
2014. január 20.
FEHÉRVÁR
Közéleti hetilap
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Ismét a városé a fűtőerőmű

A nevelőszülőket segíti 
a minisztérium

Nagy ZoltáN Péter

Az önkormányzat pénteki közgyűlésén 

a képviselő-testület ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül felhatalmazta a 

polgármestert, hogy vegye önkor-

mányzati tulajdonba a Székesfehérvári 

Fűtőerőmű Kft.-t.

Cser-Palkovics András polgár-
mester a testület felhatalmazá-
sának megfelelően még aznap 
délután aláírta a szerződést Kiss-
né Ágis Ilona felszámolóbiztossal, 
és ezzel a város tulajdonába került 
a húszezer lakást melegvízzel és 
fűtéssel ellátó fűtőerőmű.
A Fűtőerőmű Kft. 100%-os 
üzletrészét 2004. május 4-én 
vásárolta meg a SZÉPHŐ Zrt., 
majd ebből 5% üzletrészt vásárolt 
az Erőmű Fejlesztő és Beruhá-
zó Kft. 2009. február 7-én az 
önkormányzati és magánvagyon 
összeolvadt, méghozzá Székes-
fehérvári Fűtőerőmű Kft. néven, 
ahol a város tulajdona már csak 

Választókerületi 
programok
Jobbik
Mező Balázs
A Jobbik Fehérváron 
önkormányzati tisztséget 
viselő tagjai, Mező Balázs 
Béla önkormányzati kép-
viselő és Fazakas Attila, 
az önkormányzat Humán 
Közszolgálati Bizottsá-
gának külsős tagja foga-
dóórát tart január 22-én, 
szerdán 16 óra 30 perctől 
a Jobbik városi irodá-
jában, a Mátyás király 
körút 14. szám alatt. A 
két tisztségviselő várja az 
önkormányzati munkával 
kapcsolatos kérdéseket, 
javaslatokat, valamint 
a Jobbik országgyűlési 
képviselőjelöltjeiként a 
megoldásra váró problé-
mák felvetését a székesfe-
hérvári 1-es és 2-es számú 
országgyűlési választóke-
rületekben.

stefkó krisZtiNa

Háztartási gépekkel támogatja az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma a 

nevelőszülőket. A tárca kilencven-

millió forintot fordít erre a célra. 

Márciusig Fejér megyében hatvanöt 

nevelőszülőnek adtak háztartási gé-

peket, amiket a múlt héten vehettek 

át Soltész Miklós államtitkártól.

Az eszközöket a szociális és 
családügyért felelős államtitkár 
adta át a Megyeháza Díszter-
mében. Soltész Miklós úgy 
fogalmazott: a nevelőszülők 
lelkeket és szíveket gyógyítanak, 
és ezt a szeretetet minden család 
nélkül felnövő gyermeknek, 
fiatalnak meg kell, meg kellene 
kapnia. Idén január elsejétől a 
nevelőszülői jogviszony foglal-
koztatási jogviszony lett, ezzel 
országosan 5750 nevelőszülő jut 
havi jövedelemhez, és nyugdíjjo-
gosultságot is szerez. 

Az ilyen felelőtlen gazdálkodás soha ne ismétlődjön meg Székesfehérváron! 
– mondta Cser-Palkovics András polgármester, amikor Kissné Ágis Ilona 
felszámolóbiztossal aláírták a csődeljárást lezáró dokumentumot

Horváthné Cserván Zsuzsanna 
saját két gyermeke mellett hat 
fiatalról gondoskodik nevelőszü-
lőként. Elromlott mosogatógépük 
helyett kapott újat Soltész Miklós 
államtitkártól.

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Cím: Szent Vendel u. 17/a Telefon: 06/22/513-480

 

 

 

Központi hibabejelentés: 
(22) 500-984
hiba@varosgondnoksag.hu 

Hóügyelet: 
(22) 513-483
 
Állati tetemek begyűjtése 
közterületről 
(0-24 óráig hívható 
zöldszám): 
06/80/205-093

Városüzemeltetés – 
Szent Vendel u. 17/a.
Elérhetőség: 22/513-480
Ügyfélfogadás:
Hétfő :  13.00-15.00
Szerda:  8.00-12.00 
és 13.00-18.00
Péntek:  8.00-12.00
 
Parkolási csoport – 
Szent Vendel u. 17/a.
Elérhetőség: 22/513-481
Ügyfélfogadás:
Hétfő, kedd, csütörtök: 
8.00-12.00 és 13.00-15.30
Szerda : 8.00-12.00 
és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00
 
Temetőüzemeltetés: 
Béla út 1/b.
Elérhetőség: 22/301-449
Ügyfélfogadás:
Kedd: 8.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00
Temetőellenőrzés 
telefonszám: 22/301-339 
Mobil: +36/70/6699-165

.

Megéri éves bérletet váltani!

Elkezdődött a 2014-es évre szóló 
parkolóbérletek cseréje a Városgond-
nokság ügyfélszolgálatán. Áremelés 
nem történt, így a fizető övezetekbe to-
vábbra is 800 forintért váltható lakossá-
gi éves bérlet, amelyhez a lakcímkártya 
és a saját tulajdonú gépjármű forgalmi 
engedélyének bemutatása szükséges. 
Nagy az érdeklődés a Szent Vendel 
utca 17/A szám alatti ügyfélszolgálati 
irodában, hiszen a 2013-as bérletek 
csak január 31-ig érvényesek. 

Érdemes végiggondolni, hogy mennyit 
parkolnak éves szinten a városban, hi-
szen sok esetben megéri éves bérletet 
váltani annak az autósnak, aki naponta 
egy-másfél órát parkol a belváros kör-
nyékén Székesfehérváron. 

Részletek és árak:
www.varosgondnoksag.hu

Az ügyfélszolgálatra a behajtás a Bregyó 
Sportcentrum felől lehetséges!

51% volt, a magántulajdont pedig 
az Energott Kft. és a Készpénz 
Zrt. 24,5-24,5%-kal képviselte, 
akik ketten a cég irányítására 
is kizárólagos jogot szereztek. 
Ilyen tulajdonviszonyok között 
termelte a hőt, és halmozott fel 
követhetetlen adósságot a fűtő-
erőmű, ami miatt 2012-re a csőd 
szélére jutott a vállalat. Később 
a Magyar Kormány stratégiailag 
kiemelt fontosságú gazdálkodó 
szervezetté nyilvánította a fűtő-

erőművet, hogy ne lehetetlenítsék 
el húszezer lakás melegvíz-ellátá-
sát és fűtését.
Így a csődbe került cég felszá-
molása során védelmet kapott, és 
ezzel tovább biztosíthatták Szé-
kesfehérvárnak a hőt. A pénteki 
naptól 100%-ban a városé lett 
ismét a fűtőerőmű, bár ehhez 90 
napon belül ki kell fizetni a 2,75 
milliárd forint vételárat, amihez a 
Magyar Kormány segítséget nyújt 
a városnak.
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Idén januártól elsődlegessé 
válik a nevelőcsaládban történő 
elhelyezés. A jelenleg gyermek-
otthonban élő, tizenkét évnél 
fiatalabb gyermekek fokozatosan 
kerülnek nevelőszülőkhöz, első-
ként a három év alattiak.
Jelképesen négy Fejér megyei 
nevelőszülő vette át a gépeket, 
de a többieknek is kiszállították 
az eszközöket.
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Választás:
2014. április 6.

bácskai gergely

Folytatódnak az útfelújítások 

A Saára Gyula-program keretében még 

tavaly év végén elkészült a Rózsahe-

gyi utca, a Tarnócai utca valamint a 

Kriványi utca burkolat-felújítása. A fel-

újításokat az utcák lakóival, a Polgár-

mesteri Hivatal és a Városgondnokság 

szakembereivel közösen nézte meg a 

város polgármestere, Cser-Palkovics 

András és Östör Annamária öreghegyi 

önkormányzati képviselő.

A Rózsahegyi utcában a teljes 
pályaszerkezet elbontásra került és 
összesen 56 házi vízbekötés cseréje 
történt meg a teljes útfelújítás előtt. 
A legnagyobb kihívást azonban a 
Tarnócai utca jelentette, ahol az 
utca lejtése miatt egy új, Székes-
fehérváron eddig nem használt 
megoldást alkalmaztak: résfolyóká-
kat építettek be négy helyre, hogy 
jobban elnyeljék a vizet.
„Szerettük volna közösen megnézni, 
hogy a több mint 630 millió forin-
tos Saára Gyula-program legutóbbi 
utcafelújításai hogyan teljesültek az 

Áder János köztársasági elnök 

szombaton bejelentette az 

országgyűlési választások idő-

pontját.

A köztársasági elnök azért 
döntött április 6-a mellett, 
hogy a kampány időszaka ne 
nyúljon a szükségesnél és in-
dokoltnál hosszabbra, továbbá 
hogy a 2014-ben felhatalma-
zást kapó új Országgyűlés mie-
lőbb megalakulhasson, és az új 
kormány mielőbb munkához 
láthasson. Áder János indokai 
között szerepelt, hogy minél 
előbb lesz új felhatalmazással 
bíró kormány, a vállalkozások, 
intézmények, önkormányzatok 
és családok annál előbb juthat-
nak hozzá az ország gyara-
podását és polgárainak jólétét 
szolgáló forrásokhoz. Az elnök 
szeretné, hogy a húsvéti ünnep 
– hittől függetlenül – politikai 
békében teljen.

Ilyen volt, ilyen lett: a Kriványi utcában teljesen elbontásra és újraépítésre 
került az utca burkolata a Nagyszombati út felőli 255 méteres szakaszon. A 
felszíni csapadékvíz-elvezetést is kiépítették.

Öreghegyen. A program folytatódik 
2014-ben is: terveink szerint a 
februárban elfogadandó költségvetés 
további utca- és járdafelújításokat 
illetve parkolóépítéseket tartalmaz 
majd városszerte.” - mondta a 
város polgármestere.
Östör Annamária örömét fejezte 
ki, hogy teljesen megújulhatott 
a három öreghegyi utca. „Az 
itt élők harminc éve hallgatják, 
hogy majd a csatornázás után 

elvégzik a rekonstrukciós mun-
kálatokat. A csatornázás végre 
elkészült, és elkezdődhetett 
azoknak az utcáknak a felújí-
tása, melyekhez évtizedek óta 
nem nyúlt senki.” Az öreghegyi 
képviselő szerint a program 
folytatódik. Kiemelte, hogy 
különösen nagy szükség lenne a 
Tapolcsányi utca burkolatának 
cseréjére, és több helyen járda 
kialakítására.

www.renaultfehervar.hu
A feltüntetett ajánlat 2014. január 1-től visszavonásig vagy a készlet erejéig, kizárólag a Renault Crédit Prémium pénzügyi lízingkonstrukcióval megrendelt gépjárművek esetén érvényes. A Renault Crédit Prémium 
finanszírozási ajánlat változó kamatozású, forintalapú konstrukció, minimum önerő 23%, maximális futamidő 84 hónap, mely egyedi hitelképesség-vizsgálat függvényében érvényes. A THM értéke (11,91% – 38,97%) 
nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A Renault Crédit finanszírozást az Unicredit Leasing Zrt. biztosítja.  Árfolyam: 298,45 HUF/EUR (2013.12.20.). A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos 
jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat, és tartalmazza az áfát. *A garancia 5 év, vagy 100 000 km, a kettő közül a korábban elért érték erejéig. A feltüntetett ár 
tartalmazza a regisztrációs adót és az áfát. Mégane vegyes fogyasztás l/100 km: 3,5 – 6,9; CO2-kibocsátás g/km: 90 – 159. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás, illetve CO2-kibocsátás a mindenkor hatályos 
szabályok által előírt mérések eredménye. A képen látható autó illusztráció! Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, részletek márkakereskedésünkben!

Ugrics és Szabó Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 9., Tel.: 06 22 510 060, Fax: 06 22 510 061

ÚJ RENAULT MÉGANE
VÉGTELEN UTAKRA

MÁR 3 490 000 FT-TÓL
• Akár 3,5 l/100 km vegyes fogyasztás
• Motorok a győztes F1-es technológiával
• R-Link online fedélzeti navigációs és multimédia rendszer

a RENAULT 
ajánlásával
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A szájhagyomány úgy tartja, hogy a török szultán isztambuli háreméből 
egy nádudvari csalikorsó menekítette ki a helybeli bíró szép lányát. A bíró 
készíttetett egy kétrekeszes csalikorsót, amelybe egyszerre lehetett vizet és 
bort önteni, ezt adták a szultánnak váltságdíjként.

Tudta-e?

A tűz és a föld művészete

Víziók akvarellre

Jellegzetes fekete kerámiák Nádudvarról

Szárnyalás, kétkedés nélkül

Nemes István festőművész

Sokan úgy vélik, a tűz és a föld 

művészete a fazekasság. S mint a 

teremtésben, úgy válik itt eggyé az 

ember az agyaggal. Szinte látni lehet 

a lángnyelvek teremtő erejét, ahogy 

nyaldossák a kemencében az agyag-

ból formált tárgyakat, hogy azok 

újjászülethessenek. A fekete nádud-

vari kerámiák lenyűgözik a szemlélőt, 

egy ősi mesterségről mesélnek. A 

Megyei Művelődési Központban nyílt 

tárlaton ifj. Fazekas István keramikus, 

népi iparművész mutatkozik be az 

érdeklődőknek.

Nádudvar és a fazekasság évszá-
zadok óta összetartozó fogalmak. 
A Fazekas család tagjai az 1700-as 
évek óta őrzik, ápolják a fekete 
cserép kultúráját. A készítés módja 
az évszázadok alatt az agyagbá-
nyászástól az égetésig változatlan 
maradt. „A fekete cserép a legősibb 
kerámiakészítési technológiával 
készül. Négy-ötezer évvel ezelőtt 

A Vörösmarty Színház galériájában 

mutatkozott be Nemes István, a Szer-

biában született magyar festőművész.

Nemes István különleges szemé-
lyiség, emberként és alkotóként 
egyaránt. Olyan ő, mint a fülemüle. 
Ugye tudjuk, azt mondja a szóbeszéd, 
ha a fiatal madarat varjak közé teszik, 
megtanul károgni. Nemes István, az 
akvarell képnyelvén megfogalmazott 
gondolataiban a fülemüle továbbra is 
saját nyelvén beszél. A lelki cserepek-
ből újra és újra összerakott tobzódás, 
az álom világának megértetése és 
színekbe öltöztetett szereplői ugyan-

Programok 
A Magyar Kultúra Napja

Január 21-én 18 órakor kezdődik 
a Magyar Kultúra Napi ünnepség 
az Öreghegyi Közösségi Házban. 
Reményik Sándor verseit Hűvös-
völgyi Ildikó adja elő, majd Páll 
Lajos festőművész emlékkiállítása 
nyílik meg.

Nagyvárad, a kétlelkű város, avagy 
Ady Endre elveszett illúziói 
címmel a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából ünnepi program 
kezdődik január 22-én 17.30-tól 
a Vörösmarty Színházban.   A 
programon részt vesz Tóth István, 
a nagyváradi Ady-múzeum igaz-
gatója, Derzsi Ákos, a nagyváradi 
Europrint kiadó és nyomdavál-
lalat igazgatója, Sorbán Attila 
író, költő, a Nagyváradi Szigligeti 
Színház művészeti projektek, 
szervezés és marketing igazgatója, 
a Szamizdat folyóirat főszerkesz-
tője. 19 órától Ady és Nagyvá-
rad címmel ünnepi gálaműsor 
kezdődik.

látráNyi viktória

vakler lajos

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

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

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Raktárak:

• Mura u. 2. szám alatti telephelyen 475 
m2-es új raktár, fűtött műhelyek, fűtetlen 
raktárak, konténerek;

Üzlethelyiség:

• Kelemen B. u. és a Kodolányi u. sarkán lévő 
felújított 89 m2-es ingatlan

Értékbecslés:

• Rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését vállaljuk

Érdeklődés: SZÉPHŐ Zrt . , 8000 Székesfehérvár,
  Honvéd u. 1 . szám alatti   

 ügyfélszolgálatán.

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

Telefon:  22/541-393; 22/541-303

e-mail : info@szepho.hu;
  Rumpler.Monika@szepho.hu

ezek a tárgyak ugyanúgy készültek, 
mint ma. Mi magunk bányásszuk 
az agyagot. Ma is folyami kaviccsal 
díszítjük az edényeket, és jellegzetes 
fekete színét ugyanúgy fatüzelésű 

kemencében kapja meg, mint régen.” 
– mesélte a tárlat megnyitóján ifj. 
Fazekas István. A kiállítás február 
9-ig látogatható a Művészetek 
Házában.
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azt mondják, mutatják: szárnyaink a 
magasba repítenek, vagy a földön tar-
tanak. A virtuális csodák különleges 
ecsetkezelést igényelnek. A művész 
„nemesül” teszi dolgát. Képeit nézve 
gondolkodásra késztet bennünket, s 
ha figyelmesek vagyunk, hallhatjuk a 
fülemülék énekét.
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Szeretetben nőttem fel, könnyű szeretnem

Bár Berecz András ízig-vérig budapesti, megszólalása mégis a gyergyói 
székelyek hangulatát idézi

Berecz András a legősibb kultúra, a 

tánc születéséről mondott mesét múlt 

héten a zsúfolásig megtelt Szent István 

teremben. Mielőtt azonban eljutott 

a táncig, ízes szavakkal, nevettető 

előadással teremtette meg a tánc két 

főszereplőjét, a férfit és a nőt.

Tele van a nézőtér idősebb embe-
rekkel. A mesék nem gyermekeknek 
szólnak?
Azok a mesék, amikkel én 
foglalkozom, inkább felnőtteknek 
valók. Van olyan, amelyik gyer-
mekeknek jó, de kifogástalan az, 
ami minden generációhoz szól, és 
ezt nem mindig éri el az ember.
Mert a mese már önmagában is 
angyalfütty. Mikor hallotta meg 
először?
Édesanyám angyal volt, és fütyül-
ni is tudott. Olyan mókás kedve 
volt, hogy ha egy nap, legalább 
este nem lökött le a székről a 
szavaival, akkor azért emésztette 
magát: mit csinált rosszul, hogy 

Nagy ZoltáN Péter

Falni nemcsak a pudingot lehet, 
hanem az angol nyelvet is. Jó 
példa erre Dóra, aki tavaly nyár 
óta tanul egy olyan módszerrel, 
amelyet a Katedra nyelviskola 
szakértői gárdája kimondottan a 
magyar anyanyelvűek nyelvta-
nulási nehézségeinek leküzdé-
sére dolgozott ki a beszélt nyelv 
megértése és a folyékony an-
gol beszéd fejlesztése terén. A  
nyelviskolában tavaly beveze-

tett teljesen egyedi módszer széles körben képes kimagasló eredményeket 
garantálni. Mivel bizonyítható ez? Azzal, hogy

- a kezdő tanulók már alapfokon megtanulnak önállóan angolul beszélni;
- az újrakezdők pár hónapon belül valódi beszédkészségre tesznek szert;
- a magasabb szintű tanulóknál a passzív tudást hatékonyan, aktív szóbeli 

készségekre alakítják át.
De mit mond minderről a száját mosolyogva törlő, éppen „jóllakott” Dóra: 

Miért vállalkoztál arra, hogy a Perfect KATEDRÁVAL tanulj angolul?

Évek óta járok angolra, csoportban, egyénileg, a suliban és magánórán. Bár 
úgy éreztem, sokat tudok az angolról, mégsem tudtam azt használni, nem 
mertem megszólalni. Gondoltam egy próbát megér, nem veszthettem sem-
mit.

Székesfehérvár, Palotai út 4.
Nyitva: h-p.: 7:30-19:30, szo.: 7:30-11:30
Tel.: 22/787-783, fehervar@katedra.hu
www.perfectkatedra.hu

Miben más a képzés, mint a többi eddig megismert nyelvtanfolyam?

Olyan gyakorlatokat végzünk, amilyeneket még soha, sehol. Nagy hangsúlyt 
kap a hangzók helyes kiejtése, amire eddig nem volt példa. Az órákon gya-
korlatilag 90%-ban én beszélek. Ez is egyedülálló az eddigi tapasztalataim-
hoz képest.

Mennyi időt szánsz a tanulásra és milyen eredménnyel járt?

Sokat, mert szeretem. Óriási élmény volt, hogy már az első hónap végén 
képes voltam akár tíz percet folyékonyan angolul beszélni, ami még ma-
gyarul se könnyű! Apukámnak pedig, aki angoltanár, leesett az álla, amikor 
meghallotta a kiejtésemet. A második hónap végén hihetetlen, de 90 percet 
simán végig tudtam beszélni angolul folyékonyan, ráadásul nagyon kevés hi-
bával. Az oktatóm szerint újrakezdő szintről már 100 óra alatt alapfokú tudást 
szereztem, a beszédkészségem pedig akár egy középfokú nyelvvizsgán is 
megállná a helyét.

Mindez nagy erőfeszítéssel jár?

Meg kell vallanom, hogy sokat kell készülnöm az órákra. 
De a szinte azonnali eredmény láttán nagyon moti-
vált lettem. Gyakorlatilag pár hónap után úgy be-
szélek angolul, ahogy álmodni sem mertem 
róla. Ezért a Perfect KATEDRÁT csak 
ajánlani tudom, próbálja ki más is! Próbáld ki Te

 is
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mi nem nevetünk rajta? Ez a ko-
mikus hajlam olyan természetes 
volt neki, mint másnak az evés 
vagy ivás. Ő volt az első példám 
és a mércém, a mai napig is!
Ön ezt akarja továbbadni?
Másképp nem tudom. Fogalmam 
sincs, hogyan lehet ezt megtaní-
tani, erre nincs ötletem. Vannak 
kísérletek Amerikában, hogy 
öreg fákat öleltetnek a tanulók-
kal, de ebben én nem hiszek. Azt 
hiszem, a mesemondáshoz sok 
minden kell. Ha az emberben 
nincs meg a készség, a hajlam, 

hogy másoknak fordulatosan 
beszéljen, és ha kacagnak, azt 
a legnagyobb hálának fogja fel, 
akkor abból baj lesz, mert vagy 
kedve nincs hozzá, vagy önmagát 
ismétli.
Lehet, hogy ha az önökhöz hasonló 
embereket hallgatjuk, akkor mi 
magunk is olyanokká leszünk az 
utcán, hogy egymáshoz szólunk, és 
azt meg is halljuk?
Azt nem tudom, de ha egy jó 
muzsikust hallok, az az illúzióm, 
hogy én is tudnám. Ha jól be-
szélő embert hallok, úgy érzem, 

mintha ezt mind én mondtam 
volna. Hogy mi az én részem 
ebből, nem tudom. Amikor a 
színpadra lépek, megfeledkezem 
magamról, nincsenek számítá-
saim, megfontolásaim. Én ott 
érzem otthon magam, ott nyúj-
tózkodom egy jó nagyot.
A színpad a világa?
Van még világom: a Balatonban 
a nádast nagyon szeretem. Nem 
sokan jönnek utánam. Egy zöld 
színű vászonkalapot a fejemre 
veszek, csak épp a szememből 
látszik ki valami, így a törpe-
gémet két méterre meg tudom 
közelíteni. Olyankor lebegek, és 
örülök, hogy kicsinek érzem ma-
gam a nagy nádasban. Olyankor 
az is az otthonom.
Amennyire a természetet szereti, 
legalább akkora a szeretete az 
emberek iránt?
Sokat köszönhetek az életemnek, 
mert szeretetből otthon is sokat 
kaptam. Most is sokat kapok, 
talán mértéken felül, így könnyű 
viszont szeretnem.
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STÍLUS

aZ oldalt

sZerkesZtette:

kurucZ tüNde

Egy mintás blúz kiemeli a legegyszerűbb nadrágot is

Az örök klasszikus fekete, fehér és 

homokszín mellett idén tavasszal is 

divatos lesz az indigókék, a türkiz 

és a zöld, de a kollekciókból nem 

hiányoznak a csíkos és virágos blúzok, 

ruhák sem.

Enessey Brigitta, a Comma 
Divatáru tulajdonosa azt 
tanácsolta, hogy a tavaszi ruhák 
megvásárlása előtt érdemes a 
szekrényünket alaposan átnézni, 
hogy kiderüljön, pontosan mi-
lyen alapdarabok rejtőztek eddig 
a fiókok aljában, és hogyan lehet 
őket egymással és a már meglévő 
kiegészítőkkel kombinálni.
„A már meglévő ruhatárunk 
alappilléreinek számító klasszikus 
egyenes fazonú, egyszínű nadrágo-
kat, szoknyákat egy-egy új, feltűnő 

Támadásban a kék és a zöld

Székesfehérvár, Borszéki u. 3.
Telefon: +36–20/520–4673

www.maroscipohaz.hu
Nyitva tartás: h.-p.: 10 00 – 18 00, szo.: 9 00 – 13 00

Havazás helyett az áraink esnek!
Nôi bokacsizmák 3 600 Ft-tól 21 600 Ft-ig

Hosszúcsizmák 4 600 Ft-tól 24 500 Ft-ig

Férfi bakancsok 8 300 Ft-tól
 29 900 Ft-ig

Az akció 2014. január 20-31-ig, illetve a készlet erejéig tart. 
Részletek az üzletben.

női divatáru
Szfvár, Fő u. 1. Tel.: 22/305-985

 Comma Székesfehérvár
Akció 2014. január 20-31-ig, részletek az üzletben.

MINDENRE 50%
kedvezmény!szín, mint például az indigókék, 

a türkiz, a zöld vagy bármelyik 
pasztell jól kiegészíti, szinte újra-
értelmezi.”
A homokszín 2014-ben külö-
nösen hangsúlyos lesz, többféle 
formában is visszaköszön. Ta-
vasszal csíkokból és virágokból 
sem lesz hiány, sőt a tervezőket 
még a trópusi esőerdők is meg-
ihlették, amelyek sötétzöld, buja 
növények formájában jelennek 
meg a felsőkön.
A szűk nadrág továbbra is divat-
ban marad, de a szárak a korábbi 
évekhez képest kicsit bővülnek. 
A maxi szoknyák ebben az 
évben is feltűnnek, hiszen egy 
farmerdzsekivel lazán, míg egy 
szép blézerrel elegánsan hatnak.
Enessey Brigitta megjegyezte, 
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megéri egy-egy jobb minőségű 
és klasszikus darabba beruházni, 
mert minden szezonban egy-egy 
élénkebb színnel, kiegészítővel 
felvéve olyan érzésünk lesz, 
mintha nemrég vettük volna.
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Tudta-e?
Az SM betegek egy része akár 
évtizedeken át viszonylag jó 
állapotban képes együtt élni 
az idegpályákat szigetelő 
myelinhüvely sorvadásával, 
a mozgáskorlátozottságot és 
számos más tünetet okozó 
betegséggel. Másokat viszont a 
gyors leépülés és önállóságuk 
elvesztése fenyegeti.

Jó hangulatú bál egy szép és nemes cél érdekében

látráNyi viktória

Jótékony remény és sorstársközösség

Sclerosis multiplex – vagy ahogyan 

a legtöbben nevezik: SM. Két betű, 

mely egy életen át elkíséri az embert, 

hiszen ez az idegrendszeri betegség 

a tudomány mai állása szerint gyó-

gyíthatatlan. A sortársak segítségét 

célozta meg a Magyar SM Társaság, 

amely szombaton immár második 

alkalommal szervezte meg jótékony-

sági bálját Székesfehérváron. 

Jó hangulat, színes ruhák és vi-
dám bálozók. Ez a kép fogadta 
szombaton mindazokat, akik 
ellátogattak az SM Társaság 
jótékonysági báljára. Az ilyen 
programok kapaszkodót jelent-
hetnek a hétköznapokban, hogy 
a kiszámíthatatlan kórként is 
emlegetett sclerosis multiplex 
árnyékában is teljes emberként 
élhessék az életüket a betegek. 

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • 

Fax: 06-22-516-100 • E-mail: ujsag@fehervarmediacentrum.hu • Felelős szerkesztő: Nagy Zoltán Péter • Telefon: 06-30-530-23-77 • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fehervarmediacentrum.hu • 

Tördelés, nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: Közlönynyomda • Felelős vezető: Majláth Zsolt László • Terjesztő: Privát-Posta Kft. • A FehérVár megjelenik hetente 50 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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A sortársaknak azonban renge-
teget javíthat az állapotukon a 
közösségi élet. Egyszerre jelent 
pszichikai kapaszkodót és gya-
korlati segítséget abban, hogy 
alkalmazkodni tudjanak az 

ezerarcú kórhoz. „Nyolcvankét 
személy váltott jegyet a jótékony-
sági bálra, de rengetegen voltak 
olyanok is, akik támogatták a ren-
dezvényünket és mindazt a célt, 
amit a mai este szolgált. Mintegy 

négyszázezer forint folyt be, de 
még nem összegeztük az adato-
kat.” – mondta el a Fehérvár 
magazinnak Vincz-Marton 
Nikoletta elnök. A karitatív cél 
mellett természetesen fontos 
volt az is, hogy a bálozók önfe-
ledten szórakozhassanak. Erről 
többek között Korda György és 
Balázs Klári előadása gondos-
kodott.

Székesfehérvár Telekom üzlet:                                 

Alba Pláza – Palotai út 1.

Partner üzletek:

LSS’ Com Kft. Székesfehérvár, Sóstói ipari park Holland fasor 2. (Auchan)
Var-Tel 03 Kft. Székesfehérvár, Lépcső u. 1.

22/500-300,
06-30/534-3121

VÉRVÉTEL
várakozás nélkül.

AKCIÓ!
Ingyenes vérkép laborvizsgálat.
Az akció 2014. január 2-31-ig tart, részletek az alábbi telefonszámokon:
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Horoszkóp
január 20. – január 26.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Kos 03. 21. – 04. 20.
Próbáljon meg egy kicsit szerényebben viselkedni, a 
háttérbe húzódni, és onnan figyelni a kialakuló ese-
ményeket! Ha egy mód van rá, nem kellene véleményt 
nyilvánítania, különösen akkor, ha nem is kérik erre.

Ikrek 05. 21. – 06. 21.
Amennyiben egészségi gondja van, a héten történő 
események hatására a gyógyulás útjára léphet. A 
szerelemben féltékenység, nehezen tolerálható 
helyzetek, valamint az anyagiak tehetik nehézzé, 
próbára kapcsolatát.

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.
Munkahelyén sikeresen megoldhat egy olyan 
feladatot, amellyel talán többen próbálkoztak, 
mégsem jártak sikerrel. Vásárláskor, közlekedéskor 
körültekintésre van szüksége!

Bika 04. 21. – 05. 20.
Egy néhány héttel ezelőtti téma ismét terítékre kerül, és 
Önnek az egészből már annyira elege lehet, hogy nagy 
eséllyel nem válogatja meg a szavait. Ha most változtat 
állást, a lehető legjobbkor teszi, mert jóval több pénzt 
fog az új munkahelyén keresni.

Rák 06. 22. – 07. 22.
Hihetetlen energiával és önbizalommal rendelkezik, 
és ez sajnos túlzásokra és meggondolatlanságokra 
vezethet. Az eddig bizonytalannak tűnő szerelmi 
kapcsolatok most megszilárdulnak.

Szűz 08. 23. – 09. 22.
Tapasztalhatja a régi mondás igazát: az életben a 
legfontosabb az egészség! Tegyen meg mindent 
az egészsége megőrzéséért! Egy váratlan kiadás 
borzolhatja az idegeit, ám ne aggódjon, mert több 
lesz a bevétele, mint a kiadása.

aZ oldalPárt

sZerkesZtette:

kurucZ tüNde

Szalagos farsangi fánkot nem olyan 

egyszerű elkészíteni. Elég, ha a 

konyhán egy kicsit hidegebb van, 

máris megfázik a tészta, és búcsút 

mondhatunk az aranysárga csíkocs-

káknak.

Hegyi Ferencné, Jutka néni iga-
zi felsővárosi lány, aki még ma is 
a nagymamája receptje alapján 
készíti a szalagos fánkot, amit 
annak idején nemcsak farsangra, 
Szent Sebestyén-napra, hanem 
torta és krémes sütemény híján 
lakodalmakba is sütöttek.
„Felsővárosban a Szent Sebes-
tyén-nap régen is nagy ünnep 
volt. Aznap senki nem dolgozott, 
mentünk a templomba és utána 

az egész család együtt ebédelt, 
ahonnan nem hiányozhatott a 
nagymama-féle szalagos fánk 
sem”– nosztalgiázott Jutka néni, 
majd előkészítette a „stafírungba” 
–  vagyis hozományba – ka-
pott gyúrótábláját, és kiment a 
kályha melletti vájlingban lévő 
lisztért.
„Ha például hidegebb a konyha, 
a fánk könnyen megfázhat, és 
akkor nem lesz szép szalagos. Még 
a lisztet is egy éjjelre a kályha 
mellé teszem, hogy felmelegedjen, 
mert így sokkal könnyebben lehet 
vele dolgozni, és a végeredmény is 
szebb!” – magyarázta részletesen 
Jutka néni. Majd az átszitált 
liszthez hozzáadta a tojássárgá-

Szalagos fánk – a tésztát földhöz kell vágni!

ját, csipetnyi sütőport, és némi 
Portorico rumot, hogy a tészta 
sütés közben ne szívja majd be 
az olajat.
Közben az élesztő a cukros 
tejben felfutott, a margarin is 
megolvadt. A massza össze-
keverése után kezdődhetett a 
dagasztás. Régen másfél óra 
kellett, mire az egész „szép 
hólyagos lett”.
„A tévében egyszer a Szabó csa-
ládban Gobbi Hilda a lányát, Icát 
tanította fánkot sütni. Azt mond-
ta neki, ha teljes erőből a földhöz 
vágja néhányszor a tésztát, akkor 
nem kell annyit dagasztani. Én is 
megfontoltam a dolgot, kipróbál-
tam, bevált. Volt, amikor a hátam 
mögé ejtettem, de most már szinte 
mindig jó helyre megy.”
Húsz perc, meg jó pár földhöz 
csapás után a sárga massza 
puhán, elsimulva vált el a tál 
ffalától. Készen állt arra, hogy 
hozzávetőlegesen fél órát a 
patyolatfehér konyharuha alatt 
pihenjen. Már csak az órát kel-
lett figyelni, no meg időnként 

A tésztát körülbelül hat-hét milliméter vastagságúra kell kinyújtani

A fánktészta könnyen megfázhat, ezért érdemes konyharuhával lefedni

ellenőrizni, mikor dagad elég 
nagyra a fánk.
Miután megkelt, a lisztsza-
gú, régi sodrófával Jutka néni 

A szaggatásnál megmaradt szélek 
sem vesznek kárba
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Hozzávalók:
30 dkg liszt
3 tojás sárgája
1 evőkanál rum
2 dkg élesztő
egy darabka kockamargarin
tej
egy csipet sütőpor
kevés cukor ízlés szerint

Mérleg 09. 23. – 10. 22.
Amennyiben a magánéletéről van szó, úgy érezheti, lőpo-
ros hordón ül, amely bármelyik pillanatban felrobbanhat. 
Érzései nem hazudnak, mert megtörténhet, hogy a 
kapcsolatában egy korábbi probléma újra jelentkezik.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.
Erőltessen magára nyugalmat, mert a kedvese 
viselkedése miatt ismét kiborulhat. Ingatlanügylet 
bonyolítására nem alkalmas a hét, mert becsap-
hatják, vagy nem vesz észre valami fontosat, és ez 
sokba kerülhet.

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.
Kiváló a hét fontos dolgok megbeszélésére, olyan 
kérdésekre is választ kaphat, amelyek már hosszabb 
ideje foglalkoztathatják, és amelyről a környezeté-
ben senki sem szeretett volna beszélni.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.
Partnere ismét ugyanazzal a problémával küzd, mint 
az előző év végén. Olyan helyzetbe kerülhet, amely-
nek hatására bizonytalannak érezheti a jövőt. Meg-
nyugtató szavaira van szüksége, amivel kimozdíthatja 
őt ebből a reménytelennek tűnő helyzetből.

Bak 12. 21. – 01. 20.
Munkahelyén a sok munkáért kevesebb bért 
mondat lehet a jellemző. Ha elégedetlen, ne most 
adjon ennek hangot, mert főnökei erre olyan választ 
adhatnak, amit nem tesz zsebre!

Halak 02. 19. – 03. 20.
Vannak olyan dolgok, amelyekről nem szeretne 
beszélni. Partnere újra felteheti azt a kérdést, 
amelyre a válaszadást már korábban elodázta. Ám 
most minden esély megvan arra, hogy rátapintson 
a lényegre.

Szalagos fánk – a tésztát földhöz kell vágni!

gondosan kinyújtotta, majd a 
nagy szaggatóval – ahogyan 
ő fogalmazott – „kicsinálta”. 
A szép, kör alakú lapocskák 

Készülnek a szalagok

Sokak szerint a farsangi fánk házi lekvárral az igazi

Jutka néni süti idén Szent Sebes-
tyén-napra a felsővárosi plébániára 
a fánkot

szinte katonás sorrendben 
töltötték fel a nagy tálcát. A 
szélek sem vesztek kárba, mert 
a családban szinte mindenki 
ezeket a darabokat szereti a 
legjobban, ezért külön tányér-
ra tette a csálé, félholdszerű 
tésztacsíkokat.
Na, már elég meleg az olaj. 
Indulhat a sütés, mert szép 
aranybarna lett ez a kis darab 
– mutatta a szalagos félholdat 
Jutka néni, aki az első tesztpél-
dányt mindig a Borka kutyának 
adja. A gömbölyű lapok az 
olajban néhány perc alatt fánk-
formájúak lettek. Megjelent az 
oldalukon az aranysárga szalag, 
és örömükben szinte ki akartak 
ugrani az edényből.
Jutka néni egy papírtörlőn 
óvatosan lecsöpögtette őket  
és benyomkodta a porcukros 
tetejüket, hiszen – szalag ide 
vagy oda – a még meleg, puha, 
rumos belső ízét a házi barack-
lekvár csak tovább fokozza!
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Egy angol kislány egy szenespincében kincses térképet talál a 18. 

században. Egy holland diáklány megnyer egy nemzetközi novellapályá-

zatot napjainkban. Egy magyar tinilány elviszi élete első színdarabját 

egy (majdnem) üres színházba. Az óceán mélyén pedig sorsdöntő ülésre 

gyülekezik a Nagytanács.

„Valahol a háttérben ott munkál mindaz a titok és csoda, ami a színházi 
masinériából keletkezik. Szerettük volna ebben a háromszáz évben 
felölelni mindazt az érdekességet és izgalmat, ami egy gyerek számára 
szerintünk érdekes lehet. Rengeteg dal hangzik el élőben, videóklipet 
forgatunk, interjúkat készítünk amerikai sztárokkal. Ez nyilván játék, 
hiszen nem amerikai sztárokkal forgatjuk, de úgy néz ki, mintha… Nagy 
örömömre szolgál az is, hogy a főszerepet Kerkay Rita elvállalta, aki 
egyébként volt ciszteres diák, jelenleg pedig végzős hallgató a színmű-
vészetin.” – mesélte Matuz János.  

A történetről

Újabb ősbemutató – jön a Kincsek szigete

Ősbemutatóra készül a teátrum: 

jövő héten a Pelikán Kamaraszín-

házban mutatják be a Kincsek 

szigete című zenés mesejátékot. 

A darab R. L. Stevenson A kincses 

sziget című regényének motívu-

mait felhasználva született meg. 

Titok, kaland, időutazás, sok-sok 

humor, amit Kerkay Rita és Kricsár 

Kamill előadása fűszerez. Premier 

január 23-án a Pelikán Kamara-

színházban.

A Kincsek szigete egy három 
évszázadot felölelő történet, 
ami a modern kor vívmánya-
ival fűszerezve rengeteg dalt, 
sztárinterjút, tévés bejelent-
kezést is felvonultat. A zenés 
mesejáték során a kincskeresés 

Kincsek szigete sok-sok érdekességgel – az alkotók egy napra beköltöztek a Fehérvár Televízió stúdiójába

Matuz János úgy véli, hatalmas feladat egy írónak átállni a túlsó oldalra, és 
megrendezni a saját történetét

Kerkay Rita az úgynevezett green box-ból jelentkezik
Videóklipet, sztárinterjúkat és rengeteg összeállítást forgatott a stáb – 
Kricsár Kamill itt sztárhírekkel jelentkezik

látráNyi viktória

háromszáz éven át kalauzolja a 
szemlélődőket egy csodálatos 

barátság történetét feltárva, 
kellemes és szórakoztató 

perceket szerezve kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt.
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Újesztendő, vígságszerző A Kárpát-medence gazdaságáról

Ablakon benézni Segít a LISZI

stefkó krisZtiNa

látráNyi viktória

Városunk adott otthont a III. Kárpát-

medencei Gazdasági Fórumnak. A ren-

dezvényen Semjén Zsolt miniszterel-

nök-helyettes adta át a Wekerle Sándor 

Kárpát-medencei Gazdasági Díjat. 

A programot három esztendővel 
ezelőtt életre hívó Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke, Radetzky Jenő elmondta: 
annak szellemében rendezték 
meg az idei fórumot, hogy segít-
sék a Kárpát-medence nemzetpo-
litikai problémáinak megoldását.

A 2013-as 1. Székesfehérvári és a 20. Móri 

Művésztelepeken készült alkotásokat felvo-

nultató tárlatnak ad otthont a Pelikán Galéria. 

Barátságos hangulatról, felfedezésekről és 

elmélyült alkotásról mesélnek a kiállított 

műtárgyak. A tárlat február 21-ig látogatható.

„A legérdekesebb dolog az életben végig-
menni az utcán és ablakokon benézni. 
Látni idegen embereket, azokról valamit 
gondolni. Schaár Erzsébet 1967-ben 
gyakran invitálta alkotótársait ilyen 
barangolásokra itt, Székesfehérváron.” – 

A Magyar Nemzeti Üdülési Ala-
pítvány idén az Erzsébet-program 
keretén belül összesen hatvankét 
pályázatot hirdetett meg, melyek-
re 3,5 milliárd forintot biztosít.
A pályázati anyagok elkészítésé-
ben az Alba Pont Lakóközösségi 
Információs Szolgáltató Iroda 
(LISZI) munkatársai adnak 
segítséget a Fehérvári Civil Köz-
pontban. A szociális pályázatokat 
nagycsaládosok, fogyatékossággal 
élők valamint nyugdíjasok vehetik 
igénybe. A gyermekek számára 
tematikus és általános Erzsébet-
táborok indulnak. A szociális 
üdülési pályázatokra február 
28-ig, az Erzsébet-tábor kiírásaira 
március 20-ig lehet jelentkezni. A 
pályázatok automatikusak, azaz 
aki a feltételeknek megfelel, a 
keretösszeg kimerüléséig sikeres 
pályázóvá válik. A LISZI munka-
társai hétfőn, kedden és csütör-
tökön 8-tól 16 óráig, szerdán 
és pénteken 8-tól 19 óráig, míg 
szombaton 9-től 13 óráig várják 
az érdeklődőket.                     nzpA művésztelepeken készült alkotások a Pelikánban

Jüllich Ádám vette át a Wekerle-díjat Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettestől

A fenti címmel évindító táncházat tartottak gyermekeknek és felnőtteknek a 
Malom utcai Táncházban, ahol a zenét a Galiba Zenekar húzta, a lépéseket 
pedig Kneifelné Laczkó Krisztina mutatta meg.                                    nzp

Kedves
Erzsébet-program
iránt érdeklődők!

Az Albapont LISZI iroda 
2013. január 15-től

teljes körű segítségnyújtást
biztosít az

Erzsébet-program
pályázati anyagának

elkészítésében. 
Az iroda munkatársai meg-

hosszabbított nyitva tartással
várják az érdeklődőket a

Fehérvári Civil Központban:

Hétfő: 8.00-16.00
Kedd: 8.00-16.00

Szerda: 8.00-19.00
Csütörtök: 8.00-16.00

Péntek: 8.00-19.00
Szombat: 9.00-13.00

Lakóközösségi
Információs
Szolgáltató Iroda

Alba LISZI iroda
Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

(Fehérvári Civil Központ)

A fórum fővédnöke Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes volt, aki 
úgy véli, a magyar megmaradás 
szempontjából kulcsfontosságú, 
hogy ne csak a kulturális kötelé-
ket erősítsük Magyarország és a 
külhoni magyarság között, hanem 
a gyakorlatban, gazdaságilag is 
segítséget nyújtsunk. Erre ad 
kiváló lehetőséget a Wekerle Terv.
A fórumon adták át az idei We-
kerle Sándor Kárpát-medencei 
Gazdasági Díjat. Az elismerést 
a székesfehérvári Jüllich Glas 
Holding Zrt. elnöke, Jüllich 
Ádám kapta. 
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idézte fel emlékeit Kovalovszky Márta 
művészettörténész a megnyitón. A 
Pelikán Galériában mi magunk is 
benézhetünk az ablakon, és a kiállított 
alkotásokon keresztül megízlelhetjük a 
művésztelepek hangulatát is. A tárlaton 
Büki Zsuzsanna, Dér Adrienn, Dorogi 
János, Heim Fanni, Jónás Attila, Joseph 
Longoria, Máder Barnabás, Miklós Já-
nos, Mosberger Róbert, Nagy Benedek, 
Nagy Edit, Németh László, Pinke Mik-
lós, Pintér Balázs, Szabó Tamás, Szarka 
Tamás, Szegedi Csaba, Szentes Ottokár, 
Ujházi Péter, Varga Gábor Farkas és 
Magda Wolnicka munkái láthatók.
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aZ oldalt

sZerkesZtette:

Nagy ZoltáN Péter

Ökumenikus imahét

Boldog lehet az a gyülekezet, 
amelynek élén ilyen lelkipásztor 
áll – immáron egy évtizede. 
Szálfa egyenes tartással, az 
elmúlt századok prédikátorainak 
hűséges követőjeként. Olyan 
emberként, akinek az evangé-
lium valóban örömhírt jelent, 
akinek a jézusi példa és út a 
legfontosabb. Az az út, melynek 
lényege az erőszakmentesség és 
szeretetközpontúság.
De Somogyi László lelkülete 
arra is példa, hogy a fentiek mel-
lett szólni kell a nemzet sorskér-
déseiről, az emberiség jövőjéről, 
arról, hogy várjuk a Megváltó 
második eljövetelét. Olyan 
ember ő, aki a legnemesebb és 
legünnepélyesebb gondolatok 
mellett nem feledkezik meg a 
hétköznapi ember keserveiről 
és örömeiről. Aki vállalja, hogy 
akár egy könyvbemutatón te-
gyen nemes gesztust, az első ké-

Somogyi László református lelkész tíz éve szolgál a fehérvári gyülekezetnél

Siklósi Gyula és Varga Imre szerzők dedikálják az új könyvet

Ha a Királykút él, akkor él a város is

Vasárnap 17 órai kezdettel Szemerei 

János evangélikus püspök istentisztele-

tével elindult az ökumenikus imahét.

Hétfőn az evangélikus temp-
lomban Révész Lajos baptista 
lelkész tartja az istentiszteletet.
Kedden a Jézus Szíve ró-
mai katolikus templomban 
Köntös László református 
helyettespüspök;
szerdán a Budai úti református 
templomban Dékány Árpád 
Sixtus zirci főapát;
csütörtökön a ciszterci római 
katolikus templomban Bencze 
András evangélikus helyettes 
püspök;
pénteken a baptista imaházban 
Tóth Tamás esperes;
szombaton a baptista imaház-
ban Somogyi László reformá-
tus lelkész;
vasárnap a Széchenyi úti re-
formátus templomban Spányi 
Antal megyés püspök tart 
istentiszteletet. Valamennyi 
alkalom 18 órakor kezdődik.

Alig ért véget a Szent István Emlékév, 

minden ott folytatódik, ahol lezártuk. 

Első királyunk még bizonyára nem 

ezen a néven szólította a vízlelőhe-

lyet – ami feltételezhetően a rómaiak 

alatt is működött – de városunk törté-

nelmének így is markáns nyomata a 

Királykút. Királyok kútja, a Királykút 

címmel könyvet adtak ki e várostörté-

neti helyről.

Többször is tetszhalott volt, 
gubbasztott, kicsit összecsúszott, 
borongós és pókhálós volt, de várta 
a segítséget Felsőváros büszke-
sége, a Királykút – mondta a 
könyvbemutatón Földi Zoltán, a 
városrész önkormányzati képvi-
selője. Siklósi Gyula régészpro-
fesszor szerint szakrális jellege 
van nemcsak az épületnek, de a 
helynek, ahol koronázásra váró 
királyok mosakodtak meg, ahon-
nan a középkori fővárost ellátták 
ivóvízzel.
„Örülök az épületnek, örülök, hogy 
a felsővárosi lokálpatrióták nem 

bakoNyi istváN

Somogyi László egy évtizedére
résre igent mondjon, ha öregebb 
kortársa az Úr asztala elé kíván 
járulni szíve választottjával.
Tisztelem tudásáért, felké-
szültségéért. Hiszen tudjuk: 

a normális ember életében a 
hit és a tudás édestestvérek, 
egymás támaszai, erősítői. Erről 

győződhettünk meg a minap, 
amikor az egyetemes imahét 
előtti gondolatait is elmondta 
a Királykút Emlékház mintegy 
félszáznyi hallgatósága előtt, a 

másként hívő és gondolkodó 
emberek iránt tanúsított szeretet 
jegyében.

hagyták veszni, és életet leheltek bele. 
Örülök, hogy a történelmi főváros le-
nyomatait olyan nagyszerű emberek 
őrzik, mint a kötet három szerzője, 
Farkas Zoltán, Siklósi Gyula és 
Varga Imre. Külön köszönöm, hogy 
ezt a könyvet Fitz Jenő régész-törté-
nész emlékének ajánlották a szerzők. 
Ígérem, 2014-től emlékltábla hirdeti 
majd Jenő bácsi emlékét a múzeum 
falán!” – mondta Cser-Palkovics 
András polgármester.
Jó érzés volt állni egy csodála-
tosan felújított épületben, amit 
már többször is halálra ítéltek. 
A Királykút jelkép, Székesfe-
hérvár történelmének és élni 
akarásának jelképe. Ahogy meg-
meg tapossák e város múltját 
egyesek, úgy sérült sokszor a 
Királykút szerepe, de él a kút, és 
él a város is!
A kötetet Bartos György, a 
Magyar Nemzeti Múzeum 
művészettörténésze mutatta 
be. Pontosabban bemutatást 
színlelve kritizálta a három 

szerző munkáját, időnként a 
város jelentőségét. Kicsit olyan 
érzése volt a hallgatónak, hogy 
a pesti ember megmondja az 
igazat. Csurgai Horváth József, 
a Székesfehérvári Levéltár 
igazgatója, az új könyv gondozó-

ja kedves tréfával tette helyére a 
Bartos György által említetteket, 
például a III. Béla lovagkirály 
személyét is kétségbevonó 
kijelentését: „Amíg a történészek 
vitatkoznak, addig a levéltáros 
látja a történelmet.”
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Kétszer ünnepelt a Vidi, de a vége döntetlen lett

Ziegenhám Medárd maga is dartsozik, de elsősorban versenyzői sikeréért küzd

Kétgólos évkezdet a Vidinél

Túl van idei első felkészülési mér-

kőzésén a Videoton FC. A marbellai 

edzőtáborban a horvát bajnokság 

második helyén álló HNK Rijeka ellen 

kétszer is vezettek a piros-kékek, ám 

a fiumei gárda mindkétszer válaszolni 

tudott.

José Gomes vezetőedző két 
játékosára nem számíthatott 
a HNK Rijeka ellen, Juhász 
Roland és Zé Luís kisebb 
sérülés miatt csak a lelátóról 
figyelhette a Vidi idei első 
felkészülési mérkőzését. Nem 
unatkoztak, a második percben 
máris tapsolhattak: Mamadou 
és Zsótér előkészítése után 
Nikolics gyorsan vezetést 
szerzett egy tizenhét méteres 
lövéssel. A folytatásban a Rijeka 
rákapcsolt, de a Vidi előtt is 
voltak helyzetek. A második 
gólt végül a horvátok jegyezték: 
a 35. percben déli szomszédunk 

Többek között a televíziós közve-
títéseknek is köszönhetően egyre 
népszerűbb hazánkban is a darts. 
Magyarország legeredményesebb 
klubja a Sport DC Fehérvár. Az 
egyesületnél hétről-hétre azon 
dolgoznak, hogy mihamarabb 
legyen ismét magyar indulója a 
világbajnokságnak. A Sport DC 
versenyzői éppen ezért részt vettek 
a hónap középen Eisenstadtban a 
PDC kelet-európai selejtezőjé-
ben. „Nagyon jól sikerült a verseny 
Kovács Patriknak, aki 17 évesen 

Németh ZoltáN

kaiser tamás

Sportműsor
Olyan enyhe a tél, hogy 
szinte csodálkozunk, miért 
kellett Spanyolországba 
utaznia a Vidinek edzőtá-
borba. Hiszen napsütés és 
langy szellő a Sóstón is van 
mostanában! De hát hivata-
losan ez téli szezon. Sze-
rencse, hogy a hokisok alatt 
azért nem olvad el a jég! Így 
megnézhetjük remek hazai 
rajtjukat a középszakaszban 
hétfőn este a Fehérvár TV-
ben. Nemsokára kezdődik a 
téli olimpia a világ legjobb 
játékosaival – akkor majd az 
EBEL is szünetel. Vannak 
amúgy, akik szerint az összes 
teremsportot a téli olimpiára 
kellene meghívni, így a kézi-
labdát is – de akkor mi jutna 
nekünk itthon? Csütörtökön 
a megyei rangadót láthatják 
a TV-nézők (Dunaújváros – 
FKC), és hogy kosár nélkül 
se maradjunk, vasárnap az 
Alba jászberényi meccse 
kerül képernyőre!

Darts: cél a világbajnokság!

SZÉPHŐ Zrt.
8000 Székesfehérvár, 

Honvéd u. 1 .

Levelezési cím:

8002 Székesfehérvár, 

Pf. 120.

Telefon: (22) 541-300

Fax:  (22) 314-252

Honlap: www.szepho.hu

E-mail : info@szepho.hu

ITS Tervezés
8000 Székesfehérvár, 

Honvéd u. 1 . 

Telefon: (22) 541-300

Email : i ts@szepho.hu

Pár perces kérdőív – Székesfehérvár
lakosságának javaslatait várják

Az Integrált Település Fejlesztési Stratégia 
és a Településfejlesztési Koncepció kapcsán 
megkezdődött szakmai előkészítő munka 
keretében készül a felmérés. A lakosság által 
kitöltött kérdőívek a városrészek problémái-
nak feltárását, a lakossági igények felmérését, 
valamint a várossal és lakóhellyel kapcsolatos 
konkrét fejlesztési igények megvalósítását se-
gítik elő. A felméréssel több korosztályt szólí-
tanak meg. A felnőttek elektronikus kérdőív 
kitöltésével segíthetik elő a kutatást. Javasla-
taikat, észrevételeiket oszthatják meg a szak-
emberekkel több témakörben. A szakemberek 
emellett fontosnak tartják az ifjabb korosztály 
véleményét is. Rajzpályázatot hirdettek az ál-
talános iskolások körében. Egy szerencsés a 
kérdőívet kitöltők közül és a legjobb alkotások 
készítői különleges ajándékban részesülnek, 
melynek segítségével jobban megismerhetik 
Székesfehérvár kulturális értékeit. 
Az eredményhirdetés várható időpontja 
2014. 03. 31-én lesz.
További információk a rajzpályázatról és 
a letölthető elektronikus kérdőívről meg-
találhatóak a www.szepho.hu vagy a  
www.szekesfehervar.hu weboldalakon, vala-
mint a kihelyezett plakátokon.

GONDOLKODJUNK EGYÜTT
SZÉKESFEHÉRVÁR FEJLESZTÉSEIRŐL!

bejutott a legjobb tizenhat közé. 
Mészáros Zsolt a mostani forduló 
után a nagyon előkelő hatodik he-
lyen áll, ami rájátszást érő pozíció, 
így van esélye, hogy ott legyen a 
vb-n.” – összegezte Ziegenhám 
Medárd, a Sport DC Fehérvár 
vezetője. Az öt állomásos sorozat 
végén a legjobb nyolc helyezett 
mérkőzhet majd azért, hogy 
ott lehessen a 2015-ös PDC 
Világbajnokságon. Székesfehér-
váron keményen dolgoznak azon, 
hogy magyar indulója is legyen 
a december elején rajtoló darts 
világbajnokságnak.

bajnokságának jelenlegi legjobb 
góllövője, Leon Benko büntető-
ből egyenlített.
A második félidőre teljes sort 
cserélt José Gomes, és ez a 
garnitúra is gyorsan betalált: a 
49. percben Oliveira tíz méteres 
lövése talált utat a hálóba. A 
Rijekának azonban erre is volt 
válasza. Az 56. percben egy 
veszélyes beadás után a menteni 

igyekvő Vinícius lábáról saját 
kapujába pattant a labda. Újabb 
gól már nem született, a Vide-
oton így 2-2-es döntetlennel 
kezdte az évet.
A piros-kékek szerdától egy 
minitornán vesznek részt 
Marbellán, előbb a lett Jurmala, 
majd a bolgár Lokomotiv Plov-
div, végül az ukrán Dnipro lesz 
az ellenfél.
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A „Kis Ördögnek” is tetszett a 
vasárnapi produkció

Irány a kapu! Mihály Árpád két gólt lőtt a hétvégén.

kaiser tamás

Száz százalékos a Volán!

Az EBEL alapszakaszát három vere-

séggel zárta a SAPA Fehérvár AV 19, 

a középszakaszt pedig két győzelem-

mel kezdte. Pénteken Grazban nyert, 

vasárnap pedig a Dornbirnt verte 

Székesfehérváron, és már rájátszást 

érő helyen áll.

Nagyon fogadkoztak a Vo-
lán játékosai az alapszakaszt 
követően – ahol 44 találkozó 
után a 10. helyen végzett a 
csapat, és egy bónuszpon-
tot hozott magával – hogy a 
középszakaszban kiharcolják 
a rájátszásba kerülést. A vége 
ugyan még nagyon messze van, 
de a tíz lépésből kettőt sikerrel 
teljesített a fehérvári alakulat 
az osztrák jégkorongbajnokság 
középszakaszában. Pénteken 
Grazba utazott az együttes, 
ahol a szezonban ugyan már 
nyert meccset az együttes, de 
legutóbb, november közepén 
6-1-es zakóval utazhattak 
haza Mihály Árpádék. Apropó 
Mihály: a válogatott támadó két 
meccsen két gólt szerzett a hét-
végén, így nagymértékben járult 
hozzá a négy pont begyűjté-
séhez. Grazban a harmadikat 
lőtte. Mihályon kívül Yellow 
Horn, Szirányi és az üres 
kapuba betaláló Banham volt 
eredményes, a Volán így 4-2-re 
nyert. Azt tudtuk, hogy a grazi 
siker akkor ér valamit, ha va-
sárnap a Dornbirnt is legyőzi a 
Volán. Ennek érdekében kemé-
nyen kezdett az Ifjabb Ocskay 
Gábor Jégcsarnokban a csapat, 
négy perc alatt két játékos is a 
kiállítás sorsára jutott. Sarauert 

Élt húsz évet

Csütörtök este olvastam 
a szörnyű hírt: elhunyt 
Rakaczki Bence, a Diósgyőr 
tehetséges kapusa. Pénteken 
több ezren voltak a DVTK 
stadionjában, sajnos nem 
bajnoki meccsen. Bence még 
csak húsz éves volt, ennyi 
idősen küzdött hosszú-
hosszú hónapokon keresz-
tül eddigi legkeményebb 
ellenfelével, a leukémiával. 
Sajnos veszített. Amikor 
szembesültem a szörnyű 
hírrel, azonnal megöleltem 
kislányomat, és önző módon 
arra gondoltam: szerencsés 
vagyok, hogy ő egészséges! 
És bár a halál természetes 
velejárója az életnek, akkor 
is! Húsz évesen? Egy spor-
toló? De kit érdekel, hogy 
sportoló?! Egy gyerek… 
Nem igazságos ez! Én azért 
lettem sportriporter, hogy a 
jó hírekről, győzelmekről, 
bajnoki címekről beszél-
hessünk, nem fiatalembe-
rek haláláról. Bence! Azt 
hiszem, te sokak számára 
egy hős vagy! Keményen 
harcoltál a végsőkig, de a 
jogtalanul befújt tizen-
egyest újrarúgatták, és azt 
már nem tudtad kivédeni. 
Pedig egy ország, sőt a 
futballtársadalom is együtt 
szurkolt a bravúrért. Ilyen-
kor eszembe jut, nem az a 
probléma, hogy az ember 
nem jár nagy autóval, vagy 
kikap a csapat, hanem ez.
Nyugodj békében, Bence!

kaiser tamás

azonban nem érdekelte, hogy 
eggyel kevesebb fehérvári van 
a jégen, megindult a kapu felé, 
és megszerezte a Volánnak a 
vezetést. A második 20 perc 
már a végéhez közeledett, 
amikor Magosi az alapvonalról 
lőtt vissza egy korongot, ami 
a Dornbirn kapusáról, Adam 
Dennisről a gólvonal mögé 
pattant. 2-0-ás előnnyel várta 
tehát a Volán a záró játékrészt, 
amelyben aztán hamar ki-
küldték Kovácsot. Szépített is 
a Dornbirn: Feichtner „lopta” 
közelebb csapatát a Fehérvári 
Ördögökhöz. A végén minden 
mindegy alapon levitte kapusát 
a Dornbirn, amit szinte azonnal 
kihasznált a Volán: Mihály lőtt 
a magányosan hagyott kapuba, 

beállítva ezzel a 3-1-es végered-
ményt. A győzelem azt jelenti, 
hogy remek helyzetből várja a 
pénteki, klagenfurti folytatást 
a csapat, ugyanis ahogy keretes 
összeállításunkból kiderül, 
vasárnap valamennyi ered-
mény a Fehérvárnak kedvezett. 
Így Marty Raymond gárdája 
fellépett az alsóház második, 
már rájátszást érő pozíciójába. 
Klagenfurtban azonban nem 
egyszerű nyerni, ezt éveken át 
„tanulta” a Fehérvár. Ebben a 
szezonban azonban megtört a 
jég, és október 8-án győztesen 
hagyta el a pályát a csapat, de 
január 7-én is csak szétlövés 
után kapott ki. A vasárnapi 
ellenfél pedig az Innsbruck 
lesz Székesfehérváron, és bár 
papíron gyengébb az Adam 
Munrot is soraiban tudó ala-
kulat, az idényben egyszer már 
nyerni tudtak a Raktár utcában. 
Ahhoz azonban, hogy ez a most 
megszerzett négy pont értékén 
maradjon, a héten újabbakat 
kell hozzátenni!Az alsóház

 

eredményei:
1. játéknap:
Graz – SAPA Fehérvár AV 19 2-4

Klagenfurt – Olimpija Ljubljana 5-2

Dornbirn – Innsbruck 4-1

2. játéknap:
SAPA Fehérvár AV 19 – Dornbirn 3-1

Olimpija Ljubljana - Graz 4-2

Innsbruck - Klagenfurt 4-3

Az alsóház állása:

1. Klagenfurt 6 pont. (8-5) +3

2. SAPA Fehérvár AV 19 5 pont. 

(7-3) +4

3. Donrbirn 5 pont. (5-4) +1

4. Olimpija Ljubljana 2 pont. 

(6-7) -1

5. Innsbruck 2 pont. (5-8) -3

6. Graz 2 pont. (4-8) -
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Játék helyett olykor csak küzdelem volt a Falco ellen

Kyle Barone, az Alba új center-
jelöltje

Horváth remek játékára Dunaújvárosban is szüksége lesz a Fehérvárnak

somos ZoltáN

Csak Vasból ne jöjjön több vendég!

Hét közben simán nyert a Szeged 

ellen az Alba Fehérvár, vasárnap 

viszont meglepetésre kikapott a 

Falcótól. A felújított csarnokban 

másodszor járt vasi vendég, és a 

Körmend után a Szombathely is 

kellemetlenkedett.

Folyamatos tanulásban van 
a csapat, hangsúlyozza min-
den mérkőzés után Carlos 
Frade vezetőedző. Persze nem 
mindegy, hogy egy győzelem 
igazolja ezt, vagy vereség húzza 
alá a további tanulás szüksé-
gességét. A Szegedet nagyon 
simán, 88-60-ra intézték el 
Supoláék (eredetileg ez lett 
volna az első meccs a felújított 
csarnokban, akkor sikere-
sebb avatásról beszélhettünk 
volna...). Mint a kapott pontok 
száma mutatja, akár a védeke-
zés megfelelő hatékonyságára is 
következtethetünk a meccsből. 
Aznap hatékony is volt… Csak 
hát jött hamar a következő 
megmérettetés a szezonban 
elég halványan teljesítő Falco 
ellen, és bebizonyosodott: a 
folyamatos koncentrálást is 

kaiser tamás

Győzelem után, győzelem előtt?

November 6. után először nyert bajnoki 

mérkőzést a Fehérvár KC. Az MTK legyőzése 

azonban nem ad okot a pihenésre, ugyanis 

az FKC játékosai szerdán oda mennek, ahol 

a Fradi is kikapott idén: Dunaújvárosba.

Az egy héttel korábbi, Békéscsaba 
elleni vereség egyik oka a sok technikai 
hiba volt, az MTK ellen is akadt ebből 
néhány, de ezúttal belefért. A Fehér-
vár KC olykor szép megoldásokkal, 
magabiztosan győzte le az utolsó előtti 
fővárosi együttest, 15-8-as félidőt 
követően 33-16-ra. „Nem volt annyira 
egyszerű mérkőzés, az MTK egy nagyon 
kellemetlen ellenfél, jó játékosokból álló 
együttes. Mi mindent megtettünk azért, 
hogy nagy különbséggel nyerjünk, nagyon 
örülök, hogy ez sikerült!” – mondta a 

meccs után Horváth Bernadett, az 
FKC beállója, a mezőny legjobbja. 
Horváthék azonban nem pihenhetnek, 
szerdán ahhoz a Dunaújvároshoz láto-
gatnak, mely ősszel legyőzte otthon a 
Ferencvárost, Székesfehérváron pedig 
– meglepetésre – simán győzött. „Az 
MTK-t és a Dunaújvárost nem lehet 
egy lapon említeni. Az Újváros egy 
nagyon jó csapat, kemény ütközetre szá-
mítok, de ez a mostani győzelem segíthet 
abban, hogy szerdán is nyerjünk, és 
végre tényleg átlendüljünk a holtponton. 
Nagy  szükségünk van a két pontra, így 
mindent megteszünk azért, hogy a talál-
kozó után mi örülhessünk!” – tért rá 
Horváth a szerdai, megyei rangadó-
ra. A két együttest 6 pont választja 
el egymástól a tabellán, az Újváros 
jelenleg a negyedik 21 ponttal, míg az 
FKC a hetedik, 15-tel.
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tanulni kell! Egyrészt az egész 
idényen, másrészt egy-egy 
meccsen, sőt támadáson belül. 
Mert hiába vezettek megint 
sokkal a fehérváriak, felpuhult 
a védekezés, teljesen eltűnt a 
jó támadójáték, és a vérszemet 
kapó szombathelyiek a végén 
dobott triplákkal fordítottak. 
Ezúttal nem volt igazi nyerő-
ember az Albában, a kollektív 
játék inkább az egyéni felelős-
ségvállalás hiányát jelentette. 
Aki pedig rádobott, keveset 
talált. De a fő probléma Carlos 

Frade szerint a védekezésben 
volt. „Egy támadás huszonnégy 
másodpercig tart. Ha ebből csak 
az első néhányban koncentrálunk, 
akkor semmit nem ér az egész! 
Nagyon mesze voltunk attól, 
hogy jó csapatnak nevezhessük 
magunkat!” – jelentette ki a 
spanyol szakvezető a vereség 
(77-81) után.
Tanulság tehát van, az csak az 
ironikus része, hogy Vas me-
gyéből nem érdemes vendéget 
engedni a Vodafone Sportcent-
rumba. Akárcsak a Körmend, 
a Szombathely is jelezte: lehet 

még a tanulásra, fejlődésre 
koncentrálni. A felsőházi kö-
zépszakaszba jutáshoz az első 
ötben kell végezni, egy győze-
lemmel ez szinte garantálva lett 
volna. És az sem mindegy, hány 
bónuszponttal indul majd ott a 
csapat! Az alapszakaszból még 
öt meccs van hátra. Hogy az 
egyéni teljesítmények tekin-
tetében (is) javuljon a csapat, 
próbajátékra érkezett Fehérvár-
ra az amerikai Kyle Barone. A 
center attól a lengyel csapattól 
jön, amelyiktől tavaly Ronnie 
Moore. Hátha ez jó előjel! 
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2014. 01. 20. HÉTFŐ 
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

07:55 Együtt - ismétlés
08:20 Képes hírek
09:00 A Hét hírei - ismétlés
09:20 Képes hírek
10:00	 Trópusi	hőség	–	

Menjünk a kutyába! 
–	am.	sorozat	(12)

10:55 Képes hírek - benne 
minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

16:20 Sapa Fehérvár 
AV	19	–	Dornbirn	
jégkorong	mérkőzés	
közvetítése	felvételről

18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek
20:20	 Cook	kapitány	–	

angol	sorozat(12)	
5.	rész

21:20 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

22:05 Képes hírek - benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 01. 21. KEDD

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

07:45 Agrárinfó - ismétlés
08:20 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

10:45 Honvéd7 - ismétlés
11:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:35 Agrárinfó - ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45	 Paletta	–	kulturális	

magazin
20:15 Hírek
20:20 Cook kapitány 

–	angol	sorozat	
(12)	6.	rész

21:20 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

22:05 Képes hírek - benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 01. 22. SZERDA

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

07:45 Paletta - ismétlés
08:20 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

10:45 Képes hírek - benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:35 Paletta - ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa 

- sportmagazin   
20:15 Hírek
20:20 Cook kapitány 

–	angol	sorozat	
(12)	7.	rész

21:20 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

22:05 Képes hírek - benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 01. 23. CSÜTÖRTÖK

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

07:45	 Bajnokok	városa	-	ism.
08:20 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

10:45 Képes hírek - benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:35 Bajnokok városa 
- ismétlés

18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45	 Együtt	–	családi	

magazin
20:15 Hírek
20:20	 Dunaújváros	-	

Fehérvár KC kézilabda 
mérkőzés	közvetítése	
felvételről	

21:40 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

22:25 Képes hírek - benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 01. 24. PÉNTEK
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

07:45 Együtt - ismétlés
08:20 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

10:45 Képes hírek - benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:35 Együtt - ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25	 Köztér	–	közéleti	

magazin
20:00	 Honvéd7	–	

honvédelmi magazin
20:15 Hírek
20:20	 Cook	kapitány	–	angol	

sorozat	(12)	8.	rész
21:20 Jó estét, Fehérvár! 

- ismétlés
21:45 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

2014. 01. 25. SZOMBAT
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:15 Köztér - ismétlés
17:45 Honvéd7 - ismétlés
18:00 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából 
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20	 Trópusi	hőség	–	

am.	sorozat	(12)
20:15 Jó estét, Fehérvár! - 

ismétlés 
20:35 Kaliforniai legenda 

–	am.	film		(12)	
22:05 Jó estét, Fehérvár! - 

ismétlés 
22:25 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 01. 26. VASÁRNAP
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:10 Köztér - ismétlés
17:45 Honvéd7 - ismétlés
18:00 A Fehérvár TV 

archívumából
18:30 Kincsesláda
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 A Fehérvár TV 

archívumából
20:20 Jászberény - 

Alba	Fehérvár	–	
kosárlabda	mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

21:40 A hét hírei - ismétlés 
22:00 Képes hírek - benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

A UPC digitális kínálatában is!

A Fehérvár Televízió műsora 2014. január 20-tól január 26-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

Kiemelt ajánlataink:
január 21. 19:45 Paletta - kulturális magazin Benne: Kincsek szigete - premierre készül a színház

január 23. 19:45 Együtt - magazin Benne: Megoldás a székesfehérvári szájsebészeti ellátás biztosítására 

január 23. 20:20 Dunaújváros - Fehérvár KC kézilabda mérkőzés közvetítése felvételről


