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Boldog, békés karácsonyt kívánunk!
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

Videózzon az újságból!
Megszületett az első videós cím-
lapunk! Ennek elindításához nem 
kell mást tenni, mint letölteni az 
ingyenes Layar alkalmazást. Ezt 
követően kattintson az applikáció 
ikonjára, tartsa a telefont a címlap 
fölé úgy, mintha le szeretné fény-
képezni azt. Nyomjon rá a látott 
képre, és már indul is a videó!

Indítsa el a videót, amelyben a címlapon szereplő gyerekek karácsonyi dalt énekelnek. Ezzel kívánunk minden olvasónknak áldott ünnepeket!
Köszönjük a szép előadást a Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 3. É osztályos tanulóinak: Borsányi Zarának, 

Migovicz Brigittának, Horváth Larának, Venczel Zsuzsának és Szabó Dorlának. Felkészítőtanáruk: Feke Mariann.
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Útfelújítás és uszodafejlesztés Elkészült a Pozsonyi út alsó szakasza

Hatvanöt új rendőrautó

Régóta várt felújítás ért véget
Szolgálatba állt Fejér megye hatvanöt új rendőrautója. Minden kapitányság kap belőle, Székesfe-
hérvár tizennyolcat. A gépjárműpark átlagéletkora a beruházással hétről öt évre csökkent.     N. R.

Szabó MiklóS bence bácSkai GerGely

Az idei utolsó közgyűlését tartotta december 
15-én Székesfehérvár képviselő-testülete. 
Számtalan kérdésben egyeztettek ezúttal is a 
városatyák. 

A testület jobb- és baloldala egy-egy 
politikai felvetésének megtárgyalását 
követően a napirendek között dön-
töttek a képviselők többek között ar-
ról, hogy 1,7 milliárd forint értékben 
újít fel a jövőben fehérvári utakat 
a Városgondnokság, az Óbudai 
Egyetem Alba Regia Műszaki Karán 

Határidőre elkészült a Pozsonyi út alsó szakaszának 
teljes felújítása a Berényi út és a Fiskális út között.  

A mintegy két hónapig tartó mun-
ka során a Berényi és a Fiskális út 
között újították fel az út és egyes 
járdaszakaszok aszfaltburkola-
tát, cserélték az aknafedlapokat, 
szegélyt építettek és kiépítették a 
hiányzó járdaszakaszokat, valamint 
burkolati jeleket festettek.
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Középpontban a lakók véleménye

Digitalizációs kihívások Ingyenes a parkolás 
az ünnepek alatt

DáviD renáta

Folytatódik a Saára Gyula-program: további 
járdák és parkolók újulnak meg, jövőre új 
köntöst ölt a III. Béla tér és a Jávor Ottó tér is. 
Lakossági fórumot tartott Kovács Béla Sándor, 
a 2. számú választókörzet önkormányzati 
képviselője.

A körzetben élők több kérdéssel 
fordultak a terület önkormányzati 
képviselőjéhez illetve Cser-Pal-
kovics András polgármesterhez. 
Szóba került az utak zsúfoltsága, a 
parkolók bővítése, de a Liget sori 
felújítás is, ahol előreláthatólag 

Közel tizenkétmillió forinttal támogatja az Arconic Alapítvány az 
Echo Innovációs Műhelyt és az Alba Innovárt. A pénznek köszön-
hetően közel ötezer fiatalt készítenek majd fel a huszonegyedik 
század digitális kihívásaira, miközben játékos módon igyekeznek a 
9-10. osztályos diákok figyelmét a műszaki területekre irányítani.

A digitális élményközpont az Echo Innovációs Mű-
hellyel közösen kapta a pénzt. Eszközfejlesztésre és 
tréningekre is jut belőle. Emellett tanárok is kapnak 
majd módszertani tréninget. 
Az Alba Innovár szeptember óta várja a fehérvári 
diákokat, havonta ötszáz fiatal részesül élmény-
szerű oktatásban. Ezek a rendhagyó tanórák a 
pályaválasztás szempontjából fontosak lehetnek a 
későbbiekben. Az Alba Innovár az önkormányzattal 
és a városban működő cégekkel és képzőhelyekkel 
együttműködve további képzési lehetőségeken is 
gondolkodik, melyek adott esetben akár hónapokon 
belül enyhíthetnék a szakemberhiányt a térségben. 

December 18-tól január 1-ig parkolhatunk 
díjmentesen Székesfehérváron.

Az ingyenes parkolásról mindenki 
időben értesül: a parkolóautomaták 
nem működnek, amit a kijelzőn is 
olvashatunk. SMS-üzenettel sem 
indíthatunk parkolójegy-vásárlást. A 
történelmi belváros területe továbbra 
is kiemelt parkolási zóna, így ezen 
időszak alatt is csak engedéllyel 
lehet oda behajtani!
A 2017-es éves bérletek 2018. január 
31-ig érvényesek, a december havi 
bérleteket pedig január 5-ig fogadják 
el. A Városgondnokság tájékoztatása 
szerint díjváltozás nem lesz jövőre.

Beruházó:
KORONA Zrt.

                 8000 Székesfehérvár, 
Várkörút 44-46.

Á tadás:
2018. július

LAKÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁRON 
A LEGJOBB HELYEN!

Csak az idén

 10 %-os
előfoglalási kedvezménnyel!
A bruttó alapterület így már

300.000,- Ft/m2 ártól!akár 
(A részletes ajánlatot kérje telefonon.)

www.koronalakopark.hu
tel.: 06 30 9701 251

KORONA
LAKÓPARK
Székesfehérvár

Móri út 36.

www.koronalakopark.hu

A kerékpárosok biztonságosabb 
közlekedésének érdekében az 
út két szélén kerékpársávokat 
festettek fel. A hullámosodott 
buszmegállóhelyek helyett 
bazaltbeton burkolat épült, a 
gyalogosok számára pedig két új 
zebrát alakítottak ki közvilágí-
tással együtt a Pozsonyi út alsó 
szakaszán. Az egyik a Gyön-
gyvirág Óvodánál, a másik a 
Pálóczy Horváth Ádám utcánál 
van.

pedig ötvenötmillió forintos városi 
támogatással teszik le egy robotiká-
val foglalkozó tanszék alapjait. 
Kiírták a Berényi úti fejlesztés utolsó 
két ütemének közbeszerzési pályá-
zatát – megújul a közműhálózat (ivó-
víz, szennyvíz, csapadékcsatorna) 
és az út is: középszigetes zebra lesz 
a Csutora utcánál és az Arany János 
Iskola előtt, de újat is kialakítanak 
a Vadászkürt mellett, a Cserkész 
utcánál. A Királykút előtti kereszte-
ződés körforgalom lesz, és mintegy 
nyolcszáz méteren épülnek új járdák 
és kerékpáros létesítmények.

májusra fejeződnek be az építkezé-
sek. Mindezek mellett  a  III. Béla 
tér állapotáról is beszéltek: a lakók 
szeretnék, ha a tér teljes egészében 
megújulna, hiszen nem akadályta-
lan itt a közlekedés. A források már 
rendelkezésre állnak ahhoz, hogy 
a tervek szerint tavasszal kezdetét 
vehesse a munka. 
A polgármester a jövőbeni újítások 
kapcsán elmondta: hamarosan a Jávor 
Ottó tér is megújul. Faültetést tervez a 
város, a jelenlegi murvás terület zöld-
területté alakul. A téren lévő emlék-
műveket nem érinti a változás, ezek 
továbbra is a helyükön maradnak. 
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Hatszáz családnak segítettek

Adományok a gyermekotthonnak

Az Ifjabb Ocskay Gábor Alapítvány angyalai teljesítették a kicsik és nagyok kívánságát a dégi gyermekotthon-
ban. Az alapítvány idén második alkalommal ajándékozta meg a gyerekeket személyre szabott meglepetések-
kel. Karácsonyig a megyei gyermekotthon több mint kétszáz lakójához juttatják el a csomagokat.                N.R.

A múlt hét végén karácsonyi 
ünnepi műsorral kedveskedtek 
a rászoruló családoknak Szé-
kesfehérváron. Hagyományosan 
az ünnepi műsor mellett tartós 
élelmiszercsomagokat adtak 
a rászorulóknak:  lisztet, rizst, 
cukrot, sőt egy kis finomságot 
is tartalmaztak a csomagok. 
A karácsonyi adományosztást 
az ICSKE és a Székesfehérvári 
Szociális Alapítvány közösen 
tartotta a Szabadművelődés Há-
zában. Idén hatszáz családnak 
tudtak segíteni.           Sz.-M. D. 

Megújultak a Horvát István lakótelep útjai és járdái

A napokban Molnár Tamás, a városrész önkormányzati képviselője, Cser-Palkovics András 
polgármester, Vargha Tamás országgyűlési képviselő és Bozai István városgondnok bejárás 
keretében tekintette meg a felújított utakat és járdákat

Megújult a Prohászka Ottokár utca, a Horvát 
István út, a Széchenyi út és a vasútállomás 
közötti terület belső út- és járdahálózata, 
valamint bővítették a csapadékvíz-elvezető 
hálózatot. 

A munkaterület átadása július 
közepén volt, a beruházás novem-
ber elejére készült el. A kivitelezés 
során 8150 négyzetméteren az 
utakat, 2423 négyzetméteren a 
járdákat aszfaltozták, és hetven 
aknafedlapot cseréltek ki. A bruttó 
költség csaknem 157 millió forin-
tot tett ki. A lakónegyed burko-
latfelújítása a Városgondnokság 
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Új ingyenes parkolók a vasútnál

December 20-tól ingyenesen használható 
a  Vasvári Pál Gimnázium mögötti, újonnan 
átadott százharminc férőhelyes parkoló – 
jelentette be Vargha Tamás országgyűlési 
képviselő. Ezzel a régóta várt lépéssel re-
mélhetőleg lényegesen csökkennek majd 
a parkolási nehézségek a vasút környékén. 
A parkoló a gimnázium vasút felőli oldalá-
nál vezető úton közelíthető meg.

A Vörösmarty Rádió műsora december 23-tól 29-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

08:10 Két ünnep között a 
Vörösmarty Rádióval. 
Műsorvezető: 
Schéda Zoltán

10:10 Tízórai
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12:20 Ebédidő 
13:10 Két ünnep között a 

Vörösmarty Rádióval. 
Műsorvezető: 
Sasvári Csilla

13:10 2017. évi visszatekintés 
– Székesfehérvár 
Városgondnoksága. 
Vendég: Bozai István

14:10 Nagymama receptje
14:40 Szilveszter a városban. 

Vendég: Váradi Eszter 
Sára, D. Nagy Lajos

15:10 Cirkusz művészet, 
tűztánc. Vendég: 
Molnár Hajnalka

16:10   Éves visszatekintés – 
Fehérvár Médiacentrum. 
Vendég: Hagymásy 
András

17: 10  Pirotechnika, de csak 
óvatosan. Vendég: 
Csepregi Zsolt

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

18:10 Beszélgetések 
Mits Mártonnal

20:00 Hírek 
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

23.10 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. 

2017. 12. 24. Vasárnap 2017. 12. 25. Hétfő 2017. 12. 26. Kedd 2017. 12. 27. szerda 2017. 12. 28. CsütörtöK 2017. 12. 29. pénteK

00:05 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

08:10 Műsorvezető: Gemeiner 
Lajos. Hírszerkesztő: 
Bóna Éva

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

08:30 Ünnepi tippek, nem 
csak az ünnepekre. 
Vendég: Garai Orsolya 

09:00 Stressz mentes 
övezet – A szeretet, 
mint stressz forrás. 
Vendég: Földi Viktória

10:00 Vendégváró falatok. 
Vendég Antal Vali

11:00 Egy ismerős arc és hang 
a belvárosból. Vendég: 
Rozenczveig Roland

12:00 A békés, nyugodt családi 
összejövetelek titka. 
Vendég: Séllei Györgyi

14.10 Karácsonyt váró 
délután.  Műsorvezető: 
Németh Gábor

16.10 Sport: Értékeljük a 
2017-es évet! Vendég: 
Dr. Cser-Palkovics 
András polgármester. 
Szerkesztők: Somos 
Zoltán és Kaiser Tamás

17:10   Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

20.10 Koktél – színes 
beszélgetések. 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás Németh 
Gábor műsoraiból

00.05 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

08.00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08.10 Műsorvezető: Sasvári 
Csilla. Hírszerkesztő: 
Bóna Éva

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

08:45 Karácsonyi készülődés – 
Kapcsoljuk Cser-Palkovics 
András polgármestert

09.10 Természetesen 
egészségesen – életmód 
magazin. Vendég: 
Supliczné Tóth Mária 

10.10 Gazdit keresünk a 
HEROSZ Fehérvári 
Állatotthon lakóinak. 
Vendég: Krepsz Gyöngyi

11:10 Ünnepi hangulat 
mesével és Lottival. 
Vendég: Fekete-Cseri 
Zsuzsanna, Fekete-
Cseri Szilárd és Lotti

12.10 Katolikus gondolatok 
adventről, karácsonyról.  
Vendég: Tornyai Gábor

13.10 A Püspöki palota 
története. Vendég: 
Smohay András              

14.10  Karácsonyi összeállítás. 
Témáink: a halászlé, a 
karácsony válás után, 
az ünnep wellness 
szállodában, a karácsony 
nálunk. Vendégeink: 
Polgár Tibor, Fischer Imre, 
Grosz Pálma és Tornyai 
Gábor. Műsorvezető 
Schéda Zoltán

18.10 Katolikus műsor. 
Szerkesztő: 
Barabás Ferenc

19:10 Református óra. 
Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

20.05 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

2017. 12. 23. szOMBat

00:00 Az éjféli mise közvetítése 
a Prohászka templomból

01:00 Hírek
01:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
08:10 Karácsony a Vörösmarty 

Rádióval. Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

10:10 Tízórai
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12:20 Ebédidő: gasztronómiai 
műsor 

14:10 Folytatódik a Karácsonyi 
műsor. Műsorvezető: 
Gemeiner Lajos

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Ficsóri Erika

18:10 Katolikus műsor. 
Szerkesztő: 
Barabás Ferenc

19:10 Református óra. 
Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

20:00 Hírek 
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

08:10 Karácsony a Vörösmarty 
Rádióval. Műsorvezető: 
Németh Gábor

10:10 Tízórai
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Palkó 
Zsuzsanna

12:20 Ebédidő 
14:10 Folytatódik a Karácsonyi 

műsor. Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Palkó 
Zsuzsanna

18:10 Katolikus műsor. 
Szerkesztő: 
Barabás Ferenc

19:10  Református óra. 
Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

20:00 Hírek 
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Palkó 
Zsuzsanna

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

00:00 Hírek

00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 

félóránként hírek

08:10 Két ünnep között a 

Vörösmarty Rádióval. 

Műsorvezető: 

Németh Gábor

10:10 Tízórai

12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Palkó 

Zsuzsanna

12:20 Ebédidő 

13:10 Két ünnep között a 

Vörösmarty Rádióval. 

Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Palkó 

Zsuzsanna

18:10 Beszélgetések 

Mits Mártonnal

20:00 Hírek 

20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 

Sasvári Csillával, 

Gemeiner Lajossal 

és Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 

hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Palkó 

Zsuzsanna

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 

atya előadása

00:00 Hírek

00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 

félóránként hírek

08:10 Két ünnep között a 

Vörösmarty Rádióval. 

Műsorvezető: 

Schéda Zoltán

10:10 Tízórai

12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Heiter 

Dávid Tamás

12:20 Ebédidő 

13:10 Két ünnep között a 

Vörösmarty Rádióval. 

Műsorvezető: 

Cseke András

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Heiter 

Dávid Tamás

18:10 Beszélgetések 

Gemeiner Lajossal

20:00 Hírek 

20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 

Sasvári Csillával, 

Gemeiner Lajossal 

és Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 

hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Palkó 

Zsuzsanna

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 

atya előadása

ÚT 2017-19 programja keretében 
valósult meg.

(Forrás: ÖKK)
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Meg kell őrizni Európa keresztény gyökereit!

Spányi Antal szerint a karácsony jó lehetőség 
arra, hogy a dolgok igazi lényegét megkeres-
sük. Mit jelent ma kereszténynek lenni? Mit 
jelent keresztény családként élni a világban?  
A megyés püspök az egymásra figyelés 
értékét szeretné tudatosítani, mely a másikat 
elfogadó, másikat szolgáló, de önmaga 
értékét megőrző szeretet felé vezet.

láSzló-takácS kriSztina

Ferenc pápa másmilyen, mint ahogyan általában a 
médiában ábrázolják – ez is kiderült azon a római 
zarándoklaton, melyen az egész magyar egyházve-
zetés, köztük Spányi Antal megyés püspök is részt 
vett. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia útja 
elsősorban lelki zarándoklat volt, azért mentek, 
hogy Szent Péter és Szent Pál főapostolok sírjánál 
imádkozzanak és lelki megerősítést kapjanak. A 
zarándoklat egyik fontos állomása volt a Szent-
atyával való találkozás, beszélgetés is. Spányi 
Antalt erről a találkozóról kérdeztem.

Ha az ember eljut Rómába, termé-
szetesen a főapostolok utódjával, 
a pápával is találkozni kell, emel-
lett azzal az apparátussal, mely a 
Vatikánból az egész világegyházat 
irányítja. Mindjárt a zarándoklatunk 
elején a Szent Péter-bazilikában, a 
magyar kápolnában tudtunk szent-
misét bemutatni, ahol jelen voltak 
Rómában élő magyar hívek is. Ezt 
követően mentünk Ferenc pápához. 
Mondták, hogy igyekezzünk, mert a 
Szentatya néha az órát nem úgy nézi, 
mint mi, hanem esetleg előbb érke-
zik. Az pedig mégiscsak furcsa lett 
volna, hogy ő vár a magyar püspö-
kökre, miközben mi valahol a vatiká-
ni kertekben sétálgatunk. A püspöki 
karral érkeztek ide a Rómában lévő 
magyar kispapok és világi hívek is. 
Mi értünk oda előbb az audienciára, 
és minden rendben zajlott. A Szent-
atya nagyon barátságosan fogadott 
bennünket, és azokat a civileket is, 
akik a neki szánt ajándékokat hoz-
ták. Elhozták azt a keresztet, amely 
a 2020-ban Magyarországon rende-
zendő Eucharisztikus Kongresszus-
nak lesz a vándorkeresztje. Minél 
több településre szeretnénk majd 
ezt a keresztet elvinni, hogy ezzel is 
mozgósítsuk az embereket, és rádöb-
bentsük őket ennek a világméretű 
rendezvénynek a különleges voltára. 
A Szentatya megáldotta a keresztet, 
és nagyon közvetlenül köszöntött 
bennünket.
Hogyan készültek a pápával való talál-
kozásra?
Az utazást megelőzően el kell 
küldeni egy könyvnyi összefogla-
lót a minket érintő kérdésekről, 
a magyarországi egyház helyzeté-
ről. Természetesen az emberben 
ilyenkor van némi izgalom, hogy 
ezt a beszámolót hogyan fogadják a 
Vatikánban. Már csak azért is, mert 
néhányan azt gondolták, hogy a 
Szentatya most biztosan eligazítást 
ad nekünk a világ jelenlegi helyze-
téről, és nem biztos, hogy egyetért 
a magyar püspöki karral és azzal az 
egységes szándékkal, amit a magyar 
kormányzat képvisel. Az izgalom 
azonban alaptalan volt, mert egy egé-
szen közvetlen, barátságos embert 
ismerhettünk meg Ferenc pápában. 
Ezúttal nem beszélgetett minden-
kivel négyszemközt, ahogyan ezt a 
korábbi egyházfők tették, hanem kö-
zös beszélgetésre invitált bennünket. 
Egészen természetes módon, szinte 
zavarba ejtően egyszerű módon foga-
dott minket. Mondta, hogy érezzük 
otthon magunkat, ha megéhezünk, 
együnk, ha megszomjazunk, igyunk, 
akinek a lába elzsibbadt, nyugodtan 
sétálhat, igen nagy ez a könyvtár. 
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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. meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:
Bérbeadásra:
Üzlethelyiség, raktár:
•	 József Atti la kollégium mögött 

(Hosszúsétatér felől) 68 m2-es 
használaton kívüli hőközpont;

Értékesítésre:
•	 Székesfehérvár, Bőrgyár dűlő 4. szám 

alatti 1010 m2 területű ingatlan. 
Irányár: 28 M Ft;

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok 
energia tanúsítását!

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; 
 uzemeltetes@szepho.hu

VT Üzletközpont Kft.
a Videoton Oktatási Központ épületébe

Épületkarbantartó - gondnok 
állást hirdet.

ElVárásOK:
•  Szakmunkás végzettség (első sorban villanyszerelő, lakatos, fűtés- gázszerelő)
•  Legalább 1-2 év hasonló területen szerzett tapasztalat
•  Jó problémamegoldó és kommunikációs készség
•  Délelőttös munkarend (06.00 - 14:00), 2 műszak vállalása,  

ill. havi 1 alkalommal szombati munkavégzés (8:00 - 20:00)

Amit KínálunK:
•  Biztos munkalehetőség, határozatlan idejű munkaszerződés
•  Kedvező juttatási csomag

Előny: székesfehérvári lakóhely

Fényképes önéletrajzokat a vok@vok.hu címre várjuk.

Nagyon jó erőben, kiváló szellemi 
frissességben van, két órán keresztül 
velünk volt, és azt is mondta, hogy 
magunk között még a pápát is nyu-
godtan lehet kritizálni.
Milyen témákat érintett a beszélgetés?
A középpontban Európa keresztény 
gyökereinek megőrzése állt. Erről a 
Szentatya is sokat beszélt. Fontos a 
családok megerősítése, az, hogy a 
családon belül a különböző nem-
zedékek beszéljenek egymással. A 
fiatalok kérdezzék a nagyszülőket, 
mert ők még jobban tudják a hagyo-
mányokat, amelyekre nagy szükség 
van akkor, amikor az identitásunkat 
próbáljuk megőrizni. Ferenc pápa 
kiáll a nemzetállamok értékei mel-
lett, mert azt nem lehet megengedni, 
hogy egy olyan egyveleg jöjjön létre 
Európában, amelyben elvesznek 
a nemzetek sajátos vonásai. Ezzel 
szegényítenénk magunkat.
A Szentatya migrációval kapcsolatos 
véleményét a médiában igencsak sarkít-
va ábrázolják. Önök mit tapasztaltak a 
személyes találkozás során?
Az a benyomásunk lett, hogy Ferenc 
pápa más, mint ahogy őt megismer-
tük a különböző médiákon keresz-

tül közvetített megnyilatkozásai 
által. Általában kiragadnak egy-egy 
kijelentést, annak a hangsúlyát is 
változtatják, és ez jut el a közönség-
hez. Itt most láttunk egy embert, aki 
tisztán és világosan látja a migráció 
és a muszlim vallási vezetőkkel 
való kommunikáció problémáját. 
Pontosan látja a buktatókat, és azt 
is, hol van lehetőség. Tudja, hogy ez 
egy olyan probléma, melyben van 
felelősségünk, és dolgoznunk kell a 
megoldásán, de ez nem az identitá-
sunk, keresztény gyökereink feladá-
sával kell, hogy járjon. Nyilvánvaló, 
hogy a rászorulók, a menekülők, a 
bajban lévők segítséget érdemelnek, 
és ezt meg is kell adni nekik. Azt 
azonban meg kell vizsgálni, hogy ki a 
rászoruló, ki az, akinek valóban segí-
tenünk kell. Ki az, aki nem visszaélni 
akar a mi segítségünkkel, hanem az 
újrakezdés lehetőségét látja ben-
ne. Felelősségünk az is, hogy ott 
segítsük a bajbajutottakat, ahol az ő 
életük zajlik. Az nagyon megdöbben-
tő, hogy azok a keresztények, akikkel 
kapcsolatba tudunk kerülni, azok 
mind vissza akarnak menni a saját 
földjükre, hiszen az az otthonuk. 
Nagyon izgalmas, megerősítő, föle-
melő és lelkesítő volt a Szentatyával 
való találkozás. És nagyon jó volt, 
hogy ezzel indítottuk ezt a hetet, 
mert ebben a közvetlen hangulatban 

mentünk a vatikáni hivatalokba, 
ahol hasonló szellemben fogadtak 
bennünket.
A Ferenc pápának átadott ajándékok 
között volt egy lovári nyelven írt Biblia 
is. Mi volt a szándékuk ezzel a különle-
ges bibliafordítással?
Szeretnénk a liturgikus nyelvet 
lefordítani lovári nyelvre, hogy a ma-
gyarországi cigányoknak, de a világ 
romáinak is legyen egy olyan liturgi-
kus irodalma, mely igazán a sajátjuk. 
A Szentatya biztatta ezt a munkát. 
Nyilvánvaló, hogy a roma közössé-
gek annyira tudnak lováriul, ameny-
nyire tudnak. Viszont az a sajátjuk. 
Mindig nagy örömmel fogadják, ha 
az ember tud néhány szót szólni 
az ő nyelvükön. Ha nem is tudnak 
egymás között folyékonyan beszélni, 
a saját nyelvnek nagyon nagy ereje 
van. Annak idején a Rózsák terén 
rendszeresen tartottunk cigány 
istentiszteleteket, ünnepi liturgiát. 
Nagy öröm volt számukra, amikor a 
saját nyelvükön mondták a Miatyán-
kot. Az is fontos üzenet nekik, hogy 
ennek a cigány Bibliának a megva-
lósulásáért rengetegen dolgoztak, és 
mindezt értük tették. Szeretnénk, 
hogy a jövőben legyenek szentmisék 
és szertartások is lovári nyelven. Ez 
egy hosszadalmas munkafolyamat, 
de lehet rajta dolgozni, az engedély, 
a pápai áldás már megvan hozzá.
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A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2017. 12. 23. SZOMBAT

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

07:00 Híradó és Köztérben a 
Kéklámpások – ismétlés

08:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés  
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	L.	Simon	László
11:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán.	Vendégek:	Horváth	
Elemér és Horváth Péter 

11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendégek:	Bara	Tamás	és	
Pruteanu Oszkár Paul

12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztérben a Kéklámpások 

– ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória	Vendég:	Hagymásy	
László	–	Téma:	a	meddőség

14:10	 Székesfehérvári	Királyi	
Napok	–	LGT-koncert

14:40 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Rastislav	Ondrejcik

15:15	 Turisztikai	magazin	–	ism.
15:45 Parlami d’Amore – 

Olasz	nyáresti	koncert	
a belvárosban

17:00	 Karácsony	a	
Táncházban	2016

18:00 Ünnepi Fehérvári 
beszélgetések 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Hagymásy	András

18:30 Ünnepi Fehérvári 
beszélgetések 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Bencze	András

19:00 Híradó
19:20	 Visszatekintő	–	az	év	

legfontosabb	híreinek	
összefoglalója

19:35 Esti vers 
19:45	 Épí-Tech	Magazin	
20:15 MAFC – Alba Fehérvár 

kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:45 Megépül a „Nemere” 
–	újra	felépítik	Rotter	
Lajos	vitorlázó	gépét

22:00 Híradó – ismétlés
22:20	 Visszatekintő	–	ismétlés	
22:35 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2017. 12. 24. VASárnAp 2017. 12. 25. Hétfő 2017. 12. 26. Kedd 2017. 12. 27. SZerdA 2017. 12. 28. CSüTörTöK 2017. 12. 29. pénTeK

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

09:50 Ünnepi Fehérvári 
beszélgetések – ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Hagymásy	András

10:20 Ünnepi Fehérvári 
beszélgetések – ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Bencze	András

10:45 Ünnepi	Együtt	magazin	–	ism.
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	L.	Simon	László
12:45	 Turisztikai	magazin	–	ismétlés
13:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán.	Vendégek:	Horváth	
Elemér és Horváth Péter 

13:45 Híradó – ismétlés
13:30 Köztérben a Kéklámpások 

– ismétlés
14:10 Székesfehérvári	Királyi	Napok	–	

Király	Viktor	és	Bebe	koncertje
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendégek:	Bara	Tamás	és	
Pruteanu Oszkár Paul

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30	 Kísérletek	a	fizika	

hőskorából	–	ismétlés		
15:45	 A	XXII..	Nemzetközi	

Néptáncfesztivál	nyitógálája
17:45 Napi színes – ismétlés
18:00 Ünnepi Fehérvári 

beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Berze	János
18:30 Ünnepi Fehérvári 

beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	Spányi	Antal
18:55	 Polgármesteri	köszöntő
19:00 Hírek
19:05	 Visszatekintő	–	az	év	

legfontosabb	híreinek	
összefoglalója

19:20	 Polgármesteri	köszöntő
19:25	 Karácsony	a	Táncházban	2017
20:25	 Lélek	született	–	Egy	erdélyi	

magyar	alapítvány	története
20:50	 Csíki	versek	az	Arany-

emlékévben	1.	rész
22:00 Hírek – ismétlés
22:05	 Visszatekintő	–	ismétlés	
22:20	 Géniuszok	kézfogója
23:35	 A	Videoton	filmje	Kárpátaljáról				
23:50	 Éjféli	mise	–	élő	közvetítés	

a bazilikából

01:30 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Hírek ismétlése

10:20 Köztérben a Kéklámpások 
– ismétlés

11:00	 Épí-Tech	Magazin	
11:30	 Öreghegyi	Mulatságok	2017
12:00 A Döntés – Esti 

beszélgetések:	Párkányi	
Raab	Péter,	Feledy	
Balázs,	Tolcsvay	Béla

13:00 Hírek – ismétlés 
13:05	 VIII.	Fehérvári	

Versünnep	–	döntő
16:00	 Ünnepi	Fehérvári	

beszélgetések – ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Berze	János
16:30	 Ünnepi	Fehérvári	

beszélgetések – ismétlés 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Spányi	Antal

17:00 Köztérben a Kéklámpások 
– ismétlés

18:00 Ünnepi Fehérvári 
beszélgetések

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Molnár Krisztián

18:30 Ünnepi Fehérvári 
beszélgetések 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	Cser-
Palkovics	András

19:00 Hírek
19:05	 Visszatekintő	–	az	év	

legfontosabb	híreinek	
összefoglalója

19:20 Hitünk és életünk: 
Karácsonyi	üzenet

19:50	 Orka	SE	karácsonyi	
Szinkronúszó	Gála	–	ism.		

20:50	 Székely	derbi
21:40	 Lecsófőző	Vigasság	2017
22:00 Hírek – ismétlés 
22:05	 Visszatekintő	–	ismétlés	
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor a Hírek ismétlése

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

07:00 Hírek – ismétlés 
07:05	 Visszatekintő	–	az	év	

legfontosabb	híreinek	
összefoglalója	–	ismétlés	

07:20 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Hírek ismétlése

10:00 Hírek – ismétlés 
10:05	 Visszatekintő	–	ismétlés	
10:20	 Ünnepi	Együtt	magazin	

– ismétlés
11:40	 Géniuszok	kézfogója	2017
13:00 Hírek – ismétlés 
13:05	 Művészeti	sikerek	–	a	

Gorsium	Művészeti	
Szakgimnázium	sikerei	
tánc	és	grafika	terén

13:35	 Székesfehérvári	Királyi	
Napok	–	ünnepélyes	megnyitó	

14:15 A teremtés – oratórium 
16:00	 Ünnepi	Fehérvári	

beszélgetések – ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Molnár Krisztián

16:30	 Ünnepi	Fehérvári	
beszélgetések – ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	Cser-
Palkovics	András

17:00	 Karácsony	a	Táncházban	
2017 – ismétlés 

18:00 Ünnepi Fehérvári 
beszélgetések

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Révész	Lajos

18:30 Ünnepi Fehérvári 
beszélgetések

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	F.	Szegő	Krisztina

19:00 Hírek
19:05	 Visszatekintő	–	az	év	

legfontosabb	híreinek	
összefoglalója	

19:20 Hitünk és életünk: 
Karácsonyi	üzenet	–	ism.	

19:50	 Adventi	Jótékonysági	
Estély	2017	–	1.	rész

20:10	 Seuso	kedd	–	Rejtélyek	
nyomában	13.	rész

22:00 Hírek – ismétlés 
22:05	 Visszatekintő	–	ismétlés		
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor a Hírek ismétlése

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

07:00 Hírek – ismétlés 
07:05	 Visszatekintő	–	az	év	

legfontosabb	híreinek	
összefoglalója	–	ismétlés	

07:20 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Hírek ismétlése

10:00 Hírek – ismétlés 
10:05	 Visszatekintő	–	ismétlés		
10:20	 „Táncra	magyar!”	-	Az	Alba	

Regia	Táncegyesület	és	
a	Bekecs	Táncegyüttes	
(Erdély)	közös	műsora	

12:25	 Velencei-tavi	Ütős	
Fesztivál 2017

13:00 Hírek – ismétlés 
13:05 Parlami d’Amore – 

Olasz	nyáresti	koncert	
a belvárosban

14:50	 Székesfehérvári	Királyi	
Napok	–	LGT–koncert

15:15	 Seuso	kedd	–	Rejtélyek	
nyomában	2017	1.	rész

16:30	 Ünnepi	Fehérvári	
beszélgetések – ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Révész	Lajos

17:00 Ünnepi Fehérvári 
beszélgetések – ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	F.	Szegő	Krisztina

17:00	 Székesfehérvári	Királyi	
Napok	–	Népművészeti	
Fesztivál a belvárosban

17:40	 IV.	Kolbásztöltő	Fesztivál
18:00 Ünnepi Fehérvári 

beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	ifj.	Major	István
18:30 Ünnepi Fehérvári 

beszélgetések
	 Műsorvezető:	Novák	Rita.	

Vendég:	Vargha	Tamás
19:00 Hírek
19:05	 Visszatekintő	–	az	év	

legfontosabb	híreinek	
összefoglalója	

19:20	 Fehérvár	AV19	–	Black	Wings	
Linz	jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:00	 Székesfehérvári	Királyi	
Napok – Folkvarázs 
I.	–	összefoglaló	

21:30	 Székesfehérvári	Királyi	
Napok – Folkvarázs 
II.	–	összefoglaló	

22:00 Hírek – ismétlés 
22:05	 Visszatekintő	–	ismétlés		
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor a Hírek ismétlése

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

07:00 Hírek – ismétlés 
07:05	 Visszatekintő	–	az	év	

legfontosabb	híreinek	
összefoglalója	–	ismétlés	

07:20 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Hírek ismétlése

10:00 Hírek – ismétlés 
10:05	 Visszatekintő	–	ismétlés		
10:20	 Ünnepi	Együtt	magazin	

– ismétlés
11:45	 Koronázási	Szertartásjáték:	

III.	Béla	–	Az	aranykor	
trónusán 

13:00 Hírek – ismétlés 
13:05	 Mits	Jazz	Band
13:50	 Seuso	kedd	–	Rejtélyek	

nyomában	2017	2.	rész	
15:10	 Musica	Sacra	2017	

–	Verdi:	Requiem
16:30	 Ünnepi	Fehérvári	

beszélgetések – ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	ifj.	Major	István
17:00 Ünnepi Fehérvári 

beszélgetések – ismétlés 
	 Műsorvezető:	Novák	Rita.	

Vendég:	Vargha	Tamás
17:00	 Sudár	Annamária	–	Arany	

János-est	1.	rész
18:00 Ünnepi Fehérvári 

beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendégek:	Majoros	
Andor	és	Majoros	Bence

18:30 Ünnepi Fehérvári 
beszélgetések

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Laufer	Tamás

19:00 Hírek
19:05	 Visszatekintő	–	az	év	

legfontosabb	híreinek	
összefoglalója	

19:20	 Portrék	a	Királykúton
	 Bakonyi	István	vendége	

ezúttal	Bokányi	Zsolt	
20:20	 Adventi	Jótékonysági	

Estély	2017	–	2.	rész
21:35	 A	szeretet	útján	–	dok.film
22:05 Hírek – ismétlés 
22:10	 Visszatekintő	–	ismétlés		
22:25 Képes hírek – benne egész 

órakor a Hírek ismétlése

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

07:00 Hírek – ismétlés 
07:05	 Visszatekintő	–	az	év	

legfontosabb	híreinek	
összefoglalója	–	ismétlés	

07:20 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Hírek ismétlése

10:00 Hírek – ismétlés 
10:05	 Visszatekintő	–	ismétlés		
10:20	 Orka	SE	karácsonyi	

Szinkronúszó	Gála	
11:20	 Vershúron	2017	–	Dicsőség	

a	verseknek!	1.	rész
12:10	 Vershúron	2017	–	Dicsőség	

a	verseknek!	2.	rész
13:00 Hírek – ismétlés 
13:05	 Börgöndi	Repülőnap	2017
13:25 Csíkország szelei
	 Összefoglaló	az	V.	

Csíki	Versünnepről
14:20	 Fülöp	Zoltán	–	Szívvel,	hittel
15:00 Alba Fehérvár – Körmend 

kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

16:30	 Ünnepi	Fehérvári	
beszélgetések – ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendégek:	Majoros	
Andor	és	Majoros	Bence

17:00 Ünnepi Fehérvári 
beszélgetések – ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Laufer	Tamás

17:00	 Sudár	Annamária	–	Arany	
János-est	2.	rész

18:00 Ünnepi Fehérvári 
beszélgetések

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Simon	László

18:30 Ünnepi Fehérvári 
beszélgetések

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Steigerwald	Tibor

19:00 Hírek
19:05	 Visszatekintő	–	az	év	

legfontosabb	híreinek	
összefoglalója	

19:20 Esti vers
19:30	 Fehérvári	Titánok	–	MAC	

jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:10	 Gyógyult	utakon	–	dok.film
21:40	 Rönk	Feszt	2017
22:00 Hírek – ismétlés 
22:05	 Visszatekintő	–	ismétlés		
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor a Hírek ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: december 24. 23:50 Éjféli mise – élő közvetítés a bazilikából

Bencze András frissítő forrása

Törd át az ég zárt ajtaját!

vakler lajoS

Bencze András evangélikus püspökhelyettes 
adventi üzenetének mottója egy saját maga 
által megfogalmazott rendhagyó gondolatsor: 
irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, adja 
meg nekünk a zenekar harmóniáját, a hangya-
boly erejét, a vadludak V alakú szárnyalását, a 
láncszemek egymáshoz kapcsolódó alázatát és 
a boltív köveinek kitartását, miközben egymás 
terheit hordozzák.

„Van egy adventi népi ének, ami 
arról szól, hogy törd át az ég zárt 
ajtaját, vár a világ sóvárogva rád. Azt 
várjuk, hogy Isten áttörje az eget és 
leszálljon. Ézsaiás próféciája alapján 
fogalmazódott meg az ének, és azt 
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veszem észre mostanság, hogy nem 
annyira az eget kell áttörni, hanem 
sokkal inkább a magunk köré épített 
falakat: a megszokottságunkat, az én 
már tudom a választ kezdetű gondo-
latainkat, helyette nyitottnak lennünk 
egymás iránt is. Jézust úgy fogad-
ták, hogy azt mondták: ismerünk, s 
nem vették észre, hogy nem ember 
létére teszi istenné magát, hanem 
isten létére tette magát emberré. Az 
ember épít maga köré falakat, ezeket 
a falakat kellene lebontani. Eszembe 
jutnak a nagymamák, akik évtizedekig 
tanítják unokáikat, miközben nem is 
biztos, hogy meglátják az eredményét, 
de tudják, remélik, hogy valamikor 
lebontódik az a fal.”

Berze János, a református lelkiség őrzője

Létezik másik kultúra is

vakler lajoS

„Boldog nép az, amely tud neked ujjongani, 
amely orcád világosságában járhat, Uram!” 
– idézett Berze János református lelkész a 
89. zsoltárból a Frissítő forrás rendezvény-
sorozatának záróeseményén az Alba Regia 
Sportcsarnokban. Az emlékév lezárultával Berze 
János megfogalmazta az esztendő legfontosabb 
tanulságait.

„A Református Egyház lelkiségében a 
kisemberek egyházaként indult el, te-
hát nem egy gazdag közösséget merített 
magába, hanem a kisembereket, föld-
műveseket, iparosokat. Ez a jellege meg 
is maradt. Természetesen vannak nagy 
gyülekezetek a nagyvárosokban, így 
Székesfehérváron is, mely a Dunántúli 
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Egyházkerület legnagyobb gyülekezete, 
de mégis lelkiség szempontjából mi 
sem egy elitista gyülekezet vagyunk. 
Isten országát képviseljük azzal a sok 
színnel, mellyel Krisztustól kapott kül-
detésünket megéljük. Nekünk minden-
ki felé szolgálatunk van, az elesettek, a 
kicsinyek, az özvegyek, a szegények, az 
árvák ügyét is képviseljük. A refor-
máció emlékévében ezért számomra a 
legnagyobb élmény a fáklyás felvonu-
lás volt. Nemcsak hangulatában, hogy 
több száz ember átvonult a belvároson, 
mert az is szép, hangulatos és megható 
volt, hanem hogy az éneklésünkkel is 
tanúságot tehettünk arról, hogy létezik 
egy más kultúra is, nemcsak az, amit 
a világ pénzistene és a bulikultúra 
képvisel.”
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Zenegépek, verklik. Tíz éve kezdett el ezzel a sorozattal foglal-
kozni az alkotó, Párkányi Raab Péter.

DáviD renáta

Vadhúst adományozott a Vadex Mezőföldi Erdő- és 
Vadgazdálkodási Zrt. a fehérvári hajléktalanoknak. 
A Kríziskezelő Központ Nappali Szolgáltató Cent-
rumában adták át az átmeneti szállókon és éjjeli 
menedékhelyen élők karácsonyi megvendégelésére 
szánt ötszáz adag húst.

Ebben az évben élelmiszert ajánlott 
fel a Vadex azoknak a Fehérváron élő 
rászorulóknak, akik ebben az időszak-
ban a melegedőben vagy éppen az 
utcán töltik mindennapjaikat. A hajlék 
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Megnyílt a HANYATtLÓ–SZÁRNYALÓ

Erő és összefogás a Kodály-emlékévben

látrányi viktória

vakler lajoS

A Csók István Képtár ad otthont Párkányi Raab Péter kiállításá-
nak. Az alkotó eddigi életművét bemutató tárlaton leleplezték 
a Zenegép-sorozatot. A két nagyméretű szoborból álló alkotás 
városunkban látható először.

A HANYATtLÓ–SZÁRNYALÓ címet viselő tárlat egy 
komplex anyagot vonultat fel. A kiinduló elem az 
épület előtt elhelyezett négyméteres Hanyatló című 
szobor, mely a mellette látható több mint száz négy-
zetméteres nyomaton stilizált mozgással felemelke-
dik, szárnyalni kezd. 
„Ennek szimbolikája a közösségre, a nemzet állapotára, 
fejlődésére, haladási irányára utal. A fehér ló a magyar 
nemzetet jelképezi, mely sok-sok küzdelem és hányattatás 
után tetszhalott állapotból felegyenesedik, büszkén kihúzza 
magát, és elindul az ég felé, hogy Istentől rendelt sorsát 

A Vörösmarty Színházban méltó módon búcsúzott a 
Kodály-emlékévtől Székesfehérvár. A gálaesten a mester 
daljátéka, a kimeríthetetlen magyar népdalkincs felhasz-
nálásával komponált Székely fonó dallamai csendültek fel. 

Az Alba Regia Szimfonikus Zenekart 
ezúttal a három tenor egykori állandó 
karmestere, a világhírű Ács János vezé-
nyelte. A népdalfüzérek adta daljáték 
történetét Meláth Andrea, Sándor Csaba, 
Nagy Bernadett, Jónás Krisztina, Brickner 
Szabolcs, Rezsnyák Róbert énekművészek 
és a Kodály Kórus tolmácsolta. 
Ünnepi köszöntőjében Brájer Éva alpol-

Adventi gála a városházán

„Szép Tündérország támad föl szívemben” – ezzel a verssorral kezdődött a fiatalok adventi gá-
laműsora.  A Vershúron címet viselő rendezvényen a Fehérvári Versünnep döntősei, a 21 gramm 
zenekar és a Misztrál Együttes lépett föl a Díszteremben a várakozás időszakának irodalmi 
gondolataival, zenéjével.                                                                                                           (Forrás: ÖKK)

A Vörösmarty Színházban idén is megünnepelték második nemzeti énekünk megírásának 
évfordulóját. A száznyolcvanegy éve született Szózatot kétszáznegyvenöt székesfehérvári diák 
szavalta el a nagyszínpadon az év utolsó bemutatója, az Isten pénze című musical bérletes 
közönsége előtt.                                                                                                                           (Forrás: ÖKK)
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Ünnepi műsor a megyeházán

A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ lakásotthonaiban élő gyerekek adtak ünnepi műsort a 
megyeháza dísztermében. Az ünnepséget követően Simon Lászlótól, a Fejér Megyei Kormány-
hivatal kormánymegbízottjától, az ünnepség fővédnökétől vehették át a gyerekek a kormány-
hivatal Europe Direct Irodájának ajándékait.                                                                                   K. V. O.
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Felavatták Farkas Ferenc emléktábláját

Újabb köztéri alkotással gazdagodott a belváros. Felavatták a Farkas Ferencet ábrázoló emléktáblát a Hermann László Zene-  
iskola homlokzatán. A leleplezés után Vargha Tamás a zeneszerző gazdag és tartalmas életpályáját méltatta, kiemelve fehér-
vári kötődését. Az iskola főbejáratánál közös koszorút helyezett el Vargha Tamás, Cser-Palkovics András, Palócz Réka, az iskola 
igazgatója valamint az Alba Regia Szimfonikus Zenekar nevében Ribi-Kassai Edit operatív vezető és Percze Ilona.              Sz. P.
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Ötszáz adag vadhús a rászorulók asztalára

A Szózat ünnepe

gármester köszönetet mondott az emlékév 
valamennyi résztvevőjének: „Az országos 
emlékéven belül azért éreztük fontosnak, 
hogy meghirdessük a magunk székesfehérvári 
Kodály-emlékévét, mert a zeneszerzőnek na-
gyon szoros kapcsolata volt hazánk egyik első 
ének-zenei általános iskolájával és az azt alapító 
Mihályi Gyulánéval, egyik kedvenc tanítvá-
nyával. Székesfehérvár zenei élete az akkori 
bölcsőből indult. Gondoltam, hogy az emlékév 
nagyon szép lesz, de hogy ilyen hihetetlen 
erővel és összefogással találkozom, számomra 
is meglepetés. Nagyon boldog vagyok, hogy 
az események történetét is dokumentáltuk, 
hiszen megjelent az a könyv, mely az emlékév 
valamennyi rendezvényét megidézi.”

nélküliek ötszáz adag húst kaptak, 
mely még az új év előtt az asztalra 
kerülhet. 
Majoros Gábor, a VADEX igazgatója 
idén is örömmel érkezett a központba, 
hogy a hajléktalanok karácsonyi ünne-
pe szebben telhessen. Mint ahogy Brá-
jer Éva alpolgármester fogalmazott az 
átadáskor, Fehérvár kiemelt figyelmet 
fordít a rászorulókra, és az évnek nem 
csak ebben a szakában: „Fontos, hogy 
figyeljünk egymásra, embertársainkra, 
főként most. Ne hagyjuk, hogy az egyedül 
élők magányosan töltsék a karácsonyt!” 

beteljesítse.” – mondta el Tóth Norbert, a kiállítás 
kurátora. 
Szobrok, grafikák, nagy méretű fotók és fotómontázs 
is helyet kapott a kiállítótérben. Több mint ötven – 
1989. és 2017. között készült – alkotáson keresztül 
idézik fel az ötvenéves Párkányi Raab Péter alkotói 
korszakait. 
A szobrászművész tíz évvel ezelőtt kezdett el a Zene- 
gép-sorozattal foglalkozni, melyet itt lepleztek le. A 
két nagyméretű szoborból álló alkotás Székesfehérvá-
ron látható először. 
„Ez a szobrászat két irányzatát ötvözi: a kinetikus 
szobrokat, mozgószobrokat illetve a figurális szobrokat. 
A mozgószobrászat műfajának nagyon sok képviselője 
van a világon és hazánkban is. Ez annyiban ad újat, hogy 
beépítettem figurális elemeket, melyek számomra nagyon 
fontosak. Én a mai napig figurális szobrásznak tartom 
magam.” – összegezte Párkányi Raab Péter.
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Itt találunk segítséget az ünnepek alatt!
látrányi viktória

Fáj, lüktet, megégette, begyulladt? Mit csi-
náljunk, ha beteg lesz a gyerek, fáj a fogunk, 
ha elfogyott a gyógyszerünk? Amikor baj van, 
jó ha tudjuk, hová fordulhatunk Székesfehér-
váron az ünnepek alatt!

December 22-én 16 órától egészen 
december 27-én reggel 8 óráig a 
Seregélyesi úti Orvosok Házát 
kell felkeresniük mindazoknak, 
akiknek orvoshoz kell fordulniuk 
az ünnepek alatt. Karácsonykor 
felnőtt illetve gyermekorvosi ügye-
letet is tartanak. Az ezt követő 
napokban a megszokott helyszíne-
ken és rendelési időben fogadják a 
pácienseket. Majd december 29-én 
16 órától egészen január 2-án 8 
óráig szintén az Orvosok Házában 
lesz az ügyelet. 
Szintén a Seregélyes úti léte-
sítményt kell felkeresni akkor, 
ha fogfájás gyötri az embert. A 
fogorvosi ügyelet az ünnepi idő-
szakban december 23-a és január 
1-je között 8-tól 14 óráig várja a 
betegeket. 
Az ünnepi időszak előtt ellenőriz-
zük a házi patikánkat is! Érdemes 
átnézni, hogy minek járt le a 
szavatossága. Győződjünk meg 
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Békés, boldog karácsonyt kíván 
Önnek és családjának 

Székesfehérvár Városgondnoksága!

Térítésmentes oltás a hivatalnokoknak
Megelőzési célból, térítésmenetesen biztosí-
totta az influenza elleni védőoltást dolgozóinak 
a Polgármesteri Hivatal. A kezdeményezés a 
fokozott ügyfélforgalmi teherrel, több ember-
rel zárt térben dolgozókat segíti.

A kiemelkedő mértékű, fokozott 
ügyfélforgalomra is figyelemmel 
egészségmegőrzési illetve beteg-
ségmegelőzési célból biztosította 
térítésmenetesen az influenza 
elleni védőoltást dolgozóinak a 

arról is, hogy van-e megfelelő 
mennyiségű fájdalom- és lázcsil-
lapító, ragtapasz, fertőtlenítő, géz 
és az égési sérülések ellátására 
alkalmas készítmény. Sokaknak 
kell folyamatosan gyógyszert 
szedniük. A krónikus betegeknek 
érdemes odafigyelniük arra, hogy 
minden szükséges gyógyszerrel 
rendelkezzenek. Ne maradjon el 
ezek felíratása vagy kiváltása a 
nagy kapkodásban! 
A gyógyszertárakban december 
24-én a vasárnapi nyitvatartási 
rend lesz érvényben. December 
25-én és 26-án a gyógyszertá-
rak a működési engedélyükben 
rögzített, munkaszüneti napra 
vonatkozó előírásoknak megfele-
lően látnak el ügyeleti, készenléti 
szolgálatot. Évek óta a József utca 
2. szám alatti az ügyeletes gyógy-
szertár. 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 ren-
det mindenütt, valamint az elér-
hetőséget, és azt is, hogy hol van a 
legközelebbi folyamatosan nyitva 
tartó vagy készenléti, ügyeleti 
szolgálatot teljesítő gyógyszertár.

Polgármesteri Hivatal. Az oltáso-
kat az igénylőknek Urbán Anita, 
a Videoton Orvosi Rendelő orvosa 
adta be. Az influenza kockázata 
mindig nagyobb, mint az esetleg 
apróbb kellemetlen tünettel járó 
védőoltásé. Többek között javasolt 
azoknak, akik munkájuk miatt zárt 
térben több emberrel dolgoznak 
együtt, vagy sok emberrel kerülnek 
kapcsolatba munkájuk során.

(Forrás: ÖKK)
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Advent harmadik hétvégéje az örömről szólt

A Rác utcában idén is megtartották a szokásos kézműves hétvégét a Mesterségek Házában és a Kéz-
művesek Házában. A résztvevők számos egyéb mellett textil karácsonyfadíszeket is készíthettek.

Az ünnepi készülődés a Vízivárosban betlehe-
mezéssel folytatódott

koVács V. orsolya

A harmadik adventi vasárnapon a Város-
ház tér megint megtelt a gyertyagyúj-
tásra, az adventi kalendárium ablakának 
meglepetésműsorára és a színpadi 
koncertekre. Az ünnepi gondolatok 
között Pál apostolnak a szeretetről és 
Ady Endrének a békességről szóló szavai 
hangzottak el az Adventi színpadon Törő 
Gábor, Mészáros Attila és Ocskay Gábor 
tolmácsolásában. A Vízivárosi advent 
programsorozatában gyerekek adtak 
bűbájos betlehemes műsort, a Rác utcá-
ban pedig a harmadik adventi hétvége 
mindként napján kézműves foglalkozáso-
kat tartottak a Mesterségek Házában és a 
Kézművesek Házában. Készültek textil és 
csuhé díszek, de mézeskalácsból, bőrből, 
sőt drótból is szép karácsonyi dekorációk 
kerültek ki a szorgos kezek alól.
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Horoszkóp
december 21. – december 27.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Valamiért az ünnepek tájékán mindenütt ellen-
ségeket kezd látni. Mintha kollégái szándékosan 
nehezítenék a helyzetét, és direkt Önt találnák meg 
ügyes-bajos dolgaikkal. Közben ez egyáltalán nem 
így van, ugyanolyan feszültek, és bizonyára Önben 
látják a megoldást. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

A héten azt érezheti, hogy túl sokan használják ki. 
Nemcsak a munkahelyén, hanem a hétköznapokban 
is, a barátai és szerettei között is akad olyan, aki meg-
teszi. Ráadásul még a problémájukat is az Ön nyakába 
sózzák, mikor van Önnek is elég baja.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Rossz ötlet az, ha a párjára akarja ráerőltetni az akara-
tát. Inkább kérje szépen a segítségét, és ne parancsol-
jon rá, különben hűvös ünnepek elé néznek. Különben 
is érdemes volna gyakorolnia kedvesével és szeretteivel 
szemben az önzetlen adakozást az ünnepek idején. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Tegyen meg mindent azért, hogy olyan karácsonya 
lehessen, mint amilyenre igazából vágyik! De lehetőleg 
még időben kezdjen el intézkedni, mert Ön csak teljes 
nyugalomban és kényelemben tud igazán nagyot alkotni.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Ajánlatos lenne tisztáznia a szeretteivel azt, hogy valójában 
ki mire vágyik, mielőtt feleslegesen túlpörögné magát. Nem 
biztos, hogy párja is őrült nagy ünnepeket szeretne. Ahelyett 
hogy a saját képzeletében lévő elvárásoknak igyekezne felesle-
gesen megfelelni, inkább kérje ki mások véleményét!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Inkább teherként éli meg az ünnepeket, a legszívesebben 
kibújna a felelősség alól, amíg lecsengenek az események. 
Ha változtatni szeretne rajta, miért nem teszi meg? Nem 
kell évről évre ugyanazt végigcsinálni, ha nem szeretné. 
A kezében a lehetőség, hogy változtasson rajta! 

Tíz aktív év a helyi fejlesztések
támogatásában

A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség tíz éve segíti 
Székesfehérvárt és tágabb térségét az előremutató kezdeményezések, 
gazdaság- és társadalom fejlesztési tevékenységek megvalósításában. 
Munkánkat az elmúlt években a következő idézettel jellemezhetjük:
„Az innováció az emberek között történik. Minél jobban bevonódnak emberek 
a különböző témákba, minél nyitottabbak a különböző szintek egymásra, 
annál gyakoribb a szikra, és annál jobb innováció születik. Nem kell mást 
tenni, mint kitárni a kapukat, és teret adni az embereknek (Chris Anderson)”
A fentiek szellemében a magyarországi és a nemzetközi innováció támogatás 
aktív szereplőivé váltunk és 2018-ban is mindenben segíteni kívánjunk 
térségünk vállalkozásait, önkormányzatait, K+F és nonprofit szervezeteit.

Elérhetőségeink:
Telefon: +36 22 514-11
E-mail: kdriu@kdriu.hu   
Cím: 8000, Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.

A további sikeres együttműködésben bízva 
kívánunk partnereinknek Békés Ünnepeket!
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A város koszorúján az öröm gyertyáját Törő Gábor országgyűlési képviselő, Mészáros Attila alpolgármester és Ocskay Gábor, Székesfehérvár 
díszpolgára együtt gyújtották meg
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nyugodt, békés időszak vár Önre szerelmi téren. Ked-
vesével teljes összhangban vannak, szinte kitalálják egy-
más gondolatait. Jót tesz Önöknek, hogy kimozdulnak a 
négy fal közül, mert olyan új ingerek érik Önöket, amik 
segíthetnek tovább mélyíteni a kapcsolatukat.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Szinte egyenesen olvas párja gondolataiban és érzésvilágában. 
Le lesz Öntől nyűgözve, és ezalatt az egy hét alatt is sokat 
mélyülhet a kapcsolatuk. Rendkívül befogadók egymással 
szemben, türelmesebbek és megértőek. Végre nyíltan beszél-
hetnek érzéseikről, tervezgethetik a jövőjüket! 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ha nem kezd el görcsölni az ünnepek miatt, és nem kezd 
ámokfutásba, akkor nyugodt és laza hét elé néz, amikor 
kényelmes tempóban is sikerül minden feladatát elvégez-
nie. Ugyanakkor megrohanhatja Önt egyfajta őszinteségi 
roham, amikor mindenáron fel akarja fedni másoknak 
legőszintébb érzéseit és gondolatait. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Ha valahol végképp nem szabad teret engednie az 
indulatainak, az a munkahelye, ahol egyébként is elég 
egy szikra, és máris robbanás következne. Kollégái is 
csak keresik a lehetőséget, miként köthetnének bele 
akár Önbe vagy másba.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Kiváló hangulatban lesz egész héten, és mosolyogni fog 
a világra. Ezzel pedig jócskán meglepheti a környezetét, 
akikkel kifejezetten kedves és előzékeny. Még a hivatalos 
ügyeit is nyugodtan és könnyedén intézi el, és kicsit sem 
kezdi magát stresszelni azon, hogy zsúfolt az év vége.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Talán a párjának nem ugyanazt jelentik az ünnepek, 
mint Önnek, vagy kevésbé tud ráhangolódni, mint Ön. 
Ahelyett, hogy megpróbálna karácsonyi hangulatot 
erőltetni rá, inkább finoman szerettesse meg vele.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Depónia Nonprofit Kft. a lakossági hulladékszállítást 

az ünnepnapokon (2017. december 25. és  26.) is a megszokott ürítési menetrend szerint végzi.
Kérjük a gyűjtőedényeket reggel 6 órára szíveskedjenek kihelyezni!

2018. január 1-jén esedékes hulladékszállítást 2017. december 31-én végezzük.

A DEPÓNIA NONPROFIT KFT. EZÚTON KÍVÁN MINDEN KEDVES ÜGYFELÉNEK 
BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET!

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
SZÉKESFEHÉRVÁR, SÖRHÁZ TÉR 3.

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:
2017.  december 24. vasárnap ZÁRVA
2017.  december 25. hétfő ZÁRVA
2017.  december 26. kedd ZÁRVA
2017.  december 27. szerda ZÁRVA
2017.  december 28. csütörtök ZÁRVA
2017.  december 29. péntek ZÁRVA
2017.  december 30. szombat ZÁRVA
2017.  december 31. vasárnap ZÁRVA
2018.  január 1. hétfő ZÁRVA
2018.  január 2. kedd 8.00 - 12.00  
   és 13.00 - 16.00

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
MÓR, ZRÍNYI U. 36.

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:
2017.  december 25. hétfő ZÁRVA
2017.  december 29. péntek ZÁRVA
2018.  január 1. hétfő ZÁRVA
2018.  január 5. péntek 8.00 - 12.00
   és 12.30 - 16.00

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Budakeszi Polgármesteri Hivatal

(2092 Budakeszi, Fő u. 179.)

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:
2017.  december 28. csütörtök ZÁRVA
2018.  január 4. csütörtök 9.00-13.00

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Velence (2481 Velence, Tópart u. 26.)

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:
2017.  december 27. szerda ZÁRVA
2018.  január 3. szerda 8.00-12.00

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Agárd

(2484 Agárd, Gárdonyi G u. 34-38.)
ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:

2017.  december 25. hétfő ZÁRVA
2017.  december 27. szerda 7.00-19.00

2017.  december 29. péntek 8.00-12.00
2018.  január 1. hétfő ZÁRVA
2018.  január 3. szerda 7.00-19.00

HULLADÉKLERAKÓ
Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgy

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:
2017.  december 24. vasárnap ZÁRVA
2017.  december 25. hétfő ZÁRVA
2017.  december 26. kedd ZÁRVA
2017.  december 27. szerda 8.00-12.00
2017.  december 28. csütörtök 8.00-12.00
2017.  december 29. péntek 8.00-12.00
2017.  december 30. szombat ZÁRVA
2017.  december 31. vasárnap ZÁRVA
2018.  január 1. hétfő ZÁRVA
2018.  január 2. kedd 8.00-15.30

2017. december 23. és 2018. január 2. között a Székesfehér-
vár-Csala Pénzverővölgyi Hulladéklerakón 

a VESZÉLYES hulladék és FÉM hulladék átvétel (pl. elektroni-
ka-, TV-, monitor-, hűtőberendezés, festék akkumulátor) 

SZÜNETEL.

PALOTAI ÚTI HULLADÉKUDVAR
8000 Székesfehérvár, Palotai út 139.

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:
2017.  december 24. vasárnap ZÁRVA
2017.  december 25. hétfő ZÁRVA
2017.  december 26. kedd ZÁRVA
2017.  december 27. szerda 10.00-18.00
2017.  december 28. csütörtök 10.00-16.00
2017.  december 29. péntek ZÁRVA
2017.  december 30. szombat ZÁRVA
2017.  december 31. vasárnap ZÁRVA
2018.  január 1. hétfő ZÁRVA
2018.  január 2. kedd 10.00 - 16.00

CSÁKVÁRI LAKOSSÁGI HULLADÉKUDVAR
(Csákvár, Széchenyi u. 8.)

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:
2017.  december 27. szerda ZÁRVA
2017.  december 30. szombat ZÁRVA
2018. január 03. szerda 8.00-10.00

A többi napon nyitva tartásunk változatlan!

• Konyhabútorok • Étkező garnitúrák
• Gardróbszekrények
• Ülőgarnitúrák, kanapék, ágyak
• Lakberendezés
• Dísz- és ajándéktárgyak
• Irodabútorok • Szalagfüggönyök

Székesfehérvár, Rákóczi út 3. (Skála mellett)
Telefon/fax: 22/505-807, 505-808

www.partnerbutorhaz.hu • www.karrierirodabutor.hu

BRONZ-, EZÜST-, ÉS ARANYVASÁRNAP IS NYITVA!

Minden kedves 
partnerünknek kellemes 

karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet 

kívánunk! 
 

Üzletünk 2017. december 21-
2018. január 2-ig zárva tart. 

Nyitás:  
2018. január 3-án 8 órakor  

 
Székesfehérvár, Berényi u. 81. I. emelet

: + 36 (20) 996 40 70
: + 36 (20) 996 41 41
E-mail: info@rapador.hu
Web: www.rapador.hu

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!

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
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Virág Hajnalka és az egyszerű-nagyszerű 
mindenmentes kókuszkocka

Vargha Tamás a Fehérvár Televízió Együtt 
magazinjában mesélt karácsonyairól

Bakos Jánoséknál rántott hús lesz karácsonykor

láSzló-takácS kriSztina

Mi mindig sokan ültük körül az asz-
talt a szentestén. Nagyon emlékeze-
tesek a gyermekkori karácsonyaim. 
Huszonnegyedikén este otthon 
kezdtük a szüleimmel az ünneplést, 
majd átmentünk a nagymamámhoz 
az Oskola utcába. Akkoriban még 
volt hó. Hagyományos karácsonyi 
vacsorát ettünk, ami nem lehetett 
más, mint hal. Rántott ponty volt 
egészen addig, amíg huszonévesen 
egyszer a torkomon nem akadt a 
szálka. Fehér Dezső fül-orr-gégész 
barátom segítségét kértem, aki 
felugrott a saját karácsonyi vacso-
rájától, és a kórházban kiszedte a 
szálkát. Azóta nem szívesen eszem 
halat, de a nagymamám is lassan 
áttért más ételekre. Bekerült a kará-
csonyi menübe a gesztenyével töl-
tött pulyka, manapság pedig inkább 
hidegtálakat készítünk. A kaszinó-
tojás és a borleves nem hiányozhat 
a terített asztalról, és persze van 
hal is, de azt inkább a gyermekeim 
eszik. A főzésben nálunk a család 
nő tagjai jeleskednek, magamról 

Vargha Tamás országgyűlési képviselő
Virág Hajnalka kisebbségpolitikus

Bakos János erdőlakó

Low carb, glutén- és tej-
mentes kókuszkocka

Hozzávalók a piskótához:
5 db közepes tojás
5 evőkanál lenmagliszt
5 evőkanál eritriol vagy 4 evőkanál 
cukor
½ teáskanál sütőpor

Hozzávalók a csokoládémázhoz:
2 dl kókusztej
100 gramm eritriol vagy 75 gramm 
cukor
80 gramm cukrozatlan holland 
kakaópor
130 gramm kókuszzsír
kókuszreszelék

Ki mit főz karácsonykor?
Az egyszerű ételek sohasem mennek ki a divatból. Összeállításunkból kiderül, mi kerül az ország- 
gyűlési képviselő vagy a gluténérzékeny háziasszony asztalára. Sőt azt is megtudhatják, hogyan 
ünnepelnek azok, akik az erdőszéli kunyhókban élnek.

nem merném kijelenteni, hogy 
tudok főzni. Van néhány étel, amit 
el tudok készíteni, de ezek száma 
öt alatt van. Lecsót például szíve-
sen főzök, igaz, ez inkább nyári 
étel. Azt szeretem benne, hogy 
hihetetlenül sok lehetőséget kínál, 
mégis a legegyszerűbb változata 
is csodálatosan finom. Egyébként 
is szeretem az egyszerű ételeket, 

éttermekben meg is szoktak moso-
lyogni, amikor a gazdag választék 
ellenére én bécsi szeletet kérek. 
A bécsi szelet elmagyarosodott 

ugyan rántott húsként, de nekem 
az eredeti fogás ízlik leginkább, 
amelyhez olajos-mustáros-ecetes 
krumplisalátát adnak hagymával.

Gluténérzékeny vagyok, a szervezetem 
egyáltalán nem tolerálja a glutén jelen-
létét, ezért nagyon oda kell figyelnem, 
mi kerül az asztalra. Sajnos ma még 
nem minden étterem tud biztosan 
gluténmentes ételt kínálni, bár Pesten 
és már Fehérváron is egyre több olyan 
étterem van, ahol figyelnek erre. 
Annak, hogy nagyon meg kell néznem, 
mit eszem, van egy kellemes hozadéka 
is, így ugyanis sokat főzök, ráadásul 
szeretek is sütni-főzni.
Mi történik, ha glutén kerül a szerveze-
tedbe?
Egyszerre ráz a hideg, átjárja a testemet 
a forróság, ami folyamatosan váltako-
zik. Magzatpózban tudok csak lenni, 
mert annyira görcsöl a hasam, és persze 
minden, ami korábban befelé ment, 
ekkor kifelé távozik. Ez jó pár óráig is 
eltarthat, és még másnap is érzem a 

gyengeséget és a fájdalmat. A karácsony 
viszont jó alkalom arra, hogy otthoni, 
családi környezetben olyan ételeket 
készítsünk, melyek biztonságosak, és 
nem teszik tönkre az ünnepet.
Bejgli nélküli a karácsony?
Semmiképpen sem! Ma már nagyon jó 
minőségű gluténmentes lisztet lehet 
kapni, ezekből készítek én is bejglit, 
de szoktam hagyományos búzaliszteset 
is sütni a család nagy örömére. Ebből 
természetesen én nem eszem. A jó 
bejgliben kevés a tészta, mákot, diót, 
gesztenyét pedig én is ehetek, így aztán 
alig van különbség a gluténmentes és a 
hagyományos bejgli között. De vannak 
egyszerűbb sütemények is, melyeket 
fél óra alatt össze lehet dobni, és szinte 
mindenki szereti. A mindenmentes 
kókuszkockát egy kezdő háziasszony is 
megsütheti, és ha glutén- vagy tejérzé-
keny, esetleg cukorbeteg vendég ül az 
asztalnál, neki is bátran kínálhatja!

Elkészítés:

A tojásokat az édesítővel együtt keverjük robotgéppel maximális fokozaton, majd 
kanalanként adjuk hozzá a sütőporral elkevert lenmaglisztet. 30x20 centis tepsiben, 
száznyolcvan fokra előmelegített sütőben süssük húsz percig. Ezalatt készítsünk 
csokoládékrémet! A hozzávalókat keverjük össze, és sűrűn kevergetve melegítsük 
fel. Amikor homogén masszát kapunk, vegyük le a tűzről, és várjunk, míg közepesen 
langyosra hűl. Ebbe forgassuk bele az időközben kockára vágott tésztát, majd hem-
pergessük meg a kókuszreszelékben!

A palotavárosi tavak mellett van egy 
kis erdős terület: itt talált otthonra 
tizenhárom ember, akik maguk építet-
ték kunyhóikat. Az egyik ilyen kunyhó 
lakója Bakos János, akitől megtudtuk, 
hogy bár az élet úgy hozta, hogy ilyen 
tákolt hajlékokban húzzák meg magu-
kat, ők tizenhárman összetartó közös-
ség, és a karácsonyi ételt is megosztják 
egymással. Töltött káposztát főznek 
majd, de lesz rántott hús is sült krump-
lival. Ezeket az ételeket mindenki 
szereti. Természetesen a Kríziskezelő 
Központ kollégái is segítenek, amiben 
tudnak, a teajárat ide is minden nap 
eljut, december 24-én pedig kará-
csonyi ünnepséget is szerveznek a 
hajlék nélküli embereknek. Ahhoz, 
hogy az erdőben  élőknek könnyebb 
legyen megfőzni a karácsonyi menüt, a 

Fehérvár Médiacentrum munkatársai 
összedobtak egy kis pénzt, és elvitték 
őket vásárolni. A nagybevásárlásról 
jövő heti lapszámunkban olvashatnak.
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Főszereplők:
Hamupipőke, Anika: MURI ENIKŐ / BÉKEFI VIKTÓRIA / ZSITVA RÉKA / LAURINYECZ RÉKA

Tündérkeresztanya: KOÓS RÉKA / FÉSÜS NELLY / KÖLLŐ BABETT
Albert herceg: SZABÓ MÁTÉ / GYÖRGY RÓZSA SÁNDOR / GULYÁS HERMAN

Lajos főherceg: GERDESITS FERENC / MIKÓ ISTVÁN
Mostoha testvérek: TATÁR BIANKA / PÁNICS LILLA / VAJAI FLÓRA / RÁCZ ZSUZSANNA / RIGLER RENÁTA

Mostoha: HOLMAN ENIKŐ
Zenei miniszter: TORMA ZSOLT

A mesehősök, koboldok, boszorkányok, 
udvarhölgyek és katonák szerepében 

az ExperiDance Tánckarának táncművészei.
A szereplőváltoztatás jogát fenntartjuk!

Koreográfus: Román Sándor
Zeneszerző: Gömöry Zsolt

Szövegkönyv: Pozsgai Zsolt
Producer: Vona Tibor

Rendező: Pozsgai Zsolt – Román Sándor

 

Karácsonyi manókereső és éjféli mise
Szabó Petra

fehérvári

advent
2017

DECEMBER

24.
VASÁRNAP

DECEMBER

23.
SZOMBAT

15.00–19.00 Apró ajándékok készítése a Terembura Egyesülettel; társasjátéksarok; 
 16.00 Mátyás király udvarában – interaktív bábjáték; 
 18.00 Diótörő – diavetítés 
 Hiemer-ház, Gesztenyés udvar
17.00-21.00  Játékos hópelyhek - Interaktív vetítés kicsiknek és nagyoknak 
 Igéző
17.30  Meglepetés minden napra: élő adventi naptár 
 Városháza ablakai
17.35 Alba Regia Vegyeskar koncertje 
 Adventi színpad
18.00 A negyedik adventi gyertyát dr. Cser-Palkovics András polgármester és Spányi Antal megyés 
 püspök gyújtja meg
 Adventi színpad
18.05 Singer Street a capella koncertje 
 Adventi színpad 
19.00 Gáspár Szilvi Jazz Band karácsonyi koncertje 
 Zichy színpad
Sötétedéstől Ünnepi fényfestés a MéhKasAula Egyesülettel 
 Városháza díszudvara és a zeneiskola fala

10.00–14.00 Karácsonyi manókereső – Az Adventi színpadnál várjuk a gyerekeket, akik játékos 
feladatokkal tölthetik az időt, amíg megérkezik a Jézuska

Boldog, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk!Boldog, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk!

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!

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

December 22.
Mesekuckó–meseföldrajz
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri 
Tagkönyvtára
Csóka Judit meseterapeuta mesél a gyerekeknek.

Konyha – vendég: Gustave T
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

December 23.
Anna and the Barbies
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

The Bluesberry Band feat. Muck Ferenc
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Vendégek: Tátrai Tibor, Török Ádám és Gayer Ferenc.

Az Alba Regia Vegyeskar koncertje
17.35, Adventi színpad
 
A Gáspár Szilvi Jazz Band karácsonyi koncertje
19 óra, Zichy színpad

Kézműves délután a Terembura Egyesülettel
15-19 óra, Hiemer-ház, Gesztenyés udvar
Apró ajándékok készítése, interaktív bábjáték, 
Diótörő-diavetítés

A negyedik adventi gyertya meggyújtása
18 óra, Adventi színpad

December 24. 
Karácsonyi manókereső 
10-14 óra, Adventi színpad
Játékos feladatok gyerekeknek

Szenteste délutáni istentisztelet
15 óra, Széchenyi úti református templom

A Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség szen-
testi istentisztelete a hittanos gyerekek és az énekkar 
szolgálatával
16 óra, Szekfű Gy. u. 1. 

Éjféli szentmise a székesegyházban
24 óra, székesegyház
Celebrálja Spányi Antal megyés püspök.

Szép jelen, szép csillag, szép napunk támadt
Művészetek Háza
Közép-dunántúli népi kézműves kiállítás. Megtekint-
hető december 31-ig.

Látogatható kiállítások

Tamaskovics György kiállítása
Feketehegy-szárazréti Közösségi Központ
Megtekinthető január 6-ig.

A Kisfaludi Művészkör éves kiállítása
Kisfaludi Közösségi Ház
Megtekinthető január 7-ig.

Kőhíd – Kádár Béla (1877–1956) festőművész 
kiállítása
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Megtekinthető január 14-ig.

Baglyok-angyalok?
Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai Tagkönyv-
tára
A Dőry Magdi bagolygyűjteményéből nyílt kiállítás 
megtekinthető december 29-ig.

Balogh Lizi és Balogh Lajos fotókiállítása
Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti Tagkönyvtára
Megtekinthető: január 6-ig.

Színinger
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Oláh Gergely Máté fotókiállítása. Megtekinthető 
január 14-ig.

XVII. Nemzetközi Magyar Fotóművészeti Kiállítás
Öreghegyi Közösségi Ház
A tárlat január 21-ig látogatható.

III. Béla király (1172-1196) – „Teste Fehérvárott 
nyugszik”
Szent István Király Múzeum, Rendház
December 23-ig a belépés díjtalan. Megtekinthető 
június 30-ig.

Hanyatló–szárnyaló
Csók István Képtár
Párkányi Raab Péter kiállítása. Megtekinthető 
március 11-ig.
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XVIII.    Fehérvári Futballfesztivál
VIDEOTON FCF BARÁTI KÖR

Nemzetközi Kispályás Labdarúgó Kupa 
és Családi Sport- és Egészségnapok

2017. december 27 és 30 között, minden nap 08-tól 20 óráig
VOK, Videoton Oktatási Központ • Székesfehérvár, Berényi út 101.

4 nap, 68 csapat, 125 mérkőzés, 800 játékos!
Futball határok nélkül, nők és gyerekek, amatőrök és profik, gálameccsek, jótékonyság

A tornával az RBD 25. születésnapja, a VIDEOTON SC 50 évvel ezelőtti, NB1-be 
először feljutott csapata és a 10 éve kezdődött új időszak előtt tisztelgünk.

December 27: Öregfiúk 34+ Kupa és RBD Szurkolói Kupa
+ jótékonysági gálamérkőzés: Magyar Művész Válogatott - VIDEOTON FC öregfiúk

December 28: Női Kupa és Nemzetközi Kispályás Labdarúgó Kupa

December 29: Gyermek U11-es Kupa és Nemzetközi Kispályás Labdarúgó Kupa

December 30: Nemzetközi Kispályás Labdarúgó Kupa döntő
+ gálamérkőzés egykori Videoton labdarúgókkal, az RBD 25’, az 50 éve NB1-be feljutott 

Videoton és a 10 éve kezdődött új Vidi időszak tiszteletére

Programok kicsiknek-nagyoknak, nőknek-férfiaknak: minden nap ingyenes női 
fitnesz  14.00-18.00 között és ping-pong 10.00-16.00 között.

Ingyenes szűrővizsgálatok 28-29-én 10-től 14 óráig.

Ketrecfoci bajnokság minden nap más korosztálynak: jelentkezés: 
videotonbke@gmail.com

TOMBOLA: naponta új nyeremények, napi fődíjakkal!

GYERE, látogass ki a VOK-ba a két ünnep között a futball ünnepére és hozd a 
családodat is!

A BELÉPÉS INGYENES!
Részletes program: vbke.hu

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN! 
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés

Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét.

Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• pályázatírást,
• műszaki ellenőrzést,
• energiatanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.

Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300/3010
• 30/494-5707

www.szepho.hu

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelését?
• szakmai tapasztalat, közel 70 éves múlttal;
• stabil, a lakosság érdekeit figyelembe vevő önkormányzati tulajdonosi háttér;
• kiegyensúlyozott pénzügyi környezet;
• ellenőrzött működés: rendszeres és eseti ellenőrzés minden tevékenységre;
• szigorú pénzügyi, számlaigazolási és szerződéskötési szabályozás;
• komplexitás – számos, a társasházak számára szükséges szakterület együtte-

sen megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül.

Vereség túlórában

Sűrű a program, és még további két meccs is vár Lórántékra decemberben

SoMoS zoltán

Megkezdődött a második csoportkör a kosár-
labdázók FIBA-Európa-kupájában. A magyar 
bajnok Litvániában nagy meccset játszott, 
hosszabbításban maradt alul.

Szombaton a Jászberény ellen 
nem játszott jól, a második 
félidőben támadásban kimondot-
tan szenvedett az Alba Fehérvár, 
de jó védekezésével behúzta a 
kötelező győzelmet (68-55). Ezzel 
már zsinórban hatodszor nyert a 
bajnokságban, feljött a négy közé, 
és nem mellesleg biztossá vált, 
hogy résztvevője lesz a Magyar 
Kupa februári nyolcas döntőjé-
nek. Ilyen előzmények után jött 
a szerda esti európai kupameccs 
Litvániában. 
A FIBA-Európa-kupa második 
csoportkörét a BC Nevėžis ottho-
nában kezdte az Alba Fehérvár. 
Ami az első negyedet illeti, meg-
lehetősen rosszul, mert bár az 
első kosarat a mieink szerezték, 
később csak futottak ez ered-
mény után, és mint a Jászberény 
elleni bajnoki végén, hadilábon 
álltak a pontszerzéssel. Tizen-
három pontos előnyben voltak 
a litvánok egy negyed után, ezt 
kezdte meg a másodikban felja-
vuló védekezéssel és dobásokkal 
faragni az Alba. A félidő végére 

elbizonytalanodott a Nevėžis, jól 
lepattanózott a Fehérvár, és négy-
re csökkentette a különbséget.
A harmadik negyed elején 
Simpson remek tempódobásaival 
öt pontot szerzett és fordított a 
fehérvári csapat. Horton labdát 
szerzett, végigvitte és zsákolt, 

majd megtette ugyanezt egy újabb 
lerohanás végén Harris lepatta-
nóját behúzva is. Időt kértek a 
hazaiak, bár csak néggyel vezetett 
az Alba. Bejött, mert a negyed-
ből hátra lévő időben már csak 
ők szereztek pontot, de így is 
minimális Alba-vezetéssel indult 

a negyedik játékrész. Megmarad-
tak az izgalmak a továbbiakban is, 
fél perccel a vége előtt Simpson 
büntetőivel kettővel ment az Alba, 
de elnéztek a mieink egy lepat-
tanót, és Korenjuk egyenlített. A 
győzelemért támadhatott Kasey 
Hill, ám dobása lejött, így 74-74 
után hosszabbítás következett. 
Ennek elején a Nevėžis bünte-
tőkkel vezetett, majd Woodard 
triplájával el is húzott. Ismét 
Horton csalta vissza a reményeket 
két duplával, de az egész meccsen 
rosszul dobó ex-szombathelyi 
Medford ekkor jól célzott kintről. 
Erre meg Simspon válaszolt szin-
tén triplával, és jött megint Hor-
ton. Hiába volt meg pár másod-
percre az előny, fordított, majd 
Lóránt rossz dobásából indult a 
Nevėžis, és úgy tűnt, eldönti a 
meccset. Hill és Simpson büntetői 
hét másodperccel a dudaszó előtt 
egyre csökkentették a hátrányt, 
de ezután nem tudott faultolni 
időben az Alba, így a hazaiak 
Medford büntetőivel 90-87-re 
megnyerték a nagyon izgalmas, 
kiegyenlített meccset.
Az Albára hazaút, majd pénteken 
a fővárosban a MAFC elleni csata 
vár. Azt követően idén még egy-
szer, december 28-án a Körmend 
elleni rangadón láthatjuk hazai 
pályán a mieinket.



16 2017. december 21.FehérVár hirdetes

Zenével koronázunk 

2018. JANUÁR 1. HÉTFŐ 17:00 ÓRA

ÚJÉVI HANGVERSENY

Újévi illúziók

VÖRÖSMARTY SZÍNHÁZ  
SZÉKESFEHÉRVÁR 

Köszöntőt mond DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS  
Székesfehérvár MJV polgármestere

 Közreműködik: 

HAJNÓCZY SOMA
 KÉTSZERES BŰVÉSZ VILÁGBAJNOK

ALBA REGIA SZIMFONIKUS ZENEKAR
Vezényel: DUBÓCZKY GERGELY

Sikerszámok, trükkök, új feldolgozások,  
humor, nosztalgia és Eugen Doga remekművei

RÁADÁS 
KONCERT!

2018. január 1. 19:30
Vörösmarty Színház

Jegyár:
2000 Ft, 2600 Ft, 

3200 Ft

Jegyek kaphatók a www.arso.hu oldalon, a Fehérvári Jegyirodában és a Vörösmarty Színházban 
a zenekar új jegypénztárában: Székesfehérvár, Fő utca 8., +36 22 503 503, Nyitva: hétfőtől péntekig 10–18 óráig.

SZÉKESFEHÉRVÁR

Farkas Ferenc 
hangversenybérlet


