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Sikeres év volt a nehézségek ellenére
A székesfehérvári 2. számú választókerület ország-
gyűlési képviselője, Törő Gábor interjúban értékelte 
az elmúlt esztendőt.

Ebben az esztendőben a nagy léptékű 
programok jellemezték a választó- 
kerületet. Ez vonatkozik a fehérvári 
területre és a megyeszékhelyen kívül eső 
részekre is.
Kétmilliárd forintos beruházással való-
sult meg Feketehegy–Szárazrét szociális 
rehabilitációja, ami mögött iskola-, óvo-
da-, templom-, úthálózat-felújítást kell 
érteni. De idetartozik az a beruházás is, 
ami a Feketehegyet elkerülő körgyűrű 
kiépítését célozza. Ez a 14 milliárdos 
beruházás még a jövő esztendőben is 
tartani fog. A várost elkerülő körgyűrű 
ezen szakasza teljes mértékben a város 
határain kívül épül meg, így végre igazi 
elkerülőről beszélhetünk majd. Olyan 
káros környezeti hatásoktól szabadulhat 
meg a város nyugati térsége, ami már 
kínosan terhelte az itt lakókat illetve 
ezen a részen közlekedőket.
E két nagy beruházás jellemezte csak a 
választókerületet?
Nem. A maroshegyi térségben ko-
moly fejlesztések valósultak meg az 
ipari zónában, ahol kerékpárutat 
adhattunk át ebben az évben. Szintén 
ebben az esztendőben született meg 
a megyeszékhely és a kormány között 
az a megállapodás, ami mögött több 

tízmilliárdos fejlesztési tervek kelnek 
életre.
Nehezen elválasztható Székesfehérvár 
térsége magától a várostól, hiszen a 
környező települések lakóinak jelentős 
hányada a megyeszékhelyen dolgozik. Köz-
vetlen környékünk a fehérvári fejlesztések 
miatt nem maradt alul?
Szó sincs róla! Polgárdiban az évtizede-
ken át elhanyagolt Fejér Megyei Integrált 
Szociális Intézmény megújult, január-

ban adhatjuk át a gondozottaknak és 
a velük dolgozóknak, de hasonlóan 
cselekedtünk a gánti intézményben is. 
Az már kimondható, hogy az állam át-

vette ezen intézmények kezelését, és jó 
gazdaként viselkedik. De természetesen 
nem állunk meg, mert kell a további 
felújítás, és ez érvényes Fejér megye 
összes szociális intézményére.
Megemlíteném a Szent György Kórházat 
is, amely ugyan nem a választókerüle-
temben található, de működése hatással 
van a megye minden lakójára. Egyfelől a 
nyolcmilliárdos kórházi fejlesztés – amit 
december 31-ig kell lezárnunk – javítja 
az egészségügyi ellátás minőségét. Nem 
titkolt célunk továbbá, hogy a fehérvári 
orvosokat itthon tartsuk.
Mór és térsége elsősorban a pihenni vágyók 
szempontjából fontos a megyeszékhelyen 
lakóknak. Történtek-e ott olyan fejlesz-
tések, amelyek javítják a város turisztikai 
komfortját?
Mór és Székesfehérvár gazdasági 
téren is együtt mozog. Az egy főre 
jutó iparűzési adó e két városban a 
legnagyobb, tehát fejlesztésük mindkét 
város lakóinak fontos. De azt is láthatja 
mindenki, hogy a fehérvári Királyi 
Napok és a Móri Bornapok mindkét 
várost és lakóit megmozdítja. A két 
város közötti kulturális, gazdasági, 
egészségügyi kapcsolat nagyon jó, pél-
damutató, és emiatt kimondható, hogy a 
térség az ország legfejlettebb régiójaként 
működik.
Az ön kérdésére visszatérve láthatók 
a móri térség turisztikai fejlesztései: a 
csókakői vár felújítására még továb-
bi 380 millió forintot fordítunk, de 

kiépítettük az idén a kerékpárutat is 
Mór és Csókakő között, amit tovább 
folytatunk, és a Csákberényig már 
meglévő kerékpáros közlekedési lehe- 
tőséget biztosítjuk Zámolyon keresztül 
a Velencei-tó térségébe is, ahonnan 
Székesfehérvár is elérhető.
Milyen volt Székesfehérvár és térsége 
számára a 2015-ös esztendő?
A rendvédelmi és katonai erők szem-
pontjából nehéznek mondható a kiala- 
kult migrációs helyzet miatt, de úgy 
gondolom, szakembereink jól kezelték a 
kérdést, ideértve a bicskei menekült- 
tábort is. A márciusban elfogadott 
költségvetés feszes szabályzást prog- 
nosztizált valamennyi településnél, ami 
szigorúbb költségvetést jelentett.
Ugyanakkor a választókerületben az 
uniós forrásokat száz százalékban 
sikerült lekérni, szemben az egyes 
országos médiumok által közölt 
információkkal, sőt Fehérváron és 
Móron az úgynevezett visszahulló EU-s 
támogatásokat, amikkel előre nem 
számolhattunk, sikerült megnyernünk. A 
kormány családtámogatási rendszerét is 
figyelembe véve sikeres volt a 2015-ös év.
Azt ki kell emelnem, hogy a térség lob-
biereje kiemelkedő az utóbbi években, 
és ebben tökéletes partner Cser-Palko-
vics András polgármester és Vargha 
Tamás képviselőtársam is. De a minisz-
terelnök szíve is hazahúz, hiszen Orbán 
Viktor fehérvárinak, Fejér megyeinek 
tekinthető.

Törő Gábor országgyűlési képviselő

Nagy ZoltáN Péter

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:

Parkolóhelyek, garázsok:
• Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt 

udvarban parkolóhelyek;
• Mura u. 2. szám alatti telephelyen 1 db 

15 m2 garázs;

Irodák:
• Honvéd u. 1 . szám alatti irodaépületben 

irodahelyiségek;

Üzlethelyiség, raktár:
• József Atti la kollégiumnál (Hosszúsétatér 

felől) 68 m2-es használaton kívüli 
hőközpont;

• Palotavárosban, a Kelemen Béla utcában, 
a piacnál (89 m2), és a Bátky Zsigmond 
utcában (148 m2) használaton kívüli 
hőközpont;

• Mura u. 2. szám alatt 168 m2 fedett terület. 
 

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését.

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

  ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

Telefon: 22/541-307
e-mail : info@szepho.hu;
  ingatlankezeles@szepho.hu

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 
– Berényi út 15.
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

ÁLLÁSAJÁNLAT
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

PARKFENNTARTÓ – GONDOZÓ 
ÉS GÉPKOCSIVEZETŐ

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu e-mail-

címen lehet.

Részletek a www.varosgondnoksag.hu 
oldalon.
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Különleges baba karácsonyra

Karácsony másnapján délelőtt fél tízkor 
született meg Csincsa Bence a fehérvári 
kórházban.

A kisfiúnak az a különlegessége, hogy 
tejfehér hajjal látta meg a napvilágot. 
A baba 3350 grammal és 54 centi- 
méterrel, császárral született, első 
gyermekként, sőt első unokaként. A 
családban csak Bence apukája volt 
szőke, de ő sem ennyire. A kisfiúra 
azonnal ráragadt a szőke herceg jelző. 
A baba anyukája lelkesen mesélte, 
hogy sokan a szomszéd osztályokról 
is a csöppség csodájára járnak. A 
baba és az anyukája szerdán mehet-
nek haza a kórházból, a nagyszülők 
már izgatottan várják, hogy elkényez-
tethessék az egyetlen unokát. 
Kummer Zoltán szakorvos lapunknak 
arról beszélt, hogy ritka az ilyen világos 
hajú gyerek, évente egy-egy születik. 
Ilyen esetekben az albinizmus nevű 

rendellenesség tüneteit keresik, de 
Bencének szerencsére csak a hajából 
hiányoznak a pigmentek, ami azt jelen-
ti, hogy teljesen egészséges, még a haja 
színe is megváltozhat egy éven belül.

sZabó Petra

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!
Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

Környezetvédelem és NATO-parancsnokság
A székesfehérvári 1. számú választókerület ország-
gyűlési képviselője, Vargha Tamás honvédelmi 
államtitkár interjúban értékelte az elmúlt esztendőt.

Rendkívüli év volt mind Magyarország, 
mind Székesfehérvár szempontjából 
2015. Az ország és a város megmutatta, 
hogy az a modell, amit 2011 óta építünk, 
életképes, és az élet minden területén 
működik.
Azért ez a magyar modell kilóg az Európai 
Unió tagállamai által képviseltek közül…
Ha visszamegyünk pár évet a bankadó 
bevezetéséhez, a multinacionális cégek 
költségvetésbe történő bevonásához 
illetve az idei migrációs nyomásra 
adott magyar válaszhoz, akkor valóban 
elmondható, hogy Magyarország kilóg 
az Unióból, de egyre több követőre 
találunk e folyamatokban. Bizony 
voltunk mi „szívtelen kutyák” a 
migráció kezelése miatt, de a Magyar 
Kormány júniusi döntései után októ- 
berre, novemberre a környezetünkben 
lévő országok hasonló intézkedéseket 
hoztak, sőt mára már közösen dolgo-
zunk ebben a témában.
Maradjunk egy kicsit Székesfehérvárnál! A 
városnak volt egy útja, aminek felújításával 
kapcsolatban az ott lakók teljesen hitetlenek 
voltak két évvel ezelőtt. A magyar modell-
nek köszönhető, hogy ez a hitetlenség nem 
talált táptalajt?
A Mártírok útja évtizedek óta mu-
musként nehezedett ránk. Évtizedekig 

azt hallottuk az aktuális városvezetéstől, 
hogy a következő ciklusban majd felújít-
ják. Az egyik nagyon fontos közlekedési 
csatornája a városnak gyakorlatilag 
járhatatlan volt autóval, busszal, kerék-
párral. Ezzel az útfelújítással tabuk 
dőltek le. Igen, szerepe van ebben a 
magyar modellnek is, de szerepe van 
a fehérvári modellnek is. Ne feledjük, 
hogy a kormányzati támogatás mellett 
a város jelentős önrésszel rendelkezett. 
Az egyik legjobb példája volt ez a pro-
jekt annak, hogyan képes összefogni a 
kormány és a város.
Hasonló összefogás érhető tetten a Sóstó és 
a Csónakázó-tó környezetvédelmi rehabili- 
tációjában is?
Nemcsak a párizsi klímacsúcs, de 
az ilyen beruházások is rámutatnak, 
mennyire fontos környezetünk védelme, 
vizeink megmentése. Mindez Székes-
fehérváron többszörösen hangsúlyos, 
hiszen a város vizes, lápos, mocsaras 
területre épült, amit a biztonság szem-
pontjából nem véletlenül választott 
Géza nagyfejedelem. Ennek megfelelően 
a most megkezdett közel négymilliárd 
forint értékű beruházás példaértékű.
Azért azt tudjuk, hogy Fehérvár nagyon 
szegényes a parkok száma alapján.
Éppen ezért kell kimondani, hogy a 
Sóstó, a Csónakázó-tó, a palotavárosi 
tavak nem a város szélét jelentik, hanem 
a város részét, amit gondozni, kezelni 
kell! Ezeken a területeken gondoznunk 
kell vizeinket, és parkokat telepíteni, 
hogy növeljük Fehérvár zöld területét.

Székesfehérvár több szempontból is 
példaértékű fejlesztéseken van túl, 
illetve vág bele újabbakba. Ilyennek 

tekinthető az igazi elkerülő út, ami 
valóban kiviszi a városból a tranzitfor-
galmat, vagy fontos tényező a kórház 
felújításának minősége és mértéke.
Segítsen abban, hogy megértsük, miként 
történik az Országházban egy-egy település 
érdekében indított lobbi! Hogyan érik el, 

hogy Székesfehérvár ilyen léptékekkel 
fejlődhet?
A 106 országgyűlési képviselő természe-
tesen a saját körzetét tartja a legfonto- 
sabbnak, ami rendjén is van.  
De mindenkinek túl kell lépnie a 
körzete határán is, hiszen ez a mi 
országunk, és az országnak is fejlődnie 
kell. Azt gondolom, a fehérváriaknak 
több ötlete volt, ami használható, így a 
terveink, elképzeléseink meghallgatásra 
találtak. Vitathatatlan, hogy Székes-
fehérvár az ország egyik legdinami-
kusabban fejlődő települése. Ez pedig 
az a bizonyos fehérvári modell, ami 
példaértékű az országban.
Honvédelmi államtitkárként, a honvédelmi 
miniszter helyetteseként a migrációs fela-
datok mellett mit említene meg a 2015-ös 
esztendőből?
A honvédelem és a rendvédelem dolgo-
zóinak bérezése idén az új életpálya- 
modellnek köszönhetően harminc 
százalékkal emelkedett, amit januártól 
újabb öt százalékos emelkedés követ, 
utána 2019-ig minden esztendőben 
ismétlődik az öt százalékos illetmény- 
növekedés. Sikernek értékelem ezt, 
mert így növekszik az érdeklődés a 
katonai pálya iránt. Megemlítem a 
Székesfehérvárra költöző negyvenfős 
NATO-parancsnokságot, melynek össze-
kötő szerepe lesz majd a térségben.
Mit vár 2016-tól?
A katonáinknak eseménymentes évet, a 
fehérváriaknak pedig további építkezést 
kívánok!

Nagy ZoltáN Péter

Tüzes játékok szilveszterkor

Sokaknál hagyomány, hogy különböző piro-
technikai eszközök felhasználása kíséretében 
búcsúztatják az óévet és köszöntik az újat. A 
tűzijáték amennyire szép, annyira veszélyes is 
lehet, főleg, ha nem körültekintően használják, 
vagy nem a megfelelő helyen szerzik be. Az 
úgynevezett kis tűzijátékok körébe tartozó 
egyéb pirotechnikai termékek mellett az 
elkövetkező napokban egészen szilveszterig a 
kettes és hármas kategóriába tartozó, nagyobb 
rakétákat is megvásárolhatják magánszemé- 
lyek. A termékeket fellőni és begyújtani 
azonban csak december 31-én este hat órától 
szabad, és legkésőbb az új év első napján reg-
gel hat órakor be kell fejezni a használatukat.

Bármilyen pirotechnikai termék 
csak működési engedéllyel ren-
delkező üzletből vagy raktárkész-
letből vásárolható meg. Ez azért is 
fontos, mert a legálisan működő 
helyeken szakképzett pirotechni-
kus dolgozik, aki felvilágosítást 
tud adni a termék biztonságos 
használatáról. Az illegális árusoktól 
vásárolt tűzijátékok minősége nem 
ellenőrzött. Gyakran hiányzik az 
így beszerzett termékek mellől a 

magyar nyelvű használati útmutató, 
ezért a működtetésük rendkívül 
balesetveszélyes. Fontos tudnivaló 
az is, hogy a megvásárolt, ám fel 
nem használt tűzijátékokat január 
5-ig vissza lehet adni. A fel nem 
használt terméket az eladó térítés-
mentesen köteles visszavenni. 
A határidő betartása nemcsak 
azért fontos, mert a pirotechnikai 
eszközök tartása ezt követően 
már tilos, hanem azért is, mert 
fokozottan tűz- és balesetveszélyes 
termékekről van szó. Különösen 
akkor lehet nagy a veszély, ha ezek 
a termékek gyermekek kezébe 
kerülnek. Magánszemély továbbra 
sem birtokolhat petárdát. Akár 
százötvenezer forintig terjedő 
pénzbüntetéssel is sújthatják a 
petárdadobálókat, akikkel szem-
ben a rendőrség szabálysértési 
eljárást kezdeményezhet – derült 
ki a rendőrség közleményéből. A 
pirotechnikai termékek illegális 
forgalmazásának, árusításának és 
használatának megakadályozása 
érdekében a rendőrség országszerte 
fokozott ellenőrzéseket hajt végre 
az év végi időszakban.

Néhány jótanács a biztonságos használathoz
Tűzijátékot kizárólag engedéllyel rendelkező forgalmazótól, magyar nyelvű 
használati utasítással ellátva vásároljunk! A termékeket ne szereljük szét 
és ne alakítsuk át! A hibás, sérült eszközöket semmiképpen ne használjuk 
fel, helyette vigyük vissza azt a vásárlás helyére! A tűzijátékok nagy részét 
kizárólag szabadtéri felhasználásra tervezték, ezért a lakásban semmikép-
pen se hozzuk működésbe őket! Soha ne működtessük kezünkben tartva a 
tűzveszélyes játékokat! Ne hajoljunk föléjük a begyújtásuk után! Mielőtt 
fellőnénk a rakétákat, győződjünk meg arról, hogy függőleges irányban 
nincs akadály az útjukban, és tartsuk meg a kellő távolságot is!

látráNyi ViKtória

A kis Bencét egyáltalán nem zavarja a felhajtás, békésen alszik, miközben a szülőket újságírók 
ostromolják

Vargha Tamás országgyűlési képviselő, hon-
védelmi államtitkár a karácsonyi belvárost 
járja
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Ünnepi élményszikrák

Az ünnepi szolgálat különleges szolgálat. A 
fehérvári egyenruhások azt mondják, van a 
karácsonyi és a szilveszteri munkának egyfajta 
varázsa. Jellegzetes esetek, és amennyire csak 
a körülmények engedik, meghitt hangulat 
jellemzi ezeken a napokon a rendőrséget, a 
tűzoltóságot és a mentőszolgálatot is.

A Székesfehérvári Rendőrkapi- 
tányságon szenteste például tatár 
bifsztek és megannyi sütemény 
volt a vacsora, a rendőrfe-
leségek ugyanis összefogtak, és 
gyönyörűen megterített asztallal 
lepték meg az éjszakás szolgálatot. 
Ilyenkor a járőrök igyekeznek úgy 
összehangolni a pihenőidejüket, 
hogy legyen lehetőségük a közös 
vacsorára. Persze ezt a célt sokszor 
nem könnyű elérni.
„Higgye el, nem betörés miatt 
vagyok itt!” – köszönés helyett 
ezzel fogadta egy hatvan év 
körüli úriember Németh Roland 
rendőr törzszászlóst egy fehérvári 
pincében néhány napja, karácso-
ny éjszakáján. A férfi elmondása 
szerint azért ment az alagsorba, 

hogy aludjon néhány órát. A 
pihenéshez két pár fekete gu-
mikesztyűt, körömvágó ollót és 
két üres táskát vitt magával. Némi 
kérdezősködés után azonban 
kiderült, hogy a férfi kabátjának 
belső zsebe további érdekes esz-
közöket rejt, volt benne csőfogó, 
csípőfogó és csavarhúzó is... 

A fehérvári kapitányság 
váltásparancsnoka azt mesélte, a 
III. Béla király térről kaptak be-
jelentést arról, hogy valószínűleg 
betörő ólálkodik az alagsorban. 

A rendőrök egy perccel később 
már az idős férfit faggatták. A 
gyanúsítottat őrizetbe vették, de 
nem tett vallomást. „A kedves, jól 
szituált bácsi, aki összesen több mint 
húsz évet ült börtönben, a mostani 
betörésről egy szót sem ejtett, de 
kihallgatása során előadott egy olyan 
történetet, ami akár igaz is lehet. 

Állítólag a kilencvenes években a 
Dunaújvárosi Rendőrkapitányságról 
elloptak hat szolgálati kutyát, és a 
mai napig nem derült ki, hová tűntek, 
illetve hogy ki és miért vitte el őket. 

A betöréssel gyanúsított férfi azt 
mondja, ő az elkövető, és nagyon 
büszke a tettére...”

Szilveszterkor, éjfél után

Végh Dániel rendőr törzsőrmester 
többnyire a szilveszter éjszakákat 
tölti járőrként a fehérvári utcákon, 

ezeken a napokon hangoskodás 
miatt és kisebb-nagyobb csete-
patékhoz vonul a leggyakrabban, 
de az egyik újév hajnalán egy első 
hallásra komolyabb küldést is 
kapott. Az ügyeletes tájékoztatása 
szerint egy férfi késsel a kezében 
ment be az egyik benzinkútra, és 
azzal fenyegetőzött, hogy megöli 
magát. „Szerencsére nem volt olyan 
veszélyes a helyzet, mint ahogy az 
elsőre látszott. A fiatalember huszon-
valahány éves lehetett és a szilvesz-
teri buli fáradalmait nem pihente 
ki, szóval ittas állapotban volt, és a 
barátnője is elhagyta. A két dolog 
egyszerre úgy megviselte, hogy úgy 
érezte, magához kell vennie egy kony-
hakést. A késsel aztán sem magának, 
sem másnak nem okozott sérülést, 
amint meglátott minket, azonnal 
eldobta, és készségesen beült a közben 
kiérkező mentőautóba. A fiatalember 
kénytelen volt a kórházban kezdeni 
az új esztendőt.”

Véres saroknyom vezetett a 
másodikra

Van, amikor a szilveszter nem- 
csak az óév utolsó bulija.  
Németh Roland rendőr törzs- 
zászlós egyik legmegrázóbb újévi 
esetét mesélte el: „Újév hajnalán 
kaptuk a riasztást arról, hogy a Sütő 
utcában egy férfi magatehetetlenül 
fekszik a járdán. Mire a helyszínre 
értünk, három mentőkocsi sze- 
mélyzete próbálta újraéleszteni őt. 
A férfi mellett egy véres sarokny-
omot fedeztem fel, távolodóban a 
testtől. Minden második lépésnek 
maradt nyoma, amit egy közeli 
lépcsőház második emeletéig tudtam 
követni. A lakásban a házigazdák 
és tisztítószer illata, frissen mosott 
padló fogadott. A falon azonban 
felfedeztem egy fentről lefelé eső 
vércseppet, így tudtam, jó helyen 
vagyok. Az egyik szobában gyer-
ekek aludtak, a konyhában pedig 
magányosan üldögélt egy férfi, aki 
amint meglátott, azt mondta: “Nem 
én voltam, én nem akartam.” Szil-

NoVáK rita

Németh Roland szolgálatának nagy részét az íróasztal mögött tölti, de ha szükséges, autóba pattan és bűnt üldöz

Az ünnepek alatt is szolgálatban a kéklámpások
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veszteri buli volt a lakásban, szülők 
és gyerekek búcsúztatták együtt az 
óévet addig, amíg a két férfi össze 
nem szólalkozott, majd összevere-
kedett. Egyikük végül vérző orral 
hazaindult, de nem jutott messze, 

összeesett és meghalt. A mentőt a 
házigazdák értesítették, de csak az 
ablakból figyelték az eseményeket, a 
verekedésről egy szót sem szóltak.”

Macskaharapást szőrével

A karácsonyi és a szilveszteri 
szolgálatok évről évre változa-
tosan telnek a székesfehérvári 
tűzoltók számára. Mint mondják, 
sosem tudni előre, hogyan alakul 
egy-egy nap, így meglepetésekből 
az ünnepek alatt sincs hiány. A 
székesfehérvári hivatásos tűzoltók 
B szolgálati csoportja több érdekes 
esetre is visszaemlékezett:

„Volt olyan év, amikor tűzoltással 
„ünnepeltünk” a mínusz 14 fokos 
éjszakában, máskor pörköltillatban 
az udvaron töltöttük a szentestét 
egy magát főzés közben kizáró 
lakóval. Életre szóló szilveszteri 

élmény marad számunkra, amikor 
egy égő tető oltása közben ért ben-
nünket az éjfél, csak onnan vettük 
észre, hogy eljött az újév, hogy 
bármerre néztünk, körülöttünk 
mindenhol a tűzijátékok fénye 
látszott. Voltak olyan évek is, 
amikor nem sok helyre riasztottak 
minket és a laktanyában virslit 
főztünk magunknak, éjfélkor pedig 
szirénázással búcsúztunk az óévtől, 
családi hangulatban. Máskor 
egyetlen éjszaka alatt három ház 
teteje borult lángba, az egyik 
tüzet a szilveszteri tűzijátékból 
kipattanó szikra okozta. Az egyik 
legemlékezetesebb állatmentésünk 

is ebben az időszakban volt. 
Néhány évvel ezelőtt azért kérték 
a segítségünket, mert aknába esett 
egy kiscica. A nagy kergetőzés 
miatt iszonyatosan megijedt a 
macska, de megmenekült, és örök 
emléket is hagyott számunka egy 
kevéssé sem kellemes harapás 
formájában.”
Bár az eset nem szilveszterkor 
történt és nem is ma, Pápai Imre 
Fejér megyei vezető mentőtiszt 
története mégis illik az ünnepi 
számunkba. 
„Húsz-harminc éve is van már 
ennek a történetnek. A megye 
déli részén építkezett egy baráti 
társaság, a ház alapját készítették 
egy hétvégi napon. A családnak 
nem volt betonkeverője, ezért 
kölcsönkértek egyet, a tulajdonos 
szívesen adta a szerkezetet, de azt 
javasolta, ne öntsenek rá vizet, 
mert akkor rázhat a gép. Dél 
felé járt az idő, amikor a sörivó 
társaság tagjai egy társukra lettek 
figyelmesek, aki a betonkeverőnél 
rázta a lábát. Attól tartottak, hogy 
a barátjukat megrázta az áram. 
Tanakodtak, hogyan segítsenek 
rajta, végül –  mivel tudták, 
hogy nem szabad hozzáérni egy 
áramütött emberhez –  inkább ők 
ütöttek, mégpedig egy lapáttal és 
jó nagyot. A bökkenő azonban az 
volt, hogy a férfit egyáltalán nem 
rázta meg az áram, csak a sódert 
szórta ki a cipőjéből. De mi sem 
mentünk hiába, alkarcsonttörést 
láttunk el.”

Dánielnek kutyapuszi járt egy évvel ezelőtt, mert az elcsatangolt jószágot visszaadta gazdá-
jának, egy kisfiúnak

A legtöbb eset egyáltalán nem vidám a mentők számára, de munkájuknak köszönhetően rengetegen menekülnek meg a haláltól

Hétköznap és ünnepnap a tűzoltók állandó készültségben állnak, hogy ha szükséges, perceken 
belül menteni tudjanak
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Egyre több az elköteleződéstől félő vagy a 
céltalanság útvesztőjében sodródó fiatal, ezért 
az egyházmegye fontosnak tartotta, hogy hiteles 
példát mutasson fel számukra, és  felhívja a 
fiatalok figyelmét a nagyobb célokért áldozott élet 
értékére és értelmére. A Kaszap-emlékévben számos 
olyan lelki és alkotói programot szerveztek, amely 
Kaszap István életének, céljainak és áldozatának 
megértését, az abból való lelki épülést szolgálták. A 
programok azonban nem érnek véget, hiszen az egy-
házmegye továbbra is ápolja Kaszap István emlékét, 
és példaként állítja életútját a fiataloknak.

„Van célom!” – ezt kapta mottójául az 
elmúlt év az egyházmegyében, mert ez 
jellemezte Kaszap István földi léptékkel 
mérve szűk húsz esztendejét. Ha a lelki 
fejlődés szempontjából nézzük: érett 
döntései, betegségének, szenvedésének 
viselése, krisztuskövetése jóval túlmu-
tat a húsz éven, s ha horizontálisan 
nem is jutott messzire, vertikálisan 
mindenképpen nagy utat tett meg. 
Hittel élt, céljai voltak, jezsuita noviciá-
tusként gyógyíthatatlan betegsége sem 
tántorította el terveitől. Betegsége miatt 
szinte állandó testi kínok között telt 
élete utolsó éve, írásaiból, leveleiből 
mégis a jóakarat, a jobbulásba és 
feladataiba vetett hit sugárzott. Ez adott 
erőt családjának, barátainak, majd 
később a Kaszapot tisztelő híveknek is. 
Élete példa rá, hogy érdemes küzdeni, 
és érdemes az adott helyzetet a lehető 
legnagyobb hittel és szeretettel megélni 
akkor is, ha nehéz, akkor is, ha a 
Teremtő másként rendeli, mint ahogy 
azt előre elképzeltük. Mert nemcsak az 
mutatja meg, kik vagyunk, hogy milyen 
célokat tűztünk ki és értünk el, hanem 
az is, hogy hogyan viseljük a kapott és 
nem általunk választott élethelyzeteket. 
A cél tehát Kaszap Istvánon keresztül 
felértékelődik: példája a beteljesülés 
felé vezető út során szerzett lelki 
fejlődést állatja középpontba.

Szívvel imádkozni

A hit imájában van az az erő, mely 
nemcsak ésszel és hittel láttat, hanem 
egyszersmind megpróbálkozik a szívvel – 
idézte a megyéspüspök Prohászka Ot-
tokár szavait Kaszap István halálának 
nyolcvanadik évfordulóján. – Az ima 
a szívet melegíti, a szívet minden jóra 
ráveszi, vagyis a hit imája az erény 
iskolája. Mikor a szívek felmelegednek 
az imában, akkor lehet reájuk vezetni 
azokat a lelki, szellemi vonásokat, 
melyeket Istenből merítünk. Kaszap 
István is tudott így szívből imádkozni, 
ebben példa számunkra. Tisztelőinek 
sokasága úgy tekint rá, mint akinek 
rövid életét az Istenre figyelés, az 
Istenre várakozás határozta meg. Egész 
élete advent volt. – tette hozzá Spányi 
Antal a Prohászka-templomban meg-
tartott ünnepi szentmisén.
Kaszap még a huszadik születésnapját 
sem érhette meg, mégis olyan céltu-
datosságról és elkötelezettségről tett 
tanúságot, ami példa sok útkereső 
fiatal számára. A fiatal szív ugyanis 
nyitott, befogadóbb, talán érzékenyebb 
a világra, sérülékenyebb a rossz által, 
és fogékonyabb lehet Isten szavára. 
Kaszap erről a fogékonyságról és az 

Isten által megélt lelki magasságokról 
tett tanúbizonyságot. Az ő élete 
nem külső, hanem belső történések-
ben gazdag: nem voltak látványos 
tettei, de aki ismerte, megérezte, 

tudta, milyen közel van az égiekhez. 
Korabeli visszaemlékezések, levelei 
tanúskodnak arról, hogy Kaszap 
István felnövekedve megvalósított egy 
jó keresztény életet. Szeretettel volt 
jelen családjában, az iskolában és az 
iskolán kívüli közösségeiben. Nagy 
nyitottsággal kereste a célját, próbálgat-
ta és fejlesztette képességeit, figyelve 

arra, Isten hogyan nyilvánul meg 
mindebben, az ő életében. És amikor 
rátalált a céljára, akkor teljes lényével 
elköteleződött mellette. Ez a szeretet, a 
hit, a mély kapcsolat Istennel fájdalmas 
és végül halálos betegsége idején érett 
be. Naplójegyzetei és kortársai állítják 
elénk őt a lelki tökéletesedés példá-

jaként, aki Isten akaratát olyan mélyen 
magáévá tette, hogy a számunkra 
legborzasztóbbakat, a lassú szenvedést, 
az elvetettséget és a halált is örömmel 
és alázattal vállalta, Jézushoz a maga 

módján így válva egészen hasonlóvá.

Kaszap hatása az utókorra

Már életében is tisztelet övezte 
kitartását, állhatatosságát, és 
halála után még többen találták 
példának, sőt közbenjárásáért is 
egyre többen imádkoztak. Számos 

olyan elbeszélés van, amely arról 
tanúskodik, hogy aki imában 
fordult hozzá közbenjárásért, 
segítséget nyert. Nyughelye a 
Prohászka-templomban van, sírját 
emléktáblák veszik körül: minden 
tábla köszönet Kaszapért, példá-
jáért, közbenjárásáért. 

De mit gondolunk róla ma? Milyen 
tanúságot rejt élete a fiatalok számára? 
Erre kereste a választ a Szent István 
Hitoktatási és Művelődési Ház a 
Kaszap-emlékév kapcsán. Rajz- és graf-

fitipályázat, legutóbb pedig prózaíró-
pályázat adott lehetőséget, hogy a mai 
fiatal nemzedék alkotásai megmérettes-
senek. „Odafönn találkozunk!” – ez volt a 
címe a próza- és esszéíró-pályázatnak, 
amelyre 122 pályamű érkezett megye-, 
sőt országhatárokon túlról is. Felvidék, 
Kárpátalja, Erdély és Délvidék is 
képviselteti magát, de érkezett írás 
Németországból és Ausztriából is. 
A legfiatalabb nevező tizenkettő, a 
legidősebb pedig néhány hét híján ki-
lencven esztendős. „Tudta, mi a célja, 
érezte, hova tartozik, és tizenkilenc 
év alatt sikerült maximális életet él-
nie. Sokkal teljesebb életet, mint egy 
olyan hetvenéves személy, aki csak 
kereste helyét, de soha nem találta 
meg, így csak egy kis csepp maradt 
az óceán mélyén.” – olvasható Fábián 
Ármin-Vincentius dolgozatában, aki 
első helyezést ért el a pályázaton ifjúsá-
gi kategóriában. 
Koncz Katalin különdíjas így látja 
a küzdelem értékét: „Megoldásokat 
keresünk a boldogságra, a magány 
elűzésére, ezeket azonban nem lehet 
csak úgy, minden erőfeszítés nélkül 
elnyerni. A szenvedés életünk része, 
nélküle nem tudhatnánk, milyen is a 
teljes boldogság, hiszen ha nem jártunk 
sötétben, aligha értékelhetjük a fényt 
eléggé.” 
Szükség van tehát példákra, irányokra, 
hogy értelmet nyerjenek a mindenna- 
pok, és ez nem csak a fiatalok számára, 
hanem az érettebb korosztálynak is 
fontos üzenet. Erre hívta fel a figyelmet 
a Kaszap-év, amelynek programjai a 
jövőben is folytatódnak. Kaszap István 
tisztelete és boldoggá avatásának vágya 
pedig tovább él a Székesfehérvári Egy-
házmegyében, a ciszterci rendben és a 
jezsuiták között is.

Kaszap István is cserkész volt, így az emlékmisén rengeteg fehérvári és vidéki cserkész volt jelen

lásZló-taKács KrisZtiNa

Nem években számolandó
Néhány gondolat a Kaszap-emlékévről

Kaszap István halálának nyolcvanadik évfordulóján fiatalok sokasága zarándokolt a példakép 
sírjához
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Ilyenek nem voltunk

Régóta tudjuk, hogy ilyentájt, 
mikor számvetésre hív a de-
cember, a hiányos kikerekül, a 
görbe kiegyenesül. Én magam 
is gondolkodóba estem, vajon 
kétarcú istenünk, Janus mit 
lát, ha előre vagy éppenség-
gel hátra tekint. Ezért aztán 
esendő magamutogatóként, 
amolyan informális atomkor-
ba szédült, szakadt betyárként 
azt próbálom leírni, milyenek 
nem voltunk.
Először is biztos vagyok 
benne, hogy ha meg kellene 
fújnunk egy virtuális lelki 
szondát, nem maradnánk 
makulátlanok, nem tűnt el 
minden disszonáns hang a 
mi sajátos palettánkról. De 
sebaj, mondom, mert cserébe 
kiléptünk a pótcselekvések, 
a légvárépítők heje-huja 
világából és a nagy vehe-
menciával és nem kevés 
buzgalommal tágított, embere-
ket elválasztó réseket próbál-
tuk betömködni több-kevesebb 
sikerrel. Javunkra vált. S 
hogy milyenek nem voltunk? 
Nos, nem voltunk egyszerűen 
bonyolultak, megalázkodóan 
dölyfösek, összerezzenő 
nagymenők, szerény nagyot 
mondók, ráncos sima hom-
lokúak, érdes bársonykezűek, 
révedező tiszta tekintetűek. 
Nem voltunk továbbá égbe 
vágyó pincelakók, kincsbi-
torló igazságosztók, tanult 
semmitmondók, halmazba 
vágyó egykék, földtúrók bár-
sonyban, királyok posztóban. 
Csak nagyon néha akartunk 
alagútban katapultálni, s 
ritkítottuk a képzelgő, amúgy 
szájtépős szekértáborosdit 
is. Talán rájöttünk, hogy 
néha még egy ambiciózus, 
invenciózus zseni is eltűnhet 
a tömegben. Nem állítom, 
hogy most aztán bekopogtat 
hozzánk egy össznemze-
ti mosolykurzus-szervező, 
akinek láttán kipirult arccal, 
kéz a kézben rohanunk a jónak 
lenni jó szabadegyetemre, de 
azt már igenis hiszem, hogy 
a szemétgyűjtőbe kerül az a 
bizonyos semmire sem jó váza 
a rikítóan álságos szóvirágok-
kal. A sóvirágokat pedig 
valahogy majdcsak letöröljük. 
Egyébként pedig az ösztönöm 
azt sugallja, a fenti, füzérbe 
font szóbotorkákat, amiket 
nem átalltam lejegyezni, min- 
denki tudja, csak a lét gyorsí-
tott ritmusában feledi alkal-
mazni. S hogy mi lesz jövőre? 
Zsurzs Kati csodálatos, kedves 
arca van előttem, amint azt 
mondja: lehet majd rózsát 
szeretni, gyöngyöt sírni…

VaKler lajos

Egyház és migráció

Ezekben a napokban mérleget 
készítünk arról, mit tudtunk 
megtenni az év folyamán, és 
milyen feladatok maradtak a 
következőre. De az eszement 
vásárlási láz és táplálkozási 
kényszer forgatagában nem 
könnyű önreflektív módon 
gondolkodni. Bár hagyomá- 
nyos egyházi közösségeink lelki 
vezetői sokat tesznek azért, 
hogy ez sikerüljön.
Mindenki érzi, tudja, hogy a 
mostani év vége ünnepeivel 
együtt másmilyen Európában, 
így Magyarországon is. A 
migrációs válság árnyéka 
rávetül mindenre. Még az 
sem enyhíti a félelemmel és 
feszültséggel teli közhangulatot, 
hogy Ferenc pápa meghirdette 
az irgalmasság évét. A segítő 
könyörületességgel és vigasz-
taló szeretettel jellemezhető 
irgalom, mint kívánatos keresz-
tényi magatartás, kimondva-ki-
mondatlanul arra a mintegy 
másfél millió bevándorlóra is 
vonatkozik, akik pár hónap 
alatt földrészünkre áramlottak.
Ez még rendben is lenne, ha 
a katolikus egyház legfőbb 
képviselői egyértelműen 
megkülönböztetnék a rászo-
rultságot a görög kultúra, a 
római jog és a keresztény etika 
alapjain létrejött kétezer éves 
európai civilizációt fenyegető 
szociális és gazdasági veszé- 
lyektől, és ennek megfelelően 
nyilatkoznának a közvélemény 
előtt. Ők is tudják a történelem-
ből, hogy a tömeges beván-
dorlás megroppanthat még 
egy több ezer éves civilizációt 
is, úgy, hogy az annak jegyeit 
hordozó népek genetikai-etni- 
kai jellegét megváltoztatja. És 
ez nem szociáldarwinizmus, 
hanem történelmi tapasztalat 
és tudományos tény. Egyér-
telmű disztinkció csak Kiss-
Rigó László püspök részéről 
hangzott el, aki szervezett, 
irányított inváziónak nevezte a 
történteket.
Sokan vannak a hívek közül 
olyanok, akik elvárták volna, 
hogy történelmi egyházaink 
legmagasabb rangú elöljárói 
felhívják a figyelmet a veszé- 
lyekre, ezek morális, demográ-
fiai és társadalmi összefüg-
géseire, a megmaradásunk-
hoz szükséges magatartási 
formákra.
Lehet, hogy ez is megtörténik 
később, ha még nagyobb lesz 
a baj. Mindenesetre most még 
állíthatunk otthonunkban kará- 
csonyfát. Reméljük, nem sértjük 
meg senki érzékenységét. Bár 
a miénket naponta megsértik 
farizeus álfilantrópok.

luKácsy jóZsef

Mekkora métely, mekkora hatalom

Bezötyögött. Nem köszönt senki-
nek. Kiaggatott pár képet: Stabil 
anya, Kapitány emberi nőbe 
szerelmes. Pár percig lenézte, akik 
felnéztek rá, majd elzötyögött.
 Mind az ördögé lesz
Az Ördögkatlan fesztivál mára 
komolyabbá nőtte magát, mint Ka-
polcs. Kortársnak mondott alkotók 
hevenyészik ki pajták és krimók 
falára, ami elméjükből fakad. Ki 
melyik kornak a társa – van köztük 
huszonéves, van nyugdíjas zötyögő. 
Hogy mi számít értékesnek és mi a 
gagyi, megmondás kérdése. Ha va-
lamiről sokan mondják, az értékes. 
De kik mondják meg?
 Zen zötyögésben
Hát ők maguk! A liberális demokrá-
cia alapelve: nem az a fontos, 
ki mire szavaz, hanem hogy ki 
számolja! Kiszámolták: Wahorn 
értékes. Stabilan. Baj, hogy nem 
köszön? Nyugalom: ő művész! Mi 
több: kortárs.
 Lessük te meg én
Egymást művésszé felkenni sör 
mellett: poén. Sör nélkül: megél-
hetés. Harminc éven keresztül: 
trend. Poénból harminc évig megél-
ni és trendet diktálni: tehetség. 
Csak te meg én lessük? Kortárs!
 Vicsorog a szerelem
Harminc évig kortársnak lenni nem 
könnyű. Mind elmondták már a 
semmit. Ingerküszöböt átlépni eny-
nyi ideig? Mint a feleség, aki napról 
napra hangosabban üvölt férjével, 
hogy figyelmét elnyerje. Ha nem 
elég, hisztizik. Ha az sem, provokál. 
Ha az sem, fenyeget.
 Hívhatsz papot
Ünneped van? Meggyalázom. Hited 
éltet? Kikacaglak. Megsértettelek? 
Szarok bele. Nem csak úgy: tényleg. 
Á, úgysem értenéd!
 Toporog a tehetetlen
Ha szót emelsz: művészi szabad- 
ság. Ha kimondod, hogy odaszar-
tam: nem vagy PC. Ha nem adsz 
pénzt: művészetellenes vagy. Ha 
kirúgsz: emberi jogok. Ha nem 
tágítasz: New York, Berlin, Tel 
Aviv. Nem vagy egyedül: senki se 
menekül!
 Mekkora métely
Derűs tanulatlanok vagytok, 
kétségek nélküli ostobák! Azt 
hiszitek? Ti ott a falun, a dágvány-
ban? Ugyan már, hisz velünk 
az erő! Gúnyt űzünk belőletek 
vásznon, színen, agyagban. Azt 
hiszitek, a pénzetekből nektek 
dolgozunk? Azt hiszitek, érdekel, ha 
papot hívtok? Azt hiszitek, érdekel, 
ha toporogtok? Úgyis mi számo- 
lunk!
 Mekkora hatalom?
A katlan az ördögé. Főzi benne a 
kivéreztetett kis Jézust. Feltálalja 
Máriának és országának, és ha 
nincs, aki egyszer lesöpörje végre 
az asztalt, itt falun, a dágványban, 
életünk végéig falatozhatjuk!

hagyMásy aNdrás

Van célom?

Középiskolás koromban sétálni 
sem tudtam elindulni, ha nem 
volt meghatározható célom: a 
közeli vegyesboltig, a harmadik 
utcáig, a következő fáig, vagy 
bármeddig, ami támpontot adott. 
Nem az volt a lényeg, hogy 
odaérjek, majd megfordulván 
vissza, hanem az, hogy közben 
gondolkodjak, nézelődjek, zenét 
hallgassak. Cél nélkül azonban 
ez sohasem ment, mert mihelyt 
„csak úgy” indultam el a világba, 
az a gondolat kötött le, hogy 
hova tartok, és nem az, ami 
igazán belülről foglalkoztat. 
Ez jutott eszembe a lassan 
egy éve tartó Kaszap-emlékév 
kapcsán, amelynek mottóját a 
Prohászka-templom oszlopsorára 
feszített óriási molinón hirdetik: 
„Van célom!” Aztán az is eszem-
be jutott, hogy minél fiatalabb 
az ember, annál könnyebben 
fogalmazza meg céljait, és annál 
nagyobb célokat tűz ki maga elé. 
Minél inkább telnek az évek, an-
nál szerényebb lesz: van, amikor 
csak a következő nap „túlélése” 
a cél, aztán az azutáni, nem 
beszélve arról a néhány hónap 
végi napról, amikor már a múlt 
havi fizetés elfogyott, de még 
nem utalták a következőt. Van 
olyan is, amikor a kisebb célból 
lesz valami sokkal nagyobb 
valóság, erről szoktak beszélni a 
sikeres emberek, amikor ilyene- 
ket mondanak: „Nem gondoltam 
volna, hogy ez lesz belőle!” A cél 
tehát lehet magasztos, de lehet 
szánalmas is. A kérdés: én mit 
választok? Egyáltalán válasz-
tok-e? Van-e célom? Van-e olyan 
vágy, ami motivál, ami lépésről 
lépésre húz, ami által önmaga- 
mat kiteljesíthetem, ami által 
fejlődhetek? 
Ültem az üres szobában, és 
miközben ezen gondolkodtam, 
rá kellett jönnöm, hogy jelen 
pillanatban a napi elintézni-
valókon és a család boldogulásán 
kívül semmilyen személyes célt 
nem tudok mondani. Pedig ha 
az ember meg tudja jelölni a 
következő „sarkot”, akkor odáig 
bizony elgyalogol, talán még 
túl is halad rajta – ahogy én is 
tettem ezt gimnazistaként. Arra 
gondoltam ekkor, hogy kabátot 
veszek, csizmát húzok és sétálok 
egyet valahol. Kivételesen nem 
a közeli vegyesboltig, de még 
csak nem is a harmadik utcáig, 
hanem csak úgy céltalanul, talán 
kiderül, hova tartok. Bízom ben-
ne, hogy akik hasonló helyzet-
ben vannak, az újévet várván 
sikerül célt találniuk az életük-
ben, hiszen nem tudhatjuk, med-
dig tart, kár volna értelmetlenül 
elfolyatni az éveket – annyi idő 
alatt akár gazdagodhatunk is!

lásZló-taKács KrisZtiNa



AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,

AUTÓ DIAGNOSZTIKA, 
GUMISZERELÉS

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

SZERVIZ

Mesz-tor
KAPUTECHNIKA

SZAKÜZLET

Székesfehérvár, Berényi út 81.
Tel.: 22/331-332

www.mesz-tor.hu

GARÁZSKAPUK, IPARI KAPUK,

SOROMPÓK, NYÍLÓ ÉS TOLÓ

KERTKAPU-MOZGATÓ MOTOROK,

AUTOMATA ÜVEG AJTÓK

FORGALMAZÁSA, TELEPÍTÉSE,

JAVÍTÁSA, SZERVIZELÉSE

Székesfehérvár, Gyimesi u. 2.
(Balatoni út-Gyimesi u. sarok)

Telefon: 22/347-423

Mór, Asztalos út 1. (a volt orosz laktanya)
Telefon: 22/400-220

www.hollander.hu

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS
SZAKÁRUHÁZ,

FÜRDŐSZOBASZALON, 
CSEMPE- ÉS ÉPÍTŐANYAG

KERESKEDÉS

• spíkócsövek és idomai 1250 mm-ig,készleten 400 mm-ig
• gépészeti szigetelôanyagok
• négyszög légcsatornák
• rögzítéstechnika
• klímák és kiegészítôi

Székesfehérvár, Tátra u. 30.
Telefon: 22/500-252
info@legcsavar.hu

NAPTÁR
2016

JANUÁR
  1 P Fruzsina, Újév
  2 Szo Ábel
  3 V Genovéva, Benjámin

  4 H Titusz, Leóna
  5 K Simon
  6 Sz Boldizsár
  7 Cs Attila, Ramóna
  8 P Gyöngyvér
  9 Szo Marcell
10 V Melánia

11 H Ágota
12 K Ernő
13 Sz Veronika
14 Cs Bódog
15 P Lóránd, Lóránt
16 Szo Gusztáv
17 V Antal, Antónia

18 H Piroska
19 K Sára, Márió
20 Sz Fábián, Sebestyén
21 Cs Ágnes
22 P Vince, Artúr
23 Szo Zelma, Rajmund
24 V Timót

25 H Pál
26 K Vanda, Paula
27 Sz Angelika
28 Cs Károly, Karola
29 P Adél
30 Szo Martina
31 V Marcella, Gerda

FEBRUÁR
  1 H Ignác
  2 K Karolina, Aida
  3 Sz Balázs
  4 Cs Ráhel, Csenge
  5 P Ágota, Ingrid
  6 Szo Dorottya, Dóra
  7 V Tódor, Rómeó

  8 H Aranka
  9 K Abigél, Alex
10 Sz Elvira
11 Cs Bertold, Marietta
12 P Lívia, Lídia
13 Szo Ella, Linda
14 V Bálint, Valentin

15 H Kolos, Georgina
16 K Julianna, Lilla
17 Sz Donát
18 Cs Bernadett
19 P Zsuzsanna
20 Szo Aladár, Álmos
21 V Eleonóra

22 H Gerzson
23 K Alfréd
24 Sz Szökőnap
25 Cs Mátyás
26 P Géza
27 Szo Edina
28 V Ákos, Bátor

29 H Elemér

MÁRCIUS
  1 K Albin
  2 Sz Lujza
  3 Cs Kornélia
  4 P Kázmér
  5 Szo Adorján, Adrián
  6 V Leonóra, Inez

  7 H Tamás
  8 K Zoltán
  9 Sz Franciska, Fanni
10 Cs Ildikó
11 P Szilárd
12 Szo Gergely
13 V Krisztián, Ajtony

14 H Matild
15 K Kristóf, Nemzeti ünnep
16 Sz Henrietta
17 Cs Gertrúd, Patrik
18 P Sándor, Ede
19 Szo József, Bánk
20 V Klaudia

21 H Benedek
22 K Beáta, Izolda
23 Sz Emőke
24 Cs Gábor, Karina
25 P Irén. Írisz
26 Szo Emánuel
27 V Hajnalka, Húsvét

28 H Gedeon, Johanna, Húsvét
29 K Auguszta
30 Sz Zalán
31 Csü Árpád

JÚLIUS
  1 P Tihamér, Annamária     
  2 Szo Ottó
  3 V Kornél, Soma

  4 H Ulrik
  5 K Emese, Sarolta
  6 Sz Csaba
  7 Cs Apollónia
  8 P Ellák
  9 Szo Lukrécia
10 V Amália

11 H Nóra, Lili
12 K Izabella, Dalma
13 Sz Jenő
14 Cs Örs, Stella
15 P Henrik, Roland
16 Szo Valter
17 V Endre, Elek

18 H Frigyes
19 K Emília
20 Sz Illés
21 Cs Dániel, Daniella
22 P Magdolna
23 Szo Lenke
24 V Kinga, Kincső

25 H Kristóf, Jakab
26 K Anna, Anikó
27 Sz Olga, Liliána
28 Cs Szabolcs
29 P Márta, Flóra
30 Szo Judit, Xénia
31 V Oszkár

AUGUSZTUS
  1 H Boglárka
  2 K Lehel
  3 Sz Hermina
  4 Cs Domonkos, Dominika
  5 P Krisztina
  6 Szo Berta, Bettina
  7 V Ibolya

  8 H László
  9 K Emőd
10 Sz Lőrinc
11 Cs Zsuzsanna, Tiborc
12 P Klára
13 Szo Ipoly
14 V Marcell

15 H Mária
16 K Ábrahám
17 Sz Jácint
18 Cs Ilona
19 P Huba
20 Szo István, Állami ünnep
21 V Sámuel, Hajna

22 H Menyhért, Mirjam
23 K Bence
24 Sz Bertalan
25 Cs Lajos, Patrícia
26 P Izsó
27 Szo Gáspár
28 V Ágoston

29 H Beatrix, Erna
30 K Rózsa
31 Sz Erika, Bella

SZEPTEMBER
  1 Cs Egyed, Egon
  2 P Rebeka, Dorina
  3 Szo Hilda
  4 V Rozália

  5 H Viktor, Lőrinc
  6 K Zakariás
  7 Sz Regina
  8 Cs Mária, Adrienn
  9 P Ádám
10 Szo Nikolett, Hunor
11 V Teodóra

12 H Mária
13 K Kornél
14 Sz Szeréna, Roxána
15 Cs Enikő, Melitta
16 P Edit
17 Szo Zsófia
18 Va Diána

19 H Vilhelmina
20 K Friderika
21 Sz Máté, Mirella
22 Cs Móric
23 P Tekla
24 Szo Gellért, Mercédesz
25 Va Eufrozina, Kende

26 H Jusztina, Pál
27 K Adalbert
28 Sz Vencel
29 Csü Mihály
30 Pé Jeromos

Ú J S Á G - T E L E V Í Z I Ó - R Á D I Ó - O N L I N E

Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!
Székesfehérvári telephely: Móri út 154.
Tel.: 22/310-615, 06-70/203-5943
www.pilkingtonagr.hu • emilia.gulyas@nsg.com

„Az ön régi autóüvegese új háttérrel!”

ISO 9001

Székesfehérvár, Ányos P. u. 3.
Asztalfoglalás: 22/321-486
www.salvatoretterem.hu

BAJOR ÉTELKÜLÖNLEGESSÉGEK
PAULANER CSAPOLT SÖRÖK



  

  
  
  
   

 

NON-STOP ZÁRSZERVIZ

+ 36 20 372-8509

ZZ

• immobilizeres-indításgátlós autókulcs másolása
• autó-, lakás-, széfzárak javítása
• bélyegzô, névtábla készítés, gravírozás
• serlegek, érmék forgalmazása
• zárhoz kulcsot - kulcshoz zárat

HERMAN KULCS-ZÁRDA 
Székesfehérvár, Ôsz u. 7. • Tel.: 22/397-577 

Nyitva: hétköznap 8-17-ig • www.kulcs-zarda.com

Nyílászárók minden igényre: 

Székesfehérvár, Móri út 26.
Tel.: +36-30/660-2004

spectrumszekesfehervar@gmail.com

Spectrum nyílászáró - kilátás más meglátásban!

• műanyag 
nyílászárók

• társasházi 
bejárati ajtók 

• beltéri ajtók
• redőnyök
• párkányok 

széles választékával várjuk vásárlóinkat!

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

Nyitva: hétfőtől péntekig bejelentkezés alapján

VÉRVÉTEL  •  KARDIOLÓGIA
ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA

ENDOKRINOLÓGIA  •  BELGYÓGYÁSZAT

NAPTÁR
2016

ÁPRILIS
  1 P Hugó
  2 Szo Áron
  3 V Buda, Richárd

  4 H Izidor
  5 K Vince
  6 Sz Vilmos, Bíborka
  7 Cs Herman
  8 P Dénes
  9 Szo Erhard
10 V Zsolt

11 H Leó, Szaniszló
12 K Gyula
13 Sz Ida
14 Cs Tibor
15 P Anasztázia, Tas
16 Szo Csongor
17 V Rudolf

18 H Andrea, Ilma
19 K Emma
20 Sz Tivadar
21 Cs Konrád
22 P Csilla, Noémi
23 Szo Béla
24 V György

25 H Márk
26 K Ervin
27 Sz Zita
28 Cs Valéria
29 P Péter
30 Szo Katalin, Kitti

MÁJUS
  1 V Fülöp, Jakab, Munka ünnepe

  2 H Zsigmond
  3 K Tímea, Irma
  4 Sz Mónika, Flórián
  5 Cs Györgyi, Adrián
  6 P Ivett, Frida
  7 Szo Gizella
  8 V Mihály

  9 H Gergely
10 K Ármin, Pálma
11 Sz Ferenc
12 Cs Pongrác
13 P Szervác, Imola
14 Szo Bonifác
15 V Zsófia, Szonja, Pünkösd

16 H Mózes, Botond, Pünkösd
17 K Paszkál
18 Sz Alexandra, Erik
19 Cs Ivó, Milán
20 P Bernát, Felícia
21 Szo Konstantin
22 V Júlia, Rita

23 H Dezső
24 K Eszter, Eliza
25 Sz Orbán
26 Cs Fülöp, Evelin
27 P Hella
28 Szo Emil, Csanád
29 V Magdolna

30 H Janka, Zsanett
31 K Angéla, Petronella

JÚNIUS
  1 Sz Tünde
  2 Cs Kármen, Anita
  3 P Klotild
  4 Szo Bulcsú
  5 V Fatime

  6 H Norbert, Cintia
  7 K Róbert
  8 Sz Medárd
  9 Cs Félix
10 P Margit, Gréta
11 Szo Barnabás
12 V Villő

13 H Antal, Anett
14 K Vazul
15 Sz Jolán, Vid
16 Cs Jusztin
17 P Laura, Alida
18 Szo Arnold, Levente
19 V Gyárfás

20 H Rafael
21 K Alajos, Leila
22 Sz Paulina
23 Cs Zoltán
24 P Iván
25 Szo Vilmos
26 V János, Pál

27 H László
28 K Levente, Irén
29 Sz Péter, Pál
30 Cs Pál

OKTÓBER
  1 Szo Malvin
  2 V Petra

  3 H Helga
  4 K Ferenc
  5 Sz Aurél
  6 Cs Brúnó, Renáta
  7 P Amália
  8 Szo Koppány
  9 V Dénes

10 H Gedeon
11 K Brigitta
12 Sz Miksa
13 Cs Kálmán, Ede
14 P Helén
15 Szo Teréz
16 V Gál

17 H Hedvig
18 K Lukács
19 Sz Nándor
20 Cs Vendel
21 P Orsolya
22 Szo Előd
23 V Gyöngyi, Nemzeti ünnep

24 H Salamon
25 K Blanka, Bianka
26 Sz Dömötör
27 Cs Szabina
28 P Simon, Szimonetta
29 Szo Nárcisz
30 V Alfonz

31 H Farkas

NOVEMBER
  1 K Marianna, Mindenszentek
  2 Sz Achilles
  3 Cs Győző
  4 P Károly
  5 Szo Imre
  6 V Lénárd

  7 H Rezső
  8 K Zsombor
  9 Sz Tivadar
10 Cs Réka
11 P Márton
12 Szo Jónás, Renátó
13 V Szilvia

14 H Alíz
15 K Albert, Lipót
16 Sz Ödön
17 Csü Hortenzia, Gergő
18 P Jenő
19 Szo Erzsébet
20 V Jolán

21 H Olivér
22 K Cecília
23 Sz Kelemen, Klementina
24 Cs Emma
25 P Katalin
26 Szo Virág
27 V Virgil

28 H Stefánia
29 K Taksony
30 Sz András, Andor

DECEMBER
  1 Cs Elza
  2 P Melinda, Vivien
  3 Szo Ferenc, Olivia
  4 V Borbála, Barbara

  5 H Vilma
  6 K Miklós
  7 Sz Ambrus
  8 Cs Mária
  9 P Natália
10 Szo Judit
11 V Árpád

12 H Gabriella
13 K Luca, Otilia
14 Sz Szilárda
15 Cs Valér
16 P Etelka, Aletta
17 Szo Lázár, Olimpia
18 V Auguszta

19 H Viola
20 K Teofil
21 Sz Tamás
22 Cs Zénó
23 P Viktória
24 Szo Ádám, Éva
25 V Eugénia, Karácsony

26 H István, Karácsony
27 K János
28 Sz Kamilla
29 Cs Tamás, Tamara
30 P Dávid
31 Szo Szilveszter

Ú J S Á G - T E L E V Í Z I Ó - R Á D I Ó - O N L I N E
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Horoszkóp
december 30. – január 5.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Kos 03. 21. – 04. 20.
Általános közérzete kifejezetten jó. Energikus és 
ötletgazdag időszaka indul. Egy kis elégedetlenséget 
is érezhet, aminek nem találja az okát. Egy régebbről 
húzódó kérelmét ezen a héten jóváhagyják. Pénzügyi 
döntéseinél figyelnie kell a részletekre.

Ikrek 05. 21. – 06. 21.
Egyre jobban kezdi foglalkoztatni a pénzügyi gyarapo-
dás kérdése, ami újabb motivációt jelenthet. A partne-
rével, akivel most lelkileg nagyon jól megértik egymást, 
olyan ötleten gondolkodnak, ami a későbbiekben 
mindkettőjüknek komolyabb anyagi hasznot hoz.

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.
A bizalom, ami Önből kiárad, teljesen új perspektí-
vába helyezi az emberek véleményét Önről. Ez kihat 
a környezetére, ahol megfordul a hét során. Kisebb, 
elenyésző problémák felüthetik a fejüket, de csak 
átmenetieknek bizonyulnak.

Bika 04. 21. – 05. 20.
Régi megrekedt ügyeit kézbe veheti és irányíthatja. Jut 
is, marad is – ezt az elvet követheti. Ne akarjon min-
dent azonnal megoldani, ami a múltból még rendezni 
való! Élnie is kell. Ajándékozza meg magát valami 
széppel, amire régóta vágyik!

Rák 06. 22. – 07. 22.
Most fokozottan vigyázzon az egészségére, a változatos 
és rendszeres táplálkozásra! Önmagával is törődnie 
kell! A munkahelyén adódhatnak átmeneti feszültsé-
gek, de ezek nem akadályozzák abban, hogy véghezvi-
gye azt, amit szeretne.

Szűz 08. 23. – 09. 22.
A pozitívan gondolkodók Ön köré gyűlnek. Olyan 
késztetést érezhet, hogy a fontos és jónak tűnő dolgokat 
is megkérdőjelezze. Ez csak egy belső érzet. Ha alapo-
san megvizsgálja a helyzetet, rájön, hogy már rég nem 
aktuális az, hogy kétségbe vonja eddigi döntéseit.

Újévi babonák: egész évre szerencsét hoznak
Zajkeltés, lencseevés és rengeteg 
jókívánság - az új évnek, mint valami kez-
detének a régi magyarok nagy jelentőséget 
tulajdonítottak. Egy pontos lista volt, hogy 
mit lehet és mit tilos cselekedni, mert az 
év első napjának hangulata az egész évet 
meghatározza.

A babonák sora szilveszter éjje-
lén kezdődött, amikor külön-
féle zajkeltéssel igyekeztek az 
emberek a gonosz szellemeket 
kiűzni a házból. Egy középkori 
történet más magyarázatot is 
megörökített. A monda szerint 
az év utolsó estéjén a török már 
Hajdúszoboszló közelében járt, 
amikor az okos asszonyok  
megmentették a várost. 
Nem csináltak egyebet, csak 
egymáshoz verték a tepsiket, 
megkongatták a harangot. Olyan 
iszonyatos lármát csaptak, hogy 
a törökök berezeltek, és egytől 
egyig rémülten elszaladtak.

Szerencse a négyzeten

Az újévhez számos étkezéshez 
köthető hiedelem társult. Senki 
nem evett tyúkot, mert a tyúk 
elkaparja a szerencsét. A disznó 
viszont hagyományos január 
elsejei ételnek számít, ugyanis a 
házba túrja a szerencsét. A régiek 
természetesen nem rántott húst 
sütöttek, hanem malacpecsenyét, 
vagy a szerencsét hozó fület, 
farkat, körmöt és csülköt. A halat 
a régiek ilyenkor farkánál kezdték 
enni, mert különben elúszott 
volna a szerencséjük. A lencse sem 
hiányozhatott az asztalról, hiszen 
a babona szerint segíti, hogy minél 

több pénz álljon a házhoz. (A rizs-
nek és a kölesnek is ugyanez volt a 
feladata.)
A desszertek közül a rétesnek 
tulajdonítottak mágikus erőt, 
hiszen az „nyújtja a szerencsét”. 
Ezen kívül plusz jót jelentett, 
hogy ha szilveszter estéjén a nagy 
ünneplésben a család nem falta 
fel az összes ételt. Az emberek a 
jókívánságokon, és a köszöntőkön 
túl még jobban rásegítettek a sze-
rencsére, ha először férfit engedtek 
a házba.  A vezetékes víz bevetése 
előtt a korán kelők siettek a kútra, 
hogy ők legyenek az elsők a reggeli 
mosakodásban. Ugyanis a kihúzott 
„aranyvíz” egész évre bőséges sze-
rencsét hozott.

Szigorúan tilos

A ház körül végezhető munkák 
is pontosan meg voltak szabva: 
tilos volt mosni, varrni, fonni, de 
még inkább teregetni, ha valaki el 
akarta kerülni valamelyik közeli 

hozzátartozója halálát. A szemetet 
sem vitték ki, nehogy kidobják a 
szerencsét. A kölcsönadás majd- 
hogynem főbűnnek számított, 
ugyanis azt tartották, hogy az ezen 
a napon kölcsönadott pénz vagy 
tárgy nehezen kerül majd vissza.

Férjnév a gombócból

Az újév a hajadon lányoknál egyet 
jelentett a szerelmi jóslásokkal. 
A kíváncsiak ilyenkor ólmot 
öntöttek, és abból próbálték 
kitalálni, milyen lesz életük 
szerelme. Voltak olyan vidékek, 
ahol tizenhárom gombócot főztek. 
Tizenkettő közepébe egy-egy 

férfinevet rejtettek. Az utolsót 
üresen hagyták. Amelyik gombóc 

először feljött a víz felszínére, 
elárulta a leendő férj nevét. Ha az 
üres volt az első, akkor a lányok 
elkeseredtek, hiszen az évben 
nem számíthattak komolyabb 
kérőre. A disznókat is segítségül 
hívták a még pártában lévők. 
Hajnalban kiosontak az ólhoz. Jól 
megrugdosták az oldalát, és ha az 
állatok elkezdtek röfögni, akkor 
már szinte készülhettek is az 
esküvőjükre.
Újévkor a vénlányok sem alud-
hattak nyugodtan, ugyanis a 
falubeli legények ilyenkor csúfot 
űztek belőlük: a ház tetejére egy 
szalmabábut állítottak. Azonban 
ha a lány apja figyelmes volt, akkor 
elvitte a létrát, így a szemtelen fiúk 
kénytelenek voltak a tetőn tölteni 
az éjszakát.

A pezsgő sokáig a gazdagok italának számított, ezért aki szilveszterkor pezsgőt iszik, az év 
többi napján sem fog szűkölködni

KurucZ tüNde dalMa

Vannak helyek, ahol szilveszterkor tüzet is gyújtanak

Időjárás-előrejelzési praktikák

• Szilveszter éjjelén az északi szél 
hideg, a déli enyhe telet hoz.
• Ha ezen az éjszakán esik az eső, 
reggel pedig süt a nap, akkor rossz lesz 
a termés. Ha azonban egyforma este és 
reggel is az idő, akkor bő lesz a termés.
• Ha csillagos szilveszterkor az éjsza-
ka, rövid lesz a tél.
• Ha január elsején piros az ég alja, 
akkor szeles lesz az év.
• Tizenkét gerezd fokhagymába ilyen- 
kor sót tesznek. Mindegyik gerezd egy 
hónapnak felel meg. Amelyikben reggel-
re nedves lesz a só, abban a hónapban 
sok eső vagy hó esik. Az újévi lencse sok pénzt hoz a házhoz
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Így szilvesztereznek a világban
Minden népnek megvannak a saját szilveszteri 
hagyományai. Vannak, akik tálakat törnek vagy 
keringőznek egyet, de akadnak olyanok is, akik 
pezsgőbe szórt hamut isznak.

Anglia

Egy régi szokás szerint amikor az 
óra éjfélt üt, az első kongatásra 
ki kell nyitni a hátsó ajtót, hogy 
az óév távozni tudjon. A tizen-
kettedik ütésnél viszont be kell 
csukni, ami jelzi, hogy a háziak 
beengedték az új évet. Szilveszter 
éjjelén a szerelmesek fagyöngy 
alatt csókolóznak, hogy egész év-
ben elválaszthatatlanok legyenek. 
Másnap reggel teával, borral és 
házi süteményekkel kívánnak az 
ismerőseiknek boldog újévet. Sok 
helyen ilyenkor háromszög alakú 
pitét sütnek, amit fűszeres darált 
hússal töltenek meg.

Skócia

A skótok szűk családi körben 
ünnepelnek. A szilveszteri menü 
tradicionális, ugyanis a black 
bunnak nevezett fekete kenyérhez 
haggist, vagyis töltött birkagyomrot 
esznek. Az ételek mellé pezsgő 
helyett whiskyvel vagy hot pinttel 
(whisky erős sörrel és tojással 
összefőzve) koccintanak. Éjfélkor 
a társaság legmagasabb férfi tagja 
egy üveg itallal, mazsolás kenyérrel 
és egy darab faszénnel csalogatja a 
házba a szerencsét.

Dánia

A dánok sem ünnepelnek vissza-
fogottan. Régi edényeket, tálakat 
törnek a barátaik ajtajában. Minél 
nagyobb a lárma és a cseréphalom, 
annál nagyobb lesz a házigazda 
szerencséje, hiszen ez azt jelenti, 
sok ember van, akire számíthat.

Németország

A német szokások nagy része 

az ételekhez kötődik. Hozzánk 
hasonlóan újévkor a németek sem 
esznek szárnyast. Ebből a szem-
pontból kivételnek a Rajna-vidék 
számít, ahol sült libával kívánnak 

boldog, eredményekben gazdag 
új évet. A hagyományos német 
szerencsehozó, újévi asztalra a 
disznósülteken túl marcipánmalac, 
gyümölcskenyér és kalács kerül, 
amibe pénzérmét sütöttek.

Ausztria

Az osztrák fővárosban az új év 
keringőzéssel indul. Ezzel szem-
ben a hegyekben néhány helyen 
még ma is megjelennek a „kram-
puszasszonynak” vagy rémisztő 
boszorkánynak öltözött nők, akik 

kitakarítják, kifüstölik a házakat, 
istállókat, hogy kiűzzék a rossz 
szellemeket.

Olaszország

Az olaszok ilyenkor makarónit 
vagy spagettit esznek, hogy minél 
tovább, minél egészségesebben 

éljenek. Az egyedülálló férfiak és 
nők piros fehérneműt vesznek a 
ruha alá, hogy a következő évben 
biztosan rájuk találjon a szerelem.

Spanyolország

A spanyolok éjfélkor minden egyes 
óraütésnél egy szem szőlőt kapnak 
be, hogy az új év egyetlen hónap-
jában se kelljen nélkülözniük. 
Ez a szokás viszonylag újkeletű: 
1909-ben egy borász találta ki, hogy 
bő legyen a termés. (Arról már 
nem szól a fáma, hogy bejött-e a 
babona.) Az olaszokhoz hasonlóan 
a pár nélküli spanyolok is piros 
alsóneművel próbálják becsalogatni 
a szerelmet. Ezen kívül néhány tar-
tományában arany gyűrűt dobnak 
pezsgős poharakra. Aki jól céloz, 
szerencsés évre számíthat!

Japán

A távol-keleti országban nincsen 
újév gereblye nélkül, amivel a 
házba gyűjthetik a szerencsét. Az 
ünnepségek kezdetén a harangokat 
pontosan száznyolcszor kongat-
ják meg. A magyarázat egyszerű: 
a japánok szerint összesen hat 
főbűn létezik, a mohóság, a köny-
nyelműség, a harag, a határozat-

lanság, az irigység és a butaság. 
Azonban minden egyes bűnnek 
tizennyolc különféle árnyalata 
van, ezért van szükség a száznyolc 
harangütésre. Újévkor az emberek 

az egy héttel korábban elkészített 
rizstortát eszik meg, majd közösen 
kitakarítják a házat.

Puerto Rico

A helyiek a kis kancsótól a 
legnagyobb tálig amit lehet, 
megtöltenek vízzel, majd éjfélkor 
az egészet az ajtón keresztül 
kiöntik az utcára. A cél elijeszteni a 
gonosz és ártó szellemeket.

Brazília

Az emberek fehér ruhába öltöznek, 
hogy az újévben egymás mellett 
békében, boldogságban éljenek, és 
bevonzzák a szerencsét. Éjfélkor 
a tengerbe virágokat dobálnak, és 
gyertyákat gyújtanak a parton a 
homokban. Ha a víz a virágokat 
a partra sodorja, akkor a „víz 
istennője” nem fogadta el az 
„ajándékot”.

Oroszország

Az oroszok biztosra mennek, már 
ami az újévi kívánságaikat illeti. 
Egy darab papírra az összeset 
felírják, majd az egészet elégetik. A 
hamut egy pohár pezsgőbe szórják, 
amit még éjfél előtt megisznak.

Japánban a tűzijáték mellett a harangokat száznyolcszor ütik meg

KurucZ tüNde dalMa

Mérleg 09. 23. – 10. 22.
Kerülnie kell ezeken a napokon a nehéz kérdések boncol-
gatását. Ez érthető az üzleti partnerére, házastársával való 
beszélgetésekre is. A kedd minden jellegű kommunikáci-
óra nagyon kedvező. Úgyszintén alkalmas fontos szerző-
dések megkötésére vagy tárgyalások lebonyolítására.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.
Olyan késztetése támad, hogy a dolgok értékét 
alábecsülje. Nagyon jó hatással vannak Önre az 
elismerések, melyekben nem szenved hiányt. A kör-
nyezete szereplői csendben csodálják Önt a határtalan 
nyugalmáért és a meggyőződéséért való kiállásáért.

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.
Óvakodjon az otthon üléstől és az unatkozástól, mert 
hamar elfogy a türelme! Amennyiben feszültséget 
érzékel a környezetében, legyen óvatos, mert ragályos 
lehet Önre nézve ebben az időszakban.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.
Sötétebbnek ítél meg minden helyzetet, mint ameny-
nyire indokolt lenne. A valóság messze nem ennyire 
tragikus. Szerdától már sokkal optimistábban látja a 
dolgokat. Visszatér az éles szemlélete és a kreativitása.

Bak 12. 21. – 01. 20.
Nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a házassága, párkapcsolata 
ápolására. Ne engedje, hogy egy rokon vagy egy szomszéd 
áthúzza a kedvesével tervezett időtöltését! Most a legfonto-
sabbak egymásnak, és csak ezután jöhet mások ügye-baja.

Halak 02. 19. – 03. 20.
Otthoni fronton békés időszakban van, töltődni tud az Önt 
körülvevő szeretetből, harmóniából. A saját életvezetésével 
kapcsolatos változtatások esetén a döntések meghozatalában 
ezen a héten nincs a helyzet magaslatán.

Dániában a törött edények szerencsét hoznak
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Újévköszöntés és 
szerencsehozó lencse

Január 1.

Újévi hangverseny
17 óra, Vörösmarty Színház
Az Alba Regia Szimfonikus 
Zenekar koncertjén népszerű 
dallamok csendülnek fel, így in-
dítva az új évet. Köszöntőt mond 
Cser-Palkovics András. Vezényel 
Drahos Béla. A meglepetések 
sem maradnak el!

Január 3.

NFL-meccs megtekintése az 
Enthronersszel

19 óra, Alba Plaza-ételudvar
Közös meccsnézés sörrel, 
hot-doggal, barátokkal és a Fe-
hérvár Enthroners szakértőiv-
el.

Január 7.

Babajelnyelv-oktatás
10 óra, A Szabadművelődés 
Háza
Fizl Kata tanfolyama, mely 
segíti a szülő és a gyermek 
közti kommunikációt és 
ezáltal a szorosabb kapcso-
latot.

Január 9.

Jótékonysági est
19 óra, Hotel Magyar Király
Ezúttal 2016. második szombatján, 
január 9-én tartják a Hotel Magyar 
Királyban a hagyományossá vált 
évindító rendezvényt. A Székesfe-
hérvári Jótékonysági Estély borász 
díszvendége ezúttal Bock József lesz. 
A koncerten a Virtuózok műsorból 
megismert Boros Misi zongorista és 
Lugosi Dániel Ali klarinétos lép fel. 
A rendezvény moderátora Miklósa 
Erika mentoráltja, Lengyel Zsófia 
paratriatlonista lesz.

Sportprogramok

Jégkorong

Fehérvár AV 19 – HCB 
Südtirol 
Január 9. 17.30, Ifj. 
Ocskay Gábor jégcsarnok

Fehérvár AV 19 – Dorn-
birner Eishockey Club
Január 10. 17.30, Ifj. 
Ocskay Gábor 
Jégcsarnok

Vörösmarty Színház műsora
Balfácánt vacsorára!

A Vörösmarty Színház műsora
Január 2. és 10. 19 óra,
Nagyszínház

SingSingsing!

Január 3. 19 óra, Nagyszínház

Amadeus

Január 6. és 7. 19 óra, Nagyszín-
ház

János vitéz

Január 6., 7. és 8. 15 óra, január 
10. 11 és 14 óra, Pelikán Kama-
raszínház

Augusztus Oklahomában

Január 8. 18.30, január 9. 17 óra, 
Nagyszínház

Marguerite – A tökéletlen 
hang 

Január 8. 18 óra
Magyarul beszélő fran-
cia-cseh-belga filmdráma.

Ifjúság

Barátság mozi 
Január 4. 20 óra
Feliratos olasz-svájci-angol-fran-
cia filmdráma.

Nagyon vadon – Bolondos 
vadászidény

Barátság mozi 
Január 2. 16 óra
Magyarul beszélő amerikai csalá-
di animációs film.

Lépcsőházi történetek

Barátság mozi 
Január 2. 18 óra, január 5. 20.15
Feliratos francia-angol vígjáték.

Truman

Barátság mozi 
Január 2. 20 óra, január 4. 18 óra
Feliratos spanyol-argentin víg-
játék.

Tündérszó meseíró-pályázat 

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület hetedik alkalommal hir-
deti meg nemzetközi meseíró-pályázatát. A pályázatra a világ bármely országában 
élő 8–15 éves gyermekek magyar nyelven írott meséit várják e-mail-ben, csatolt 
Word dokumentumban vagy postai úton négy példányban 2016. február 29-ig. A 
pályázatra a 2001. január 1-je és 2007. december 31-e között született gyerme-
kek meséit fogadják. A mese mellé feltétlenül csatolják 1.) a meseíró nevét, 2.) 
születési idejét (év, hónap, nap), 3.) postacímét (ország, település, utca, házszám, 
irányítószám) és 4.) szülei egyikének lehetőleg e-mail-címét vagy telefonszámát. 
A pályaművek terjedelme legfeljebb hatezer karakter (három nyomtatott oldal) 
lehet. Témájukkal, irodalmi formájukkal kapcsolatban nincs semmiféle megkötés. 
Egy pályázó csak egy mesét küldhet be. A pályázó a mese elküldésével hozzájárul 
műve bármilyen formában történő, külön ellenszolgáltatás nélküli, későbbi 
nyilvánosságra hozásához. A pályázat szellemi mecénása Lezsák Sándor költő, a 
Magyar Országgyűlés alelnöke. A bírálóbizottság neves írókból áll. A díjnyer-
teseket oklevéllel és egyedi művészeti alkotással jutalmazzák. A döntést követő 
ünnepélyes eredményhirdetés 2016. június elején lesz Székesfehérváron. A 
díjazottakat május 10-ig telefonon vagy e-mail-ben értesítik, illetve névsorukat 
a www.ggmuvhaz.hu honlapon közzéteszik. A legjobb írásokat az egyesület egy 
későbbi időpontban megjelenteti.

Tárnok Gyula
Parasztábrázolások
Kiállítás a szabadművelődés Házában tárnoK Gyula 
festő, GrafiKus munKáiból. tárnoK Gyula 1940. 
május 10-én született széKesfeHérváron. a Háborút 
átvészelve először a ciszterci rendnél majd a mai szent 
imre általános isKolában folytatta tanulmányait. 
tízéves Korától m. tótH istván széKely berta-
lan-díjas festőművész szárnyai alatt Kezdett lelKesen 
HozzáfoGni a rajzolásHoz. 1952. nyarán az m. tótH 
istván vezetésével meGrendezett badacsonytördemici 
művésztelepen olyanoK társasáGában tanulHatott, mint 
ballaGó imre, bodor aladár, sándorfalvi sándor. 
az előtanulmányoK eredményeKéppen 1954-ben 
felvételt nyert a budapesti Képző-és iparművészeti 
Gimnáziumba, aHol csebi poGány istván tanítja 
festésre, rajzolásra, és somoGyi józsef KossutH-díjas 
szobrászművész Keze alatt tanulja a mintázást. itt a 
rajzolás és a festés mellett művészi szinten tanulta Ki 
a fotózást.
a diáKéveKet művészeti szempontból Holt időszaK Követte. 
1958-tól Hol betanított munKásKént, Hol földmérőKént 
dolGoziK. ezt Követően a terméKeny Hetvenes éveK HozzáK 
meG jelentősebb aKvarell alKotásait, és uGyancsaK ezt 
a KorszaKot fémjelzi számos GrafiKája szénnel. Kisebb 
szünet után a Kilencvenes éveKben, majd főleG nyuGdíjba 

vonulása után Kezdett újból festeni, rajzolni. iGen soK 
iHletet merített Külföldi útjaiból. meGHatározó élménye 
volt Két ecuadori útja, melyben a szemlélődő ember 
jelleGzetes tárnoK Gyula-i perspeKtívái KépviseltetneK 
festményein, GrafiKáin. a festő a KésőbbieKben is 
tartotta a Kapcsolatot m. tótH istvánnal, eGészen a 
mester HaláláiG.
az éveK során mit sem változott a KompozícióHoz való 
viszonya. a csendéleteK, utcaKépeK, portréK ábrázolása 
alapos szaKmaisáGGal, Kimért rezonanciával történiK.
e festői maGatartás eGyszerre Hív utazásra, más 
földrészre, és eGyaránt marasztal, mutatva rá 
GyöKereinKre, Hazai értéKeinKre. az utazó és a 
feHérvári szellem KeverediK a színeKben, a palettán, de 
céljuK eGy: az értéKteremtés. a tárlat meGteKintHető 
2016. január 10-iG.

Honfoglaló idők – életképek 
a hazatérések korából
a feHérvári HaGyományőrző íjászeGyesület Kiállítása. 
a Kiállításon Korabeli Használati tárGyaKat, a jurtát 
és berendezését teKintHetiK meG az érdeKlődőK. 
látHatóK leszneK Harcászati eszKözöK: nyereG, vérteK, 
láncinGeK és feGyvereK. a tárlat 2016. január 19-iG 
látoGatHató a Gárdonyi Géza művelődési Ház és 
Könyvtárban.

Katona-karácsonyfa, 
háborús karácsonyfa az első 
világháborúban
szent istván Király múzeum – rendHáz, földszinti 
Kiállítóterem
meGteKintHető: 2015. november 27-től 2016. január 
4-iG, Keddtől vasárnapiG 10-től 18 óráiG.

Teljes lélekkel – képekkel
a frim jaKab KépesséGfejlesztő szaKosított ottHon 
fiataljainaK Kiállítása a foGyatéKKal élőK viláGnap-
ja alKalmából. a frim jaKab KépesséGfejlesztő 
szaKosított ottHon 1987-ben nyitotta meG Kapuját 
széKesfeHérváron (széna tér 2.) – aKKor méG értelmi 
foGyatéKosoK napKözi ottHona néven. 1997-ben a 
tízéves évfordulón vette fel frim jaKab nevét, aKi elsőKént 
hozta létre magyarországon az értelmi fogyatéKosoK 
intézetét. az átmeneti ottHon, a tartós bentlaKást 
biztosító ápoló-Gondozó ottHon illetve a nappali részleG 
ellátottainaK foglalKoztatása napKözben integráltan 
történiK fejlesztő és terápiás foGlaKoztatás Keretében 
(mozGásfejlesztés, tanKonyHa, zene-dráma foGlalKozás, 
számítóGépes foGlalKozás, Kézműves foGlalKozás, szo-
cializációs foGlalKozás). a Kiállítás meGteKintHető január 
8-iG az aranybulla Könyvtár alapítvány olvasótermében.

Szerencsehozó 
lencse
Az új év első napján 
a hagyományokat 
követve Székesfehérvár 
önkormányzata – a 
Honvédelmi Minisz-
tériummal, a Magyar 
Honvédség Összhad-
erőnemi Parancsnok- 
ságával és az Alba 
Plazával összefogva – a 
Magyar Honvédség 
gulyáságyúiban főtt, 
bőséget, egészséget 
hozó lencsefőzelékkel 
és forró teával kínálja 
az érdeklődőket az Alba 
Plaza előtti téren 14 és 
16 óra között.

„az éGből düHödt anGyal dobolt”
Székesfehérvári ezredek az I. 
világháborúban. A kiállítás megtekint-
hető 2016. április 17-ig a Szent 
István Király Múzeum Országzászló téri 
épületében.

átszűrve
A Vörösmarty Színház és az ART&ME 
Galéria közös kiállítása. A tárlaton Lengl 
Orsolya festőművész képei láthatók. A 
kiállítás megtekinthető 2016. január 
29-ig a Vörösmarty Színház Forrás 
Galériájában.Az új év sem telhet sport nélkül

Mintegy ezer adag lencsefőzelék fogyott el 2015. első napján
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Nincs szilveszter koktél nélkül
A bólé is jó, de ha szeretnénk némi eleganciával 
búcsúztatni az óévet, dobjunk össze otthon 
egy-két könnyű koktélt! Tatai Andort kértem 
meg, ajánljon valamit a FehérVár olvasóinak.

Andor, a koktélkészítő

Tatai Andor évekig szelte a tenge- 
reket egy háromezer fős hajón. Ha 
a leutazott kilométereket nézzük, 
többször is megkerülte a Földet, 
miközben ételekkel és italokkal 
egyensúlyozva olykor-olykor 
kétszáz métert gyalogolt, hogy a 
gigantikus hajóétterem vendégeit 
kiszolgálja. Aztán egyszer csak úgy 
érezte, jobb volna a szárazföldön. 
Hátrahagyta a karibi szigetvilág 
harsány színeit, a végtelen óceán 
kékségét, a kávébarna lányok hívo-
gató tánclejtéseit, és lehorgonyzott 
egy európai szigeten. Írországban 
minden zöld volt, párás, friss, 
kivéve az aranybarna ír whiskeyt, 
amely a hűvös időben melengette 

azoknak a vendégeknek a torkát, 
akik betértek a bárba, ahol Andor 
is dolgozott. De nemcsak a whis-
keyt szeretik az írek, hanem a sört 
is, sőt – számomra meglepő módon 
– nagy mennyiségben fogyasztanak 
bort is. Főleg a napsütötte francia 

lankákon érett szőlőből készült 
nedű fogy arrafelé, de ismerik 
és szeretik az olasz borokat is. 
Andor egy olyan helyen dolgozott 
Dublinban, ahol rendszeresen 
szerzett be olasz bort a tulajdonos. 
A magyar ízek azonban hiányoz-
tak – nemcsak a pub kínálatából, 
de Andor életéből is, így aztán egy 
nap összecsomagolt, és Budapestre 
költözött. Akkor már a valamikori 
New York Kávéház is újraéledt: a 
világ legszebb raktárépülete, majd 
a Hungária nevet viselő étterem 
után az olasz Boscolo Csoport 
megvásárolta, felújította, és 
képzett, nyelveket beszélő személy-
zettel töltötte meg. Az egyik ilyen 
személy Andor lett, aki a fényűző 
csillárok alatt, ezüsttálcával 
kezében siklott asztaltól asztalig a 
vendégek – ha nem is előkelő, de 
mindenképpen vastag pénztárcával 
bíró – csoportjai között. Közben 
egy kis kávézóról álmodott, ahol 
jó kávét főznek, ízletes koktélokat  
kevernek, ahol a betérő otthon érzi 
magát, ahol fontos a szemé- 
lyes kapcsolat, fontos az állandó 
minőség. Nem sokkal később ez 
az álom Fehérváron valósult meg, 
és tartott három évig. Az Elixírre 
sokan emlékeznek, voltak, akik 
akkor is szívesen jártak a színház-
zal szemben lévő kávézóba, amikor 
a Fő utcán csak matrózjárásban 
lehetett közlekedni a felújítás mi-
att, és voltak olyanok is, akik árkot 
ugrottak, csak hogy bejussanak a 
kávézóba. Az üzletet különböző 
okok miatt végül bezárták, Andor 
és tulajdonostársa úgy döntött, 
máshol keres munkát. Andor azon-
ban Fehérváron maradt: kötötte a 

város, és az a kis közösség, akik az 
Elixír vendégeiből barátaivá váltak. 
Innen ismerem én is, és mivel em-
lékszem még kiváló kávéira, plusz 
az elfogyasztott koktélokra, ter-
mészetes volt, hogy őt kérem meg: 
ajánljon olyan koktélt, amit otthon, 
magunk is el tudunk készíteni, és 
nem kellenek hozzá különleges 
alapanyagok. Így született meg 
konyhámban a Kir, előkelő test-
vére, Kir Royal, egy vodka-narancs 
kicsit megbolondítva. És ha már 
Írország felé kalandoztunk, legyen 
egy whiskeyalapú koktél is!

Kir

Hozzávalók:
1 cl Creme de Cassis vagy bármi- 
lyen sötét színű gyümölcslikőr 
9 cl száraz fehér bor
elkészítés:
Előveszünk egy borospoharat, 
beletöltjük a likőrt, majd ráenged-
jük a száraz bort, amit előtte jól 
behűtöttünk. Díszíthetjük erdei 
szederrel vagy ribizlivel. Télen 
fagyasztott is jó, dobjunk egy-két 
szemet a pohárba!

Kir Royal

Hozzávalók:
1 cl Creme de Cassis vagy bármi- 
lyen sötét színű gyümölcslikőr 
9 cl száraz pezsgő
elkészítés:
Bármilyen pezsgőspohár alkal-
mas, de jobb, ha kevésbé metszett 
kristálypohárba vagy üvegpohárba 
tesszük a gyümölcslikőrt, majd 
ráöntjük a jéghideg pezsgőt. Ha 
bajlódni akarunk díszítéssel, 
egy-két szem bogyós gyümölcsöt 
úsztassunk a koktélon!

Vodka-narancs másképpen

Hozzávalók:
3 cl vodka
5 cl narancslé 
2 cl sötét színű gyümölcsszirup, 
például fekete ribizli vagy áfonya
Elkészítés:
Öntsük egy pohárba vagy shaker- 

be a vodkát, rá a narancsot, végül 
a gyümölcsszirupot. Jól kever-
jük össze, majd tálaljuk ipszilon 
pohárban. Díszíthetjük kok-
télcseresznyével, de ha az nincs 
otthon, vegyünk elő meggybefőttet, 
szúrjunk a fogpiszkálóra egy 
gyümölcsszemet, és ezt helyezzük a 
pohár szélére!

Whiskey Highball

Hozzávalók:
4 cl whiskey 
gyömbér ízlés szerinti mennyiség-
ben 
citrom
elkészítés:
Tetszőleges pohárba egy-két 
jégkockát teszünk, rátöltjük a 
whiskeyt, felöntjük a gyömbérrel, 
beleejtjük a citromot, és szívószál-
lal kínáljuk. Ügyesebbek citrom-
spirált is készíthetnek hozzá, és azt 
tehetik a pohárba.

Férfiak, figyelem! A koktél nemcsak finom, de 
hölgyek számára igen csábító ital!

lásZló-taKács KrisZtiNa

honnan ered a KoKtél?

Rengeteg történet kering arról,hogy mikor és ki találta fel az első koktélt, de egy biz-
tos: a legtöbb mendemonda Mexikóhoz és az USA-hoz köthető. Íme egy a sok történet 
közül, amely talán a legismertebbek egyike:
Coctel mexikói királylány apja az udvarába érkező amerikai tiszteket különleges, kevert 
italokkal kínálta a 19. század elején. Mivel a vendéglátás közben a lányához is gyakran 
szólt, a katonák azt hitték, hogy Coctel az ital neve. Ugyancsak mexikói történet, hogy 
a több italból álló dracot, ami igencsak kedvelt volt arrafelé, az egyik településen nem 
fakanállal, hanem a kakasfarok nevű növény gyökerével keverték össze. A partra szálló 
angol matrózok az italt cocktailként (kakas farka) rendelték.

Vodka-narancs elegáns köntösben

Feketeszeder-likőr helyett használhatunk 
Blue Curaçao-szirupot is, attól lett ilyen szép 
óceánkék színe a mi Kir Royalunknak
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Elment a mester
December 24-én távozott közülünk a székes-
fehérvári sport történetének egyik legered-
ményesebb edzője, Kulcsár Antal. Az Alba Volán 
öttusaszakosztályában világ- és Európa-baj- 
nokokat nevelő, a város egyetlen olimpiai 
bajnokát felfedező és felkészítő mesternek 
hatvanöt év adatott meg e világon – ebből több 
mint harmincat töltött edzőként a sportban.

Aki közösséget épített

Amikor Kulcsár Antal 1977 júli-
usában a versenyzést befejező fiatal 
edzőként munkához látott, volt 
hagyomány, amire támaszkod- 
hatott, volt elképzelése, amire 

építhetett és volt ambíciója, ami 
változatlanul hajtotta a következő 
három évtizedben. Hogy lettek 
eredményei is, ezek után törvény-
szerű, miként talán az is, hogy 
a temérdek siker sem tette soha 
véglegesen elégedetté. „Rövid a 
siker és hosszú a kudarc. A győzelmek 
utáni percek miatt nagyon megéri 
dolgozni, de ezek a percek gyorsan 
eltelnek, s utána már csak az újabb és 
újabb feladatokra kell koncentrálnunk. 
Szomorú a váltás a győzelem pillanata 
és az újabb kemény feladat gondolata 
között” – mondta 2007-ben, amikor 
edzői pályája harmincadik évfor-
dulóján köszöntötték.
Az a szakosztály, amely a magyar  
sport sikerágazatának számító öt-
tusa egyik legerősebb tartópillérévé 
vált, az ő keze alatt épült ki után-
pótlást és bajnokokat egyaránt 
nevelő műhellyé. Vezető szerepe 
ebben a folyamatban megkérdő-
jelezhetetlen, akkor is, ha ő, az 
Alba Volán SC öttusázóinak edzője, 
majd szakmai igazgatója, a női 
válogatott szövetségi kapitánya, 
világ- és Európa-bajnokok mes-
tere nem győzte hangsúlyozni: 
csapatmunkáról, részek össze-

hangolt tevékenységéről volt szó 
mindig a Volánnál. Az alkotás 
közös döntéseket, egyenrangú 
partnereket, és mindenekelőtt 
egy remek hangulatú közösséget 
jelentett. Ez a közösség legalább 
akkora eredménye volt Kulcsár 
Tóni (nem nagyon akadt sport-
berkekben, aki ne így hívta volna) 
munkásságának, mint a versenyzői 
vitrinjeiben sorakozó serlegek és 
érmek.

Fehérvárról az Olümposzra

Amikor még létezett kemény 
ellentét főváros és vidék között 
a sportágban, amire olyan 

nagyszerűen induló karrierek 
mentek rá, mint a többszörös 
junior világbajnok Katona Ferencé, 
Kulcsár szakosztálya és csapata 
nem törődött bele az erőviszonyok 
változatlanságába. Demeter József 
volt az úttörő, aki fehérváriként 
a felnőtt válogatottban is nagyot 
alkotott, a sportág első Európa-baj-
noka lett. És szép lassan megkerül-
hetetlenné vált a Volán, ahogy 
jöttek a Kulcsár-féle műhelyből az 
újabb és újabb tehetségek. Gárdo-
nyi Gábor még „csak” juniorként 
villantott (korán abbahagyta), de 
Horváth Viktor felnőtt világ- és 
Európa-bajnok lett, és még a mai 
felnőtt generáció, Demeter Bence, 
Kovács Sarolta is Tóni kezei 
alatt tanulta a „szakmát”. A női 
öttusa fejlődéstörténetét sem lehet 
megírni a neve kiemelése nélkül. 
Megszámlálhatatlan korosztályos 
és felnőtt bajnoki cím, nemzetközi 
siker született évtizedek alatt. A 
legnagyobb dicsőség, az olimpiai  
aranyérem sem maradhatott 
el. Vörös Zsuzsannának már a 
felfedezését is Kulcsár Antalnak 
köszönhettük. „A tíz-egynéhány 
éves kislánnyal egy februári, hideg 

napon találkoztam. Rövid beszél-
getés volt, kérdeztem, sportol-e, 
mondtam, holnaptól jöjjön öttusázni. 
Ennek nincs logikája. Talán egy belső 
tartást éreztem, de lehet, hogy csak 
hülyéskedtem. Most már könnyen 
mondhatom, hogy felfedeztem, és lám, 
mi lett belőle...” – idézte fel közös 
történetük elejét a mester, aki, 
mint mondtuk, nem kerekí- 
tett túl nagy feneket a nagy sike- 
reknek sem. S nem mellesleg, 
mint annyiszor, remek humoráról 
is tanúbizonyságot tett. Vörös 
Zsuzsa mindent megnyert, amit 
öttusázó megnyerhet, és minden 
győzelménél maga mellett tudhat-
ta felfedezőjét, mesterét.

Fájó búcsú

A búcsú a Volántól aztán nem lett 
szép, 2008-ban, a pekingi olimpia 
után a szakosztály jövőképét nem 
túl rózsásnak látó mester vissza-
vonult. Nagy kár, hogy sokakban 
maradhatott és van a mai napig 
is tüske amiatt, ami akkor vagy 
azóta történt – de Kulcsár Antal 
érdemeit senki nem veheti el. Az 
utóbbi években a móri szakosz-
tály létrejötténél bábáskodott, 
egyre markánsabb eredmények 
mutatták ott is szakértelmét. És – 
nem mellesleg – lánya, a korábbi 
válogatott Ágnes után unokáját is 
edzhette, mérhetetlen boldogságot 
szerzett neki a „harmadik gene-
ráció” tehetsége. 
Hogy lesz-e nagy bajnok az 
unokából, azt a nagypapa már 
fentről nézi. És a többieket is, 
a Volánban sportoló több száz 
gyereket. Mert lehet, hogy nélküle, 
de az ő örökségeként működik az, 
amit Székesfehérváron felépített. 
Megérdemli, hogy neve örökre 
összeforrjon a fehérvári öttusával, 
és ehhez méltón emlékezzen rá a 
bajnokok városa.

soMos ZoltáN

A hajnali csobbanás fent is 
kötelező

Azt hiszem, nem pusztán 
egy nagyszerű sportembert 
vesztettünk el, de egy kiváló 
embert, egy barátot is. Kulcsár 
Antal szigorú ábrázatú, szűk 
szavakkal követelő, követ-
kezetesen végrehajtató és 
nagyon is szerethető ember 
volt itt e földön. Nemcsak az 
úgynevezett profikat hajtotta, 
űzte az egyre jobb eredmények 
elérésére, de szerelmese volt az 
öttusa-utánpótlásnak. Lány-
om is öttusázott néhány évet. 
Addig, amíg Tóni bácsi a kö-
zelében volt, küzdött, hajtott a 
maga módján. „Ha eredményt 
akarsz elérni, azt csak úgy 
teheted, ha minden hajnalban 
csobbansz az uszoda vizében!” 
– mondta neki Kulcsár Antal. 
És a lányom hitte, hogy így 
van ez rendjén. Amíg Kulcsár 
ott volt a volánosok között, 
nagyon sok fiatal kapaszko-
dott belé lelkileg. Kapaszko-
dhatott is, mert emberszámba 
vette a legparányibb sportolót 
is. Mindegyik sráchoz, lány-
hoz úgy szólt, mint bármelyik 
felnőtthöz. Tartottak tőle, mert 
következetes és kitartó volt és 
nem ismert pardont, de a gye- 
rekek tudták, segítség minden 
szava.
Kulcsár Antal nélkül nem 
lenne Székesfehérvárnak 
öttusázó olimpiai bajnoka, ezt 
valószínűleg Vörös Zsuzsa is 
így gondolja. Talán sokszor 
érezte, hogy hajcsár módjára 
gyötri őt a kemény edző, de 
lehet, hogy többször is feladta 
volna Kulcsár szigora nélkül. 
Mert nem azzal kezdődött 
az olimpiai cím megszer-
zése, hogy Vörös Zsuzsa 
egy nemzeti színű zászlóval 
befutott a célba, hanem azzal, 
hogy éveken át minden haj- 
nalban csobbant az uszoda 
vizében.
Szigora megosztotta a fe-
hérvári öttusaszakembereket, 
de a gyermekek határozottan 
hiányolták, amikor abbahagy- 
ta a fehérvári edzéseket. El-
ment Mórra, ahol az alapoktól 
kezdte újra, és bábáskodott egy 
új öttusacsapat létrehozásanál. 
Ragaszkodott szeretett sport-
jához és a gyermekekhez, akik-
kel Móron is megszerettette az 
öttusát.
Szenteste hagyott itt minket, 
amit elkeseredett lányom- 
tól tudtam meg. Először a 
könnyek intettek búcsút a 
mester után, aztán rájöttem, 
nem véletlen az a szenteste: 
az Istennek is szüksége van 
az ilyen lelkekre! Talán már 
építik is az első uszodát, hogy 
majd a mennyben is kötelező 
legyen hajnalonta csobbanni a 
vízben.
Kedves Tóni! Óvjon az ég!

Nagy ZoltáN Péter
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Pattog már a labda a VOK-ban
A magyar válogatott sikerével zárult a 
kispályás nemzeti együttesek számára kiírt 
I. Christmas Cup Hungary, a tornán a magyar 
válogatott Szlovákiát és Szlovéniát előzte meg 
a Videoton Oktatási Központban. A Videoton 
Baráti Kör Egyesület hagyományos évzáró 
futballfesztiváljának nyitónapján a pengés 
öregfiúk is pályára léptek. A torna december 
30-án zárul.

A magyar kispályás-válogatott 
élére a közelmúltban kinevezett 
Reveland Zoltán a torna előtt 
mindössze egy edzést vezethetett 
keretének, így a csapat nem 
számíthatott könnyű meccsekre. 
Az idén alakult, de már Európa- 
bajnokságon járt magyar nemzeti 
csapat északi szomszédunk ellen 
kezdett, Szlovákia ellen Jenei és 
Csernai góljával pedig előnyt is 
szerzett a szünetig. Fordulás után a 
szlovákok szépítettek, de az izgal-
mas hajrában egyenlíteni már nem 
tudtak, a magyar válogatott 2-1-es 
győzelemmel kezdett. A folytatás-
ban Szlovénia hátrányból fordítva 
szintén 2-1-re nyert a szlovákok 
ellen, a torna zárómeccse így 
döntőnek is beillett. A szlovénokat 
az Eb-n 3-0-ra legyőztek a mieink, 
ez az eredmény akkor meglepetés-
nek számított, most azonban 
kiderült, ennél nagyobb különbség 
is van a játéktudás terén. A magyar 
csapat a szünetben már 3-0-ra 
vezetett és egyértelműen jobb 
volt ellenfelénél. A folytatásban 
sem vett vissza Reveland Zoltán 
gárdája, a folytatásban is szebbnél 
szebb gólokat lőtt. Csernai kétszer, 
Héger, Berki, Somogyi, Jenei, 
Szőlősi egyszer volt eredményes. 
Végül a hetedik magyar találatot 
követte csak szlovén szépítés, így 
7-1-es győzelmével Magyarország 
megnyerte a minitornát.
Az első napon az öregfiúk is 
pályára léptek, itt a 35 évnél 

idősebb labdarúgók szerepel-
hettek. Jöttek is egykori kiváló fut-
ballisták szép számmal. A tizenkét 
együttes közül a Boroskóla bizon-
yult a legjobbnak. A folytatásban, 
az év végi futballfesztivál  

második napján már a hagyomá- 
nyos teremtorna vette kezdetét. Az 
első nap csoportmeccsei során az 
esélyesek kivívták a továbbjutást. 
A torna december 30-án a helyosz-
tókkal zárul a VOK-ban.

A küzdelem nagy volt, de a magyar 
kispályás-válogatott végül magabiztosan 
nyerte az első karácsonyi kupát

NéMeth ZoltáN

A kétarcú Volán
Két nap leforgása alatt a Fehérvár AV 19 előbb 
kiütötte a listavezető Linzet, majd nagyon 
simán kikapott a csak „centikkel” második 
Salzburgtól. Még nyolc meccs van hátra az 
alapszakaszból, a felsőházba kerüléshez a foly-
tatásban már nem nagyon hibázhat a Volán.

A két ünnep közötti meccsdöm- 
ping mindig az alapszakasz hajráját 
jelenti. Ebben az időszakban aki 
nagyot hibázik, az sokat veszíthet, 
de ugyanez igaz fordítva is. A 
Fehérvár a sorsolásnak köszön-
hetően karácsony és szilveszter 
között mindhárom mérkőzését 
hazai pályán játssza. Ebből pedig 
már kettőt le is tudott, felemás 
eredménnyel. 26-án a listavezető 
Linz vendégeskedett Székes-
fehérváron, a Volán pedig jó 
kezdéssel, és parádés folytatással 
tulajdonképpen lemosta ellenfelét, 
4-1-re győzött. Hétfőn pedig a Red 
Bull Salzburg érkezett a Raktár 
utcába, és ezúttal is jó lett volna 
nyerni, mert bár a Bikák együttese 
nem közvetlen riválisa a felsőházba 
kerülés szempontjából a Volánnak, 
de ezeken, az élcsapatok elleni 
meccseken lehet begyűjteni azokat 
a bónuszpontokat, melyeket a 
középcsapatok ellen elhullajtott 
a csapat. Rob Pallin vezetőedző a 

meccs előtt külön felhívta minden-
ki figyelmét arra, hogy nem szabad 
belealudni a találkozó elejébe! 
Ezt a játékosok meg is hallották, 

csak vélhetően a salzburgiak is, a 
Volán ugyanis már az első percben 
hátrányba került. Brian Connelly 
az első lövésből, 41 másodperccel 
a kezdés után megzörgette Rajna 
Miklós kapuját. Egy kis idő után 
magára talált a Volán, és egyre több 

időt töltött a salzburgi harmadban, 
de sokáig nem sikerült egyenlíteni. 
Két és fél perc volt hátra a har-
madból, amikor Brendan Connolly 

egyenlített. Ekkor mindenki abban 
bízott, hogy döntetlennel ér véget 
a játékrész. Komarek azonban 
nem, és egy szép lövéssel 1-2-re 
módosította az állást. A fehérvári 
játékosok és Rob Pallin is szabály-
talanságot reklamált, így rövidke 

videózás után folytatódott a játék, 
de a gólt szabályosnak ítélték a 
játékvezetők.
A második húsz perc hasonlóan 
kezdődött, mint az első, azzal a 
különbséggel, hogy ennek az elején 
kétszer is betaláltak a vendégek. 
Előbb Kutlak lőtt tisztán gólt, majd a 
23. perc végén Trattnig mattolta  
Rajnát, aki a negyedik bekapott gól-
ja után átadta helyét Hetényi Zoltán-
nak. A folytatásban tovább nyomott 
a Red Bull, ám a hazaiaknak több 
helyzetük volt, de sem Kovács, sem 
Bartalis nem talált be nagy helyzet-
ben, és a kapuvas sem volt ezúttal a 
fehérváriak oldalán. A záró harmad 
hozott néhány kakaskodást, egy 
vesztes Sikorcin-bunyót illetve újabb 
három salzburgi gólt. Az elején 
jött az ezen az estén „megszokott” 
vendéggól: a 43. percben Welser 
avatta fel Hetényit, majd három 
perccel a vége előtt Heinrich illetve 
negyven másodperccel a lefújás előtt 
Trattnig. A Red Bull 7-1-re nyert Fe-
hérváron két nappal a Linz kiütése 
után. A Volánnak a felsőházhoz 
a hátralévő nyolc meccsen az 
utóbbi ellen mutatott arcára lesz 
szüksége, ha a biztos rájátszást érő 
legjobb hatban akarja megkezdeni 
a középszakaszt. Folytatás szerdán, 
az ugyancsak a hatba vágyó Vienna 
Capitals ellen, ismét hazai pályán.

Weinhandl kiválóan védett a Volán ellen, Kovács ziccerét is fogta

Kaiser taMás
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A magyar válogatott két meccsen kilenc góllal terhelte meg Szlovákia és Szlovénia kapuját. 
Reveland Zoltán együttesének sikereihez nem férhetett kétség.
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Minden,
 amiről
  a városban
   beszélnek
    és minden,  ami az embereket foglalkoztatja.

Vörösmarty Rádió

• hírek
 • közlekedés

Vörösmarty Rádió – a város hangja

• időjárás
 • sport

• szórakozás
 • kultúra


