
Befejeződött a Varga-csatorna 
felújítása 2. oldal

A vasútállomás már az 
utasoké 3. oldal

Így ünneplik a karácsonyt a 
világban 8–9. oldal

Indul a hokibuli 
 15. oldal

Van, ami az emberbe beleég
10–11. oldal
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Áldott karácsonyt!
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Támogatják a reformáció emlékévét

Jövőre áttekinti a testület a parkolási rendszert

Heiter DáviD tamás

Elfogadták a Születési Támogatás Programot, megújul két kollégium, emléktáblát kap Takács 
Imre és Farkas Ferenc – többek között ezekről döntött a város közgyűlése múlt héten pénteken.

Az ŐsFehérvár kártya programhoz eddig 179 elfogadóhely csatlakozott, melyek termékeit, 
szolgáltatásait kedvezményesen vásárolhatják meg a fehérváriak. Az önkormányzat döntése 
értelmében idén megújították, kibővítették a rendszert.

Az ŐsFehérvár kártyákat 2016. december 31-e helyett 2017. március 
31-ig használhatják tulajdonosaik. Az állandó városi lakcímmel rendel-
kező, nagykorú fehérvári polgárok szeptemberben, postai úton kapták 
meg az immár ingyenes ŐsFehérvár Városkártyát. A kedvezmények 
köre kiterjed a Szent István Király Múzeum, a Vörösmarty Mihály 
Könyvtár, a Csitáry G. Emil Uszoda illetve a Fehérvári Ajándékbolt és 
Jegyiroda egyes szolgáltatásaira is.
A városvezetés szándéka, hogy megkönnyítse a városi családok minden-
napjait, ezért döntött a közgyűlés a kártya érvényességének meghosz-
szabbítása mellett. A rendszer bővítésével arra kívánják ösztönözni a 
vásárlókat, hogy a helyben megtermelt jövedelmüket Székesfehérváron 
költsék el, növelve ezzel a fehérvári szolgáltatók és üzletek bevételeit.

Meghosszabbították az ŐsFehérvár kártya érvényességét
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Székesfehérvár is fontosnak tartja, 
hogy jövőre megemlékezzen a 
reformáció ötszázadik évfordulójáról. 
A programok gerincét egy januártól 
novemberig tartó programsorozat 
alkotja majd, többek között koncer-
tekkel, kiállításokkal, könyvbemu-
tatókkal.

Lukácsy József

Társadalmi béke és szolidaritás

Ebben az értékvesztett, kaotikus, 
permanens polgárháborúban tartott 
világunkban – főleg így karácsony táján 
– egyházi és világi notabilitások gyakran 
a béke és a békesség szükségességéről 
mondanak megszívlelendő közhelyeket.
De hogyan jöhet ez létre – akár egy ki-
sebb közösség berkein belül? Csakis úgy, 
ha először az egyes emberekben, egyen-
ként alakul ki valamiféle lelki egyensúly. 
Az advent nemcsak az elcsendesedés 
és a befelé fordulás, hanem egy sajátos 
önvizsgálat időszaka is. Elvégeztem-e 
eredményesen azt a munkát, amit erre az 
évre terveztem? Segítettem-e kollégáim-
nak és barátaimnak, kellőképpen osztoz-
tam-e örömükben, bánatukban, esetleg 
gyászukban? Hányszor enyhítettem 
felszólítás nélkül a mélyszegénységben 
élők gondjain?
A szereteten, transzcendencián, 
felelős odatartozáson, konfliktuskerülő 
magatartáson, generációk kölcsönös 
tiszteletén, nő és férfi dichotómiáján 
alapuló harmonikus családi életek 
szövedéke biztosítja a viszálymentes, 
nyugodt, összefogáson alapuló társadal-
mi együttéléshez szükséges létfontosságú 
feltételeket, a fennmaradással és a 
megvalósítható jövőképpel együtt.
A társadalmi béke és szolidaritás csak 
akkor alakulhat ki, ha politikai preferen-
ciáktól függetlenül minden honfitársunk-
ról feltételezzük, hogy jó szándék vezérli. 
Tudván azt, hogy sokkal több minden 
van, ami összeköt minket, mint ami 
elválaszt. Csak így tudjuk felépíteni és 
fenntartani magunkat, családunkat, kö-
zösségeinket, országunkat. 2017 Arany 
János és Kodály Zoltán emlékéve lesz. 
Ők ma is megmutatják a helyes utat!

Befejeződött a Varga-csatorna felújítása

Megújult a csatorna medre és partja

Az új híd és a megépült átkötőút a Kelemen Béla út és a Palotai út kereszteződését tehermentesíti

SzűcS-Molnár Diána

Megújult a Varga-csatorna, megtörtént kedden 
délelőtt a műszaki átadása is a területnek. A 
beruházás keretében burkolták a földmedret, a 
Tobak utcai gyalogoshíd helyére pedig autós-
közlekedésre is alkalmas híd épült. 

Ahogy már lapunk hasábján 
olvashatták, alig négy hónappal 
ezelőtt adták át a Bőrgyár melletti 
munkaterületet, hogy a kivitelező 
Colas Alterra Zrt. megkezdhesse a 
Varga-csatorna átépítését és a kör-
nyezete fejlesztését. A munka olyan 
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A városatyák elfogadták azt 
a programot, amellyel a város 
nevében a fehérvári újszülötte-
ket köszöntik majd. A Születési 
Támogatás Programról szóló 
rendelet értelmében minden 
székesfehérvári lakcímmel 
rendelkező újszülött egy külön-
leges fehérvári babaplédet kap, 
továbbá húszezer forint értékű 
Erzsébet-utalványt biztosít az 
önkormányzat családjuk szá-
mára. 
A közgyűlés döntött arról is, 
hogy megállapodást köt az 
önkormányzat az Alba Csa-
ládorvosi Egyesülettel annak 
érdekében, hogy az alapellátás 
biztonsága, stabilitása a jövőben 
is fenntartható legyen. 
Emléktáblát kap Székesfehérvá-
ron Takács Imre költő és Farkas 
Ferenc, aki a Hermann zeneis-
kola igazgatója volt. 
Kollégiumi felújításokról is dön-
töttek: ez első kör a Váci Mihály 
és az Árpád Szakképző Iskola 
kollégiumait érinti. 
A közgyűlés elején szóba került 
a székesfehérvári parkolás kér-
dése. Tavasszal a városgondnok 
teljes áttekintést készít a parko-
lási rendszerről, javaslatot tesz 
a szükséges változtatásokra, ez 
alapján dönthet a közgyűlés a 
parkolási rendszer átalakításá-
ról.

jól haladt, hogy kedden délelőtt sor 
kerülhetett a műszaki átadásra. 
A Varga-csatorna mederrende-
zése elnevezésű, TOP-6.3.3-15-
SF1-2016-00001 azonosítású projekt-
munka közel hatvanmillió forintos 
összköltségvetésből valósult meg. 
Cser-Palkovics András polgármester 
a helyszín bejárásakor lapunknak 
elmondta: „A Varga-csatorna fontos 
szerepet tölt be Székesfehérvár vízel-
vezetésében, a mostani beruházással 
pedig egy remek állapotban lévő csa-
tornát és rendezett környezetet sikerült 
kialakítani. A környező útkapcsolatok 

is megépültek, ennek részeként egy 
régen várt átkötőút és az ahhoz kapcso-
lódó csomópontok is elkészültek.” 
Szigli István és Viza Attila, a terület 
önkormányzati képviselői is részt 
vettek a bejáráson. Viza Attila arról 
beszélt, hogy 2014 októberében 
vetődött fel először a városrészben 
az érintett terület fejlesztése. Az új 
híd elkészülte, a járdafejlesztés és 
a közvilágítás kiépítése mindenki 
megelégedésére szolgálnak majd. 
Szigli István szerint olyan kulturált 
környezet alakult ki a Varga-csa-

torna felújításával, ami vonzóvá 
teszi a városrészt az építkezés vagy 
a lakásvásárlás szempontjából 
is. A híd összeköti a Schwäbisch 
Gmünd utcát a Jankovich utcával, 
így könnyebben juthatnak haza a 
környéken élők. 
Laczi Péter irodavezető szerint 
három hónapig zajlott a tervezés, 
utána kezdték burkolni a medret 
mintegy 207 méteren. A fejlesz-
tés során negyven fát ültettek a 
területre, a Bőrgyár utca felől pedig 
szalagkorlátot építettek ki.
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A vasútállomás már az utasoké 

Cser-Palkovics András elmondta, történelmünk több mint ezer éve alatt Székesfehérvár mindig 
is közlekedési csomópont volt, amit Siklósi Gyula régészprofesszor kutatásai is igazolnak

Az állomáson új felsővezeték létesült, a Mártírok útján zajvédő fal épült, és új tengelyszámlálós vonatérzékelésű elektronikus állomási 
biztosítóberendezést létesítettek nyolcvankilenc központi állítású váltóval. Moha és Börgönd felé pedig ellenmenetet és vonatutolérést kizáró 
berendezést telepítettek.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium meg-
bízásából a NIF Zrt. beruházásában való-
sult meg a székesfehérvári vasúti pálya és 
állomás felújítása, összesen 33,4 milliárd 
forintból. Ennek nyolcvanöt százaléka 
uniós, tizenöt százaléka hazai forrás.

DáviD renáta 

December 19-én, hétfőn délelőtt hivatalosan 
is átadták Fehérvár megújult vasútállomását. A 
több mint 33 milliárd forintos beruházás során 
felújították a teljes vágányrendszert, a perono-
kat, az utasátjárókat és a villamosvezetékeket. 
Ezzel Nyugat-Magyarország legkorszerűbb ál-
lomása lett a fehérvári, amely egyben e térség 
legnagyobb forgalmát bonyolítja le.

Az építkezés során rugalmas 
sínkötésekkel fektettek le húsz 
kilométernyi vágányt, 89 új és 
korszerű kitérőt építettek be, és 
a sínek egymáshoz rögzítését 
különleges hegesztési eljárással 
végezték, ami hozzájárul a vibráció 
csökkentéséhez, de a vasúti kocsik 
simább futását is lehetővé teszi. 
A munkálatok során több tízezer 
köbméternyi szennyezett földet és 
követ szállítottak el, aminek helyé-
re hasonló mennyiségben építettek 
be tiszta anyagot. A vasútállomás 
legutóbbi korszerűsítése 1954-ben 
történt, az eltelt hatvankét évben a 
vágányhálózat és a biztosítóberen-
dezés is teljesen elöregedett.
Cser-Palkovics András az átadóün-
nepségen úgy fogalmazott, hogy 
a város akkor tudja a térségben 
kiemelt szerepét továbbra is 
megtartani, ha mint közlekedési 
csomópont is fejlődik. Az országo-
san is jelentős ipari központ fejlő-
dése nemcsak a helyiek, hanem a 
nemzetgazdaság szempontjából is 
fontos. Hozzátette: Székesfehérvá-
ron a jövőben intermodális közös-
ségi közlekedési központ létesül 
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Újra itt a szép karácsony

Adventkor a köznapi lát-
vány ünneppé nemesedik. 
Kötődéseink, vágyako-
zásaink a megfoghatat-
lan iránt, hódolatunk az 
önazonosságból fakadó 
rejtett szakrális együttlétek 
misztériumának megjele-
nítésére nagyon is emberi. 
Kívánságlistánk véges, 
néha bizony nem több, 
mint egy kedves mondat-
füzér, amit vágyva ébren 
álmodunk. S ha a mondat 
közepén csönd keletkezik, 
egy kicsinyke, félre nem 
érthető csönd, az olyan, 
mintha megnyílna egy ajtó, 
és az ember betekintést 
nyerne oda, ahol a fontos 
dolgok éppen most szület-
nek. Ilyenkor igyekszik a 
szív, miközben csodaváró 
gondolatokban dobog és 
dohog. 
Az már csak úgy van, hogy 
a fény ott posztol a lel-
künkben. Már réges-régen 
túl vagyunk azon, hogy 
a fényességes pillanatok 
megidézőiként botor mó-
don csak a hívságos perce-
ket számláljuk, miközben 
megélhetnénk az igazat, az 
emberit is mindenek felet-
tiként. Fénytündért űzni 
csak úgy, lehetetlen vállal-
kozás. Szűnőben vannak 
bennünk a semmiségek, 
teszünk a deklarált végre 
valami bűvöletében, s tud-
juk, a holnap nem segít, ma 
kell tenni, lehetőség szerint 
minden nap. Merthogy 
gyorsan rájövünk ilyentájt, 
ha továbbra is a négy-
levelű lóherét keressük, 
nem vagyunk mások, mint 
alkalmatlansági tanúk a 
boldogsághoz. Természete-
sen nem kell egyformának 
lennünk a jósághoz, nem 
kell szerepjátékba bújtatni 
valós énünket. Válasszuk 
az egyszerű fenségét. Már 
csak a segítség boldogság-
teremtő okán is. Megér-
tünk már mindnyájan egy 
s mást, itt az idő, hogy a 
„meg” jeleket is megértsük, 
mert ez az a kereszt, ami 
kell nekünk. Mert egy meg 
egy az kettő, mindig kettő. 
Ezt megértve pedig lehet 
egy-én helyett egyénisé-
get teremteni. Így lehet 
a szürkében vajúdóból, 
fantázia szerető, csigavér 
szerű bolondot mímelő bo-
hóc ínyencből, a rejtelmes 
semmiből érdekes, érdek 
nélküli görbén egyenes, de 
igazi. Amúgy Utassyval 
vagyok: „Akárhogy volt és 
lesz akármi, nem lehetett 
meg nem találni azt, ami 
megtaláltatott, akármi lett 
és úgy, ahogy.”

a vasútállomás mellett, valamint 
parkolókat is kialakítanak. 
Az átadás ünnepi szónokaként 
Vargha Tamás országgyűlési 
képviselő hangsúlyozta: „Székes-
fehérvár európai léptékkel is jelentős 
utak csomópontjában fekszik. A most 
átadott új vasúti pálya és a huszon-
egyedik századi biztosítóberendezés 
összehangolja a vonatok közlekedését, 

és biztonságosabbá teszi a forgalmat.”
„A fejlesztésnek köszönhetően az 
átmenő fővágányokon száz kilométer-
re emelkedett az óránkénti megenge-
dett sebesség.” – emlékeztetett Pál 
László, a MÁV általános vezérigaz-
gató-helyettese. Kiemelte, hogy a 
megújulásnak komoly eredményei 

vannak, amit az itt megforduló 
napi több ezer utas tapasztalni fog. 
„Tizenkilenc kilométer hosszan vá-
gányátépítés történt, megújult kilenc 
személyforgalmi vágány, négy magas 
peron és három szigetperon, több pe-
rontető és három új peronlift épült. Új 

térvilágítást, korszerű utastájékoztatót 
és vagyonvédelmi térfigyelő rendszert 
állítottak üzembe. A részben megújult 
állomásépületben nyolc méter széles 
utasaluljárót és két csarnokliftet 
alakítottak ki.” – összegezte a be-
ruházás részleteit Somodi László, 
a NIF Zrt. vasútfejlesztési koordi-
nációs igazgatója. Somodi László 
az árufuvarozással kapcsolatban 

arról beszélt, hogy egy nemzetközi 
korridor része ez a vasútvonal. 
Tekintve, hogy a tehervágányok 
is megújultak, az árufuvarozó 
cégeket is jobb, szebb és biztonsá-
gosabb vasúti infrastruktúra várja. 
Elhangzott, hogy közel kilencven 
váltó, tizenöt kilométer sín újult 

meg az állomáson. Az inter-
modális csomópont várhatóan 
két-három éven belül kialakulhat, 
aminek következtében az állomás 
előtti tér az autóbusz-megállóval 
együtt megszépülhet, valamint a 
parkoló is bővülhet, hogy egy tel-

jes értékű, korszerű infrastruktúra 
álljon rendelkezésre az utazókö-
zönség számára.
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Mindenki megtalálhatja 
tökéletes otthonát!

Visszaadjuk az első havi törlesztőt

Közjegyzői díj: 0 Ft

Induló banki díjak: 0 Ft

Otthonteremtés az MKB Bankkal:

A díjelengedési akció a 2016. december 31-éig 
befogadott ügyletekre vonatkozik.

Székesfehérvár, Zichy Liget 12. 
Tel.: Zelovicsné Galler Bernadette - 30/870-6494 
Kirschner Krisztina - 30/446-2718 

 

 

Az Arconic-Köfém Kft.,  

mely novemberigAlcoa-Köfém Kft-ként működött 
2017 szeptemberi kezdéssel az alábbi felsőoktatási képzések 
esetében működik együtt felsőoktatási partnerekkel, mint 

gyakorlati képzőhely: 
 

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar 

- GÉPÉSZMÉRNÖK (1 fő) 

- MÉRNÖK INFORMATIKUS (1 fő) 
 

Budapest Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campus 

- PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL (2 fő) 

- GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT (2 fő) 
 

Kodolányi János Főiskola 

- GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT (2 fő) 

Dunaújvárosi Egyetem 

- GÉPÉSZMÉRNÖK / KARBANTARTÓ (3 fő) 
 

 

ARCONIC NYÍLT NAP 
20 17 .  JA NU Á R 11 .  15 :0 0  

VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT A 

KÖFÉM MŰVELŐDÉSI HÁZBA 

(8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, VERSECI U. 1-15.)  

AHOLRÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁST ADUNK  

A VÁLLALATRÓL ÉS DUÁLISKÉPZÉSEINKRŐL. 

DUÁLIS 
FELSŐOKTATÁSI 

KÉPZÉS 
Gyakorlati képzőhely az 

Arconic-Köfém Kft.-nél! 
 

Kezdd el ma építeni a 

jövődet nálunk! 
 

Jelentkezz a meghirdetett pozíciókra itt: 
https://arconic.hrfelho.hu 
Jelentkezési határidő: 2017.02.15. 

Fellobbant a negyedik gyertya lángja Vízivárosi advent

Mint augusztusban: lépni alig lehetett a Városház téren Meggyulladt a negyedik gyertya – itt a karácsony!

szabó Petra Szabó MiklóS bence

Teljesen megtelt a Városház tér advent negye-
dik hétvégéjén. Aranyvasárnap a hagyomá-
nyokhoz hűen ismét közösen gyújtotta meg a 
város adventi koszorúján a negyedik gyertyát 
Székesfehérvár polgármestere és a megyés 
püspök.

A karácsony előtti utolsó hétvégén 
is számtalan program várta a fe-
hérváriakat. Gyerekfoglalkoztatók, 
koncertek, hangversenyek és csalá-
di rendezvények mellett ezúttal sem 
maradtak el a testet-lelket melenge-
tő forró italok és a finom ízek. 
Az ünnepi műsor a csaknem 
ötszáz fős „Fehérvári kisangyalok” 

A negyedik vízivárosi adventi hétvégén Bencze 
András evangélikus lelkész mondta el ünnepi 
gondolatait a népes közönségnek.

A négy szomszédos önkormányzati 
választókerületben élők számára 
idén immár harmadik alkalom-
mal szervezték meg a Vízivárosi 
adventet, hogy az általános iskola 
hétvégenként ünnepváró hangulat-
tal teljen meg. A negyedik adventi 
gyertyát Horváth Miklósné önkor-
mányzati képviselő, Vargha Tamás 
honvédelmi miniszterhelyettes és 

Bencze András evangélikus lelkész 
gyújtotta meg. 
Az utolsó adventi hétvégére a szín-
padi programok mellett a szervezők 
rajzpályázatot is hirdettek. A verseny-
re több mint ötven alkotás érkezett. 
Karácsonyi tematikájú képeslapokat 
kellett készíteniük a gyerekeknek, a 
legszebbeket korcsoportonként dí-
jazták. Kategóriánként az első öt he-
lyezett kapott jutalmat. A Vízivárosi 
advent szombat délutáni programjai-
ra a színpadi műsor és az eredmény-
hirdetés mellett forró tea és sütemény 
valamint kézműves foglalkozások is 
hívogatták az érdeklődőket.
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karának két dalával kezdődött. 
Cser-Palkovics András polgármes-
ter ünnepi köszöntőjében reményét 
fejezte ki, hogy az idei adventi 
időszak az egymásra való odafigye-
lésről és a szeretetről szólt, majd 
áldott, békés ünnepeket kívánt. 
Ezt követően Spányi Antal beszédé-
ben elmonda: a karácsonyi ajándék 
nem az, ami szépen becsomagolva 
a fa alá kerül, hanem a szívből 
áradó szeretet, ami egész életünket 
kell, hogy elkísérje. 
A köszöntők után az adventi koszo-
rú utolsó gyertyáját Cser-Palkovics 
András és Spányi Antal közösen 
gyújtották meg, majd folytatódott a 
kisangyalok éneke.
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• az a célunk, hogy egyre többen éljenek segély helyett munkából 

• azt is el kell érnünk, hogy mindenkinek megérje dolgozni

• ennek érdekében januártól 25 százalékkal nő a szakmunkás minimálbér 
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25%-KAL NŐ A SZAKMUNKÁS MINIMÁLBÉR
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A Vörösmarty Rádió műsora 2016. december 24-től december 30-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

2016. 12. 24. SZOMBAT
 

00:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: 
Örkény István: Azt 
meséld el, Pista!

06:00 Heti hírmagazin 
Heiter Dávid Tamás 
szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 Műsorvezető: 
Sasvári Csilla

 Műsorajánló, 
kalendárium, névnapok, 
hétvégi horoszkóp

09:10 Kapcsoljuk Cser-
Palkovics András 
polgármestert

10:10 Vega ételek 
karácsonykor. Vendég: 
Pozsonyi Zsuzsi

12:10 Műsorvezető 
Gemeiner Lajos 

13:10 Ázsiai karácsony. 
Vendég: Fődi Attila

14:10 Filmkocka. Vendég: 
Pavlics Tamás

15:10 Református Istentisztelet
16:10    A Székesfehérvári 

iskolások műsora
19:10 Tornyai Gábor atya 

karácsonyi gondolatai
19:50 Spányi Antal megyés 

püspök köszöntője
20:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival

2016. 12. 25. VASárnAp

00:00 Éjféli mise. Közvetítés a 
Prohászka-templomból

01:00 Karácsonyi összeállítás
06:00 Heti hírmagazin 

Heiter Dávid Tamás 
szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 Karácsonyi 
kikapcsolódás 
Schéda Zoltánnal

12:10 Zenés beszélgetés 
Mits Marcival

13:10 Ebéd utáni kikapcsolódás 
Cseke Andrással

15:10 Vörösmarty kocka 
– informatika. 
Műsorvezető: Németh 
Gábor, Barabás 
Ferenc. Vendég: 
Gombaszögi Attila 

17:10 A Seuso-történet 
nyomában. Látrányi 
Viktória műsora 

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival 

21:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 12. 26. Hétfő

00:00 Válogatás a hétvége 
műsoraiból

02:00 Mindentudás Egyeteme
06:00 Válogatás a hétvége 

műsoraiból
08:10 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

 Vidám műsor 
Bokányi Zsolttal

12:00 Tracsi – a mikrofonnál 
Palkó Zsuzsa és 
Gemeiner Lajos

13:10 Ebéd után – Palkó 
Zsuzsa műsora

14:10 Kapcsoljuk a 
szerkesztőségi konyhát. 
Az asztalnál Romhányi 
Anikó, Sasvári Csilla, 
Heiter Dávid Tamás 
és Barabás Fecó

15:00 Sport 2016. 
Székesfehérvár. 
Vendég: Cser-
Palkovics András

16:10 Divatműsor. Vendég: 
Kernya Mariann

17:00 Közvetítés az EHC 
LIWEST Black Wings 
Linz– Fehérvár AV19 
jégkorongmérkőzésről.

20:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival 
A hintázás előnyei. 
Vendég: Fekete-
Cseri Zsuzsanna 
mozgásterapeuta.

 Hogyan éljük túl a szen- 
vedélybetegségeinket?

   Vendég: Konrád Gábor
21:00 Hangoskönyv: Rejtő 

Jenő: Az előretolt 
helyőrség

22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 12. 27. Kedd

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Molnár 
Ferenc: A Pál utcai fiúk

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

09:10 Beszélgetés 
programokról, moziról, 
aktualitásokról. Vendég: 
Tornyai Gábor 

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor.

11:10 Vörösmarty kocka 
– informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 

14:10 Műsorvezető: 
Gemeiner Lajos

 Érdekességek, napi téma
15:10 Ingatlanpiac. Vendég: 

Bedő Gyula
16:10 Jóban-rockban. 

Heiter Dávid Tamás és 
Gemeiner Lajos műsora

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival 
A Goldberg gép rejtelmei, 
Pán Péter szindróma: 
Egey Tímea pszichológiai 
mentor, mediátor

21:00 Hangoskönyv: Rejtő 
Jenő: Az előretolt 
helyőrség

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

2016. 12. 28. SZerdA 

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Molnár 
Ferenc: A Pál utcai fiúk

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor.

11:10 Vörösmarty kocka – 
informatikai műsor. 
Vendég: Gombaszögi 
Attila informatikus

13:10 A Katasztrófavédelem 
órája

14:10 Műsorvezető: 
Palkó Zsuzsa

 Érdekességek, napi téma
17:30 Aktuális – napi 

hírmagazin
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival 
A csecsemő mozgása, 
tanulmányok. Európai 
utazások. Vendég: 
Igari Antal építész. 

 Tanácsok 
házasulandóknak. 
Vendég: Pap Csilla coach

21:00 Hangoskönyv: Rejtő Jenő: 
Az előretolt helyőrség

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

2016. 12. 29. CSüTörTöK
 
00:00 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Molnár 

Ferenc: A Pál utcai fiúk
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 

aktuális témák
09:10 Állati dolgok. Vendég: 

Dr. Lorászkó Gábor 
10:10 Műsorvezető: 

Németh Gábor.
 Receptek, konyhai 

praktikák. Vendég: 
Volenter István séf

11:10 Vörösmarty kocka 
– informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 

12:10 Fehérvár Magazin 
lapszemle. Vendég: 
László-Takács Krisztina 

14:10 Műsorvezető: 
Sasvári Csilla

 Érdekességek, napi téma
15:10 Székesfehérvár 

Városgondnoksága 
információi. Vendég: 
Bozai István

16:10 Autós sport. Vendég: 
Debreceni Dávid

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:10 Egészségügyi műsor 
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival 
Megcsalás, mozaik- 
család… hogyan oldjuk 
fel a konfliktusokat? 
Karrierépítés. Vendég: 
Somogyi Erika

21:00 Hangoskönyv: Rejtő 
Jenő: Az előretolt 
helyőrség

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 12. 30. pénTeK

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Molnár 

Ferenc: A Pál utcai fiúk
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán. 

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

09:10 Munkaügyi témák. 
Vendég: Pajtók-
Vizsolyi Júlia 

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor.

 Vörösmarty kocka 
– informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 

11:10 Gasztronómia és 
borkultúra. Vendég: 
Bálint György

12:00 Kertészműsor. Vendég: 
Németh László

13:10 Gazdikereső. Vendég: 
Molnár Tamásné (ASKA)

14:10 Műsorvezető: 
Sasvári Csilla

 A városi szilveszter 
programjai. Vendég: 
Jakab Rózsa

16:10 Környezetvédelmi műsor. 
Vendég: Mihály Gyula

18:10 Irodalmi műsor. Vendég: 
Dr. Bakonyi István

19:00 Esti beszélgetések Kozma 
Ágival. Életmódváltás. 
Könyvbemutató. 
Vendég: Szántai Zsolt.

21:00 Hangoskönyv: Rejtő Jenő: 
Az előretolt helyőrség 

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Elérhetőségek: Telefon: Stúdió 22 311 511, Szerkesztőség: 22 516 111. SMS és Viber: 30 300 8000, facebook.com/vorosmartyradio. 

.
ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• ÁLTALÁNOS TEMETKEZÉSI 
DOLGOZÓ, HALOTTSZÁLLÍTÓ 

• TETŐSZIGETELŐ
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az

oneletrajz@varosgondnoksag.hu 
e-mail-címen lehet.

Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!
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A Fehérvár Televízió műsora 2016. december 24-től december 30-ig
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   2016. 12. 24. SZOMBAT
 

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – 
Éves visszatekintő

08:05 ORKA-gála
09:20 Virtuózok – 

Csodabogarak
10:00 Jó estét, Fehérvár! – 

Éves visszatekintő
11:05 Az emberke tragédiája – 

a verstábor gálaműsora
11:50 750 éves Nádasdladány
12:10 Fehérvári látogatás 

Hradec Královéban 
12:30 IV. Fricsay Richárd 

Katonazenekari 
Fesztivál

13:50 Adventi vershúron
14:50 ARAK AKTIV
15:55 A szeretet útján
16:25 Megújult a Szent 

István-bazilika
16:55 Seuso – Rejtélyek 

nyomában
18:05 A Boka és a Klikk 

karácsonyi műsora
18:30 Ünnepi beszélgetések: 

Műsorvezető: Látrányi 
Viktória. Vendég: Spányi 
Antal megyés püspök

18:55 Polgármesteri 
köszöntő – Cser-
Palkovics András 
ünnepi köszöntője

19:00 Hírek
19:05 Jó estét, Fehérvár! – 

Éves visszatekintő
20:10 Hírek – ismétlés 
20:15 Adventi jótékonysági 

est 1. rész
21:00 Karácsonyi táncház
22:00 Koronázási 

Szertartásjáték
23:10 Jó estét, Fehérvár! – 

Éves visszatekintő

A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2016. 12. 25. VASárnAp

00:05 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Hírek ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! – 
Éves visszatekintő

08:05 Éjféli mise – közvetítés 
felvételről a Prohászka-
templomból

09:15 Aranybulla Művészeti 
Napok 2016

09:40 V. Jótékonysági estély
10:00 Jó estét, Fehérvár! – 

Éves visszatekintő
11:05 A világ Koczka módra
12:00 A tánc világnapja 2016  
13:40 Velencei-tavi 

ütősfesztivál 2016
14:05 Megkopott harangszó 

– Misztrál 1456, 1956 
15:50 Molnár Dániel 

– Elszakadni a 
földtől 1.rész

16:35 Seuso – Rejtélyek 
nyomában

18:00 A Fehérvár televízió 
archívumából

 Benne: Népi 
pásztorjáték 1999, 
Betlehemben 
kibimbózott zöld 
ág 1999

18:30 Ünnepi beszélgetések: 
Műsorvezető: Látrányi 
Viktória. Vendég: 
Cser-Palkovics András 
polgármester

19:00 Hírek
19:05 Jó estét, Fehérvár! – 

Éves visszatekintő
20:10 Hírek – ismétlés 
20:15 Adventi jótékonysági 

est2. rész
21:00 Táncra, magyar! 

– határon túli 
táncegyüttesek 
gálaműsora

2016. 12. 26. Hétfő

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – 
Éves visszatekintő

08:05 Képes hírek – benne 
egész órakor a 
Hírek ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – 
Éves visszatekintő

11:05 A Fehérvár TV 
archívumából

 Benne: Farmerzseb 
2005

11:30 Képes hírek – benne 
egész órakor a 
Hírek ismétlése

13:00 Hírek – ismétlés
13:05 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Hírek ismétlése

14:30 Királyi Napok megnyitó 
és fényutca

15:15 XXI. Nemzetközi 
Néptáncfesztivál 
nyitógála

17:00 Seuso – Rejtélyek 
nyomában

18:00 Fehérvári beszélgetések
 Műsorvezető: Vakler 

Lajos. Vendég: 
Kneifel Imre

18:30 Ünnepi beszélgetések: 
Műsorvezető: Látrányi 
Viktória. Vendég: László 
Gyula vezető mentőtiszt

19:00 Hírek
19:05 Jó estét, Fehérvár! – 

Éves visszatekintő
20:10 Hírek – ismétlés 
20:15 Adventi jótékonysági 

est 3. rész
21:05 Hitünk és életünk
21:30 Charlie zenekaros 

nagykoncertje 
22:00 Hírek – ismétlés 

22:05 Jó estét, Fehérvár! – 
Éves visszatekintő

23:10 Képes hírek

2016. 12. 27. Kedd

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – 
Éves visszatekintő

08:05 Képes hírek – benne 
egész órakor a 
Hírek ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – 
Éves visszatekintő

11:05 A Fehérvár TV 
archívumából

 Benne: Itt vagyunk, 
nyugdíjas magazin 2005

11:30 Képes hírek – benne 
egész órakor a 
Hírek ismétlése

13:00 Hírek – ismétlés
13:05 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Hírek ismétlése

14:35 XXI. Nemzetközi 
Néptáncfesztivál 
zárógála

16:40 Seuso – rejtélyek 
nyomában

18:00 Fehérvári beszélgetések
 Műsorvezető: Vakler 

Lajos. Vendég: 
Palkovics Krisztián

18:30 Ünnepi beszélgetések: 
Műsorvezető: Látrányi 
Viktória. Vendég: Bozai 
István városgondnok

19:00 Hírek
19:05 Jó estét, Fehérvár! – 

Éves visszatekintő
20:10 Hírek – ismétlés 
20:15 Fehérvári Titánok 

– Debreceni HK 
jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

22:00 Hírek – ismétlés 

22:05 Jó estét, Fehérvár! – 
Éves visszatekintő

23:10 Képes hírek

2016. 12. 28. SZerdA 

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – 
Éves visszatekintő

08:05 Képes hírek – benne 
egész órakor a 
Hírek ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – 
Éves visszatekintő

11:05 A Fehérvár TV 
archívumából

 Benne: Táncház 2004
11:55 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Hírek ismétlése

13:00 Hírek – ismétlés
13:05 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Hírek ismétlése

14:50 Velencei-tavi 
ütősfesztivál 2016 

15:15 Hőlégballon-
karnevál 2016

15:40 Koronázási 
Szertartásjáték 

16:50 Seuso – Rejtélyek 
nyomában

18:00 Fehérvári beszélgetések
 Műsorvezető: Vakler 

Lajos. Vendég: 
Pataki Zita

18:30 Ünnepi beszélgetések: 
Műsorvezető: Látrányi 
Viktória. Vendég: 
Dancs Norbert, a Járási 
Hivatal vezetője

19:00 Hírek
19:05 Jó estét, Fehérvár! – 

Éves visszatekintő
20:10 Hírek – ismétlés 
20:15 Vershúron 2016
21:25 Börgöndi Repülőnap 

21:50 Pálosfalvi Brúnó – 
Élni a bátrak életét

22:20 Hírek – ismétlés 
22:25 Jó estét, Fehérvár! – 

Éves visszatekintő
23:30 Képes hírek

2016. 12. 29. CSüTörTöK
 
00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Hírek ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! – 
Éves visszatekintő

08:05 Képes hírek – benne 
egész órakor a 
Hírek ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – 
Éves visszatekintő

11:05 A Fehérvár TV 
archívumából

 Benne: Táncház 2004
11:50 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Hírek ismétlése

13:00 Hírek – ismétlés
13:05 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Hírek ismétlése

14:40 Valse Triste – 
Bús keringő

16:10 Seuso – Rejtélyek 
nyomában

17:20 Köztér. Vendég: 
Nádorfi Gabriella

18:00 Fehérvári beszélgetések
 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán. Vendég: 
Fehérvári Gábor 
Alfréd (Freddie)

18:30 Ünnepi beszélgetések: 
Műsorvezető: Nagy 
Zoltán Péter. Vendég: 
Vargha Tamás

19:00 Hírek
19:05 Jó estét, Fehérvár! – 

Éves visszatekintő
20:10 Hírek – ismétlés 
20:15 Fehérvár AV19 

– Salzburg 
jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

22:00 Hírek – ismétlés 
22:05 Jó estét, Fehérvár! – 

Éves visszatekintő
23:10 Képes hírek

2016. 12. 30. pénTeK

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – 
Éves visszatekintő

08:05 Képes hírek – benne 
egész órakor a 
Hírek ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – 
Éves visszatekintő

11:05 Lúdas Matyi
12:30 Képes hírek
13:00 Hírek – ismétlés
13:05 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Hírek ismétlése

14:40 Kerekasztal-beszélgetés 
1956-ról: Kondor 
Katalin és vendégei

16:20 Seuso – Rejtélyek 
nyomában

17:45 Fehérvári beszélgetések
 Műsorvezető: Látrányi 

Viktória. Vendég: 
Schéda Mária

18:15 A történelmet mi 
írjuk – 1956

19:00 Hírek
19:05 Jó estét, Fehérvár! – 

Éves visszatekintő
20:10 Hírek – ismétlés 
20:15 Fehérvári 

Titánok – Brassó 
jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

22:00 Hírek – ismétlés 
22:05 Jó estét, Fehérvár! – 

Éves visszatekintő
23:10 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: december 24. 20:15 Adventi jótékonysági est 1. rész

„Minden dolgomban tetten érlek”

„A boldogság rajtunk múlik, nem a nagyha-
talmakon, nem a politikán. Én döntöm el, 
hogy kedves leszek-e vagy utálatos, hogy 
visszamosolygok-e vagy nem.” 

láSzló-takácS kriSztina

Advent az útról szól, s bár úton-útfélen mindenfelé 
díszkivilágítással találkozunk, advent negyedik 
vasárnapján még nincs teljes fény, inkább mintha 
valami derengene. Spányi Antal megyés püspököt 
erről az adventi útról kérdeztem.

Az út maga az élet, hiszen az ember 
úton van. Istentől jön, végigjárja a 
földi élet útját, és reményeink szerint 
Istenhez tér vissza. Ezt hívjuk a köz-
nyelvben mennyországnak, annak az 
állapotnak, amikor az ember boldog és 
békés lesz. Nekem egy picit nehézsé-
gem van azzal, hogy pontokat látunk 
az életben, az ünnepeket éljük meg. 
Ezt igyekszünk széppé tenni, de azzal, 
ami előtte van és mögötte, kevesebbet 
foglalkozunk. Nincsen időnk, tele 
vagyunk problémákkal, tervekkel, 
vágyakkal, és az élet elszalad. Éppen 
ezért igyekeztem ebben az adventban 
azt az üzenetet átadni, hogy ne egy 
ünnepet tegyünk fényessé, hanem az 
életünk maga legyen fényes! Ne egy 
napunk legyen szép, hanem tegyük 
széppé a világot és minél több ember-
nek az életét! Ezt az utat az adventi 
koszorú négy gyertyája is jelképezi: az 
első figyelmeztessen arra, hogy az em-
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ber reflektáljon önmagára, próbáljon 
elcsendesedni.
Mit jelent ez a csönd? Hogyan lehet ezt jól 
megélni?
A legfontosabb, hogy az ember a belső 
csendet meg tudja magában teremteni. 
Nem kis kihívás ez, hiszen állandó 
zajban élünk. Egyszerűen el kell egy 
kicsit távolodni a napi problémáktól, 
sokszor elég tíz percet a saját csen-
dünkben tölteni. Egyfajta számvetést 
készíteni: mit tehetek másként, hogy 
holnap jobban sikerüljön minden? Azt 
hiszem, ezzel egy nagy lépést tehet-
nénk előre az úton. A cél önmagunk 
tökéletesedése, az önmagunkkal való 
békesség megteremtése, ami egyben 
a másokkal való békesség megterem-
tése is. Az elrendezetlen dolgoktól 
feszültek leszünk, ha viszont végig 
tudom gondolni, hogy miért voltam a 
másikkal ingerlékeny, miért reagáltam 
túl bizonyos dolgokat, akkor békejob-
bot tudok nyújtani a másiknak. Nem 
kell túlgondolni, egyszerűen tudni kell 
megbocsájtani magunknak és mások-
nak is. Spongyát rá!
A békesség megszületik. Mi legyen a 
következő lépés?
Amikor az emberek egymásra jobban 
oda tudnak figyelni, akkor bízhatunk 

abban, hogy segítenek. Szép példák 
vannak arra, milyen az, amikor a csa-
lád összefog, de sajnos ez ma kevéssé 
jellemző, mert kevés a megosztás, a 
másikra való odafigyelés az életben. 
Magamra maradok, magamnak kell 
megoldani a gondjaimat, miközben 
eszembe se jut, hogy lehetne közöm 
másokhoz is. És nem csak embertársa-

imhoz, hanem lehetne közöm Istenhez 
is. Isten is megfoghatná a kezemet, 
és Isten is vezethetne engem. Vannak 
különleges pillanatok, amikor ezt a 
vezetést megtapasztaljuk. Lehet ezt 
véletlennek is hívni, de már az ókori 
rómaiak is megmondták, hogy a vélet-
len a buták istene. Inkább gondviselés-
nek hívnám.
Ráhagyatkozni sokszor még a hívő ember-
nek sem könnyű.
Olyan egyszerű kérdést sem tudnánk 
eldönteni magunk, hogy mikor essen 
az eső! Mert az egyiknek nem jó a 
délelőtt, a másik délután jön ki a 
munkából, akkor ne essen, satöbbi. 
Lehetetlen, hogy mindent magunk 
döntsünk el, a világnak megvan a 
kialakult rendszere. Fontos azonban, 
hogy ebben a rendszerben felfedezzük 
Isten szeretetét, és azt, hogy a javunkat 
akarja. Ha csak egy ember szeret, az is 
milyen fontos, de milyen jó és nagy do-
log az, ha felfedezzük, hogy Isten szeret 
bennünket! Fontos volna, hogy tudjunk 
bízni Istenben. József Attila írja: „Min-
den dolgomban tetten érlek.” Olyan jó 
volna, ha az ember ezt egy picit meg 
tudná sejteni! Akkor nem olykor-olykor 
lennének boldog pillanataink, hanem 
az életünk lenne egészen más!
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Így ünneplik a karácsonyt a világban

Ahová naptejet is vinni kell: karácsony az ausztrál tengerparton

Nincs görög karácsony díszes kenyér nélkül

kurucz tünDe

A bejgli, a halászlé és – ha az időjárás is úgy 
akarja – a havas táj kötelező kelléke a hazai 
karácsonynak. Most összegyűjtöttünk néhány 
országot Norvégiától Új-Zélandig, hogy meg-
mutassuk, a világ többi részén hogy ünneplik 
Jézus születését.

Görögország
A dél-európai országban a kará-
csonytól vízkeresztig tartó idősza-
kot Dodekameronnak nevezik, 
jelentése tizenkét nap. A görögök 
úgy tartják, hogy a Föld mélyén 
élő gonosz manók egész évben a 
Földet tartó fa törzsét fűrészelik. 
Karácsonykor viszont a favágás 
helyett előbújnak, és az embere-
ket bosszantják: törnek-zúznak a 
házban, megeszik az ételt. Mivel 
félnek a tűztől, csak úgy lehet őket 
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Horoszkóp
december 22. – december 28.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Merjen a kedvesére támaszkodni, aki próbál Önnek 
mindenben segíteni! Nem kell mindent egyedül 
csinálnia és intéznie az utolsó percekben, csak mert 
így érzi jónak, vagy mert nem bízik benne. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Az egyszerűbb, szerény ünnepek pont annyira a szere-
tetet hirdetik, mint a nagyzolósak. Nem kell, hogy 
minden tökéletes legyen, a szándék a fontos és az 
érzések. Nem éri meg, hogy ezért teljesen kikészüljön, 
és az ünnepekre fáradt és ingerlékeny legyen. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Nincs miért aggódnia, tökéletes lesz a karácsony, 
mint mindig, hiszen az Ön kezében volt az irányítás! 
Kedvese illetve  családja maximálisan elégedettek 
lesznek Önnel, éppen ezért hagyja, hogy az ünne-
pekkor segítsenek és kényeztessék Önt. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Az ünnepek alatt mindenképpen szánjon egy kis 
időt a pihenésre és a regenerálódásra. Már csak azért 
is, mert érzi, hogy bár várta az ünnepeket és boldog 
is, de ugyanakkor nyugtalan, mert érzi magában a 
bujkáló feszültséget, amit szeretne magából kiadni.

Rák 6. 22. – 7. 22.

A nagy készülődésben és rohanásban teljesen ki fog 
merülni. Nyugodtan vonja össze a kellemest a hasz-
nossal és szaladgáljon illetve készülődjön a barátai 
segítségével! De valahol mindez örömére is szolgál, 
hiszen imád tüsténkedni.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Egészen az utolsó pillanatokig is képes lesz a munka 
világában élni. Csak arra figyeljen, hogy véletlenül 
se egyezzen bele túlórázásba vagy bármilyen idei 
hirtelen vállalkozásba! Továbbá mások munkáját se 
vállalja el szívességből! 

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

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

Kellemes ünnepeket
és boldog újévet kívánunk

minden vásárlónknak és partnerünknek!

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

Az ünnepi finomságokat julmust-
tal, egy vízből, komlóból, malátából 
és fűszerekből készült alkoholmen-
tes üdítővel öblítik le. A gyerekek 
24-én este kapják meg az ajándé-
kot, amit Jultomten, a svéd mikulás 
és egy manó hoz. Reggel a család 
közösen elmegy a templomba, ami 
tele van égő gyertyákkal.

Lettország
A lett gyerekeknek borzasztó jó 
dolga van, hiszen a Mikulás a 
szentestétől számítva tizenkét 
napon keresztül hozza nekik az 
ajándékot. Az északi országban az 
ünnepi menüből nem hiányozhat a 

barna borsó, a rétes, a kolbász és a 
káposzta.

Libanon
A karácsonyi készülődés az ünnep 
előtt egy hónappal elkezdődik. Az 
emberek ilyenkor egy cserépbe 
gabonamagvakat ültetnek, amit 
szenteste a karácsonyi barlang és a 
karácsonyfa köré tesznek ki.

Kenya
Afrikában is karácsonyoznak a 
keresztények. A templomokat 
szalagokkal, virágokkal, zöld 
növényekkel és lufikkal díszítik fel. 
A családok a vacsorát hagyomá-

távol tartani, ha a házi tűzhelyben 
folyamatosan ég a láng. Az „ünne-
pi” hamuval a férfiak jó alaposan 
megszórják a földeket, hogy a 
következő évben bőséges legyen a 
termés. Az asszonyok vaszilopitát, 
egy különleges, díszes kenyérfélét 
sütnek, amibe fémpénzt rejtenek. 
Amelyik családtag megtalálja a 
tésztában az aprót, szerencsés lesz.

Norvégia
A családok egy csészényi zabká-
sát tesznek a pajtába, hogy távol 
tartsák a gonosz szellemeket. A 
feldíszített fenyőt körbetáncolják, 
és közben karácsonyi dalokat 
énekelnek.

Svédország
Karácsonykor a svédek heringet, 
barna babot és tejberizst esznek. 
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Vajon milyen finomságokat rejt a piñata? 
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Ezen a héten elképesztően érzelmes lesz. Az 
ünnepek a felszínre hozzák a legtisztább érzéseit. 
Ilyenkor minden családdal és barátokkal töltött 
perc különös értékkel bír, és mindegyikért rendkí-
vül hálás lesz.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

A nagy ünnepi készülődések közepette szóváltásba 
keveredhet a párjával egy apróság okán. Béküljenek 
ki mielőbb, hogy ne telepedjen rá a rossz hangulat 
az ünnepükre, és közben nyugodjon meg! 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Kedvese észrevette zárkózottságát és aggódni kezdett 
Önért, ami viszont magát kezdte el bosszantani. 
Ha nem akar fasírtot az ünnepi időszakra, akkor 
tisztázza vele a helyzetet, mondja, hogy csak egy kis 
privát szférára vágyik. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Egy komplett ideggóc lesz a héten. Mind fizikálisan, 
mind fejben, de lefoglalja a jövés-menés, a készülődés. 
Bár örül a családjának és a rokonlátogatásoknak, vala-
hogy mégis tehernek érzi, és nem vágyik másra, mint 
egy kis békére és nyugalomra.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Ezen a héten különösen szerencsésnek, sikeresnek 
mondhatja magát a szerelemben. Már csak azért 
is, mert kedvese igyekszik minden terhet levenni a 
válláról, és mert igazi ünnepi hangulatba ringatja 
Önt. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Szép és nyugalmas karácsony elé néznek kedvesével, 
pont olyanra, mint amilyenre tervezte. Mindent 
megtesz azért, hogy romantikusan és meghitten 
töltsék, és nem fog elmaradni a siker!

Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!

„Az ön régi autóüvegese új háttérrel!”

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új esztendőt kívánunk
minden kedves ügyfelünknek!

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

Kellemes karácsonyi ünnepeket,
boldog új esztendőt kívánunk
minden kedves vendégünknek!

Mesz-tor
KAPUTECHNIKA

SZAKÜZLET

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

www.mesz-tor.hu

Békés, boldog karácsonyt
és sikerekben gazdag

új esztendőt kívánunk
mindenkinek!

nyosan a szabad ég alatt, nyílt tűz 
fölött közösen főzik meg.

Ausztrália
Ausztráliában a műfenyőre 
esküsznek, mert az igazi a nagy 
nyári melegben elszáradna. A 
kicsiket és a nagyokat a Mikulás 
ajándékozza meg, akinek a szánját 
stílusosan nyolc fehér kenguru 
húzza. A karácsonyi vacsorát 
mindenki a kertben fogyasztja 
el, majd lemennek a tengerpartra 
fürödni, esetleg játszanak egy házi 
krikettmeccset.
 
Új-Zéland
Új-Zélandon nem csinálnak nagy 
ügyet az ünnepekből. Az emberek 
egyszerűen piknikeznek egyet a 
parkban vagy a tengerparton. A 
kosárba pedig hideg sonkát és ala-
posan behűtött sört pakolnak.
 
Kolumbia
A kolumbiai karácsony december 
7-én, a gyertyácskák napján kezdő-
dik. Ezen az estén a család a háza 
előtt gyertyákat gyújt és karácso-
nyi zenét hallgat. Kilenc nappal 
karácsony előtt az ajándékozás 
estéjén a család közösen imádko-
zik, énekel, és elmesélik Krisztus 
születését. A kis Jézus csak decem-
ber 24-én éjfélkor érkezik meg, 
és leteszi az ajándékokat a fa alá. 
Az ünnepi menü elég változatos, 
de sokan főznek ilyenkor natillát, 

egy tejből és karamellből készült 
édességet valamint buñuelost, egy 
kör alakú, olajban áztatott sajtból 
készülő finomságot.

Mexikó
Bár érezhető az amerikai hatás, de 
a karácsony Mexikóban a legna-

gyobb vallási ünnep. December 
24-e előtt a családok megtartják 
a Posadast, ami Mária és József 
betlehemi életét mutatja be Jézus 
születéséig. Ilyenkor az emberek 
gyertyát gyújtanak, karácsonyi 
dalokat énekelnek és beengedik 
a házukba a vendégeket, akik a 

szállást kereső Máriát és Józsefet 
testesítik meg. December 24-én éj-
jel tizenegy órától a család közösen 
imádkozik, hogy szimbolikusan is 
megtörténjen a születés. Ezután 
megajándékozzák egymást, és szét-
verik a cukorral és csokival töltött 
papírfigurát, a piñatát.
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Megrakták a tüzet, feltették a töltött káposztát

Tartottunk tőle, hogy elfelejtették az ígéretünket, de nem, már vártak! 

A nappali, ahol esténként gyertyával világítanak

Jó helyre került a tricikli

láSzló-takácS kriSztina

A múlt héten listát írattunk a palotavárosi 
erdőben élő Erzsikével és Pityuval. Hívatlanul 
állítottunk oda hozzájuk, hogy a Fehérvár Mé-
diacentrum nevében felajánljuk: megvesszük 
a hozzávalókat, főzzenek maguknak valamit, 
ami kedvükre való. Töltött káposztára esett a 
választás, tizenkét főre fognak főzni, hogy a 
szomszédoknak is jusson.

Francia bagett és tejszínhab

December huszadika, kedd, 
délelőtt tíz óra. Bevásárlólistával a 
kezünkben kanyargunk Kiss Laci 
fotósunkkal az egyik nagyáruház 
polcai között. Mi ketten, a viszony-
lag jómódban élők – fürdőszoba, 
angol wc, miegymás – a kötelező 
káposzta, hús, rizs, pirospapri-
ka kombináción túllépve szinte 
ösztönösen nyúltunk a kávéért. 
No és ha már kávé, mellé tejszín-
hab is dukál, és persze karácsony 
idején a töltött káposzta mellé a 
kívül ropogós, belül omlós francia 
bagett kívánkozik. Tiszta dilisek 
vagyunk, már eleve az alapötlet, 
hogy mi ott az erdőben! Mit is 
keresünk ott? Minek ez nekünk? 
– tettük fel magunknak újra és 

Van, ami az emberbe beleég

újra a kérdést. Ésszerű választ 
nem találva bepakoltuk cégünk 
egyterűjébe a csomagokat, és csak 

juttassuk el az erdőben lakóknak 
azokat a meleg holmikat, amiket 
két nagy szatyorba összekészített. 

egy kis kitérőt tettünk a Tóvárosi 
lakónegyedbe. Két nappal ezelőtt 
érkezett a telefonhívás Kimmel-
nétől, aki ugyan idős és beteges 
is, de szépen kér minket, hogy 

Ugyanígy tett Bozor Józsefné is, 
aki a lapunk múlt heti számában 
megjelent listából a meleg sapkát 
szúrta ki magának, és persze ő is 
megrakott csomaggal várta Nagy 
Zoltán Péter kollégánkat. Kiderült, 
hogy a hölgy Fehérvár valamikori 
rendőrkapitányának, Bozor József-
nek az özvegye, és amikor múlt heti 
lapszámunkban olvasta, hogy az 
erdőben élő emberek egy rendőr-
kutya kölykével osztoznak szerény 
viskójukon, meghatódott: „Aki egy 
rendőrkutyának ad otthont, az rossz 
ember nem lehet!” – vélekedett az 
özvegyasszony.

„Valami nagy nagy tüzet kéne 
rakni”

Déli tizenkettő. József Attila Tél 
című verse jutott eszembe, amikor 
az erdei kunyhók lakói elkezdték 
hordani a fát a bogrács alá. „Valami 
nagy-nagy tüzet kéne rakni / Hisz 
zúzmarás a város, a berek… / Fa-
gyos kamrák kilincsét fölszaggatni 
/ És rakni, adjon sok-sok meleget.” 
Ekkor lépett ki egy másik kuny-
hóból egy viharvert arcú asszony, 
és elégedetlen hanghordozással 
számon kérte tőlünk, hogy nekik 
miért nem hoztunk. „Mivel múlt 
héten arról volt szó, hogy együtt 
főznek, így közösen hoztunk minden-
kinek, tizenkét főre.” – magyaráztuk. 
„Na, akkor mi nem kérünk!” – vágta 
rá a nő, és párját (aki nála kevésbé 
volt barátságtalan hangulatban) 
beküldte a kunyhóba. Közben 
a többiek a rizst főzni kezdték, 
a húst bekeverték, a hagymát 
felaprították, mi pedig felállítottuk 
a bográcsot. Az incidens után már 
arra gondoltam, hogy nem kell ide 
költészet, a fenébe az idealizmus-
sal, hiszen ahogy otthon, itt is van 
rossz szomszéd meg jó szomszéd. 
És valahogy majd csak alakulnak 
a dolgok. Kérdés, hogy hogyan – 
latolgattuk magunk között. Vajon 
ha megfőzik a káposztát, nem lesz 
belőle háború? És mi lesz, ha erre 
még ideállítunk az oroszkrémtortá-
val? Pláne a triciklivel! Ekkor már 

az erdőből kifelé ballagtunk, hogy 
az említett tételeket is a helyszínre 
szállítsuk.

A tricikli

Nem hagyott nyugodni a tény, 
hogy Erzsike, akinek hét éve egy 
agyvérzés miatt a fél keze béna, 
nehezen jár és beszél, nem tud 
kimozdulni az erdőből. Pedig úgy 
szereti ezt a várost, szívesen kijár-
na, de csak háromkerekű triciklin 
tudna közlekedni. Az ember minél 
tapasztaltabb, annál kevésbé 
mer nagyot álmodni. Talán ő sem 
gondolta komolyan, hogy egyszer 
teljesülhet ez a vágya. Igazából én 
sem, de ha már őrültek vagyunk, 
miért ne próbálnánk meg? Nem 
mentem messzire, csak egy olyan 
számot tárcsáztam, amit kívülről 
ismerek: Takács Lajos, a Planning 
and Trading Kft. ügyvezetőjét 
hívtam, aki nem mellesleg az édes-
apám. „Figyelj, mi nem zárkózunk el 
előle, beszéljünk róla!” – hangzott a 
válasz. Így esett, hogy a cég ado-
mányként finanszírozta a triciklit. 
Ehhez járult hozzá a Sütő utcai 
biciklibolt tulajdonosa, Németh 

Zoltán, aki lemondott az üzleti 
nyereségéről, és beszerzési áron 
adta a triciklit, majd furgonjával 
Tökölről egyenesen az erdő szélére 
szállította.

A jó emberek

Délután kettő óra. Két órával ezelőtt 
konfliktushelyzetben hagytuk ott 
a töltött káposztán munkálkodó 
erdőlakókat, és sértettségbe zárkózott 
szomszédaikat. Bizonytalanul száll-
tunk ki az autóból, és csak remélni 
tudtuk, hogy a segítség nem fordul a 
visszájára. Egy fehérvári állatorvossal 
és asszisztensével találkoztunk befelé 
menet. Kiderült, hogy önkéntesen 
jöttek ki az egyik beteg kutyához, de 
csak később tudnak segíteni rajta, 
mert műteni kell a jószágot. Mi is 
elmondtuk, miért jöttünk, mire 
megnyugtattak minket: a káposzta 
szépen rotyog a bográcsban, és béke 
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Ő László János alias Optimus fővezér, fehérvári hajléktalan, erdőlakó. Ha ön okostelefonjára letölti az ingyenes Layar alkalmazást, és beolvassa 
vele ezt a képet, akkor Optimus megmozdul, és üzen Magyarországnak.

A Continus Nova Kft.
keres gyakorlattal rendelkező 

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI 
munkatársat.

Elvárás:
• Mérlegképes könyvelői végzettség 

vállalkozási szakirányon
• Minimum 3 év szakmai tapasztalat
• Számlázási gyakorlat
• Naprakész számviteli és adózási ismeretek
• Felhasználói szintű MS Office programok 

ismerete
• Önálló, precíz, pontos munkavégzés

Fényképes szakmai önéletrajzokat 
bérigény megjelölésével várjuk a 

munkaugy@continusnova.hu e-mail címre. 
Jelentkezési határidő: 2017. január 20.

Pályázati felhívás!

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából:
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi lakáso-
kat piaci alapon adja bérbe:

 1. A pályázó a pályázat benyújtását megelőzően legalább 1 éve folyamatosan Székesfehérvár területén 
bejelentett lakóhellyel, vagy érvényes tartózkodási hellyel rendelkezik (lakcímkártya)

 2. A pályázó munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, nyugdíj-
szerű ellátásban részesül, munkaviszony esetén munkáltatója nem áll felszámolás, adóható-
sági, bírósági végrehajtás alatt (munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, stb.)

 3. A pályázó havi nettó jövedelme egyszemélyes háztartás esetén legalább 100.000,- Ft/hó, egyéb 
esetekben az együttköltöző személyeket figyelembe véve legalább 75.000,- Ft/hó/fő (nyilatkozat 
az együttköltözőkről, jövedelemigazolások)

 4. A pályázó és/vagy a vele együttköltözni szándékozó Székesfehérváron az elmúlt 5 évben nem volt ön-
kormányzati tulajdonú lakás jogcím nélküli lakáshasználója (nyilatkozat)

 5. A pályázónak és/vagy a vele együttköltözni szándékozónak Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított gazdasági társa-
ság (különösen: SZÉPHŐ Zrt., Székesfehérvár Városgondnoksága Kft., Fejérvíz Zrt. mint közszolgáltatók) 
felé esedékes tartozása nincs (nyilatkozat)

 6. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó (az együttköltözni szándékozókat is figyelembe véve) az 
igazolt havi nettó összjövedelem 30 %-ánál nagyobb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.

 7. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó a pályázat benyújtásához képest egy éven belül piaci bér-
lakás-pályázaton a Gazdasági Szakbizottság döntése szerint nyertes ajánlatot tett, de a bérleti 
szerződést önhibájából nem kötötte meg.  

 8. A nyertes pályázó és a vele együttköltözni szándékozó nagykorú, székesfehérvári bejelentett la-
kóhellyel rendelkező személy 90 napnál nem régebbi adóigazolással köteles igazolni azt, hogy 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője, mint helyi adóhatóság felé adótartozása nincs.

 9. Amennyiben a nyertes pályázó a pályázat elbírálásának időpontjában Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő valamely bérlakás bérlője, a lakásbérleti szer-
ződés megkötésének feltétele, hogy a meglévő bérleti szerződését a bérlő felmondja és a lakást 
a tulajdonos birtokába adja.

10. Pályázó 25.000,- Ft pályázati biztosíték megfizetésére köteles, amelyet a Székesfehérvári Vá-
rosfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Raiffeisen Bank Zrt. székesfehérvári fiókjánál veze-
tett 12023008-01131183-00100001 számú számlájára kell
- átutalni, 
- bármely Raiffeisen Bankfiókban, készpénzben befizetni. 

Pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről 
letölthető: http://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati_kiirasok

További részletek a www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.

Alapterület

53 m2

49 m2

Szobaszám

2
2

Komfortfokozat

összkomfortos
összkomfortos

Költségelvű lakbér 
- induló ár (Ft/hó)

35.775,-
26.950,-

Cím

Jankovich F. utca 2. fsz/1.
Tolnai utca 14. 4/1.

van. Úgy döntöttek, csatlakoznak 
hozzánk. Együtt indultunk neki egy 
nagy halom palacsintával – amit Kiss 
Laci felesége, Ancsa sütött – egy szép 
nagy tortával, amit a Krém Cukrászda 
ajándékozott, és persze a triciklivel. 
Egyre többen vannak a fák árnyé-
kában megbúvó kunyhók között, 
és a bogrács körül nagy műgonddal 
serénykedik egy ápolónő, aki férjével 
együtt évek óta jár ide, hogy ki-
sebb-nagyobb szolgálatot tegyen az itt 
lakók életkörülményeinek javítására. 
Kiderült, hogy a férfi évekig élt a 
fehérvári vasútállomáson, és csak 
nagyon nehezen, erős hittel tudott 
megkapaszkodni és visszatalálni a 
mi hétköznapi életünkbe: „Idejártam 
horgászni, akkor ismerkedtem meg az 
itteniekkel, és keresztényként úgy érzem, 
kötelességem segíteni, amivel tudok.”

Mi a karácsony?

Azt mondják, a pénz nem minden, 
és azt is, hogy a boldogságot nem le-
het megvásárolni. Ez igaz. De mi van 
akkor, ha valakinek olyan vágya van, 
amit pénz hozzáadása nélkül nem le-
het megvalósítani? Tolom a triciklit, 
a szívem majd kiugrik, kicsit félek is, 
vajon jól tesszük-e, mi lesz most? Az 
ötvenhárom éves Erzsike – mintha 
megérezte volna – éppen akkor 
fordult az út felé, amikor a viskók-
hoz értem. Ez az a pillanat, amit 
nem lehet leírni, de ami az emberbe 
beleég. Az a meglepettség, az a tiszta 
öröm, azok a könnyek kikénysze-
rítették, hogy teljesen kilépjek a 

komfortzónámból, és levetkőzve a 
kosztól, baktériumoktól és minden 
egyébtől való félelmemet, teljes szí-
vemből megöleljem Erzsikét. Furcsa 
karácsony ez: valami nagyon mély és 
nagyon igaz jutott ide, ebbe a legsze-
gényebb, legreménytelenebb helyre. 
A jó ég tudja miért, talán az ima, 
talán az összefogás, talán a kettő 

együttes hatására, de abból a bog-
rácsban rotyogó töltött káposztából 
valami sokkal több lett. Persze nem 
vagyunk szentek, és az is tény, hogy 
otthon karácsonykor szépen díszített 
asztalnál több fogásos vacsorát 
fogunk enni. Az igazi ajándék mégis 
az a megmagyarázhatatlan harmónia 
volt, ott kinn az erdőben. Mert még 

a „morcos”szomszédok is elfogad-
tak egy tál ételt, és végül jó szívvel 
búcsúztunk. Hogy megyünk-e még 
ki az erdőbe? Nem tudom. Lélekben 
még ott vagyok, és karácsonynak 
éjszakáján is ott leszek, mint az egy-
szeri pásztor, aki az istállóban találta 
meg a reményt a többre, a jóra, a 
szavakkal le nem írhatóra.
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Adventi hangverseny és disznóvágás
Programok december 23-tól január 1-ig

szabó Petra

December 23.
Ünnepváró adventi hangverseny
17.30, Velence, Szent István király 
római katolikus templom
A velencei Zene-Tér Egyesület Ca-
noras Kamarakórusának ünnepvá-
ró adventi hangversenye.

The Bluesberry Band feat. MuckF
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Búcsú a 2016-os évtől.

December 31.
Disznóvágás
8 óra, Velence, Velence Korzó
A helyszínen a perzseléstől kezdve 
láthatók a folyamatok. Lesz pálin-
ka, bor, hurka, kolbász, nagymama 
fánksütödéje, muzsikaszó.

32. szilveszteri pezsgőfutás
9 óra, Agárd, VVSI
A több mint harmincéves múltra 
visszatekintő sportesemény idén újra 
a régi helyszínen, a felújított VVSI-
sporttelepen kerül megrendezésre.

Január 1.
Közönségkorcsolya
17 óra, Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok
Este 8 óráig újra megnyitja kapuit 
a sportolni vágyók előtt az ifj. Ocs-
kay Gábor Jégcsarnok.

Gyereksarok

A Barátság mozi műsora

A Vörösmarty Színház műsora

Látogatható kiállítások

Karácsonyi ajándékkészítés és 
diafilmvetítés
December 23. 10 óra, december 24. 9 
óra, Koronás Park
Kézművesajándék-műhely: díszek, 
ajtókoszorúk, képeslapok, apró 
ajándékok készítése.

Újévi szerencsehozó kézműves 
foglalkozás
December 27., 28., 29. és 30. 10 óra, 
december 31. 9 óra, Koronás Park
Maszkok, álarcok, különböző party-
kellékek, dekorációk készítése.

Halj már meg!
December 27. 18 óra
Magyar vígjáték.

Hóesés Barcelonában
December 23. és 27. 20 óra
Feliratos spanyol vígjáték.

Én, Daniel Blake
December 23. 18 óra
Feliratos angol-francia filmdráma.

Vaiana
December 24. 14 óra, december 
29. 16 óra
Magyarul beszélő amerikai családi 
animációs film.

Zsivány Egyes
December 24. 16 óra, december 
31. 20.15
Magyarul beszélő amerikai sci-fi.

Kaliforniai álom
December 29. és 31. 18 óra, decem-
ber 30. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai roman-
tikus film.

A fegyvertelen katona
December 29. 20.15
Magyarul beszélő ausztrál-ameri-
kai film.

Teljesen idegenek
December 30. 18 óra
Olasz vígjáték.

Szutyok
December 27. 19 óra, Kozák 
András Stúdió

Makrancos évszakok
December 28. 11 és 15 óra, 
Pelikán Kamaraszínház

Anconai szerelmesek
December 28. 15 és 19 óra, 
Nagyszínpad

Sentimento – Feke Pál akusztikus 
koncertje
December 29. 19 óra, Nagy-
színpad

A Herner Ferike faterja
December 30. 19 óra, Kozák 
András Stúdió

Balfácánt vacsorára!
December 30. 19 óra, Nagy-
színpad

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

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

Meztelenül
Csók István Képtár
Válogatás a Szent István Király Múzeum aktművei-
ből. Látogatható december 30-ig.

A kulturális örökségünk Perei Zoltán fametszetein
A Szabadművelődés Háza
A bemutatott képek Arató Antal és Majoros Pál 
gyűjteményéből valók. A kiállítás december 31-ig 
látogatható.

Közép-dunántúli Nép- és Iparművészeti Regionális 
Kiállítás
Fejér Megyei Művelődési Központ – Művészetek 
Háza
A kiállítás megtekinthető december 31-ig az intéz-
mény nyitvatartási ideje alatt, 10-től 18 óráig.

Puskás Ferenc 10
Szent István Király Múzeum Megyeház u. 17. szám 
alatti épülete
A „Puskás Ferenc 10” című tárlaton a felbecsülhe-
tetlen eszmei értékű tárgyak között megtalálhatók 
például a „Száguldó őrnagy” érmei, elismerései, me-
zei is. A kiállítás megtekinthető január 8-ig, keddtől 
vasárnapig 10-től 18 óráig.

Kincsek és titkok
Szent István Király Múzeum, Fő utca 6. (Rend-
ház, Díszterem)
A kiállítás részét képezi többek között a nagy-
szentmiklósi kincs, a bécsi szablya és a prágai 
Szent István-kard. A kiállítás megtekinthető 
január 15-ig, hétfő kivételével naponta 10-től 18 
óráig.

Életképek a hazatérések korából
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
Gáspár Attila-emlékkiállítás, a Fehérvári Ha-
gyományőrző Íjászegyesület és a Borostyánkő 
Hagyományőrző Egyesület közös kiállítása. Meg-
tekinthető: január 27-ig.

Bagolysereg
Aranybulla Könyvtár Alapítvány olvasóterme
Kiállítás F. Dőry Magdolna Radnóti-díjas vers-
mondó téli bagolyfiguráiból. A tárlat megtekint-
hető január 31-ig.

Képpárok – Székesfehérvár 2016
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Vékás Magdolna fotótárlata. Megtekinthető feb-
ruár 5-ig, keddtől vasárnapig 10-től 18 óráig.



13közéleti hetilap FehérVáregészség

látrányi viktória

Már karácsony előtt illik odafigyelni arra, 
hogy az ünnep biztonságban teljen. Hajlamo-
sak vagyunk ilyenkor csak a vidám dolgokra 
gondolni, nem árt azonban felkészülni arra is, 
hogy bármi közbejöhet. Hova fordulhatunk, ha 
beteg lesz a gyerek, ha megfájdul a fogunk, ha 
elfogyott a gyógyszerünk?

December 23-án és december 30-
án összevont városi rendelés lesz 
Székesfehérváron, így ha orvoshoz 
kell fordulnunk, akkor a Seregé-
lyesi úti Orvosok Házát kell, hogy 
felkeressük. Az orvosi ügyelet 
tekintetében nincs változás, hiszen 
karácsonykor felnőtt illetve gyer-
mekorvosi ügyeletet is tartanak. 
Az azt követő napokban a meg-
szokott helyszíneken és rendelési 

Hova fordulhatunk ünnepek alatt, ha baj van?

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

ÉRTÉKEK, HELYBEN.

A FehérVár mindenkinek jár!

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

A fenti mondatot szó szerint gondolja lapunk szerkesztősége, hi-
szen a legfontosabb számunkra, hogy aktuális információval lássuk 
el  a városban élőket. E cél érdekében minden héten 47 000 Fehér-
Vár magazin kerül ki a nyomdából, hogy terjesztőink segítségével 
péntekre minden postaládában, gyűjtőedényben ott legyen. Aki csak 
szombaton vagy vasárnap jut hozzá a laphoz, nem csupán a híreket 
kapja meg késve, de lemaradhat a hétvégi programokról is, amiket 
hétről hétre Önöknek ajánlunk. Fontos számunkra, hogy a FehérVár 
magazin minden háztartásba eljusson, ezért ha környezetükben azt  
tapasztalják, hogy késve vagy egyáltalán nem kapják meg az újságot, 
jelezzék azt szerkesztőségünknek!

Ha nem, vagy késve kézbesítik az újságot, jelentse be!
 06-22-502-663
 terjesztes@fmc.hu

Rendszeres elfoglaltságot jelentő munkához, 
reklámkiadványok illetve ingyenes 

megjelenésű kiadványok terjesztéséhez 
keresünk munkatársakat.

Jelentkezés sms -ben a 06 70 778 54 51-es
telefonszámon vagy e-mailben

az ellenorzes@privatposta.hu címen.

Mi van a házi patikában?

Jó, ha időben ellenőrizzük a házi 
patikánkat: minek járt le a szavatos-
sága, van-e megfelelő mennyiségű 
fájdalom- és lázcsillapító, ragtapasz, 
fertőtlenítő, géz és az égési sérülések 
ellátására alkalmas készítmény. A 
krónikus betegeknek szintén érdemes 
odafigyelniük arra, hogy minden 
szükséges gyógyszerrel rendelkez-
zenek. Sokaknak kell folyamatosan 
gyógyszert szedniük, előfordulhat 
azonban, hogy a nagy rohanásban 
elfelejtik azt felíratni, kiváltani. A 
cukorbetegek nem mindig figyelnek 
például arra, hogy legyen otthon 
elem a vércukormérőbe.

Mozgásban az év végén is
Az egészséges életmódot és a rendszeres testmozgást az idei futballfesztiválon is nép-
szerűsítik. Östör Annamária egészségügyi és sporttanácsnok lapunknak elmondta, hogy 
kiegészítő és ingyenesen kipróbálható fitneszprogramokkal várják az érdeklődőket a 
VOK színháztermében a torna idején. December 27-én Vidovics Hajni tart köredzést 
15 órától. Ezt követően a gymsticket is kipróbálhatják az érdeklődők negyed öttől 
Vinczencz Szilvia közreműködésével. Fél hattól gerinctréninget tart Bártfai Ági. Decem-
ber 28-án lesz köredzés és gymstick, fél hattól zumbázni lehet Dancs Évivel. December 
29-én köredzéssel indul a délután, negyed öttől jóga lesz Szűcs Dorinával, fél hattól 
gerinctréning. A foglalkozások hatvan percesek. Matracot mindenki vigyen magával!
A focigáláról részletesen lapunk 14. oldalán olvashat!

Klasszikus karácsonyi balesetek

Ide tartozik az égési sérülés. Az égett 
területet legalább tíz percig kell 
hideg víz alá tartani, de nagyobb 
felületű égés esetén mindenképpen 
menjünk orvoshoz, a fertőzés veszé-
lye miatt ezt ne halogassuk! Gyakran 
fordul elő a fenyőállítás során is 
baleset. Nem árt, ha még az ünnepek 
előtt átnézzük a fafaragáshoz 
használt eszközöket. Lehetnek kisebb 
vágások, karcolások, de ha tenye-
rünkön vagy kézhátunkon mélyebb a 
sérülés, keressünk fel orvost, ugyanis 
ott futnak az erek, idegek, inak, me-
lyek fertőződése később komolyabb 
gondokhoz vezethet.

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályá-
zatot hirdet a tulajdonát képező Székesfehérvár belterület, Móri 
út 8. szám alatti 4100/2 hrsz alatt nyilvántartott 1954 m² területű 
kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésére. 

A részletes pályázati kiírás átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfe-
hérvár, Városház tér 1. II. em. 62. irodában, tel: 22/537-121) hétfőtől 
csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. január 9. (hétfő) 16.00 óra

időben fogadják a pácienseket. A 
fogorvosi ügyelet december 23-a és 
január 1-je között a Seregélyesi úti 
Orvosok Házában kereshető fel 8 
és 14 óra között. 
A gyógyszertárakban december 
24-én a szombati napra vonatkozó 
nyitvatartási rend lesz érvényben. 
December 25-én és 26-án a gyógy-
szertárak a működési engedé-
lyükben rögzített, munkaszüneti 
napra vonatkozó előírásoknak 
megfelelően látnak el ügyeleti, 
készenléti szolgálatot. Székesfe-
hérváron ezt a József utca 2. szám 
alatt található gyógyszertár látja el 
évek óta. A nyitvatartási időn túl a 
gyógyszertári ügyelet az országban 
mindenütt folyamatosan biztosítva 
lesz. A gyógyszertárak bejáratánál 
jól látható helyen és jól olvasható 

módon jelzik a nyitvatartási rendet 
mindenütt, valamint az elérhetősé-
get, és azt is, hogy hol van a legkö-

zelebbi folyamatosan nyitva tartó 
vagy készenléti, ügyeleti szolgálatot 
teljesítő közforgalmú gyógyszertár.
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Négynapos focifieszta

Üvöltés a Csendes-óceánon Negyven bajnoki cím a termés

Mozgalmas jelenetekben idén sem lesz hiány a VOK parkettjén

SoMoS zoltán

Üvöltő hatvanas üvöltő negyvenesekkel Volt miért és kinek gratulálnia Hirt Károly ARAK-elnöknek

néMeth kriSztián

SoMoS zoltán

néMeth kriSztián

Szép hagyomány lett a Videoton Baráti Kör ün-
nepek közötti kispályáslabdarúgó-tornájából: 
ma már több száz játékost mozgató négynapos 
programdömpinget jelent. Középpontban 
természetesen a focival!

Juhász László önkormányzati képvi-
selő, a tornát szervező VBKE egyik 
vezetője évek óta kiemelt jelentőséget 
tulajdonít annak, hogy az elcsa-
tolt országrészekből is érkezzenek 
csapatok az év végi teremfocigálára. 
Ahogy ő fogalmazott: öt országból, de 
egy nemzetből jönnek a résztvevők, 
hiszen Kárpátalja, Délvidék, Erdély 
és Felvidék képviselői is itt lesznek 
a VOK-ban. Sőt jön egy együttes 
Lengyelországból is, valóban nemzet-
közi lesz tehát a több tornát is magába 
foglaló négynapos esemény. 
Amely december 27-én az öregfiúk 
kupájával indul, erre tizenkét csapat 
nevezett. A harmincnégy éves alsó 
korhatár azt jelenti, hogy sokan lesz-
nek, akik korábban is jártak vagy akár 
nyertek az év végi gálán, csak közben 
elrepült az idő... 
Egy nappal később megkezdődik a 
huszonnégy csapatos Masterplast-ku-
pa, mely ebben az időszakban talán 
a legerősebb mezőnyt felvonultató 
teremtorna az országban. December 
30-án este lesz a döntője, addig pedig 
rendeznek még női foci- valamint 

Új-Zéland partjaitól délre, immár a kilencedik 
helyen hajózik Fa Nándor a Vendée Globe vi-
torlás földkerülő versenyen. Hajójával, a Spirit 
of Hungary-vel fél távnál jár. A huszonkilenc 
indulóból húszan vannak még versenyben.

„A hajó megtorpan egy hullámban, 
én a fülemmel fogom fel az ütközést a 
térképasztal hátulján. Elszakad a cér-
na, ordítok, ami a torkomon kifér. Úgy 
lüktet a fülem, mint birkózókoromban, 
amikor eltörték.” 
Fa Nándor hajónaplójának bejegy-
zése a legkritikusabb helyzet után 
született. December 20-ra virradó 
éjszaka óriási viharba került a 
Spirit of Hungary, az „üvöltő negy-
venesek”, azaz a negyvenedik szé-
lességi fok 60-70 km/h-s vad szelei 
„megfektették a hajót”. A sötétség-
ben hosszú időn keresztül tartott a 

Az Alba Regia Atlétikai Klub hagyományos 
évzáró ünnepségén bajnoki címeket, érmeket 
szerző versenyzők tucatjait köszönthették, 
hiszen a tavalyinál is eredményesebb esztendőt 
zárt a fehérvári egyesület. Idén negyven baj-
noki címet és több mint száz dobogós helyezést 
értek el az ARAK atlétái.

A legkisebbektől a felnőtt ver-
senyzőkig, edzőktől klubvezetőkig 
mindenki hivatalos volt az ARAK 
hagyományos karácsonyi ün-
nepségére a Regionális Atlétikai 
Központba, melynek keretében 
értékelték az évet és jutalmazták a 
legjobbakat. 
„Kinőttük a létesítményt, kimondhat-
juk, hogy szépen lassan a minőség felé 
kell elmennünk. Az eddigi eredmények 

Mi ez a varázs?

Jó másfél hónapja nyílt az eddigi legizgal-
masabb fejezet az életemben: a Fehérvár 
Médiacentrum sportszerkesztője lettem. 
Gyermekkoromban a „szent” pártatlanság 
jegyében közvetítettem a gombfocimecs-
cseimet, ugyanúgy szorítottam – mostani 
lakhelyem szülöttéért – Fischer Pálért a 
Honvédban, mint a Videotonban Mitring 
Istvánért.
Fehérvárra kerülve persze igyekeztem a 
hazaiakkal szimpatizálni – nem mintha 
ez nehezemre esett volna. Aztán jöttek a 
meglepetések…
Fülig ért a szám, amikor Hajduch Csengéék 
gáláztak a Michalovce ellen. (Lehet, hogy 
a fehérvári kézisek szülővárosom csapatát, 
az Érdet is kitömik?) Szarvast még nem 
utáltam úgy, mint a Chalon kosárlabdacsa-
pat – amúgy szupercuki – kabalafiguráját, 
aki révületben őrjöngött, amikor Lórántékat 
„hazavágták”. A hokisok Znojmo elleni 
parádéja élményszámba ment, és... És még 
hosszasan sorolhatnám, hogyan hatott rám 
a hely varázsa.
Biztos vagyok benne, hogy a székesfe-
hérvári olvasók, sportolók, szurkolók jól 
tudják, mi ez a varázs. Márpedig ha tudják, 
soha ne feledjék!
Hát így történt, hogy reggelente immár ma-
gaménak vallom a vasútállomáson zengő 
„gépnéni” felhívását (mit felhívását, kiáltá-
sát): „Székesfehérvár! Székesfehérvár!
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gyerektornát is a VOK-ban. Összesen 
hatvankét csapatban rúgják majd a 
labdát a lányok és fiúk, közben a vál-
lalkozó kedvű látogatók ketrecfociban 
is összemérhetik tudásukat, naponta 
különböző korcsoportokban. 
„Profik és amatőrök, öregfiúk és fanatiku-
sok egyaránt pályán lesznek!” – jellemez-
te tömören a futballfesztivál mezőnyét 
Juhász László. Nem maradhatnak el a 
megszokott gálameccsek sem közéleti 

szereplőkkel, a város sportolóival, 
neves vendégekkel. Pingpong, csocsó, 
X-box, tombola: rengeteg formában le-
het még nyerni a karácsony utáni négy 
napban. Aki pedig fitneszprogramra 
vágyik (vagy ha úgy tetszik, a pályán 
szereplő játékosok kísérőjeként nem 
csupán meccsnézéssel és szurkolással 
töltené az időt…), szintén talál kedvére 
valót, erről lapunk 13. oldalán írunk 
részletesebben.

is igen szépek, de lehet még javulni, a 
minőségi munka és a szakmai koncep-
ciónk is efelé visz minket.” – jelentet-
te ki Hirt Károly, az ARAK elnöke. 
Hogy valóban kiválóak az eredmé-
nyek, azt a számok is igazolják: 
„Tavaly huszonhét, idén már negy-
ven magyar bajnoki címet szerez-
tünk. Nyolcvan tavalyi dobogós 
helyezés után idén százöt ez a szám. 
A létszám is nőtt, már több mint 
négyszáz igazolt versenyzőnk van. 
Tizenkét válogatott sportolónk van, 
és az utánpótlás világeseményeken 
is rendre megmutattuk magunkat. A 
felnőtt Európa-bajnokság és az olim-
pia még ARAK-atléták nélkül zajlott, 
de úgy gondolom, belátható időn 
belül ez is megváltozik!” – tekin-
tett vissza és előre is az egyesület 
elnöke. 
  

harc az elemekkel és a vitorlákkal. 
Amikor már úgy tűnt, alábbhagy a 
vihar, megint feléledt – ekkor „sza-
kadt el a cérna”. Így érkezett meg 
a Csendes-óceánra Fa Nándor – de 
a hajóval és kapitányával minden 
rendben.
A baj nem is feltétlenül a víz fölül 
érkezik: Thomas Ruyant hajójának 
orra rejtélyes tárgynak ütközve 
eltörött. Meglehet, hogy egy vízben 
úszó konténer vetett véget a francia 
versenyének, akinek végül sikerült 
kikötnie Új-Zélandon. Eddig kilen-
cen adták fel a küzdelmet, húszan 
még versenyben vannak.
Fa Nándor negyvenhat nap után 
már a kilencedik helyen áll. 1993-
ban a legjobb nem franciaként az 
ötödik helyen ért célba, ebben a 
tekintetben most második a brit 
Alex Thompson mögött.
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Méltón zárta az évet az Alba Fehérvár 

Brandon Taylor kis ember volt a nagyok között, de így is vezérként játszott

A Znojmo ellen igen hatékony volt a fehérvári támadógépezet

SoMoS zoltán

Indul a hokibuli
tóth Dániel

Szombaton ugyan elvesztette hazai veretlen-
ségét a kosárlabda-bajnokságban az Alba, 
de szerda este javítani tudott, és a FIBA 
Európa-kupában megverte a Pardubicét. Ezzel 
vezetik csoportjukat Lóránték.

A Körmendtől elszenvedett ve-
reség a játék képe alapján első-
sorban koncentrációs tényezőkre 
volt visszavezethető, sok esélyt 
adott remekül dobó ellenfelének 
az Alba. Kár érte, mert így nem 
sikerült elhúzni a vasiaktól, de je-
gyezzük azért fel, hogy az évet baj-
noki listavezetőként zárja Dzunics 
Braniszlav csapata. Amely aztán 
szerda este az európai kupában 
bizonyította, tud tanulni hibáiból. 
Mert a cseh Pardubice ellen 
eleinte elkövette ugyanazokat 
a figyelmetlenségeket az Alba, 
mint szombaton, el is húztak a 
magas csapattal érkező vendégek. 
Csak az irányítójuk volt két méter 
alatti, ki is használták a magas-
sági fölényt a palánk alatt. De 
ahhoz, hogy tizenhéttel előrébb 
tartsanak, kellett a hazaiak puha 
védekezése is.
Aztán az első negyedben dobott 
tizenkét pontjánál hússzal(!) szer-
zett többet az Alba a másodikban, 
mert végre egyéni extrák kerültek 

Kilenc mérkőzés, tizenhét pont. Ez a Fehérvár 
AV19 decemberi mérlege. Benoit Laporte 
együttese napról napra jobban teljesít, így jó 
formában várhatja a jövő heti budapesti Winter 
Classicot.

Magára talált a Fehérvár AV19. 
Nem túl bátor kijelentés ez, főleg, 
ha megnézzük az együttes decem-
beri mérlegét. A magyar EBEL-csa-
pat az év utolsó hónapjában eddig 
kilenc mérkőzést tudhat a háta 
mögött, ezeken tizenhét pontot sze-
dett össze. Legutóbbi hét meccsén 
egyaránt pontot szerzett, köztük a 
tabella éllovasa, a Bécs valamint a 
címvédő Salzburg ellen is. Leg-
utóbb kedden az Orli Znojmot 
győzte le a gárda hazai jégen 5-3-ra 
úgy, hogy a mesterhármasig jutó 
Thomas Beauregard vezényletével 
négy gólt lőtt a második harmad-
ban, ellentmondást nem tűrő 
hokival.
A formát és a mutatott játékot 
elnézve azt mondhatjuk, hogy a 
Fehérvár jelen pillanatban bárme-
lyik riválisát képes „elkapni”, amire 
szükség is lesz az alapszakaszból 
hátralévő tizenegy találkozón. A 
jelenleg a kilencedik helyen álló 
csapatot hét pont választja el a 
felsőházi rájátszást jelentő hatodik 
helytől, így fontos lenne, hogy az 
ünnepek alatt is szállítsák a győzel-
meket a fehérváriak.
Márpedig unatkozni nem fognak 

Winter Classic 
a Városligetben

december 28. 20 óra:
Fehérvár AV19 – Red Bull Salzburg

december 30. 20 óra:
Fehérvár AV19 – Klagenfurt
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Benoit Laporte legényei! December 
26-án a Linz otthonában vizitálnak, 
majd kezdetét veszi a „Karácsonyi 
hokibuli – Winter Classic a Város-
ligetben”. A háromnapos rendez-
vényen több utánpótlástornát is 
lebonyolítanak, lesz női válogatott 

mérkőzés, MOL Liga-találkozók, de 
a csúcspont egyértelműen a Fehér-
vár AV19 szerdai és pénteki, Red 
Bull Salzburg és Klagenfurt elleni 
EBEL-mérkőzései.
A két osztrák együttessel már 2013-
ban is összemérte erejét a Fehérvár 

Vajdahunyad vára lábánál. Az 
akkori keretből Hetényi Zoltán, 
Orbán Attila, Szirányi Bence és 
Andrew Sarauer maradtak hír-
mondónak. Ők négyen mind a 
Salzburg 6-3-as legyőzésénél, mind 
a KAC ellen hosszabbításban 3-2-re 
elveszített találkozón jégre léptek. 
Közülük Orbán sérüléssel bajlódik, 
de van rá esély, hogy játszhat már 
a jövő héten: „Szerintem a szurko-
lóknak fontosabb a helyszín, mint 
nekünk, játékosoknak. Én a meccs 
hevében inkább a játékra koncentrálok. 
Persze azért ez egy különleges rendez-
vény lesz. 2013-ban is sokan látogat-
tak ki a nyitott pályás találkozókra, 
gondolom, ebben a kitűnő helyszín 
is közrejátszik. Idén is sok nézőre és 
jó hangulatra számítok. Bár jelenleg 
még vannak gondok a vállammal, de 
nagyon remélem, hogy játszhatok a 
két mérkőzésen, és nyerni fogunk!” 
– mondta a huszonhat esztendős 
hátvéd.
A fehérváriaknak tehát elkél majd 
a buzdítás, így aki csak teheti, láto-
gasson el az idei év egyik legjobban 
várt hokicsemegéjére!

elő támadásban, főleg az extázisba 
jövő Lóránt Pétertől. Pedig nem 
kímélték a védők az Alba kapitá-
nyát, aki egy tucat pontnál járt, 
amikor egy betörésnél a szemöldö-
ke is felrepedt, olyat kapott… 
Megzavarodott a Pardubice, Ed-
wards úgy szerezte meg a vezetést, 

hogy egy alapvonali bedobást 
egyszerűen elvett a csehektől. 
Kosárváltással indult a harmadik 
negyed, eleinte itt is, ott is minden 
bement, de aztán Edwards eladott 
labdáiból a csehek vittek végig 
akciókat centerkosarakig. Főleg 
Švrdlík lépett be jó üteműen, Ló-

ránt ellenben megmutatta, milyen, 
ha egy center kintről is jól céloz. 
Taylor remek beindulásai jókor 
jöttek, a kis irányítónak Keller is 
segített, egy felperdülő labdáját 
elemi erővel húzta a gyűrűbe. 
Közben a Pardubice is gyűjtögette 
a pontokat, James Farral ellenben 
nem tudtak mit kezdeni a csehek. 
Az amerikai center a 30. percben 
tíz pont, tíz lepattanós dupla-dup-
lánál járt, nagy kár, hogy az utolsó 
percen belül kiejtette ziccerben a 
labdát, mert ebből Autrey triplát 
dobott, így nem nyolccal, csak 
hárommal vezetett az Alba a 
negyedik negyed előtt. Rengeteg 
esélyt hagyott veszni a Fehérvár, 
de 2:25-tel a vége előtt végre 
befejezett egy lerohanást Shepard. 
Hihetetlen jeleneteket láttunk, 
egymás hibáiból éltek a csapatok, 
Farr zsákolása is egy cseh eladott 
labdából következett – a két 
együttes összesen ötvennél járt. 
Hatpontos vezetésnél mentünk 
bele az utolsó percbe. A meccs 
egyik legjobbja, Farr pöcizett, 
majd zsákolt, eldöntve a meccset. 
Borzasztó kezdés után jött vissza 
és nyert 84-78-ra az Alba, ezzel két 
forduló után pontelőnnyel vezeti 
csoportját a FIBA Európa-kupá-
ban, egyben méltón zárta a sikeres 
2016-os évet.
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21:00-22:00    J. A. M Showband
22:00-22:30    OneDay
22:35-23:30    J. A. M Showband
23:30-00:00   TAKÁCS NIKOLAS
00:00-00:05   Újévi köszöntő és tűzijáték         
00:05-01:00    J. A. M Showband
01:00-03:00    Dj. Zsiráf

Székesfehérvár, Zichy színpad

Boldog új esztendőt kívánunk!

2016. december 31.

www.fehervariprogram.hu
www.szekesfehervar.hu
www.facebook.com/fehervariprogram


