz, és minden szónak ott a súlya, nos,

ő volt Pilinszky. És ha van olyan ember,
akinek az egyik szóról a másik jut
eszébe, és ezt nem szikáran teszi, hanem
mint egy burjánzó, gyönyörű növény
vagy fa, ami folyamatosan terem, és
egyikből következik a másik, az pedig
édesapám, akire azt mondta Réz Pál,
hogy egy zseni volt, vagy azt mondta
Kányádi Sándor, hogy folytatása nincs,
mert amit ő teremtett, az egy egészen
különleges zárvány.”
A bensőséges hangulatú diskurzusban az irodalom barátai kivételes,
mégis emberi életutakba nyerhettek
betekintést, ami a jövőben ösztönözheti és segítheti egy-egy költői
életmű megismerését.

Fotó: Simon Erika

A jubileumi rendezvénysorozat
zárásaként a Városháza Dísztermében tartott múlt pénteki tudományos
tanácskozáson elhangzott előadások
a professzor nagy ívű életművét
idézték meg.
Vargha Tamás országgyűlési képviselő köszöntőjében hangsúlyozta: Fitz
Jenő tudományos munkája, pályafutása példaként állhat mindenki előtt.

Juhász Anna és az irodalom

Kép: Megyeri Zoltán

Vakler Lajos

jelentik, akik a legfogékonyabb korban
kapják meg a magvetést, a gyökereket,
az áldott identitást mind nemzettudatban, mind hitben.”
A jótékonysági est zárásaként
bejelentették, hogy az idei gála
is sikerrel zárult, közel egymillió
forint támogatás gyűlt össze a kedvezményezett óvodák javára.

Fitz Jenő tudományos munkássága mellett a személyéhez kötődő legendás történeteket is
felidézték a konferencia résztvevői

Juhász Anna Bokros Judittal beszélgetett az Aranybulla Könyvtárban
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Szeretnél Te is hétfőtől péntekig, napi
8 órában dolgozni egy jó csapatban,
multinacionális környezetben? ®

Kezdje az új évet, új munkahelyén!
2022.januári kezdéssel!
Nyitott pozícióink:
• gépkezelő műanyagüzembe
• szerelő és CNC forgácsoló
Kezdő alapbérek:
• gépkezelő műanyagüzembe • szerelő és CNC forgácsoló
br. 310.000 Ft alapbér
br. 285.000 Ft-tól!
+ 30.000 Ft jelenléti bónusz + Cafetéria br. 32.500 Ft
+ Cafetéria br. 32.500 Ft
(belépéstől kezdve)
(belépéstől kezdve)
• hosszú távú, stabil munkalehetőség
• 100 %-os bejárási támogatás
szerződéses járattal
vagy tömegközlekedés esetén
• Sportolási lehetőség támogatása
• Családias hangulat
• Egyedülálló technológia megismerése tapasztalt szakemberektől

2021.12.09.

Öltözőszekrények szociális
és oktatási intézményeknek

®

Gyors és hatékony egyeztetéssel,
valamint szervezéssel fehérvári szociális
és oktatási intézményekbe kerülnek
a Denso Gyártó Magyarország Kft.
által felajánlott öltözőszekrények. A
társadalmi felelősségvállalás jegyében
megvalósult összefogásról hétfőn sajtó
tájékoztatón számoltak be a Kossuth
Zsuzsanna Szociális Intézmény udvarán,
ahová szintén került a felajánlott közel
kétszáz öltözőszekrényből.
A társadalmi felelősségvállalás
jegyében megvalósult kezdeményezésért Mészáros Attila
alpolgármester fejezte ki háláját
a város nevében: „Köszönjük,
hogy a használt, de még jó állapotú
öltözőszekrényeket nem kidobták,
hanem felajánlották szociális és
oktatási intézmények számára. Az
önkormányzat mint intézményfenntartó is igyekszik mindent
megtenni a felszereltség folyamatos
megújítására, de nagyon örülünk,
ha külső szereplők is segítenek,
hiszen ezzel is emelkedik az ellátás
színvonala.”
Szincsák Attila, a Denso ad-

minisztratív alelnöke és Pap
Szilvia, a cég CSR-koordinátora
képviselte az adományozó vállalatot. „Minden fórumon és módon
szeretnénk támogatni a várost, az
itt élő embereket, a környezetünket.
Örülök, hogy ezek az adományok
jó helyre kerültek! Ez is egy módja
annak, hogy kifejezzük hálánkat a
közösség, az alkalmazottaink felé,
hogy segítik a munkánkat. Ebből
tudunk mi is nyereségesek lenni, és
befizetni azokat az adókat, amelyeket az önkormányzat visszaforgat a
közösségre.” – emelte ki Szincsák
Attila.
Az összefogás Maroshegy önkormányzati képviselője, Brájer
Éva közreműködésével valósult
meg, aki a gyakorlatias hozzá
állást emelte ki, hogy a cég nem
kidobta, hanem felajánlotta az
általa már nem használt öltözőszekrényeket. A Denso vezetői
remélik, hogy adományukkal
segíthetik, megkönnyíthetik az
intézmények mindennapjait.
A szekrények elszállításában a
Beck&Politzer Kft. segített.

Fotó: Simon Erika

Jelentkezés: hr-hungary@cranecpe.com e-mail címen
vagy az alábbi telefonszámon: 22/513-123 vagy Viberen: 70/512-1562
Helyszín: Székesfehérvár, Cseh utca 1. (Sóstó Ipari Park)

A Denso Gyártó Magyarország Kft. adományázási programja keretében közel kétszáz darab –
összesen hatvanhárom háromrészes blokkból álló – öltözőszekrényt adományozott székes
fehérvári intézményeknek, melyek között szociális intézmény és óvoda is található

Kos 3. 21. – 4. 20.

Fotó: Nick Risinger
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2021. dec. 9 – dec. 15.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Baráti körödben furcsa változások állnak be.
Könnyen lehet, hogy néhány embertől eltávolodsz,
másokhoz viszont közelebb kerülsz, velük mély
barátságot kötsz. Munkádat most elismerik, de
természetesen mindenhol lehet számítani olyanokra,
akik éppen a te székedre pályáznak!

Pároddal nagyon jó a kapcsolatod, egyetértetek a leg
több kérdésben. A bolygók szerint ezen a decemberi
héten kulturális programra vágysz. Remélhetőleg lesz
is lehetőséged színházba, moziba menni! Fontos, hogy
ne adj kölcsönt most, vagy ha mégis, számolj vele,
hogy ezt az pénzt valószínűleg sosem kapod vissza!

Kifejezetten kalandos hétre készülhetsz, úgy tűnik,
többen is érdeklődnek irántad. S bizony akad
közöttük olyan is, aki érdemes a figyelmedre! Fontos,
hogy törj ki a megszokott rutinból, de azért mértékkel
feszegesd a határaidat. Őrültségnek tűnő dolgokba ne
menj bele, mert könnyen megütheted a bokádat!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Nagyon jó befektetést jeleznek a csillagok egy megbízha
tó baráttal, de így sem árt az óvatosság, mert a lehetőség
sokkal kecsegtetőbbnek tűnik, mint amilyen valójában!
Szerencsére veszteségtől azért nem kell tartanod. Próbálj
kicsit lassítani a héten, a fontos döntésekkel még várj!

Ha még keresed a társadat, legyél ezen a héten különösen
körültekintő, mert egy friss ismeretség csalódást okozhat.
A bolygók esélyt adnak, hogy a korábbi ellentéteket
könnyedén elsimítsd. Fontos, hogy ne hagyd magad
befolyásolni, ismerd meg, nézd át alaposan a tényeket!

Anyagiak szempontjából kifejezetten jó hét vár rád! Rengeteg
munkára számíthatsz, de a végére is érsz a feladatoknak. Ha
nem vigyázol, könnyen lehet, hogy egy hűtlen társ karmai
közé kerülsz! Az illető nagyon kifinomult és nagyon szépen
tud beszélni, csak éppen csöppet sem megbízható.

ÁLLÁSPIAC

Közéleti hetilap

Öt százalékkal növekszik a nyugdíj
Érkezik a tizenharmadik havi is
Az előzetesen várt három helyett öt
százalék lesz a jövő évi nyugdíjemelés
mértéke – jelentette be Orbán Viktor
miniszterelnök az Országgyűlés plenáris ülésén. Emellett döntés született a
tizenharmadik havi nyugdíjról is.
A kormányfő a hétfői plenáris
ülésen közölte, hogy 2022-ben
az infláció öt százalékos lehet,
ezért a nyugdíjemelés sem három, hanem öt százalék lesz.
A döntés hátterében az áll,
hogy a jegybank előrejelzése
alapján a vártnál magasabb
lehet a 2022-es infláció.

A nyugdíjemelés szintjét a várt
inflációhoz kötik, ami az adott
év költségvetési törvényében
szerepel.
Egy másik fontos kérdésben is
döntés született: Orbán Viktor
a közösségi oldalán jelentette be kedden délelőtt, hogy
aláírta a tizenharmadik havi
nyugdíjról szóló rendeletet. A
nyugdíjasok 2022 februárjában
megkapják a plusz egyhavi
nyugdíjukat. A kedd esti Magyar Közlönyben hivatalosan is
megjelent erről a kormányrendelet.

FEHÉRVÁR

Emelkedő városi juttatások az
időseknek

Ahogyan az elmúlt három évben, úgy jövőre
is szeretné a városvezetés, hogy Székesfehérvár gazdasági teljesítményéből a nyugdíjas
polgárok is részesüljenek. Eddig ez egyszeri,
ötezer forintos juttatást jelentett minden
hatvanöt éven felülinek. A jövő évben az
összeget hétezer-ötszáz forintra emeli a város
önkormányzata.
„Ahogyan az elmúlt három évben, úgy
jövőre is szeretnénk, hogy Székesfehérvár gazdasági teljesítményéből városunk
nyugdíjas polgárai is részesüljenek!
Eddig ez egyszeri, ötezer forintos
juttatást jelentett minden hatvanöt éven
felüli polgárunknak, terveink szerint
jövő évben ez hétezerötszáz forintra
emelkedik.” – számolt be a mintegy

húszezer fehérvárit érintő tervekről
Cser-Palkovics András polgármester.
A javaslatról a jövő évi költségvetés
elfogadásakor dönt majd a Közgyűlés.
Az emelésről a közgyűlés január
végén, Székesfehérvár 2022-es költségvetésének elfogadásakor dönthet
majd. A jövő évi emelt összegű
támogatást az eddigieknek megfelelően a város honlapján és a Városháza ügyfélszolgálatán elérhető űrlap
kitöltésével lehet majd igényelni
február elseje után. Cser-Palkovics
András külön hangsúlyozta a február elsejei dátumot, hiszen az ezt követően benyújtott igények esetén jár
majd az emelt összegű támogatás.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS PÉNZTÁR
ÜNNEPI NYITVATARTÁSA
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az ügyfélszolgálat és
pénztár ünnepi nyitvatartása az alábbiak szerint alakul:

Gépkezelő
Feladatok

• Automata / félautomata berendezések kezelése,
felügyelete
• Belső anyagmozgatás biztosítása
• Minőségellenőrzési feladatok

Elvárások

• Általános iskolai végzettség
• Többműszakos, megszakítás nélküli munkarend
vállalása
• Orvosi alkalmasság

Amit kínálunk

+36 25/556-036

• Versenyképes bér + juttatások
• A törvényi előírtnál 16%-kal magasabb műszakpótlék (46% 18:00 és 6:00 között)
• Negyedéves jelenléti ösztönző
• Cafeteria és étkezési támogatás
• Ingyenes, légkondicionált buszjáratok 80 km-es
körzetből (23 buszjárat, 5 megyéből)
• INGYENES, jól felszerelt 3*-os apartmanszálló
• Kedvezményes gumiabroncs-vásárlási lehetőség
munka@hankookn.com

www.hankooktire.com/hu

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Ha még keresed a társadat, könnyen lehet, hogy
éppen ezen a héten lép az életedbe az igaz szerelem!
Nagyon felkavaró élmény lesz ez a találkozás. Az
élet gyakorlatias oldalával viszont könnyen meg
gyűlhet a bajod: inkább ne most akarj lakásfelújí
tásba fogni, mert sok bosszúság érhet!
Ezen a decemberi héten minden gondolatod az otthon
körül forog: költözés, családalapítás, bármi lehetséges.
Nagyon boldog időszakot éltek meg a pároddal. A
pénzügyekkel most minden a legnagyobb rendben van,
bár a szokásosnál többet költesz.

2021. DECEMBER 10-ÉN (PÉNTEKEN)
7.30-TÓL 16.00 ÓRÁIG
2021. DECEMBER 11-ÉN (SZOMBATON)
ZÁRVA
2021. DECEMBER 16-ÁN (CSÜTÖRTÖKÖN)
7.30-TÓL 15.00 ÓRÁIG
2021. DECEMBER 23-ÁN (CSÜTÖRTÖKÖN)
7.30-TÓL 12.00 ÓRÁIG
Két ünnep között az ügyfélszolgálat és pénztár kizárólag
2021. DECEMBER 29-ÉN (SZERDÁN) LESZ NYITVA
7.00-TÓL 19.00 ÓRÁIG
TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY TÁRSASÁGUNK ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN ÉS PÉNZTÁRÁBAN KIZÁRÓLAG
ELŐZETES IDŐPONTFOGLALÁST KÖVETŐEN LEHETSÉGES A
SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉS!

A pénzügyek átmenetileg némi gondot okozhatnak, de
hamar rendeződik minden. Ráébredsz, hogy nemcsak
adhatsz egy kapcsolatban, hanem kérhetsz is. A párod
kiemelt figyelmét élvezheted, mert úgy érzi, egyedül
nem boldogulsz. Melletted áll, és mindenben örömmel
támogat.
Víz- vagy gázcsövekkel kapcsolatos meghibásodás
okozhat fejfájást ezen a héten, de szerencsére a biztosító
az összes kárt megtéríti. Legyél résen, mert pletykák,
intrikák középpontjába kerülhetsz! Ne adj hitelt semmi
lyen szóbeszédnek, bármit hallasz, csukd be a füled!
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Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A karriered érdekében sokat teszel ezen a héten.
A többiek már-már fenyegetve érzik magukat a
munkatempódtól, de ezzel ne foglalkozz, te csak
tedd a dolgod! Ezen a héten a barátokkal szemben
sem árt az óvatosság, mert nem mindenki olyan,
amilyennek mutatja magát!

Halak 2. 19. – 3. 20.

A Vénusz és a Plútó alaposan felbolygatja az érzelme
ket. Lehet, hogy életed szerelmével éppen ezen a héten
találkozol. A hamis barátokkal viszont vigyáznod
kell! Ugyan te kicsit sem vagy naiv, de most körbevesz
néhány olyan ember, akik irigyek a boldogságodra, és
megpróbálják rossz híredet kelteni.

FEHÉRVÁR
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Pályázat

2021.12.09.

Pódiumbeszélgetés

Fehérvár arcai
Fehérvár arcai címmel hirdetett portré
fotó-pályázatot az Értékmentők by
iGenerációért Egyesület. A versenyre
Székesfehérváron készült portréfotók
beküldését várják amatőr és hobbifotósok részéről az ország minden pontjáról
december 31-ig.
Várják minden olyan alkotó
jelentkezését, aki érdeklődik a
portréfotózás iránt, és Székes
fehérváron készült képével szeretné megmutatni a tehetségét.
A pályázatra december 31-én éjfélig lehet jelentkezni 8 megapixel felbontású, JPEG-formátumú
képekkel. A fotó rövidebb oldala
nem lehet kisebb, mint 2100
pixel, a hosszabbik oldala nem
haladhatja meg a 6000 pixelt.
Megengedett bármilyen fotószerkesztő és grafikai program használata. A fotókat a https://ertekmentok.hu/fotopalyazat/ linkre
kell feltölteni, ahol megtalálható
a részletes pályázati kiírás is.
Az alkotásokat négytagú zsűri
értékeli. Az eredményhirdetést 2022. január 15-én tartják,
melyről minden jelentkezőt
értesítenek. A legjobb ötven
képből Székesfehérváron
kiállítás nyílik, ahol lehetőség
lesz személyes konzultációra a

Válogatott sportolóból polgármester

zsűritagokkal.
Fekete-fehér portré és színes
portré kategória lesz, a zsűri
kategóriánként egy díjat ad
ki. Különdíjjal jutalmazzák a
pályázat legkreatívabb alkotását
és egy feltörekvő tehetséget. Az
értékelés szempontjai között
szerepel a kreativitás, a fények
használata, a kompozíció, valamint a modellek beállítása és a
kép atmoszférája.

Válogatott sportolóból polgármester és sportvezető
címmel szervez beszélgetést a Mathias Corvinus
Collegium Mocsai Tamás olimpikon kézilabdázóval,
aki a somogyi Felsőmocsolád vezetője. Az esemény
december 13-án, hétfőn 17 órakor kezdődik a
kollégium székesfehérvári képzési központjában. A
belépéshez regisztrációt kérnek.

gyermekre? – többek között ezekre a
kérdésekre ad választ Mocsai Tamás
olimpikon jövő hétfőn. Azt is elmagyarázza, miért döntött a külföldi játék
mellett, és milyen tényezők motiválták a
hazatérésben, majd miért lett a Somogy
megyei kistelepülés, az alig négyszáz
fős Felsőmocsolád polgármestere. A
résztvevők megismerhetik a százkilencvenszeres magyar válogatott kézilabdázó sikerekhez vezető útját, életének
történetét.

Mit jelent sportolócsaládban felnőni? Mi is pontosan a tehetség, mik a
tehetséggondozás eszközei? Hogyan
hat a sportolócsaládi légkör a fejlődő

• immobilizeres-indításgátlós autókulcs másolása
• autó-, lakás-, széfzárak javítása
• bélyegzô, névtábla készítés, gravírozás
• serlegek, érmék forgalmazása
• zárhoz kulcsot - kulcshoz zárat
Z
E RV IZ
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TOP Z
509
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HERMAN KULCS-ZÁRDA

Székesfehérvár, Ôsz u. 7. • Tel.: 22/397-577
Nyitva: hétköznap 8-17-ig • www.kulcs-zarda.com

A Fehérvár Televízió műsora december 11-től 17-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

Fehérvár Televízió

2021. 12. 11. SZOMBAT
00:00
07:00
07:20
07:55
09:00
09:30
09:40
10:10
10:40
11:10
11:40
12:10
12:40
13:00
14:15
14:40
15:00
15:30
16:35
17:00
17:05
17:55
18:25
19:00
19:05
19:40
20:00
20:30
22:30
22:35

Képes hírek
Híradó
Köztér
Városrészek titkai
Agrárinfó
A Fehérvár Televízió
archívumából
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Fehérvári beszélgetések
Paletta magazin
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Honvéd7
A Fehérvár Televízió
archívumából
Agrárinfó – ismétlés
Krinolin, turnűr, halcsont
– A babák és a divat
Válogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
Hírek
Egy nap a világ – Kovács
Áron útikalauza
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Kitty Bich Tuay Ta írónő
Arató Antal, az örök
könyvtáros
Hírek – ismétlés
Kvantum
Kalotaszegtől Moldváig
– Néprajzi gyűjtemény
Kalotaszegtől Moldváig –
Kallós Zoltán és barátai
Fehérvár AV19–Grazjégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
Hírek – ismétlés
Képes hírek

2021. 12. 12. VASÁRNAP
00:00 Képes hírek
08:10 Bajnokok városa
08:40 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Fehérvári beszélgetések
10:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:00 Fehérvári beszélgetések
11:35 Úton
12:05 Fehérvári beszélgetések
12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Köztér
13:20 Családőrzők
13:50 Agrárinfó
14:20 Városrészek titkai
15:25 Úton
15:55 Szent István-emlékek
Rómában
16:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
17:00 A hét hírei
17:20 Hitünk és életünk
17:55 Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Mátyás Mónika csángó
népdalénekes
18:25 Kalotaszegtől Moldváig –
25 éves a Kallós Alapítvány
19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
19:50 Adventi jótékonysági
est 2021
20:30 Alba Fehérvár–
Zalakerámiakosárlabdamérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 A hét hírei – ismétlés
22:00 Képes hírek

2021. 12. 13. HÉTFŐ
00:00
07:00
07:20
07:55

08:25
09:00
09:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:15
15:50
16:25
17:00
17:20
17:50
17:55
18:25
19:00
19:20
19:50
19:55
20:25
20:50
22:50
23:15

Képes hírek
A hét hírei
Kvantum
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Mátyás Mónika csángó
népdalénekes
Hitünk és életünk
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Kvantum – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hitünk és életünk
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
A határon túli magyar
irodalom napja
Arany János: Az
eperfa alatt
Híradó
Együtt magazin
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Dobri Dániel
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Híradó – ismétlés
Együtt magazin – ismétlés
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
Fehérvár AV 19–Ljubjanajégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 12. 14. KEDD
00:00
07:00
07:20
07:50

08:20
08:50
09:20
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:15
15:35
17:00
17:20
17:50
17:55

18:25
19:00
19:20
20:10
20:15
20:45
21:10
22:00
22:35
22:55

Képes hírek
Híradó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Dobri Dániel
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Együtt magazin – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
E kávéházi szegleten
Híradó
Paletta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Gáspár Sándor
Honvéd7
Híradó – ismétlés
Kezdőkör
Hírek – ismétlés
Paletta – ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
Kezdőkör – ismétlés
Virtuózok
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 12. 15. SZERDA

2021. 12. 16. CSÜTÖRTÖK

2021. 12. 17. PÉNTEK

00:00 Képes hírek

00:00 Képes hírek

00:00 Képes hírek

07:00 Híradó

07:00 Híradó

07:00 Híradó

07:20 Paletta

07:20 Családőrzők

07:20 Bajnokok városa

07:50 A Fehérvár Televízió

07:50 Köztér

07:50 Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Gáspár Sándor

archívumából

08:20 Honvéd7

09:25 Képes hírek

08:45 Kezdőkör

11:00 Családőrzők – ismétlés

09:35 Képes hírek

11:30 A Fehérvár Televízió

11:00 Honvéd7 – ismétlés
11:25 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
11:55 A Fehérvár Televízió
archívumából

archívumából – ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:30 E kávéházi szegleten

13:00 Híradó 1-kor

17:00 Híradó

13:15 Képes hírek

17:20 Köztér

15:45 Serfőző Simon-portré

Vendég: Cser-

16:40 Léptei nyomában

Palkovics András

virágok nyíljanak
17:00 Híradó
17:20 Családőrzők
17:50 Hírek

Televízió archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:30 Tolcsvay Béla, az
énekmondó táltosember
16:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
17:00 Híradó
17:50 Hírek

archívumából

archívumából
19:00 Híradó – ismétlés

19:50 Hírek – ismétlés

19:20 Családőrzők – ismétlés

19:55 Köztér – ismétlés

show 1. rész

11:30 Filmválogatás a Fehérvár

17:20 Agrárinfó

19:20 Bajnokok városa

20:45 Vörös Tamás – Bass

11:00 Bajnokok városa – ismétlés

17:55 A Fehérvár Televízió
19:00 Híradó – ismétlés

19:55 Szabó Gyula-portré

archívumából
09:00 Képes hírek

17:50 Hírek

17:55 A Fehérvár Televízió

19:50 Hírek – ismétlés

08:20 A Fehérvár Televízió

20:30 Bajnokok városa – ismétlés
21:00 Vörös Tamás – Bass
show 2. rész

17:55 Nálatok mizu?
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Agrárinfó – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Nálatok mizu? – ismétlés
21:00 Lelkünk épületének
szolgálatában
21:45 Vershúron – Adventi
versünnep a Misztrállal

22:15 Híradó – ismétlés

22:25 Híradó – ismétlés

23:00 Híradó – ismétlés

22:35 Képes hírek

22:45 Képes hírek

23:20 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: december 16. 17:20 Köztér – vendégünk Cser-Palkovics András polgármester

FEHÉRVÁR

PROGRAMAJÁNLÓ

Közéleti hetilap

MEGHÍVÓ
Karácsonyi festményvásárra
12.11. Termelői és biopiac
3. adventi gyertyagyújtás
Fenyőfavásár
12.12. Jancsárbörze
Gyermek- és felnőttruha-,
könyv- és játékvásár
Fenyőfavásár
12.18. Termelői és biopiac
4. adventi gyertyagyújtás
Fenyőfavásár
12.23. Termelői és biopiac
Ünnep előtti piac
Fenyőfavásár

17.00–21.00
17.00–21.00

Tel.: +36 30 681 6881
torta.saveur@gmail.com
További információ:
facebook.com/saveurkavezo

További információ:
www.apluszbgaleria.hu

A Székesfehérvári Munkácsy Mihály
Általános Iskola alsó tagozatának
Adventi hangulatok című műsora
(Adventi színpad, Városház tér)
KÉZMŰVES DÉLUTÁN A TEREMBURA
KULTURÁLIS EGYESÜLETTEL
(Székesfehérvári Közösségi és Kulturális
Központ, Fürdő sor 3.)

Boldog Karácsonyt kívánunk!

18.00

GYERTYAGYÚJTÁS AZ ADVENTI
SZÍNPADON (Városház tér)

17.35

RUFF NIKOLETT-TRIÓ
(Adventi színpad, Városház tér)

18.05

ZABOS REGINA-HORVÁTH MÁRK DUÓ
(Adventi színpad, Városház tér)

18.00

GYERTYAGYÚJTÁS AZ ADVENTI
SZÍNPADON (Városház tér)

18.05

FIVE LIVE ACAPELLA
(Adventi színpad, Városház tér)

SÖTÉTEDÉSTŐL: ÜNNEPI FÉNYFESTÉS

12.18.

(Székesfehérvári Közösségi és Kulturális
Központ épülete, Fürdő sor 3.)

SZOM B AT
15.00–19.00

INTERAKTÍV JÁTÉKOS VETÍTÉS
(Varkocs-szobor)
HOLOGRAFIKUS ADVENTI VETÍTÉS
(Zichy liget)

(Székesfehérvári Közösségi és Kulturális
Központ épülete, Fürdő sor 3.)

12.12.

KÉZMŰVES DÉLUTÁN A TEREMBURA
KULTURÁLIS EGYESÜLETTEL
(Székesfehérvári Közösségi és Kulturális
Központ, Fürdő sor 3.)

17.00–21.00

INTERAKTÍV JÁTÉKOS VETÍTÉS
(Varkocs-szobor)

17.00–21.00

HOLOGRAFIKUS ADVENTI VETÍTÉS
(Zichy liget)

SÖTÉTEDÉSTŐL: ÜNNEPI FÉNYFESTÉS

SÖTÉTEDÉSTŐL: ÜNNEPI FÉNYFESTÉS

VASÁRNAP
15.00–19.00

Megrendelés dec.19-ig:

A rendezvényen több mint
300 festményből
lehet válogatni a helyszínen.
Készpénzes vásárlásnál
egyedi kedvezmények.
12 havi kamatmentes részletre is
megvásárolhatóak.

SZOM B AT

15.00–19.00

Bejglik, különféle sütemények és
ÜNNEPI torták közül válogathatsz,
mentes és vegán verzióban is.

2021. dec. 15. szerda 11-18 óráig
2021. dec. 16. csütörtök 9-17 óráig

12. 11 .
10.00

Nincs időd vagy kedved
sütni a közelgő ünnepekre?

Székesfehérvár
VOKE Vörösmarty Mihály
Művelődési Ház - Mártírok útja 2.

www.facebook.com/jancsarkert

KÉZMŰVES DÉLUTÁN A TEREMBURA
KULTURÁLIS EGYESÜLETTEL
(Székesfehérvári Közösségi és Kulturális
Központ, Fürdő sor 3.)

12 .19.

(Székesfehérvári Közösségi és Kulturális
Központ épülete, Fürdő sor 3.)

VASÁRNAP
15.00–19.00

HOLOGRAFIKUS ADVENTI VETÍTÉS
(Zichy liget)

KÉZMŰVES DÉLUTÁN A TEREMBURA
KULTURÁLIS EGYESÜLETTEL
(Székesfehérvári Közösségi és Kulturális
Központ, Fürdő sor 3.)

17.00–21.00

VOX MIRABILIS KAMARAKÓRUS
(Adventi színpad, Városház tér)

INTERAKTÍV JÁTÉKOS VETÍTÉS
(Varkocs-szobor)

17.00–21.00

HOLOGRAFIKUS ADVENTI VETÍTÉS
(Zichy liget)

17.00–21.00

INTERAKTÍV JÁTÉKOS VETÍTÉS
(Varkocs-szobor)

17.00–21.00
17.35
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SÖTÉTEDÉSTŐL: ÜNNEPI FÉNYFESTÉS

12.24.

(Székesfehérvári Közösségi és Kulturális
Központ épülete, Fürdő sor 3.)

PÉNTEK

10.00–14.00

KARÁCSONYI MANÓKERESŐ
(Adventi színpad, Városház tér)

ÁLLANDÓ PROGRAMOK:

• Kisvonat és betlehem a Városház téren
• Élő adventi naptár december 1–23.
között naponta 17.30 órakor a Városháza
ablakaiban
Az óvodai, iskolai csoportok fellépésének
időpontját keressék
a www.fehervariprogram.hu oldalon!

2021. 11. 24. 14:40

KARÁCSONYI HALVÁSÁR!
Várjuk kedves Vásárlóinkat Székesfehérváron,
a Móri úti halastavaknál, a Horgászdűlőn!

A következő napokon:
2021. december 17. 9-15 között
2021. december 18. 9-12 között
2021. december 20. 9-15 között
2021. december 22. 9-15 között

További információ: www.facebook.com/albaagrarzrt
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Agárd, Balatoni u. 92. / www.csoborpinceszet.hu
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EGYHÁZ

A gyógyítás természetes útján

L. Takács Krisztina
Új termékekkel bővül a Székesfehérvári Egyház
megye által forgalmazott kézműves termékek sora.
A környezetvédelem és a fenntarthatóság jegyében
Barátok márkanév alatt kistermelői gyógynövénytermékeket is találhatunk a Barátok kávézó polcain.
A környéken gyűjtött növényekből Lencsés Rita
fitoterapeuta készít teákat, lekvárokat és szörpöket.
A Katolikus Egyház feladatának tartja
a környezetvédelmet, a teremtett világ
megóvását. A Székesfehérvári Egyházmegye a mindennapokban is a
fenntarthatóság elvét követi, legyen az

2021.12.09.

egy elektromos autó vásárlása vagy a
püspöki kert kútvizzel való öntözése
– hangsúlyozta Spányi Antal. Ennek a
törekvésnek érkeztek most új lépcsőfokára, amikor a Barátok kávézó polcain
gyógynövényekből készült kézműves
termékeket kínálnak. Az egyházmegye
új gasztrotermékeinek bemutatóján a
megújulás mellett a hagyományőrzés
fontossága is elhangzott: „Valamikor a
kolostorokban élő szerzetesek értettek a
természetes orvosláshoz: ápolták, segítették
egymást, és az odalátogatókat is a
különböző nyavalyák kezelésében. Tehát
van ennek hagyománya, amit most felele-

Fotók: Simon Erika

Kanalas orvosságként is szedhető, hiszen a hőkezelés által csupán a C-vitamin lesz bennük
kevesebb, a többi vitamin és ásványi anyag megmarad

A Lencsés Rita fitoterapeuta által válogatott és feldolgozott gyógynövények Barátok márkanév
alatt kerültek a polcra

venítettünk, és a kávézó kínálatát próbáljuk
ilyen irányba is tágítani.” – mondta a
megyés püspök.
A Szent Ferenc-i örökség mentén
az egyházmegye Barátok márkanév
alatt gyógynövénytermékeket hozott
tehát létre Lencsés Rita fitoterapeuta
közreműködésével. A szakember maga
gyűjti a gyógynövényeket Székesfehérvár környékén, ezekből készít szörpöt,
lekvárt, teát, teakeverékeket: „2015 óta
tartom a gyógynövénytúrákat a megyében,
és elkezdtem magam is feldolgozni ezeket
a terméseket – főként saját felhasználásra,
családtagoknak, barátoknak. Sokszor isme-

rősök is kérték, hogy segítsek a gyűjtésben,
a felismerésben, hiszen nem mindegy, hol és
mikor szedjük ezeket a növényeket. Aztán
egy éve jött a felkérés Smohay Andrástól,
az Egyházmegyei Múzeum igazgatójától,
hogy készítsek termékeket az egyházmegye
égisze alatt.”
A széles termékpalettán negyvenöt különböző gyógynövényből készült szörp,
lekvár, tea és teakeverék szerepel. A
fitoteraputa a gyógynövényekből készült lekvárokat kanalas orvosságként
ajánlja, hiszen amellett, hogy finomak,
rengeteg vitamint és ásványi anyagot
tartalmaznak.

A Vörösmarty Rádió műsora december 11-től 17-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2021. 12. 11. SZOMBAT

2021. 12. 12. VASÁRNAP

2021. 12. 13. HÉTFŐ

2021. 12. 14. KEDD

2021. 12. 15. SZERDA

2021. 12. 16. CSÜTÖRTÖK

2021. 12. 17. PÉNTEK

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
életmód, kulturális
programajánlatok,
kikapcsolódási
lehetőségek
Székesfehérvár és Fejér
megye egész területéről
Műsorvezető: Kiss György
Hírszerkesztő: Varga Zalán
08.10 Internetes ügyeink Vendég:
dr. Czenczi Anikó
09.10 Kedvencek percei
Vendég: dr. Paál Csaba
10.10 Mesterségem címere
Vendég: L. Takács
Krisztina újságíró
11.10 Dojo önvédelmi és távolkeleti művészeti magazin
Vendég: Rétlaki Gábor
12.10 Virágpercek Vendég:
Winkler Kriszti
13.10 Ügyvédi jótanácsok
Vendég: dr. Berzeviczy
Gábor ügyvéd
14.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
14.30 Az vagy, amit megeszel!
Vendég: SzollárKaczur Beatrix
15.10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.10 Válaszd az életet! (12)
Vendég: Gönczi Gábor
17.10 Filmkocka Vendég:
Kalmár Ádám
18.10 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek,
programajánló
Műsorvezető: Sasvári
Csilla Hírszerkesztő:
Varga Zalán
09.10 Az egészség
hullámhosszán Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdát keresünk az ASKA
menhelyén élő kutyáknak
Vendég: Molnár Tamásné
11.10 Ez itt az én hazám!
Vendég: Oláh László
11.35 Szabadidőben
Vendég: Kulcsárné
Németh Mariann
12.10 Csak stílusosan!
Vendég: Pánczél Anikó
13.05 A táncdalfesztiváloktól
napjainkig Vendég:
Kiss György
14.10 Zeneturmix Műsorvezető:
Kiss György
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
09.10 Autófitnesz Vendég:
Polgár Tibor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
12.10 Ebédidő
13.10 Illemtan Vendég:
Óber László
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Bóna Éva
15.10 Útravaló
17.10 Pénzügyi percek Vendég:
Potolák Gábor
18.00 Az én utam Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Kastélyok és arisztokraták
Fejér megyében
Vendég: Dr. Séllei
Erzsébet Szerkesztő:
Sasvári Csilla
20.00 Internetes ügyeink
Állandó szakértőnk: dr.
Czenczi Anikó ügyvéd
Szerkesztő: Kiss György

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Bóna Éva
09.10 Munkaügyek Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11.10 Kézműveink
12.10 Ebédidő
13.10 Vakolat Vendég:
Puska József
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Vörösmarty kocka Vendég:
Gombaszögi Attila
18.00 Mindenmentes Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Bóna Éva
09.10 Az egészség
hullámhosszán
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
12.10 Ebédidő
13.10 Környezetbarát Vendég:
Mihály Gyula
14.10 Hangvilla
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Szuvenír Vendég:
Grósz Pálma
18.00 Beszéljünk róla!
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos
21.00 Tiszta szex! (16)
Vendég: Séllei Györgyi

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Bóna Éva
09.10 Állati dolgok Vendég:
Lorászkó Gábor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
10.10 Útravaló
11.10 Társasház Vendég:
Egyed Attila
12.10 Ebédidő
13.10 A Városgondnokság
műsora
14.10 Az orvos válaszol
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
16.10 KRESZ-percek Vendég:
Ábrahám Csaba
17.10 Barangoló Vendég:
Tarsoly Péter
18.00 Zöldellő utakon Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11.10 Hétvégi programajánló
12.10 Ebédidő
13.10 A bor szerintünk Vendég:
Fáncsi Viktória
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Bóna Éva
15.10 Útravaló
17.10 Női vonalak
18.00 Családi magazin
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Városrészek titkai
Vendég: Váczi Márk
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Kiss György

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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A várakozás második vasárnapja fehérbe öltöztette Székesfehérvárt is, a gyerekek legnagyobb
örömére. A szánkózáshoz nem esett elég hó – bár az elhivatott apukáknak minimális hó is
elegendő, hogy a gyerekekkel felkaristolják az aszfaltot – de éppen elegendő ahhoz, hogy
mesebelivé varázsolják az első igazi téli reggelt!

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

A belváros után díszbe öltözött a Rác utca is. A Karácsonyfák utcája kétéves hagyomány Fehérváron: az utcán felállított fenyőket egy-egy iskolai osztály vagy baráti társaság, család díszíti
fel. Idén is mind a húsz fának meglett a gazdája, a legszebbet díjazták is.

Fotó: Bácskai Gergely

Fotó: Kiss László

A második gyertya meggyújtásával egyre közelebb kerülünk szentestéhez. Volt, ahol az ünnepre
várva már fenyőt is díszítettek, a Mikulás pedig idén sem hagyott senkit ajándék nélkül. A remény
és a meglepetések hétvégéje volt a múlt heti.

Lángra gyúlt a nyolcadik gyertya

A szent család szobra a Vasváriban

A fény ünnepének alkalmából a Székesfehérvári Zsidó Hitközség tagjai meggyújtották a nyolcadik, azaz utolsó gyertyát a Várkörúton található imatermük udvarán. A gyertyagyújtás előtt
több tucat futó részvételével rendezték meg a Maccabi VAC Hanuka közösségi futást is. A város
és a hitközség kapcsolatát erősítendő Lehrner Zsolt alpolgármester is részt vett a gyertyagyújtáson. Mint elmondta, fontos a városnak a vallási sokszínűség.

Fotó: Bácskai Gergely

Flashmob a belvárosban: több éve visszatérő hagyomány, hogy a Székesfehérvári Diáktanács
tagjai mikulássapkát húzva, tánccal lepik meg a Városház téren sétálókat december hatodikán

Fotó: Kiss László

És végre megérkezett a Mikulás is! A Szabad Színház előadása és a Mits család gyerekkoncertje
színesítette a programot. A rénszarvasokat nyugdíjazták: a Mikulás vadonatúj, Elon Grimusk
tervezte szánján indult útnak a messzi Lappföldről. Csak egy valami nem változott, a gyerekek
izgalma és öröme. Na és persze az ajándék!

A Vasvári Pál Általános Iskolában is hagyomány, hogy advent idején minden hétfő reggel
meggyújtják a koszorún a gyertyákat. Sajnos a járvány miatt nem gyűlhetnek össze közösen,
de a gyerekek a termekben követhetik a műsort. Az iskola udvarán az adventi időszakban látható Matyi József és Tóth István tanár urak alkotása is: A szent család című szoborkompozíció
az iskola mind a négy folyosója felé folyamatosan forog.
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Harmincéves a SZETA
Vakler Lajos
A Fehérvári Civilközpont előtt egy jubileumi
szabadtéri tárlattal mutatták be azt az utat,
amelyet a Szegényeket Támogató Alapítvány
megtett megalapítása óta. A harmincéves
évfordulót köszöntő találkozó résztvevői
megerősítették: továbbra is elkötelezettek
rászoruló honfitársaik megsegítésében.

A kiállítás megnyitóján részt vett
Deák Lajosné ás Viza Attila önkormányzati képviselő is. Zugor
Zsuzsanna, az alapítvány kurátora köszöntőjében visszatekintett
az elmúlt három évtized mun-

2021.12.09.

Ne végződjön tragédiával!

kájára, és elmondta, hogy bár
az eltelt emberöltőnyi idő alatt
változott az alapítvány feladata,
a SZETA ma is az összefogás, a
közösségért való gondoskodás
és a társadalmi felelősségvállalás
szimbóluma Székesfehérváron,
köszönhetően azoknak a civilszervezeteknek, melyek segítik
a munkájukat. A szakember
kiemelte, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján már másfajta
segítséget igényelnek a rászorulók, de az alapítvány felelős helyi
közössége továbbra is folytatja
misszióját.

A tűzoltók tapasztalatai azt mutatják,
hogy az év utolsó hónapjában megnő a
lakástüzek, melléképülettüzek száma.
Pedig már novemberben is tizennyolc
ember vesztette életét az országban
lakástűzben.
Fejér megyében idén már kétszázhatvan otthonban csaptak
fel a lángok. Szerencsére egyik
lakástűz sem követelt áldozatot, ám tizenheten megsérültek,
többségük füstmérgezés miatt. A
lakástüzeknél legtöbbször nem
a tűz okoz sérülést, hanem a
felszabaduló füst vezet mérgezéshez, rosszabb esetben halálhoz.

Kép: Burján Zsigmond

Az otthonunkban keletkezett tüzet
csak akkor próbáljuk meg eloltani,
ha azt testi épségünk kockáztatása
nélkül meg tudjuk tenni. Ha nagyobb
a tűz, meneküljünk ki az épületből, és
hívjuk a tűzoltókat a 112-es segélyhívó számon!

A harmincéves SZETA nemcsak kiállítással, hanem tortával is ünnepelt

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a

Mindez megelőzhető, ha füstérzékelőt helyezünk el a lakásban.
Az eszköz nyolcvanöt decibeles
hangerővel jelzi a tüzet annak
kezdeti szakaszában, amikor még
könnyen meg lehet fékezni. „Ez
a hangerő a legmélyebben alvó
embert is felébreszti. Elég egy
négyzetméteres, sőt akár néhány

További, az ünnepi nyitvatartásra és a hulladékszállításra
vonatkozó információk megtalálhatóak a
www. deponia.hu oldalon.

A távfűtésen kívül tulajdonképpen
mindegy, hogy milyen technológiával
fűtünk, ezek hőtermelő, gyakran
nyílt lánggal égő berendezések, és
a meghibásodásukból, figyelmetlen
használatukból tűz keletkezhet.
Fontos ezeket karbantartani, a közelükből pedig minden éghető anyagot
elpakolni! A tüzelőt sose tároljuk a
kályha, a kazán közelében, hiszen
bármikor kipattanhat egy szikra, ami
meggyújthatja a közelben lévő dolgokat, akár a bekészített tűzifát is!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

Ügyfélszolgálatunk

LAKOSSÁGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
2021. december 11-én szombaton,
az áthelyezett munkanapon
nem végzünk.

négyzetcentiméteres tűz is ahhoz, hogy annyi mérgező füst keletkezzen, ami tragédiához vezet.
Sok használati tárgyunk, bútorunk tartalmaz ugyanis műanyagokat, ezek égésekor mérgező
gázok keletkeznek.” – hívja fel a
figyelmet a katasztrófavédelem.
A lakástüzek legtöbbször nyílt
láng, például gyertya használatára, elektromos hibára, főzés
közbeni figyelmetlenségre vagy
dohányzásra vezethetők vissza.
Gyakori, hogy a fűtési rendszer
hibája miatt gyullad ki a lakás.
A lakástüzek kilencvenkilenc
százaléka emberi gondatlanság
miatt történik, éppen ezért megelőzhetők. Egy pár ezer forintért
beszerezhető füstérzékelő tűz
esetén életet menthet!

(8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.),

a

Hulladékkezelő Központ
(Székesfehérvár-Csala-Pénzverővölgy)

2021. december 11-én szombaton, az áthelyezett munkanapon zárva tart, és a VESZÉLYES hulladék és FÉM hulladék átvétel (pl. elektronika-, TV-, monitor-, hűtőberendezés, festék
akkumulátor) is szünetel.

A Palotai úti Hulladékudvar
(8000 Székesfehérvár, Palotai út 139.)
2021. december 11-én szombaton 8 órától 12 óráig tart nyitva.
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Átalakuló kerettel folytatják
Somos Zoltán

Kissé indokolatlannak tűnik,
hogy november tizenkettedike óta
nem rendeztek bajoki mérkőzést,
tekintve, hogy a magyar válogatott
már csaknem két hete lejátszotta
utolsó idei vb-selejtezőjét. Persze
a hosszabb szünet jól jött ott, ahol
javítani kellett az eddigi játékon, és
sajnos ez Fehérvárra is vonatkozik.
Az Alba tizenegyedik helyen áll a
bajnokságban, három mérkőzéssel
az alapszakasz fele előtt. Ez a helyezés egyrészt méltatlan a klubhoz,
másrészt nem tenné lehetővé, hogy
Vojvoda Dávidék részt vegyenek a
Magyar Kupa nyolcas döntőjében.
A feladat adott: a most következő
három meccsen kell annyit javítani,
hogy a nyolc közé jusson a csapat.
Mindez új vezetőedző irányításával
történhet meg: Matthias Zollner
először szombaton, a Zalaegerszeg
ellen ül le a kispadra. A válogatott
keretnél figyelembe vett játékosok,

Fotó: Simon Erika

Egy hónapos szünet után folytatódik a kosárlabda-bajnokság. Az eddig alulteljesítő Alba
Fehérvár győzelmi kényszerben van: három
mérkőzésen kell kiharcolnia a legjobb nyolc
közé kerülést, hogy bejusson a Magyar Kupa
mezőnyébe.

A válogatottól visszatérve Lukács Norbert (13) is az Alba előrelépéséért dolgozik

Vojvoda, Szabó és Lukács visszatérve bekapcsolódtak az edzésmunkába, a keret azonban velük együtt
sem lesz a régi. A héten ugyanis
két játékossal is szerződést bontott
a klub.
A szlovén Mirko Mulalić távozása
senkit nem lepett meg, a bedobó nem hagyott mély nyomokat

játékával a szurkolókban. Nyolc
mérkőzésen lépett pályára, az ezeken átlagolt 4,5 pont minden, csak
nem húzóteljesítmény. Az utolsó
két bajnokin már nem is játszott,
de csak most vált hivatalossá, hogy
nélküle folytatja az Alba.
A center Baylee Steele jobban teljesített, 12,9 pontot és 7,5 lepattanót

Kupadöntő Fehérváron
2019 után jövő év januárjában ismét az Ifj.
Ocskay Gábor Jégcsarnok ad otthont a jégkorong
Magyar Kupa négyes döntőjének. A Hydro
Fehérvár AV19 ellenfele az Erste Liga jelenleg
harmadik helyén tanyázó FTC-Telekom lesz.

Fotó: Kiss László

Utoljára a 2018/19-es szezon végén
rendezték Székesfehérváron a
négyes döntőt, akkor a fehérváriak
Anze Kuralt mesterhármasával a
MAC Újbuda csapatát múlták felül
6-3-ra. A mostani kiírás során január
22-23-án kerül sor az elődöntőkre, a
bronzmeccsre, valamint a döntőre.
Az egyik ágon a DEAC és a DVTK

Jegesmedvék küzdhetnek a döntőbe
jutásért, a másikon pedig megismétlődik a 2019/20-as szezon döntője:
a házigazda Hydro Fehérvár AV19
játszik az FTC-Telekom ellen.
Persze addig is vár még bőven feladat Kevin Constantine csapatára,
amely az utóbbi hetekben megérezte
a sok sérült hiányát. A négymeccses
rossz sorozatot ugyan sikerült két
magabiztos győzelemmel lezárni a
Znojmo és a Linz ellen, de kedden,
Bécsben ismét alulmaradt a Volán
(5-2). Pánikra nincs ok, az együttes
pozíciója továbbra is remek, és most
két hazai meccs jön: a Graz, illetve a
Ljubljana ellen.

Hazai jégen ünnepelne kupagyőzelmet Erdély Csanád és a Volán

Megújult a strandmedence
tetőszerkezete
Farkas Szilárd
Új tetőszerkezetet kapott a Csitáry G. Emil
uszoda külső medencéje. Az eredeti tetőszerkezet az évek során olyannyira elhasználódott,
hogy az elmúlt két évben már nem is tudta
betölteni funkcióját.
Székesfehérvár önkormányzata,
a Városgondnokság, valamint a
Fehérvár Vízilabdasport-egyesület
összefogásának köszönhetően új
tetőszerkezetet kapott a Csitáry G.
Emil uszoda strandmedencéje. A
felújítás TAO-támogatás segítségével, mintegy kétszázmillió forintos
beruházásból valósult meg.

„A strandmedence teljes fedését meg
tudtuk oldani. Ezzel gazdaságosabb lesz
az üzemeltetés, valamint kellemesebb
lesz a hőmérséklet a medencében és
a légtérben egyaránt.” – mondta el
lapunknak Mészáros Attila alpolgármester.
Gyöngyösi János, a Fehérvári
Vízilabdasport-egyesület elnöke
hangsúlyozta, hogy a felújításnak és
a pluszvízfelületnek köszönhetően
minden korosztály számára külön
edzésidőpontot tudnak biztosítani:
„A komfortos körülményeknek hála, a
szülők is szívesebben hozzák a gyerekeket az edzésre, ez pedig hosszú távon pozitív hatással lehet az eredményeinkre!”

Fotó: Simon Erika

Somos Zoltán

átlagolt, amivel a csapat eredményesebb kosarasai között volt. De
az amerikai játékos sem győzte
meg az új vezetőedzőt, ezért kapóra
jött, hogy korábbi lengyel klubja
elvinné Steele-t. Nélküle a magas
poszton Fakuade, Szabó és Omenaka maradt bevethető, kérdés, ez a
centerkontingens hosszú távon elég
lesz-e. Mezőnybe alighanem hamarabb érkezik igazolás, talán már a
ZTE ellen is lesz új játékos, de ez
lapzártánkig nem derült ki.
Az biztos, hogy nem vár könnyű
meccs az Albára szombaton, mert
a zalaiaknak is bőven van javítani
valójuk. A nagy múltú csapat
jelenleg utolsó előtti, nem mellesleg
szintén edzőt váltott a szünetben,
vagyis új impulzusok után érkezik.
A fehérváriakra az alapszakasz első
körében még oroszlányi és szegedi
fellépés is vár, és minimum két
győzelem biztosan kellene ahhoz,
hogy esély legyen az első nyolcban
zárni a bajnokság felénél. Hos�szabb távon persze ennél is jobb
pozíció a cél: az új vezetőedző és a
keret decemberben és januárban
összesen tíz meccsen bizonyíthatja
be, hogy a kiegyensúlyozott mezőnyben nem az alsó régióban van
a helye az Albának.

Egy új uszodarész tervezése is zajlik, mely tovább bővítené a lehetőségeket. A tervek márciusra
készülnek el.
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ÚJ CITROËN C4
NYISS A JÖVŐ FELË!

LED nappali menetfények
9 vezetéstámogató rendszer
Legendás Citroën kényelem

5 995 000 FT-TÓL*
ËLEKTROMOS VÁLTOZATBAN IS ELÉRHETŐ!
*Jelen ajánlat 2021. 10. 01-jétől visszavonásig, új Citroën C4 modell esetén gyártásba leadott és visszaigazolt megrendelésekre érvényes. A bruttó 5 995 000 Ft-os ár a Citroën C4 modell LIVE PT 100 S&S
M6 alapfelszereltségű verziójára vonatkozik, opciók nélkül, hófehér fényezéssel. A feltüntetett ár a regisztrációs adóval növelt, a maximális ügyfélkedvezménnyel már csökkentett árat jelöli. A jelen ajánlat más akcióval vagy kedvezménnyel
nem vonható össze. Az új Citroën C4 vegyes fogyasztása: 4,3–6 l/100 km, CO2-kibocsátása: 114–133 g/km (WLTP mérési ciklus szerinti adatok). A feltüntetett termékelőnyök felszereltségi szinttől függően, vagy felár ellenében elérhetők.
A hirdetésben látható autó feláras extra felszereltségeket tartalmaz. A kép illusztráció, a tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a C Automobil Import Kft. és a Fábián Kft. fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Részletekért forduljon az akcióban részt vevő márkakereskedésünkhöz, illetve keresse fel a www.citroen.hu honlapot.
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