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Vidám ének hangja szállt
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Heti Vidi-film: Nincs kettő
négy nélkül
30. oldal
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8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1.
Telefon:
(22) 541-300
E-mail: ugyfelszolgalat@
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Ügyfélfogadás
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Péntek: 7:30-12:00

Honlap: www.szepho.hu • E-mail: info@szepho.hu

2

FEHÉRVÁR

KÖZÉLET

2014. december 8.

A HETILAP

Képviselői
programok

Indul a Sóstó megmentése
Heiter Dávid Tamás

December 8-án, hétfőn fogadóórát
tart a választókerület képviselője
17 órától 19 óráig. A fogadóóra
helyszíne a Királykút Emlékház a
Mikszáth Kálmán utca 25. szám
alatt. A képviselő vendége Botos
László körzeti megbízott.

Rendkívüli közgyűlést tartott pénteken Székesfehérvár önkormányzata.
Fő témája a szerkezeti terv módosítása volt, ami a Sóstói Stadion és
a Sóstó Természetvédelmi Terület
rekonstrukciójával kapcsolatos. De
döntés született köztéri alkotással
kapcsolatban is.

Cser-Palkovics András a legfontosabb döntésnek a szerkezeti
terv módosítását nevezte, ami
a Sóstói Stadion és a Sóstó
Természetvédelmi Terület
rekonstrukcióját jelenti. Ennél
a napirendi pontnál kisebb
politikai vita is kialakult. Többek
között Horváth Tancsa Ágnes, a
Jobbik városi képviselője emelt
kifogást a stadionfejlesztéssel
kapcsolatban. Márton Roland,
az MSZP képviselője felszólalásában elmondta, hogy hiába nem
kerül pénzébe a városnak a beruházás, de az adófizetőknek igen.

Fotó: Simon Erika

Almássy-Fáy-telep, vezér és
író utcák
Deák Lajosné

Szobrot állítanak városunkban Aba Novák Vilmosnak

Cser-Palkovics András a napirendi pont kapcsán kiemelte,
hogy ez teszi lehetővé egy egész
városrész rekonstrukcióját, melynek a parkolóhelyek kialakítása,
az útkapcsolatok fejlesztése és a
Sóstó Természetvédelmi Terület
megmentése, rehabilitációja is
a része.

Döntött a testület Aba Novák
Vilmos szobrának megvalósításáról is. Elkészítésére Pogány
Gábor Benő szobrászművészt
kérték fel. A tervek szerint a
Bartók Béla térre, a Városháza udvarára vagy a Nemzeti
Emlékhely mellé kerül majd az
alkotás.

Ügyintézés Székesfehérváron – 2. rész
stefkó krisztina

A Közterület-felügyelet munkatársai közvetlenül Székesfehérvár jegyzőjének irányítása alá
tartoznak, jelenleg az irodavezetővel együtt huszonhat munkatársa van az irodának.
A Közterület-felügyeleti Iroda
hatósági feladatokat lát el. Munkájuk része a közúti közlekedési
szabályok kisebb fokú megsértésének ellenőrzése, szankcionálása, valamint az önkormányzati
rendeletek betartatása, illetve
lakossági panaszok, bejelentések

Fotó: Simon Erika

November végén indítottuk útjára
a FehérVár magazinban azt a sorozatot, amelyben a Székesfehérváron
intézhető hivatali ügyeket mutatjuk
be, segítséget nyújtva ahhoz,
milyen ügyben hova fordulhatnak
városunk lakói. A témát folytatva ez
alkalommal a Közterület-felügyelethez tartozó feladatokat ismerhetik
meg.

Folyamatosan hárman ellenőrzik a székesfehérvári térfigyelő kamerák képeit

kivizsgálása. Fontos feladatuk
még a székesfehérvári térfigyelő kamerarendszer képeinek
folyamatos figyelése, szükség
esetén intézkedés megtétele.
Jelenleg hatvanhat kamera képe
fut be a központba, melyet egy

időben mindig hárman figyelnek; összesen tizenketten végzik
ezt a munkát.
Idén júliustól új helyen van a
Közterület-felügyelet: a volt
Szociális Iroda helyén felújított
irodákba költöztek, ahol az ügy-

félszolgálati iroda és a térfigyelő
központ is helyet kapott.
A Közterület-felügyelet szerdánként 8 és 12 illetve 13 és
18 óra között, valamint péntekenként 8 és 12 óra között tart
ügyfélfogadást a Városház tér 1.
szám alatti irodában, aminek a
bejáratát a kapualjban találják a fehérváriak. Itt egyrészt
bírságokkal kapcsolatos ügyeket
intézhetnek a fehérváriak, fontos
azonban tudni, hogy bírságot itt
nem lehet befizetni, azt kizárólag postai úton megküldött sárga
csekken vagy átutalással lehet.
Információkkal is áll az iroda ügyfélfogadási időben az érdeklődők
rendelkezésére. Itt kezelik a lakossági panaszokat, itt lehet bejelenteni az üzemképtelen gépjárműveket
vagy az engedély nélküli közterület-használatot (pl. kitelepülések),
de az iroda munkatársai ellenőrzik
az építőanyag közterületen történő
tárolását és ők foglalkoznak a
parkrongálások megelőzésével is.
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közéleti hetilap

Középpontban a közlekedés
A HETILAP

Heiter Dávid Tamás

Közmeghallgatást tartott pénteken
Székesfehérvár önkormányzata. A fő
téma az Integrált Településfejlesztési
Stratégia volt.

Fotó: Simon Erika

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia meghatározza
a 2014-2020 közötti időszak
uniós forrásainak lehívását.
Székesfehérvárnak 17 milliárd
forint áll majd rendelkezésére
a fejlesztési program megvalósítására. A közmeghallgatáson ezenkívül közlekedéssel,
parkolással kapcsolatos kérdések merültek fel. Válaszként

elhangzott többek között, hogy
a Várkörút felújítása során 54
parkoló valóban megszűnik, a
Rákóczi úton azonban ötven új
parkoló épül, és további tervek
is vannak a parkolóhelyek
bővítésére. A Balatoni úti járda
is szóba került, ami a veszprémi
vasútvonal felújításával együtt
tud majd teljesen megújulni.
Tömegközlekedéssel kapcsolatos
kérdésre reagálva Cser-Palkovics
András polgármester elmondta,
hogy hosszú távú cél a tömegközlekedés fejlesztése. A város
egy buszgyártóval is felvette a
kapcsolatot elektromos buszok
beszerzése érdekében.

A kérdések többségét Nagy Zsoltnak, a közlekedési iroda vezetőjének címezték

RENAULT MODELLEK
MÁR 2 650 000 FT-TÓL
HASZNÁLTAUTÓ-BESZÁMÍTÁSSAL

ENERGY FINANSZÍROZÁSSAL A THM FIX 2,99%
5 ÉV GARANCIA
www.renaultfehervar.hu
Az ajánlat 2014. november 1-től december 31-ig, vagy visszavonásig érvényes. Renault Clio kezdőár használtautó-beszámítás nélkül: 2 900 000 Ft. A Renault Credit finanszírozási ajánlat fix
kamatozású, forintalapú konstrukció, THM 2,99%, minimum önerő 50%, maximális futamidő 36 hónap, mely egyedi hitelképesség-vizsgálat függvényében érvényes. A THM meghatározása az
aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. *A garancia 5 év vagy 100 000 km, a kettő közül a korábban
elért érték erejéig. Clio vegyes fogyasztás l/100 km: 3,4 – 6,3; CO2-kibocsátás g/km: 90 – 144. Captur vegyes fogyasztás l/100 km: 3,6 – 5,4; CO2-kibocsátás g/km: 95 – 125. Mégane vegyes
fogyasztás l/100 km: 3,5 – 7,5; CO2-kibocsátás g/km: 90 – 174. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás, illetve CO2-kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredménye. A
a RENAULT
bemutatott autók illusztrációk! Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, részletek márkakereskedésünkben!
ajánlásával

DRIVE THE CHANGE

AZ ÖN HIVATALOS MÁRKAKERESKEDôJE:

Ugrics és Szabó Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 9. • Tel.: 06 22 510 060
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Az oldalpárt
szerkesztette:
Látrányi viktória

Programok
Seuso-kedd
Szabadbattyáni falfestmények
kiemeléséről, restaurálásáról,
jelentőségéről, anyagvizsgálati
eredményekről esik szó a Seusokedd programsorozat következő
állomásán. Az eseménynek a
Szent István Király Múzeum
Fő utcai épülete ad otthont. Az
előadó ezúttal Dr. Bóna István
festő-restaurátor művész. A
programon a részvétel ingyenes.

Adventi hangverseny
A székesfehérvári Ars Musica
Zenebarátok Egyesülete december 14-én 19 órakor tartja
ünnepi koncertjét a Ciszterci
Nagyboldogasszony templomban. Közreműködik: Fekete
Patrícia, Bélik Tamás, Szabó
Balázs, az Ars Musica Vegyes
Kar és Szabó Adrienn. A hangverseny ingyenesen látogatható,
várnak minden érdeklődőt.

KULTÚRA

2014. december 8.

A HETILAP

Ünnepre hangoló mézes-mázas csodák
A karácsony elképzelhetetlen
mézeskalács nélkül. Önmagában
a sütemény is nagyon karácsonyi,
fűszeres illata és íze mennyei. De a
készítése is kellemes készülődés az
ünnepre, hiszen a gyerekekkel együtt
munkálkodhatunk és díszíthetjük a
süteményt. A Hiemer-házban hétvégenként ünnepváró foglalkozásokkal
várják a családokat. Legutóbb mézeskalács figurákat díszíthettünk.

A gyömbéres, fahéjas, szegfűszeges illatú mézeskalács nemcsak a
karácsonyfán mutat jól. Feldíszíthetjük vele az adventi koszorúnkat, ajtó- és ablakdíszeinket,
ajándékcsomagokra kötözhetjük
vagy tálra rendezve kínálhatjuk
vendégeinknek. Ilyen és ehhez
hasonló tippek is megfogalmazódtak bennem a mézes figurák
láttán. Annyi azonban bizonyos,
hogy már maga az illata is a karácsonyra hangolja az embert. A
Hiemer-házban az elkövetkező
hétvégéken még sok ehhez ha-

Fotó: Kiss László
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Mézes-mázas szépségek – a díszítésnek csak a fantázia szab határt

sonló élményben lehet részünk,
hiszen a Fehérvári Kézművesek
Egyesületének tagjai számos
programmal várják a karácsonyra készülő gyerekeket, családokat. December 14-én hópihét,

csillagot fűzhetünk gyöngyből,
díszeket és hóembert készíthetünk pom-pomból, díszíthetünk
ismét mézeskalács figurákat is.
A programok 14:30 és 16:30
között látogathatók.

Tudta-e?
A magyar mézeskalácsosság az Árpád-házi királyok idején már nyomon
követhető. A saját méhészettel rendelkező kolostorokban formákat,
mézes italokat és süteményeket is készítettek. A mézes pogácsa és
mézesbáb elnevezéseket a 16. században már jegyezték a krónikák.

Szabó Petra

Vasárnap már a második gyertyát is
meggyújtottuk az adventi koszorún.
Minden gyertyának szimbolikus jelentése van: hit, remény, öröm, szeretet.
A házakba, lakásokba lassanként
behatol az ünnepi hangulat, az ember
bármennyire is tiltakozik, magával
ragadja az ünnepvárás meghitt
melegsége.

A belvárosban sorra nyitnak a
vásári sátrak, a forralt bor és a
sült gesztenye illata csalogatóan száll az Országalma körül.
Esténként a város ünnepi fénybe
borul, nincs is jobb kikapcsolódás, mint végigjárni, végigkóstolni , végigkutatni a sétálóutca
ünnepi portékáit. A város
karácsonyfája melletti adventi
színpadon szerdától délelőttönként gyerekműsorok mosolyogtatják a belvárosban sétálókat. A
hagyományoknak megfelelően
advent negyedik vasárnapjáig

a hét minden napján a város
óvodásai és iskolásai lépnek
színpadra ünnepi műsorukkal.
Elsőként a Felsővárosi Óvoda
Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodájának Napocska csoportja
töltötte meg ünnepi hangulattal
a belvárost, „Várjuk a Mikulást” című produkciójukkal. A
Zentai úti Iskola harmadikosai a
„Mikulásváró” című előadásukkal sürgették a nagyszakállút. A
Hétpettyes Óvoda nagycsoportosai a lassan elfeledett decemberi népszokások világába kalauzolták el a nézőközönséget. Az
István Király Iskola harmadikosai a „Télköszöntő”-t adták elő,
a Hétvezér másodikosai pedig
a „Nyuszilurkók és a Mikulás”
című előadással léptek színpadra.
A gyerekek legnagyobb örömére
a hétvégén a Mikulás nemcsak
a csizmákat tömte tele csokoládéval, de arra is volt ideje, hogy
a várost járja és szaloncukrot
osszon a lurkóknak.

Fotó: Bácskai Gergely

Ünnepi pillanatok a Városház téren

A gyerekek elbűvölő műsorokkal készültek

A belvárosban az ünnepek
előtt különféle programokkal
várják az érdeklődőket. Az
ünnepváró programok között
kézműves foglalkozások,
koncertek, gyermekelőadások várják az érdeklődőket

karácsonyig. A Zichy-színpadon könnyűzenei koncertek
lesznek, míg a különböző
városrészekben táncházzal, gyermekprogramokkal
készülnek a Fehérvári Advent
keretében.

KULTÚRA

közéleti hetilap

FEHÉRVÁR

5

A HETILAP

A magyarság megmaradásáért Pusztinától Fehérvárig
Nagy zoltán péter

A két egyházi intézmény, a Talentum
Református Általános Iskola és a Ciszterci Szent István Gimnázium felajánlásával jótékonysági estet tartottak
pénteken két magyar nyelvű felvidéki
intézmény támogatására.

Az est és a város díszvendége Tamás Aladárné nyugalmazott felvidéki pedagógus volt, aki három éve, 99 éves korában vette fel újra magyar állampolgárságát, majd a szlovák állam megvonta tőle szlovák állampolgárságát

Fotók: nzp

Már kilenc éve minden decemberben rendez a két fehérvári
egyházi iskola jótékonysági estet,
de az utóbbi három alkalommal
a gyűjtésből befolyó összeget
olyan magyar nyelvű intézmények javára ajánlják fel, amelyek
a történelmi Magyarország
területén, de a jelenlegi ország
határán kívül vannak. Idén az est
bevételét a párkányi Szent Imre
Katolikus Óvoda és a martosi
Református Egyházi Alapiskola
javára ajánlották fel. A péntek
esti műsorra 462 ezer forint
gyűlt össze, amit egyenlő arányban osztottak el a két felvidéki
intézmény részére.
A rendezvény már hagyományosnak mondható érdekessége,
hogy nem pusztán határon
túliakat támogatnak vele, de a
műsorban határon túli fiatalok is
közreműködnek. A programok
összeállításában, a szereplők
kiválasztásában vezető szerepet
vállal az első pillanattól kezdve
Prekrit Judit főszervező.

A pénteki rendezvényre
meghívtak szereplőket Adáról,
Kéméndről, Kolonról, Pusztinából, Hidegségből, Csíkcsicsóból
és természetesen Székesfehérvárról. Az estet a Székesfehérvári Egyházmegye vezető pásztora,
Spányi Antal megyés püspök
nyitotta meg, mint házigazda. A
jótékonysági estet a Szent István
Művelődési ház biztosította. A
rendezvényen jelen volt Somogyi László református lelkészi
elnök valamint Steinbach
József református püspök, aki a
záróimát tartotta.

Borbás Barbara énekművész hangja áldott állapotában is fenségesen csengett,
akárcsak fellépő társáé, Boncsér Gergely oparaénekesé

A nagylelkű közönség kitöltötte a házat, és adományaival 231-231 ezer
forinthoz juttatta a két felvidéki intézmény tanulóit

Főcze Évike tizenegy éves hidegségi
(Gyimes) csángó kislány Dzsida Jenő
Anyám keze című versét adta elő

Kovács Krisztián és Mátyás Mónika Pusztinából érkeztek Fehérvárra, hogy
archaikus csángó dalokkal szórakoztassák a közönséget

FEHÉRVÁR
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Ötletet adunk

Kézműves trend a Fehérvári
Ajándékboltban
Ismét teret hódít a kézműves ajándék,
egyre fontosabbá válik sokunk
számára a lélek, ami ezekben a
tárgyakban testet ölt. A Fehérvári
Ajándékboltban immár 3 éve népszerűsítjük a helyi készítők termékeit a
város egyik leggyönyörűbb épületében, a Hiemer-házban. Büszkék
vagyunk erre a „küldetésre”, hiszen
gyönyörűség ide csak belépni is. Ezek

a tárgyak valóban szívből jövő ajándékok, a hely pedig – ahogy a helyi
kézművesek mondják – Mesebolt,
azaz varázslatos világ.
Ebben a világban természetesen él
egymás mellett a hagyományos és a
modern formakincs.
A népi motívumokkal díszített tárgyak
mellett jól megférnek a nosztalgikus
polgári, vagy a friss, kreaítv alkotások.
A kézműves visszafogottságot az iparművész tárgyak attraktív megjelenése
hangsúlyozza ki merész formákkal és
színekkel. A lényeg az egyediség. Ez a
közös nevező az itt található tárgyakban, akár fa, fém, textil, papír, vagy
organikus alapanyagokból készültek.
Idei újdonságaink közül kiemelkednek az ötvös alkotások, köztük a személyes üzenettel, vagy kis figurákkal
díszített kanalak és teatojások, és a
fehér kerámia újdonságok. Szeretettel
ajánljuk mindenkinek új Székesfehérvár 2015. éves falinaptárunkat,
amely lenyűgöző egyedi hangulatfotókkal készült.

Kézm
Egyedűves
Sport i
Kreatív

Ajándélk
szívbo”

a Fehérvári
Ajándékboltból

Fehérvári Ajándékbolt
Hiemer-ház Városház tér

www.turizmus.szekesfehervar.hu

www.facebook.com/fehervari.ajandekbolt

A Fehérvár Televízió műsora
2014. december 8-tól december 14-ig:
K Ö Z É L E T - K U LT Ú R A - S P O R T - S Z Ó R A K O Z Á S

2014. 12. 08. HÉTFŐ

2014. 12. 09. KEDD

2014. 12. 10. SZERDA

2014. 12. 11. CSÜTÖRTÖK

2014. 12. 12. PÉNTEK

2014. 12. 13. SZOMBAT

2014. 12. 14. VASÁRNAP

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00 Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
07:20 Képes hírek - benne egész
órakor a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
10:20 Fehérvári Beszélgetések
– ismétlés. Műsorvezető:
Vakler Lajos. Vendég:
Karóczkay Ottó
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés. Műsorvezető:
Vakler Lajos. Vendég:
Somogyi Tamás
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés. Műsorvezető:
Heiter Dávid. Vendég:
Dancs Norbert.
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
13:00 Köztér - ismétlés
13:35 A Fehérvár TV
archívumából – ismétlés
14:00 Szeretetposta – ismétlés
14:10 Kincsesláda – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés. Műsorvezető:
Schéda Szilvia. Vendég:
Váradi Eszter Sára.
15:05 Szeretetposta – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Alba Liga – ismétlés
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés. Műsorvezető:
Nagy Zoltán Péter. Vendég:
Megyeri Zoltán, Töttő Katalin.
17:00 A Fehérvár TV archívumából
17:30 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda Szilvia.
Vendég: Kalmár Johanna.
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Trópusi hőség –Tara, Tara,
Tara – am. sorozat (12)
20:50 Fehérvár AV 19 – Bolzano
– jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
22:30 Fehérvászon – ismétlés
23:00 A hét hírei
23:20 Képes hírek

07:00
07:20
07:45
10:00
10:20
10:45
11:15
11:40
16:30

17:00
17:30
17:50
18:00
18:05
18:30
19:00
19:45
20:15
20:20
21:40
22:00
22:45

Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
A hét hírei – ismétlés
Köztér – ismétlés
Képes hírek – benne
minden egészórakor A
hét hírei ismétlése
A hét hírei – ismétlés
Köztér – ismétlés
Kéklámpások – ismétlés
A Fehérvár TV archívumából
Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Lufihajtogató Andi Bohóc
Kéklámpások - ismétlés
Köztér - ismétlés
Szeretetposta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Karóczkay Ottó
A Fehérvár TV
archívumából
Jó estét, Fehérvár!
Agrárinfó
Hírek
120-as tempó –
magyar film (12)
Filmválogatás a Fehérvár
Televízió Archívumából
Benne: Oviolimpia.
Jó estét, Fehérvár! – ism.
Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

07:00
07:45
10:00
10:45
11:15
11:40
16:30

17:00
17:30
17:50
18:00
18:05
18:30
19:00
19:45
20:15
20:20
22:05
22:50

Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
Agrárinfó – ismétlés
A Fehérvár TV
archívumából
Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Karóczkay Ottó
Agrárinfó – ismétlés
Esti Mérleg – ismétlés
Szeretetposta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Somogyi Tamás
A Fehérvár TV
archívumából
Jó estét, Fehérvár!
Paletta – kulturális magazin
Hírek
ARAMI 10 – jubileumi
táncbemutató
Jó estét, Fehérvár! – ism.
Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

07:00
07:45
10:00
10:45
11:15
11:40
16:30

17:00
17:30
17:50
18:00
18:05
18:30
19:00
19:45
20:15
20:20
22:00

22:45
A hé
th
vasá írei cí
r na m ű h
p 19
e
órak ti hírös
s
or j
elto zefogla
lmá
ccsa lónk m
l lát inde
ható n
!

Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
Paletta - ismétlés
A Fehérvár TV
archívumából
Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Somogyi Tamás
Paletta – ismétlés
Esti Mérleg – ismétlés
Szeretetposta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Heiter Dávid.
Vendég: Dancs Norbert.
A Fehérvár TV
archívumából
Jó estét, Fehérvár!
Bajnokok városa sportmagazin
Hírek
Videoton FC – Dunaújváros
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
Képes hírek - benne egész
órakor a Híradó ismétlése

07:00
07:45
10:00
10:45
11:15
11:40
16:30

17:00
17:30
17:50
18:00
18:05

18:30
19:00
19:45
20:15
20:20
21:30
22:00
22:45

Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
Bajnokok városa - ismétlés
A Fehérvár TV
archívumából
Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Heiter Dávid.
Vendég: Dancs Norbert.
Bajnokok városa - ismétlés
Esti Mérleg – ismétlés
Szeretetposta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Váradi Eszter Sára.
A Fehérvár TV
archívumából
Jó estét, Fehérvár!
Együtt – családi magazin
Hírek
Seuso-kedd – A
polgárdi quadripus
Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
Benne: Dalmát vizeken
Jó estét, Fehérvár! – ism.
Képes hírek - benne egész
órakor a Híradó ismétlése

07:00
07:45
10:00
10:45
11:15
11:40
16:30

17:00
17:30
17:50
18:00
18:05

18:30
19:00
19:25
20:00
20:15
20:20

21:50
22:00
22:25
23:00

Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
Jó estét, Fehérvár! – ism.
Képes hírek - benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
Jó estét, Fehérvár! – ism.
Együtt – ismétlés
A Fehérvár TV
archívumából
Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Váradi Eszter Sára.
Együtt - ismétlés
Esti Mérleg – ismétlés
Szeretetposta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Nagy Zoltán
Péter. Vendég: Megyeri
Zoltán, Töttő Katalin.
A Fehérvár TV archívumából
Jó estét, Fehérvár!
Köztér – közéleti magazin
Honvéd7 – honvédelmi
magazin
Hírek
Kecskemét - TLI Alba
Fehérvár kosárlabdamérkőzés közvetítése
felvételről
Szeretetposta
Jó estét, Fehérvár! – ism.
Köztér - ismétlés
Képes hírek

07:00
07:25
10:00
10:25
10:55
11:20
11:45
12:15
12:40
13:05
13:40

14:05
14:10
14:40

15:05
15:15
15:30
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:20
19:50
20:50
21:40
22:20
22:30
23:00
23:20

Képes hírek - benne minden
egész órakor a Híradó ismétlése
Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
Képes hírek - benne minden
egész órakor a Híradó ismétlése
Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
Bajnokok városa – ismétlés
Fehérvári beszélgetések –
ismétlés. Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Karóczkay Ottó
Fehérvári beszélgetések – ism.
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Somogyi Tamás
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések –
ismétlés. Műsorvezető: Heiter
Dávid. Vendég: Dancs Norbert.
Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
Köztér – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés. Műsorvezető:
Schéda Szilvia. Vendég:
Váradi Eszter Sára.
Szeretetposta - ismétlés
Kincsesláda - ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés . Műsorvezető:
Nagy Zoltán Péter. Vendég:
Megyeri Zoltán, Töttő Katalin.
Szeretetposta – ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
Alba Liga kispályás
labdarúgó-mérkőzés
Fehérvári beszélgetések –
ismétlés. Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Karóczkay Ottó
A Fehérvár TV archívumából
Kincsesláda
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Leffelholcz Marietta.
Vendég: Demeter Zsófia.
A Fehérvár TV archívumából
Jó estét, Fehérvár!
Üzleti negyed –
gazdasági magazin
Trópusi hőség – Marissa
– am. sorozat (12)
Táncbeszéd –
tánctörténeti előadás
„A csikidam örök és
megbonthatatlan!” R-GOkoncert az agárdi popstrandon.
Szeretetposta
FehérVászon – filmes magazin
Jó estét, Fehérvár! – ism.
Képes hírek
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Folyamatosan újuló belváros
Beszélgetés Égi Tamással
Heiter Dávid Tamás

Az elmúlt időszakban számos
látványos változáson ment keresztül
Székesfehérvár belvárosa. A felújításoknak azonban még nincs vége, a
Várkörúton már folyik is a munka. A
megvalósult fejlesztésekről, további
tervekről, sőt a sokat kritizált „indáról” is kérdeztük Égi Tamás alpolgármestert, az 1-es számú választókörzet
önkormányzati képviselőjét.

Látványos felújításon ment
keresztül a Hiemer-ház, ez a több
cikluson átívelő munka 2011-ben
fejeződött be. Nehéz feladat volt,
hiszen a város egyik legrégebbi
épületéről van szó. Úgy kellett
megőrizni a jellegét, hogy a mai
kor elvárásainak is megfelelő
épületegyüttes jöjjön létre. A
városlakók és a turisták is birtokba
vették, itt található a Hetedhét Játékmúzeum, a házasságkötő terem,
étterem is van benne, de a városban
lévő vállalatok is szívesen használják rendezvényeik megtartására.
Ezzel indult el az a folyamat, ami
a belváros teljes rehabilitációjával
folytatódott?
Az 1970-es főutca pályastruktúráját is megváltoztattuk, az új burkolatnak köszönhetően a fehérváriak
és a turisták nagy örömmel vették
birtokba az utcát. Egyértelműen
látszik, hogy ez már nem az autóforgalom számára épült. Az üzletek
és éttermek száma is növekszik,
ezzel is szépül a sétálóutca.
Az indamotívummal kapcsolatban
olykor kritika is megfogalmazódik.
Igen, és ezek jogos észrevételek. Az
inda jó döntés volt, az esti fények
különleges hangulatot kölcsönöznek a belvárosnak, de egyelőre
műszaki problémák terhelik. A
beruházótól továbbra sem vettük
át, az ő feladatuk a rendbetétele. Az
inda belsejét hamarosan kicserélik.
A tervek szerint március 31-ig ki-

Fotó: Kiss László

Mit tekint az előző ciklus legnagyobb
eredményeinek?

„... nemcsak épületeket, hanem közösséget is építünk.”

váló műszaki színvonalú termékkel
tudják helyettesíteni a mait. Ilyen
fajta világítás itt készült Székesfehérváron először, így az ezzel járó
gyermekbetegségeket is megkapta
a város. De a Fő utca felújítását
megelőzően magánpénzből megújulhatott a Magyar Király Szálló,
és megvalósult a Ciszterci templom rekonstrukciója is. Ezenkívül
a belváros is kivette a részét a Saára
Gyula útfelújítási programból, több
utcát felújítottunk, és a munkát
szeretnénk folytatni a jövőben is, a
közműfelújításokkal együtt.
A belváros felújítása tovább folytatódik?
Az a cél, hogy kiszélesítsük a belvárost. A második lépés, a Várkörút
és környékének felújítása most folyik. Erre sikerült 567 millió forint
értékben pályázati forrást nyerni. A
Várkörút alatti ivóvízvezeték állapota sok problémát okozott, ennek
rendezése városi feladat volt, 210
millió forintból megvalósult. Ezt
követően látott neki a kivitelező a
Várkörút átépítésének.
Ez, ha jól tudom, nem csak a Várkörút felújítását jelenti.

A felújítás a környező kis utcákat,
például a Lakatos és a Marosi Arnold utcát, a ligeteket, a Zsuzsanna
forrást, a Brunszvik óvodát és a
Városháztér 2. alatti épület tetőszerkezetét, homlokzatát is érinti.
Ennek a komplex programnak a
befejése 2015 nyarára várható.
Ugyan nem az ön választókerületéhez tartozik, de a belváros bővítésének
részeként lehet tekinteni a Koronás
Parkra is.
Az 1-es számú választókörzet egy
változatos környezetet magába
foglaló körzet. Fontos, hogy ha a
város fejlesztésén gondolkodunk,
akkor egységes kép alakuljon ki. A
Magyar Király Szálló után a Zichy
Liget felújítása is megtörtént. A
következő évek nagy projektje a
Csitáry G. Emil uszoda felújítása
és bővítése. Ugyan a Koronás
Park nem a körzethez tartozik, de
egyértelműen látszik a belvárosból induló folytonosság ebben az
irányban. Nem messze található
Magyarország egyik legkorszerűbb
atlétikai centruma is.
Az említetteken kívül milyen tervek
vannak még a körzetben?

Kardinális kérdés a parkolás. Új
megoldásokat kell találni, hiszen
Székesfehérváron a vásárlóerő
elérte a budapestit, a város parkolási felületének százharmincezer
embert ki kell tudnia szolgálni.
Parkolóházakat kell építeni, hogy
tehermentesíteni lehessen a belváros utcáit. Az egyik legnagyobb
feladat a csapadékvíz elvezetésének
a megoldása. Ez a belváros nagy
részét érinteni fogja. Az elmúlt
időszakban megrogyott vezetékeken a csapadékvíz nem tud gyorsan
elfolyni. Ezek a munkálatok
magukkal hozzák majd a csatornák
feletti utak megújítását is. A tervek
között szerepel továbbá a lakóépületek közvetlen környezetének
szebbé és kényelmesebbé tétele,
a zöldfelületek felújítása, újak kialakítása. A körzetben felnőtt fitnesz
parkokat is tervezünk, az első
2015-ben a József Attila utcában
várható.
Sokat hallottunk arról, hogy a Szent
István Bazilika felújítása elengedhetetlen.
A Bazilika állapota kritikussá vált,
megrogyott a tetőszerkezet. A
kormány négyszázmillió forintot,
a város százmilliót biztosít a felújítására. Zajlik a tervezési folyamat,
május környékén kezdődhet a
felújítás. Jelenleg átfogó régészeti
kutatás van a területen. A régi,
Géza korabeli templomnak megtalálták a falát. Viszont úgy tűnik,
egyre kisebb az esély arra, hogy
megtalálják Géza fejedelem sírját.
A helyreállítást úgy tervezzük,
hogy üvegfelület felhasználásával
a templom körvonalai és falai
láthatók legyenek.
A már megvalósult fejlesztések milyen
hatással vannak városunkra?
Fontos kiemelni, hogy nemcsak
épületeket, hanem közösséget is
építünk. Erre jó példa a Koronázási
Játékok megújítása és a különféle
nyári programok. A belváros igazi
rehabilitációját az jelenti, hogy
az emberek szívesen töltik itt a
szabadidejüket.
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Droghasználat – veszélyeztetettek lettünk
média aktívabb bevonását, a szülői
és családi programok bővítését
és a szórakozóhelyeken történő
prevenciós munka beindítását.
A kínálat csökkentésében fontos
szempont a kábítószermentes
szórakozóhelyek ösztönzése és a
fokozottabb rendőri jelenlét is az
iskolák körül, valamint a hatósági
ellenőrzés szigorítása.

Közel nyolcezer mintavételből
áll az a felmérés, amit a Nemzeti
Család- és Szociálpolitikai Intézet
végzett a 6-18 éves korosztály
egészség-magatartásának jellemzőit vizsgálva. Az országos eredmények szerint a dohányzás fiúknál
falusi környezetben emelkedik,
lányoknál az alkoholizálás megyeszékhelyen magasabb. A droghasználatban és a dohányzásban a 9.
osztályos fiúk erősen érintettek. A
kutatás szerint régiónk a leginkább
veszélyeztetett területnek számít
droghasználat terén.
Az ülésen aktualizálta feladatait a
KEF. „Szeptember végén fogadta el

Fotó: Kiss László

A Közép-Dunántúli Régió a leginkább
veszélyeztetett területnek számít
droghasználat terén, megelőzi ebben
a fővárost is. Ez derült ki abból a
kutatásból, amit a Nemzeti Drogmegelőzési Iroda végeztetett el. Erről is szó
esett a Székesfehérvári Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum (KEF) legutóbbi
tanácskozásán.

A Nemzeti Drogmegelőzési Iroda megbízott főosztályvezetője, Burszki Mónika a megelőzés kapcsán komplex programok létjogosultsága mellett érvelt a
fehérvári ülésen

a város közgyűlése az aktuális drogellenes stratégiát és cselekvési tervet.
Ebben célul tűztük ki a szakemberek
képzése mellett a széleskörű tájékoztatást. Ennek értelmében és egy
újabb nyertes pályázatnak köszönhetően ez év októberétől 2015. már-

Döntésünk a jövőnk
A szexuális élet kezdete egyre
fiatalabb korra tehető. A fiatalok
egészséges szexuális fejlődéséhez, a nem kívánt terhességek
kockázatának csökkentéséhez, a
nemi betegségek elkerüléséhez
nagyon fontos, hogy a diákok
tisztában legyenek a veszélyekkel, illetve azok megelőzésével.
Ez a gondolat hívta életre a „Döntésünk a jövőnk” címet viselő
megyei vetélkedőt is.

A programot hagyományosan december elsejéhez, az
AIDS világnapjához kötődően szervezik meg Fejér
megyében. A vetélkedőt a
Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, a Székesfehérvári Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete,
Székesfehérvár Önkormányzata és Székesfehérvár
Humán Szolgáltató Intézete,
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a

Székesfehérvár Egészségügyi
Ellátásáért Közalapítvány
támogatja. A versenyre 7
város 15 középiskolájából 48
csapat jelentkezett. A döntőnek Székesfehérvár adott
otthont. A legjobb 21 csapat
vett részt a megmérettetésen. Az AIDS világnapjának
központi témája 2012 és
2015 között az a célkitűzés,
hogy ne forduljon elő új
HIV-fertőzés, legyen vége a
megkülönböztetésnek, senki
ne haljon meg AIDS-ben.
A versenyt az enyingi Batthyány Fülöp Gimnázium és
Általános Iskola „Foucault”
nevű csapata nyerte meg.
Második helyen végzett a székesfehérvári Belvárosi I. István
Középiskola Bugát Pál Tagintézményének „BAD Team” nevű
csapata, illetve harmadik
lett a „Sex Pistols” csapat a
Dunaújvárosi Széchenyi István
Gimnáziumból.

cius végéig kilenc alkalommal szervezünk programokat a megelőzésben
résztvevőknek” – mondta el Östör
Annamária alelnök. A drogstratégia megfogalmazza a prevenciós
irányokat. A korosztályi szabadidős programok bővítését, a helyi

Program
December 11-én 12 órakor Székesfehérvárra érkezik a Legyen más
a szenvedélyed! című országos
roadshow. Az eseménynek az ifj.
Ocskay Gábor Jégcsarnok ad otthont. Műsorvezető Dj Dominique,
fellép az Animal Cannibals, a
Csillagszemű Táncegyüttes valamint a Stereo2.0. Állandó vendég
Garamvölgyi László, a Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanács kommunikációs igazgatója valamint a helyi
tankerület képviselője, Székesfehérváron Török Szabolcs igazgató.

EGÉSZSÉG

közéleti hetilap
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A betegek szolgálatában
Leffelholcz marietta

Végzettsége szerint belgyógyász,
onkológus. Miért ezt a hivatást
választotta? Mi az orvosi hitvallása?
Édesapám, dr. Szántó Endre
belgyógyász volt, az ő példája
indított arra, hogy ezt a hivatást
válasszam. Neveltetésem nem
volt tudatosan irányított, de
apám személyisége olyan erős és
példamutató volt, hogy természetesnek tűnt az ő hivatását
követni – és ezt azóta sem
bántam meg. Orvosi és emberi
hitvallásom nem különbözik.
Nem hiszek abban, hogy egy
rossz ember lehet jó orvos. Ha
a legfontosabb elvárásokat magammal és másokkal szemben
meg kell fogalmaznom, akkor
az ember legyen tisztességes,
megbízható és jóindulatú. Minden más jó tulajdonság már csak
ráadás. A magas szintű tudást és
állandó tanulást alapelvárásnak
tartom, minden foglalkozási
területen.
Az általános belgyógyászati praxison belül melyek a fő érdeklődési
területei?
A belgyógyászat a mai korban
már aligha tekinthető egyetlen
szakmának, annyi részterületre
vált. Nem is várható el, hogy egy
szakorvos az egészet mélységében átlássa. Az onkológia, mely
ennek egy kis része csupán,
több szakma együttműködését
kívánja. A daganatok gyógyszeres kezelése a feladatom, de ez a
kivizsgálástól a végstádiumú betegség ellátásáig terjed. Lehetetlen, hogy a klinikai onkológián
belül valaki minden betegséghez
egyforma magas szinten értsen.
Egy tankönyvet is több tucat
szerző ír. Az én fő érdeklődési
területem a nőgyógyászati (emlő,
petefészek, méh) és az emésztőrendszeri daganatok gyógyszeres
kezelése.

Fotó: Kiss László

Új főorvosa van a Szent György
Egyetemi Oktatókórház Onkológiai Osztályának: Dr. Szántó István
harmincöt évvel ezelőtt állt a betegek
szolgálatába.

Dr. Szántó István több mint három évtizede dolgozik értünk

Onkológusként számtalan
emberrel és sorsukkal találkozott,
küzdött értük. Hogyan lehet ilyen
helyzetekben orvosnak maradni, és
megpróbálni nem hasonlóan esendőként kezelni egy-egy szituációt?
Gyakorlat teszi a mestert. Mindenki ahhoz ért jól, amivel sokat
foglalkozik, ami magában rejti a
kiégés veszélyét is. Ez rettentő veszélyes orvosra, betegre
nézve egyaránt. A kiégés olyan
gyakori probléma, hogy külön
pszichoonkológus foglalkozik
a betegekkel és a dolgozókkal
is. Elmondhatom, hogy én
alkatomnál, személyiségemnél fogva rendkívül szerencsés
vagyok, és bár már harmincöt
éve vagyok a pályán, sem én
nem éreztem ennek veszélyét,
de ilyen figyelmeztetést nem
kaptam a betegeim felől sem. A

humanista, sokoldalú életszemlélet, a művészetek, a zene, az
irodalom és mindenekfelett (és
előtt) a szerető család és a barátok, életem mindennapi örömei
megvédenek ettől.
Most már ön a kórház onkológiai
osztályának osztályvezető főorvosa. Milyen célkitűzései vannak,
kell-e valamin változtatni az
osztály életében?
Otthon érzem magam. Mind
munkatársaim, mind munkahelyi
vezetőim, mind a város hihetetlen támogatását, megbecsülését
és túlzás nélkül mondhatom,
szeretetét élvezem. Az a szerencsés helyzet alakult ki, hogy
mindenki egyet akar: a közös
sikert. Ez az osztály szempontjából egyet jelent: betegeink legyenek velünk megelégedve. Nem
azt várják az emberek, hogy az

orvos csodát tegyen, és mindig
mindenkit meggyógyítson, de
azt joggal várhatják el, hogy
képzett legyen, lelkiismeretes,
emberséges, törődő és barátságos.
Az őszinte, egyenrangú beszélgetés a kulcsa egymás megértésének. Én képességeim szerint
jó gazda módjára azon szeretnék
dolgozni a következő években,
hogy a rám bízott emberek
– munkatársak és betegeink
egyaránt – elvárásainak megfeleljek. Az én olvasatomban ez azt
jelenti, hogy elégedett, kiegyensúlyozott légkörben, jókedvűen,
lehetőségeink szerint magas
szakmai színvonalon, együttérzéssel és emberséggel gyógyítsuk
betegeinket, és minél többet
tegyünk a megelőzésért, felvilágosításért. Ehhez kérem minden
jóérzésű ember támogatását.
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Az oldalpárt
szerkesztette:
Kiss László
Látrányi viktória

Ki tudná elképzelni a világot
játék mackók nélkül? Szinte
hihetetlen, hogy volt idő, amikor
még nem léteztek játék macik.
Pedig Teddy a maga száztizenegy
évével még fiatalnak is számít.
Nehéz megmondani, hogy ki
készítette el először a legendássá
vált játékot, ugyanis szinte egy
időben pattant ki az ötlet több
fejből is a világ több pontján.
1902-ben Margarete Steiff játékkészítő műhelyében megalkotta
az első mackót, mely a nem túl
hangzatos „55 PB” modellnevet
kapta. Nagyjából ugyanebben

Horoszkóp
december 8. – december 14.

Teddy mackó 3D
az időben került a piacra az
Amerikai Egyesült Államokban
egy hasonló medve, melynek
alapjául egy Theodore Rooseveltről készített karikatúra szolgált, a
mackó neve így lett Teddy bear.
Teddy meghódította a világot.
Beköltözött a gyerekszobákba,
melyeknek ma is közkedvelt lakója. A Hetedhét Játékmúzeum is
rendelkezik csodálatos mackókkal. A Moskovszky-gyűjtemény
különleges mackóit láthatják
háromdimenziós fotónkon. A kép
térhatása csak vörös–cián szemüveggel nézve érvényesül. Ilyen
szemüveg kapható a székesfehérvári Media Marktban.

Kos 03. 21. – 04. 20.

Ezen a héten a dolgok egy kicsit irányíthatatlannak
tűnhetnek. Vigyázzon, mert megpróbálják rávenni,
hogy olyan dologban vegyen részt, ami a jóhiszeműség határait súrolja. Határozottan határolódjon
el az ilyen ajánlatoktól, ugyanis nagyon rövid idő
alatt fény derül a turpisságra!

Bika 04. 21. – 05. 20.
Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

2014. december 8.
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Legyen türelmes, csendben végezze a munkáját,
mert olyannak tűnhet ez az időszak Önnek, mintha
minden lépését tesztelnék. Főképp szakmailag kell
alkalmaznia a fokozott elővigyázatosságot.

Ikrek 05. 21. – 06. 21.

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.

Rák 06. 22. – 07. 22.

Szűz 08. 23. – 09. 22.

Mostanság semmit sem vesz túl komolyan, és ez
most a legjobb. Belátja idejében, hogy nem érdemes
semmin sem görcsölni. Az csak lassítaná. A hét
során kap egy kellemes helyre meghívást. Mindenképpen érdemes elfogadnia.
Mostanság felébredhet Önben a költekezési vágy. Egy
pár új dolgot szeretne venni. Ezzel semmi gond nincs,
csak egy kicsit fegyelmeznie kell magát a túlköltekezési hajlamában. Az elmúlt időszakban gondolkodott
személyiségfejlesztő képzésen. Az ötlet zseniális.

Boldog lesz a héten, mert azokban, akik most Önt körülveszik, megbízhat, és azokban is, akikkel ezen a héten
bármilyen nemű üzletet köt. Olyan új ismeretségek vannak kilátásban egy társasági összejövetel révén, melyekből
a későbbiekre nézve nagyon jó kapcsolat alakulhat ki.
Sokaknak tud segíteni a másképp gondolkodásban,
a lényeg meglátásában. Munkahelyi körülményei
kielégítőek. Az otthonában békesség honol.
Amennyiben pénzügyeit érintő döntések előtt áll,
a hét eleje megbízhatóbbnak bizonyul.

FEHÉRVÁR

BULVÁR

közéleti hetilap
A HETILAP

Mérleg 09. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 01. 20.

Halak 02. 19. – 03. 20.

Ezen a héten fokozottan ügyelnie kell az objektivitására és arra, hogy különbséget tegyen a dolgok
között. Most vegye nagyon komolyan a munkáját,
még akkor is, ha olyan területen tevékenykedik, ami
nem szívügye. A változtatás ideje később érkezik.
A munkahelyén fokozott feszültség érezhető a hét
első felében. A kollegái közül többen is fontolgatják
a felmondás kérdését. Próbáljon nyugodtnak maradni. Valahol mélyen Ön is érzi, hogy a pillanatnyi
káosz mögött valami jó történik.

Most mutassa meg elszántságát a munkájában és az
elképzelései mellett! A folyamatban levő ügyeit illetően ebben az időszakban legyen fokozottan megfontolt
és figyelmes. A munkájában a kitartásának és az előrelátásának köszönhetően előléptetés van kilátásban.
A hét első napjaiban a környezetében fokozott
feszültség érezhető. A közúti forgalomban is érezni
fogja ennek hatását. Vezessen fokozott körültekintéssel, ugyanis feltűnően sok türelmetlen és óvatlan
autóssal találkozhat ezen a héten az utakon!

Ezt az időszakot jól tudja kamatozatni, ha új ismeretségek
szerzésére is szán időt. Használja ki a veleszületett adottságait! Valaki a környezetében egy kis gondot okozhat Önnek. Legyen elnéző vele! Legközelebb legyen óvatosabb
abban, hogy kit milyen mértékig fogad a bizalmába!
Ügyeljen arra, hogy kinek tárja fel lelke titkait, mert egy
olyan alaptalan pletyka reppenhet fel belőle, aminek
semmi köze sincs a valósághoz! Így megkímélheti magát
a későbbi bosszúságoktól. Nem lenne bölcs döntés, hogy
mostanság adósságba verné magát egy külső tényező miatt.
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Karácsonyra készülünk

Szabó Miklós bence

A Fehérvár Médiacentrum is
készül a karácsonyra. A megyés püspök eljött hozzánk, és
tolmácsolta ünnepi gondolatait.
Igyekszünk mi is megkönnyíteni
az ünnepre való felkészülést új
műsorainkkal, melyek között
szerepel például a Szeretetposta
című karácsonyi jókívánságküldő
magazinunk is.

Fotók: Kiss László

Nemcsak a külsőségekben, a lelkekben is készülni kell az ünnepre az adventi időszakban – mondta Spányi Antal. A
megyés püspök úgy véli, mindenkinek saját magában, a lelkében kell ilyenkor rendet teremtenie, hogy ezáltal a világgal és másokkal is békére leljen. Hozzátette: jobban megtaláljuk helyünket a világban, ha végiggondoljuk, mi történt
velünk az elmúlt hónapokban, és eközben mi mindent adtunk embertársainknak.

December negyedikén Spányi Antal megyés püspök járt a szerkesztőségben,
aki az adventi felkészülés fontosságáról beszélt

Az adventre való felkészülést a Fehérvár Médiacentrum is igyekszik segíteni műsoraival – mondta el Hagymásy András ügyvezető igazgató és Látrányi Viktória,
a Fehérvár TV vezetője. A Fehérvár Televízió és a Vörösmarty Rádió Szeretetposta című műsorában például bárki üzenhet szeretteinek, karácsonyi jókívánságokat
küldhet a fehérváriaknak. A műsorban küldött karácsonyi jókívánságokat minden
hétköznap délután 17 óra 50 perctől nézhetik meg a Fehérvár Televízióban.

Bach hangverseny a református templomban
nagy zoltán péter

Csemegének ígérkezik az a lemezbemutató, amit Johann Sebastian Bach
öt művéből állított össze Teleki Miklós orgonaművész, aki a Liszt Ferenc
Zeneakadémián Lehotka Gábor
professzor növendékeként indult neki
az orgonazenélésnek. Az Artisjus-díjas
Teleki Miklós nem idegen a fehérváriak számára, hiszen 2007-től a székesfehérvári Hermann László Zeneiskola
és Zeneművészeti Szakközépiskola
orgonatanára.

Fotó: telekimiklos.hu

Lemezbemutató koncertet rendeznek december 20-án a fehérvári Széchenyi utcai református templomban Bach műveiből.

Teleki Miklós orgonaművész évente több mint
ötven hangversenyt ad, rendszeresen koncertezik
a budapesti Szent István Bazilikában

A december 20-án 17 órakor kezdődő
exkluzív koncert programját Teleki
Miklós Bach öt kiváló szerzeményéből
állította össze: H-moll prelúdium és
fúga; O Mensch bewein, dein Sünde
Gross – Korálelőjáték; G-dúr prelúdium és fúga; Esz-dúr triószonáta és
C-moll passacaglia és fúga.
A koncert részleteiről tájékozódhatnak a Református Lelkészi Hivatalban
(Széchenyi u. 16.) vagy a Tourinform
székesfehérvári irodájában (Oskola u.
2-4., Hiemer-ház).
A bemutató hanglemeze 2013-ban
készült el a zsámbéki Keresztelő Szent
János premontrei templom barokk stílusú
orgonáján.

KÖZÉLET
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Harmincévesek lettünk!
látrányi viktória

Pál utcai fiúk és lá-

Heteken keresztül olvashatták lapunk
hasábjain a Fehérvár Televízió indulásának
történetét, számos sztorit ismerhettek
meg a hőskorból. December elsején együtt
ünnepeltek az egykori és a mai tévések a
Szent Vendel utcai székházban. Meggyúlt
a gyertya, felvágtuk a tortát, és a sztorik
életre keltek a stúdióban és a stúdión
kívül is. Kedves elődök, köszönjük, hogy
letettétek az alapokat! Kedves nézők,
székesfehérváriak, köszönjük, hogy velünk
tartanak nap mint nap!

nyok – harmincéves
a Fehérvár Televízió

December elsején ünnepelte harmincadik születésnapját a Fehérvár Televízió

dolgokról.” – mondta Móré Erzsébet
alapító szerkesztőségi tag.
„Szinte minden feladatba bekapcsolódtam, más volt akkor gyártásvezetőként
dolgozni, mint ma. Szervesen részt

Fotók: Bácskai Gergely

Nagy ölelések, ragyogó arcok és nagy
találkozások. Mindez fémjelezte
december elsejét. A harmincadik
évforduló összehozta az alapító tagokat, egykori kollégákat. Az ünnepet
igyekeztünk megosztani a székesfehérváriakkal is, régi képsorok kerül-

A város képviseletében Brájer Éva alpolgármester gyújtotta meg a Médiacentrum adventi gyertyáját

tek elő, meghatározó pillanatokból
készültek összeállítások és több
órás műsorfolyammal jelentkezett a
Fehérvár Televízió ezen a napon.
„Most, ahogy itt körülnézek ebben
a szerkesztőségben és a stúdióban,
csak ámulok, hiszen ez teljesen más,
mint ahogy indultunk. Akkor nem
voltak ilyen jó körülmények. Nem is
álmodhattunk volna ilyen korszerű

vakler lajos

vettem a műsor készítésében. Gyakran
viccelődtek a munkatársak azon, hogy
ha nem ér be a bemondó, majd elmondja a Kati a híreket. Persze én ez ellen
tiltakoztam, mert jól éreztem magam
a kamera túloldalán.” – mesélte Virág
Kata, a Fehérvár Televízió első
gyártásvezetője.
„Jó volt megélni ezt a harminc évet,
nagyon gyorsan eltelt. Nagyon sok

technikával dolgozhattunk, óriási változások voltak. A mai napig
tartogat kihívásokat ez a szakma.”
– összegezte Halász István operatőr,
aki az alapítás óta szerkesztőségünk
oszlopos tagja.
Halász Pistán kívül ketten vannak
még a stábtagok között olyanok,
akik a kezdetekkor és a mai nap is
a Fehérvár Médiacentrum munkatársai: Sági István műszaki vezető
és Nagy Zoltán Péter, lapunk főszerkesztője, aki gyakran felbukkan
a televízió képernyőjén is. A három
alapítót oklevéllel köszöntötte
Hagymásy András ügyvezető igazgató. „A harminc esztendő kötelez is
bennünket. A Fehérvár Médiacentrum
négy felülete együtt képez olyan értéket,
amit kötelességünk megőrizni. Ebből a
legidősebb a televízió, amely harmincéves. Ezt követi a rádió és a város
hetilapja, majd a technika fejlődésével
létrejött az online felület is.” – hangsúlyozta Hagymásy András.
Miért is fontos ez a harminc esztendő? Talán mert szem előtt lehetünk,
az Önök jóvoltából három évtizede.
Beszámolhatunk a helyi történésekről, dokumentálhatjuk az eseményeket. S mi a tanulsága a harminc
esztendőnek? Talán az, hogy ezt a
szakmát csak kellő alázattal lehet és
szabad végezni, hiszen csak akkor
jutunk előre, ha alázat van bennünk.

Műsortipp

Az alapító tagok és az utódok – együtt a szerkesztőség

A Fehérvár TV Fehérvári Beszélgetések című sorozatából még több
érdekességet tudhatnak meg a
televízió hőskorából!

Az emlék mis-mások harminc
éve kergetnek bennünket. Az
„emlékszel még” késztetései
ugyanakkor arra sarkallnak
bennünket, hogy az igazat
mondjuk. A találkozókon
megtudtuk, hogy az emberöltőnyi távolság újra közel hozhat
egymáshoz, hogy aztán csupa
csodadologról számoljunk be.
Nem véletlenül Molnár Ferenc
örökbecsű történetében keresem
a valóságot. Azt tudjuk, hiszen
kötelező olvasmány volt, hogy
ott is volt első pad, első, csak
éppenséggel senki sem tudja a
nevét. Megvallhatjuk, hogy
megtettünk mindent, de tudomásul kell vennünk, nem lehet
mindenki Boka János, ma sem.
Adjunk igazságot magunknak,
mi fehérvári fiúk és lányok.
Bizony mondom volt köztünk
sok-sok Csónakos, Kolnay és Barabás, és számtalan felnőtt Csele
féle gigerli. Fontos azonban,
hogy 30 év alatt csak néha tűnt
fel egy-egy Geréb. A Füvészkertben sikert sikerre halmozó
vörösingesek néha maradtak,
Áts Feri alighanem ma is kezet
fog velünk, a Pásztorok pedig
köztünk járnak. A világ sorsát
azonban mindig az üzemeltető
cég oldotta meg. A gondolkodó
tótnak mostanság már nem kell
tudnia, mi történik a telepen, ha
az igazságokkal szolgáló Pál utcai fiúk és lányok a vörösingesek
ellen harcolnak. Mindenki tudja
ma már, hogy csak az igazság adhat sikert. Egyvalakit
hagytam ki, „nemecsek ernőt”,
aki kicsire „nőtt”, nem tudott
fütyülni, mint Csónakos, nem
voltak vezetői képességei, mint
Bokának, de mint tudjuk, akkor
sem jött zavarba, ha nem vörös
inget viselt. A harmincéves Fehérvár Televízió munkatársai is
ilyenek voltak és lesznek. Ajánlom Molnár Ferenc figyelmébe...
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Az oldalpárt
szerkesztette:
László-takács krisztina

Két rohanás, egy torta
beindul a fantáziája. Karácsony
közeledtével egy hópelyhekkel
díszített tortára gondoltam, kis
selyemfénnyel, és valami pirossal… Lehet, hogy elkészítem?
Az eszközök adottak, már csak
bátorság és némi fantázia kell
hozzá: garantáltan nem lesz izgalommentes az ünnep!

Ha valami igazán izgalmasra vágyunk,
keressünk egy receptet, és készítsünk
süteményt a saját konyhánkban!
Kevesen vannak, akik konyhatündérnek
születnek, mert ez is tudomány: az elméleti alapozás után a gyakorlatban kell
helytállni, és egyáltalán nem mindegy,
milyen eszközöket hívunk segítségül.

Hiába modernizálódunk, bizony a
mai kor asszonyainak is szüksége
van a konyhában eltöltött időre.
Az illatok, színek és ízek kavalkádja mellett azért is megéri időt
szakítani a sütésre, hogy két rohanás között kikapcsolódjunk. Az
otthoni cukrászat egyre többeknek
kerül fel a hobbilistájára, és szépen
tartja magát a rangsorban. A sütésben az is jó, hogy azonnal látni
lehet az eredményt, ennek függvényében a siker sem marad el.
Erre a hobbira az elmúlt években
egy egész iparág épült, jobbnál
jobb alapanyagokat és segédeszközöket kínálnak, de persze – mint
minden területen – itt is vannak
hamisítványok. Tulajdonképpen
minden eszköz adott, hogy profin
díszített tortákat vagy akár bonbont készítsünk otthon is. Ami
egy háztartásból sem hiányozhat,
az a karácsonyi ”kiszúró arzenál”. A különböző angyalformák, a
csillag, a fenyőfa és szívecske mellett
nagyon népszerű idén is a mézike (a

Nyers Veronika cukrász, tortadekoratőr

Shrekből ismert mézeskalácsember
– a szerk.), illetve a rénszarvas –
mondja Nyers Veronika.
A cukrász és tortadekoratőr
szerint ajándékként is szívesen
adnak süteménykészítő illetve
tortadekorációs eszközt, hiszen
egyre többen döntenek úgy, hogy
az ünnepi tortákat saját kezűleg
állítják elő. Egyrészt ez egy remek
közös program lehet a gyerekekkel, másrészt a saját torta egyedi
ajándék lehet szeretteinknek.
A tortadíszítéshez a különböző színű marcipánbevonótól a
fondanton át a színező spray-ig
minden megtalálható, de ezek
használatához nem árt, ha az
internetes tájékozódás mellett
olyat is megkérdezünk, aki ismeri

Nálunk megtalál mindent, ami a karácsonyi sütikhez kell:
alapanyagok, dekorációs eszközök, süteményformák!
Keressen minket Fehérvár belvárosában,
a Varkocs szobor mögött (Várkapu u. 6.)!

www.desszertmester.hu
Tel.: +36 20 326 8357

Bronz-, ezüst-, és aranyvasárnap is nyitva!
•
•
•
•
•
•

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

az adott terméket. Gyakran kérnek
tanácsot akár bonbon készítéséhez,
akár tortadíszítéséhez – meséli
Veronika – és nem csupán a forma,
de a színezés is meghatározó lett. A
csokipasztillák közül a barna és a
fehér csokoládé mellett nagy divat
a színes csokoládépasztilla, a tortadíszítésben pedig a színeket kiemelő
fények is hangsúlyt kapnak.
Egy tortakellékes boltba betévedvén az embernek óhatatlanul

Fotók: Kiss László
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A marcipán jól kezelhető és könnyen
formázható – ezért a legnépszerűbb
a díszítésben
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Könyvet ajándékba
Csabai Dorina

Fotó: Kiss László

December az ajándékvásárlás
ideje is. Napközben a város utcáit és
üzleteit elárasztják a meglepetések
beszerzésére induló fehérváriak. Bár
a legtöbb otthonban a tévékészülék
központi helyzete rendíthetetlen, és
a számítógépnek, okostelefonnak
maximum karnyújtásnyira kell lennie,
azért akad még olvasókuckós lakás
is bőven. Sokan örülünk a könyvnek,
de ez esetben is körültekintőnek kell
lenni a vásárlásnál.

A csábító borító megtévesztő
lehet. Vásárlás előtt érdemes
belelapozni, beleolvasni a könyvbe.
Aki igazán tanácstalan, kérhet
segítséget az eladótól is. Az
interneten feltérképezhetjük a
könyvújdonságokat, olvashatunk
kritikákat, véleményeket. Sokszor
kincsekre bukkanhatunk a használt könyvek között is.
Több mint két évtizede jelent meg
először a Kétbalkezes kamaszlányok kézikönyve. A siker ékes

Az elmúlt évtizedek alatt megváltoztak az olvasási szokások. Az internet a
fiatalok életének részévé vált. Lehet, hogy rövidebb szövegeket és felületesebben olvasnak, de ha egy téma megérinti őket, ugyanúgy elmélyednek benne,
mint a húsz évvel ezelőttiek.

bizonyítéka, hogy az antikváriumokban folyamatosan keresték a
könyvet. A szerzőpáros úgy döntött, hogy a mai lányok igényeihez
igazítja a kézikönyvet. Sz. Kuncze
Magdolna, a könyv egyik szerzője
osztotta meg velem véleményét a
karácsonyi könyvajándékozásról.
Mennyiben más ez a kiadás, mint
a korábbi? Miért volt szükség a
megújításra?

Már nem olyanok a mai kamaszok, mint húsz évvel korábban.
Igaz, továbbra is hasznos egy
kis önismereti tréning, valamint
nem árt újra felidézni az alapvető
illemszabályokat és a betegápolás, a növényápolás titkait. A varrásról szóló fejezetet ugyanakkor
kivettük az új kiadásból, hiszen
a mai lányok már nem ülnek
varrógép mellé. Viszont szívesen

készítenek dekorációt a szobájukba, kreálnak maguk ajándékot
a barátoknak, családtagoknak.
A tapasztalat azt mutatja, hogy
nem csak a kamaszlányok
szeretik ezt a könyvet. Aki
eddig nem szívesen forgolódott
a konyhában – legyen az akár
kezdő háziasszony – elolvasva a
főzés alapjairól szóló fejezetet,
konyhatündérré válhat. Ebben
a könyvben csupán egy fejezet
foglalkozik a pénzügyekkel.
Azonban Kamaszkassza – zsebpénzügyi kézikönyv címmel egy
egész kötetet szántunk arra, hogy
minden tizenéves megtanuljon a
pénzzel bánni.
Mit ajánl a szülőknek, hogyan fogjanak hozzá a karácsonyi könyvvásárláshoz?
A széles választékból természetesen olyan könyveket célszerű
választani, amelyek a gyermek
érdeklődési köréhez tartoznak.
Ugyanakkor a bármikor elővehető
kézikönyveknek minden gyerek
polcán ott van a helyük.

Fekete színben is!

Karácsonyi ajánlatunk

AJÁNDÉKOZZON SZERETTEINEK
EGÉSZSÉGET!

CSAK

14.995

Ft

Az ajánlat 2014.12.08-tól a készlet erejéig tart, részletek az üzletekben.

A MENTAHÁZ
SZŰRŐKÁRTYA
bármilyen összeggel feltölthető,
és bármely szakrendelésünkön
beváltható az egyszerű vérvételtől
a komplett szűrésig.

Székesfehérvár, Nagy László u. 1.
Tel.: 22/500-300, 06-30/534-3121
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Mesevilág a kulisszák mögött

Mik a feladatai egy ügyelőnek,
mire kell „ügyelni”?
Az ügyelőt elsősorban egy karmesterhez tudnám hasonlítani,
aki a zenészeket és a hangszereket vezényli. Minden előadásnak

színpadi mozgást, és mindent
feljegyzünk a saját ügyelői példányunkba. A pontosság nálunk
nagyon fontos. A rendezőas�szisztens és a rendező után egy
pici kis láncszem vagyok: lesem
a gondolataikat és ezek alapján
irányítom a hátteret.
Hogyan csöppent bele a színház
világába?
Teljesen véletlenül, az utcáról
kerültem a Vörösmarty Színházba. Édesanyám a Fejér Megyei
Hírlap újságírójaként felfigyelt
egy hirdetésre még 2001-ben,
miszerint ügyelőt kerestek,
Péterffy Attila igazgatása alatt.

ellesni olyan fogásokat egy hét
alatt, amivel elindulhattam ezen
a pályán. A Sirály című előadással kezdtem, amit Kozák András
rendezett. Neki és a világirodalom legnagyobb drámájának
kellett megfelelnem.
A színészeknek és a háttérben
dolgozóknak is egyaránt minden
apró részletre figyelniük kell.
Hogyan tudják az apró malőröket
orvosolni?
Kell, hogy legyen az embernek
egy reális rálátása arra, hogy
vészhelyzetben hogyan lehet
úgy cselekedni, hogy a nézők ne
vegyék észre az esetleges hibákat

van egy meghatározott próbaszakasza, ami az olvasópróbától
a premierig tart. Ezeken az
alkalmakon egytől egyig részt
kell venni. Van egy kis sarok a
színpad szélén, ahol egy monitor
segítségével tájékozódunk arról,
hogy a színészek mikor, melyik
jelenetben honnan, milyen végszavakon érkeznek a színpadra,
és az egyes jelenetekben milyen
kellékek vannak. Figyeljük az
előadás minden mozzanatát, a

Jelentkeztem a feladatra, és szerencsésen felvételt nyertem.
Az első időszakban nem volt túl
sok ideje betanulni ezt a szakmát.
Hogy sikerült mégis összehozni az
első színházi darabot?
Pontosan egy hetem volt ellesni
a feladatokat, ám ezt igazából
soha nem lehet megtanulni. Volt
egy nagyon profi kolléganőm
akkoriban - Király Ancsának
hívják - aki most már az Operett
Színház főügyelője. Tőle tudtam

és a színészek se „sérüljenek” a
színpadon. Számos példa van
erre. Például tavaly a Koldus
és királyfi előadása alatt volt
egy vészhelyzetünk. Az egyik
színésznő elájult a színpadon.
Ilyenkor az ügyelőnek másodpercek töredéke alatt kell
döntenie arról, hogy függönyt
húz, vagy levezényli az előadást
a szereplő nélkül. Át kell gondolni, hogy még hány jelenetben
szerepelne, és azok milyen hos�-

A színházi világ kedvelői közül
bizonyára sokan kíváncsiak arra, hogy
mi minden zajlik a kulisszák mögött,
kik munkálkodnak a háttérben és
mi mindennel foglalkoznak. Kalmár
Johanna, a székesfehérvári Vörösmarty Színház ügyelőjeként olyan fontos
feladatokat lát el, melyek nélkül
nehéz lenne egy színházi darabot
létrehozni.

2014. december 8.
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szúak. Ha lehetetlennek is tűnik
folytatni az előadást, akkor is
megpróbáljuk a fénnyel, hanggal,
és a háttérrel úgy megoldani a
helyzetet, hogy a nézők semmit
ne vegyenek ebből észre, és
ugyanolyan jól érezzék magukat.
Egy színész nélkül kívülről ezt
elég nehéz elképzelni. Hogy
oldották meg a helyzetet ebben az
esetben?
Azt a két jelenetet kiküszöbölve folytattuk az előadást. Nem
teljesült be a szerelem, de talán a
fontosabb dolgok így is megvalósultak, és érthetővé vált a
darab lényege.
Legtöbbször azért sikerrel szoktak
zárulni a produkciók, és vastapssal
ismerik el a társulat munkáját.
Hogy tudják feldolgozni, ha nem
a megszokott reakciót kapják a
közönségtől?
Mindig észrevesszük, ha a
közönség nem olyan intenzíven
reagál, ahogy megszoktuk. A
legközelebbi előadások alkalmával még inkább megpróbálunk
megtenni mindent azért, hogy
tökéletes legyen a darab, és meglássák azokat az apró kis gegeket,
amiket a jelenetek rejtenek.
Soha nem akart a rivaldafénybe
kerülni? Biztonságosabb a háttérben dolgozni?
Nem, soha nem szerettem volna.
Rettenetesen félelmetesnek találom a színpadot. Így folyamatosan egy mesevilágot láthatok
kívülről, ez sokkal izgalmasabb
számomra, mint benne lenni.
De azért egyszer-egyszer volt már
példa arra, hogy nemcsak a kulis�szák mögött dolgozott egy darab
kapcsán. A két összeillő ember
című előadáson egy-egy jelenetben
láthatták a nézők szereplőként is.
Vannak olyan helyzetek, amikor
ki kell segíteni a színészeket
bizonyos mozgásokkal. Ilyenkor
például mikrofonokat viszünk
fel a színpadra, vagy áthelyezünk
bizonyos kellékeket, bútorokat
arra a helyre, ahol a következő
jelenetben szükség lesz rá.
Ilyenkor sem kap kedvet a színészkedéshez?
Nem, sajnos rettenetesen izgulós
vagyok. Rezeg alattam ilyen-
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Fotók: Simon Erika
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kor a deszka, de mivel muszáj
segítenem, megteszem. Ez a
feladatom.
A beosztása nem nyolctól négyig tart. Sokszor utaznak az

országban a társulattal. Próbaidőszakban is egészen más a
munkabeosztás, mint amikor
előadások vannak. Hogy tudott
ehhez hozzászokni?

Ezt nem lehet megszokni.
Halálos fáradtsággal élem a
hétköznapjaimat, de a színház
iránti szerelem ezeken mindig
átsegít. Van két kislányom,
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akikkel megpróbálok maximálisan foglalkozni. Őket is néha
a kulisszák rejtik, amikor nem
tudom elhelyezni őket.
Ők mit szólnak a munkájához és a
színház világához? Milyen pályát
szán gyermekeinek?
Engem szeretnek, a színházat
elfogadják, de nem tudom, hogy
ezt a pályát fogják-e választani.
A kicsi hatéves, most balerina
szeretne lenni, intenzíven jár
balettórákra. A nagyobbik lányom, aki most hétéves, nagyon
szépen rajzol. Őt orvosnak
szánnám, de persze ez csak az én
gondolatom.
A munkán kívül jár előadásokra?
Más teátrumban már nagyon
régen jártam. Utoljára gyermekeimet vittem el az Erkel Színházba,
de a saját színházunkban szeretem
megnézni a kollégáim munkáit.
Ilyenkor is szakmai szemmel nézi
az előadást?
Próbálok elvonatkoztatni, de a
szakmai ártalom miatt előfordul,
hogy nemcsak a játékot figyelem, hanem a háttérmunkát is.
Egy-egy darabot minden részletével pontról pontra megfigyelhet
a háttérből. Ez nagyon eltér attól,
amit a nézők látnak?
Igen, nagyon más. Én a saját
előadásaimat nem is látom, mert
ami a monitoron megjelenik,
az nem tükrözi a valóságot, és
oldalról teljesen más szemszögből látja az ember azt a világot,
amit a nézők szemből látnak.
Mindegyiknek más a varázsa.
De nekem így is mindig egy
mesevilágot biztosít.
Milyen tervei vannak a jövőt
illetően? A színházból fog majd
egyszer visszavonulni?
Igen, nyugdíjas koromig szeretném ezt csinálni. Itt nincs
ranglétra. Ezt a hivatást nagyon
szeretem, és nagyon izgalmasnak tartom, mert minden egyes
darab más-más kihívással kecsegtet. Nagyon érdekes ezeket
megoldani.

Műsorajánló
A Kalmár Johannával készített
teljes interjúnkat 2014. december 14-én 18 órai kezdettel megtekinthetik a Fehérvár Televízió
Fehérvári beszélgetések című
műsorában.

FEHÉRVÁR
Az oldalpárt
szerkesztette:
László-takács krisztina

Élőzenével, hagyományokkal és
táncokkal együtt ritkán találkoznak
a gyerekek, és ha ehhez a Mikulást
is hozzátesszük, akkor akár előre
is elkönyvelhetünk egy délutánnyi
gyerekzsivajt, örömöt és pörgést.

Pörögni leginkább
„pörgősszoknyában” lehet –
tudja ezt minden óvodáskorú
kislány, ezért ez a buli egyik
kötelező eleme. Ehhez társulhat kopogós cipő, esetleg
gazdagon díszített balerinacipő,
és már indulhat is a tánc! A
fiúknak mindegy, melyik pólóba
izzadnak bele, sőt az is, hogy
mit viselnek a lányok, számukra
inkább a zene és a mozgás az
érdekes.
A december 6-i táncházas
gyermekjátszó – mint minden
hónap második szombatján
– pontban ötkor kezdődött.
Fél hatra már nem volt hely a
kabátoknak kikészített fogason, a gyerkőcök túl voltak a
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Vidám ének hangja szállt

Zenés Mikulásváró a táncházban

Fotók: Kiss László
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Elkészült a csoportkép: csöppségek a Mikulással

mondókákon, és éppen a Galiba
zenekar muzsikájára ropták. A
teremben egyre nőtt a páratartalom, kevesen maradtak

ülve: volt, aki édesanyja karján
ringott a számára ismeretlenül
is ismerős pentaton dallamokra, volt, aki édesapja kezét
szorongatva csetlett-botlott a
körben, mások pedig gyakorlott
lépésekkel utánozták Bókáné
Editet. A gyermektáncház
pedagógusa hat óra felé maga
köré gyűjtötte a gyerekeket, és
Mikulásváró énekeket énekelt
velük. Néhány kisiskolás fiú
mindentudóan összekacsintott,
és megértő fölénnyel figyelte a kicsik lelkesedését. Ők
azok, akik már sejtik, hogy a
Mikulás – legyen bármilyen
kedves, hozzon bármilyen szép
ajándékot – nem az északi
sarkról jön hozzájuk, hanem a
város egyik házában lakik. Ettől
persze még az ő szemük is
felcsillant, amikor a piros ruhás
öregúr megjelent az ajtóban.
A Mikulás idén sem hagyta ki
a Malom utcai táncházba járó
gyerkőcöket, akik szebbnél
szebb dalokkal és mondókákkal
örvendeztették meg.

Ha a Mikulás többször
is jöhetne

Kovács Krisztina fiával jött a táncházba

„Jó volna, ha minden hónapban
jönne hozzánk a Mikulás, mert
nagyon jó ilyen sok kisgyermeket

látni a táncházban” – mondja
Majoros Andor. Az Alba Regia
Táncegyüttes művészeti vezetője egyébként nem panaszkodik,
mert a Malom utcai épületben
hónapról hónapra összegyűlnek az apróságok, és hozzák
a szüleiket is. Sokan vannak
közülük, akik egyébként is
járnak táncolni az egyesület
valamelyik csoportjába, de
jönnek olyanok is, akiket az
élő népzene és a hagyományok
elsajátítása fog meg. „Itt hitelesen kapják meg a gyerekek
azt a szórakozási lehetőséget
illetve azt a játékos tanulást a
világról, az együttlétről, amit
máshol nem biztos, hogy ebben
a formában elsajátítanak. Kötetlen formában tanulják meg
azt is, hogy például ismeretlen
gyerekekkel hogyan lehet fölvenni a kontaktust. Nagyszerű
pedagógusaink vannak, akik
vezetik ezeket a játékokat, és a
zene, a tánc közepette a picik is
hamar megtalálják egymással a
hangot. Olyannyira, hogy megfogják annak a kisgyereknek is
a kezét, akit még előtte soha
nem láttak.” Ez a szülőknek is
segítség, és nem utolsó sorban
találkozási lehetőség. De
nemcsak szórakozni, tanulni
is jönnek a szülők, éppen most
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zajlik a szomszéd teremben a
felnőtt táncoktatás. Ide olyanok
is jelentkeznek, akik előtte sohasem táncoltak, de szeretnék
megtanulni az alapokat.
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Amikor egy gyermekkori vágy teljesül be
Amíg anya a táncórán, addig
a fia a Mikulás-táncházban
mulat. Kovács Krisztináéknál
is így van ez: „A lányom táncol
az Alba Regiában, én pedig most
kezdtem a felnőtt csoportban.
Nagyon jó a társaság, jó dolgokat tanulunk, még énekelünk is.
És így a harmincon túl bizony
az sem utolsó szempont, hogy
formában tart. Bizony egy-egy
óra egy kemény kardioedzésnek
is megfelel!” – meséli Krisztina.
A kétgyermekes anyukának
egyébként régi álma vált valóra
a néptánccal. A vonzalom egy
gyermekkori élménnyel kezdődött, amikor szülei elvitték egy
táncházba, ahol éppen Sebőék
játszottak. A hangulat, a ritmus,
a kavalkád megragadta Krisztina fantáziáját, de a távolság
miatt nem tudott járni néptáncórára, így maradt a művészi
torna. „Úgy gondoltam, most sem
késő belevágni, már két éve járok
hobbiszerűen táncolni.”

Kicsi, nagy, kicsi, nagy – így járják a táncot az ovisok

Mi, felnőttek sokszor nem is
gondoljuk, hogy egy-egy jól
szervezett programmal milyen
magot ültetünk gyermekünk
lelkébe. Egy ilyen táncházas
mulatságból még akármi lehet,
egy azonban biztos: az itt
szerzett élmények hagyománytisztelő és zeneszerető felnőtté
érlelik a fiatalokat anélkül,
hogy bármit is rájuk erőltetnénk.
Diószegi Erika
Nyolcéves korom óta járok ide, sokáig táncoltam, természetes volt, hogy
elhozom Bencét is.
Orbán Bence
Nem féltem a Mikulástól, elénekeltem neki a Hull a pelyhes fehér hót. Gyakran járunk táncházba, nagyon szeretek táncolni és énekelni.

Hegedüs Tamara
Mi most jöttünk először, még úgy gondolom, hogy érdemes volt eljönni, de
nem tudom, mi lesz a következő percben, mert Mandula kezd egy kicsit
elfáradni. A Mikulást tizennégy hónaposan még nem annyira fogják föl a
picik, de a zene, az, hogy együtt táncoltunk, nagyon tetszett neki. Ez az első
alkalom, hogy közösségbe jöttünk.

Tóth Boglárka és Felthoffer Boglárka
A Mikulás az Északi sarkról jött. Gondoltuk, ha már ilyen sokat utazott,
énekelünk neki valamit. Egyedül nem mertünk kiállni, ezért ketten énekeltünk.
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A tökéletes pizza titka
Gáspár Péter

Az olasz pizzatészta papírvékony, csak hordozója a kevés feltétnek. A magyar változat ennél
sokkal vastagabb. Gyakorlatilag
teli van pakolva szalonnával,
kolbásszal, sonkával, szalámival és társaival. A magyarázat
egyszerű: itthon elvárás az, hogy
ha valaki egyedül megeszik egy

Az alapanyagok nagy része, mint például a liszt vagy a paradicsom, Olaszországból származnak

vékony tésztás, megjelenik benne az eredeti ízvilág, de mégis jól
lehet tőle lakni.
„Minden a dagasztással kezdődik. Először bekeverem a lisztet,
a vizet, majd a masszát hagyom
pihenni. Az élesztőt, a többi alapanyagot csak ezután adom hozzá.
A nagy tésztából pici gombócokat

Fotók: Bácskai Gergely

Kiváló minőségű alapanyagok, jó
recept és kézi nyújtás a tökéletes
pizza titka – mondta Baltavári Barna,
a Pizza dell’ Arte tulajdonosa, aki hat
éve süti szívvel-lélekkel a pizzákat.
A receptet azóta tökéletesítette. A
végeredmény egy könnyed, szinte
roppanós alaptészta lett, amely hús
nélkül, szimplán csak paradicsommal,
bazsalikommal, mozzarellával is
istenien finom.

elvesztené a könnyedségét, tömötté,
szappanossá válna.”
A tulajdonos ezután saját készítésű olasz paradicsomos-bazsalikomos alapszósszal csigavonalszerűen meglocsolta a tésztát,
megszórta sajttal, és pár percre
betette a sütőbe. A sajt a hazai
gyakorlattal ellentétben alulra
került, mert nem kell puhulnia.
Arról nem beszélve, hogy sütés
után jobban látni, melyik pizza
milyen fajta, így senkit nem ér
meglepetés.

A beltér is Olaszországot idézi

lük, és néhány perc alatt kézzel
egy nagy kört formázott belőle.
„A friss tészta olyan, mint a gumi.
Kinyújtom, összeugrik. Sodrófát
nem használok, mert akkor a kelés
során keletkezett habszerű buborékok kipukkannának. Az egész

Készül a paradicsomos csiga

klasszikus 32 centiset, akkor
még vagy három órán keresztül érezze, tele van a gyomra.
Barnáék pizzája mindkét
szemléletmódot tükrözi, hiszen

Barna kedvence az eredeti Margherita
pizza bivalymozzarellával

készítek, aztán beteszem a hűtőbe
minimum tíz-tizenkét órára, hogy
kellőképpen megkeljen” – árulta el Barna, majd hozzátette:
előfordult velük olyan, hogy este
már nem tudtak pizzát sütni,
mert annyira kifogytak a kis
bucikból. Inkább azt mondták,
nem szállítanak ki aznap többet,
de nem engedtek a minőségből.
Nem gyúrtak ”adjuramderögtön”
a szokásoshoz képest sokszor
annyi élesztőből alapmasszát,
hogy spóroljanak a pihentetési
időn. Hiába kel meg az „élesztős
fajta” jóval gyorsabban, de puffaszt, és az íze a nyers tésztára
emlékeztet.
Barna közben előkapott egy
tálcányi, szép sorba rendezett
gombócot. Egyet kikapott közü-

A friss, még forró pizzára a
legvégén a leheletvékony pármai
sonka került, aminek a zsírja éppen csak ráolvadt a mozzarellára.
A végeredmény nemcsak a
szemnek volt gyönyörű, de alig
vártuk, hogy megkóstolhassuk.

A királyné pizzája
A történet szerint Nápolyban 1780-ban alapították meg azt
a pizzériát, melyben 1889-ben Raffaele Esposito Brandi, a
város leghíresebb pizzamestere megsütötte a híres-nevezetes
Margherita pizzát. 1889. június 11-én az olasz királyi pár, I.
Umberto király és Margherita királyné épp arra járt, és a királyné megéhezett. Arra kérte a pizzamestert, hogy süssön és
hozzon neki valami finomat. Esposito mester ekkor készítette
el a Margherita pizzát, amelyet a királynéról nevezett el. A
pizza az olasz zászló színeit idézi: zöld a bazsalikom, fehér a
mozzarella és piros rajta a paradicsom.
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A dublőr
Miért szülnek az asszonyok nagy kínnal embert, táplálják, dajkálják éjjel
és nappal, tanítják az anyanyelvre,
szépre, jóra, aztán amikor elkészül a
mű, és saját lábára állhatna a férfi,
egy parancsra a vágóhídon találja
magát. Az asszonyokat kellene
megkérdezni a háborúkról. Ez jutott
eszembe Károly Róbert tragédiába
torkolló havasalföldi csatájáról.

Basarab Havasalföld fekete
vajdája. Nevét a bőre színéről
kapta. Kun-tatár származású,
Dzsingisz kán ükunokája, aki
a Kárpátokon túli területet
uralta. Besszarábia őrizte meg
nevét. Különös hűség kötötte a
magyar királyhoz. Hol elismerte hűbérurának, hol elszakadt
tőle. Törekvéseit Károly Róbert
türelmesen kezelte. Amikor
a vajda eltávolodott, a király
seregei tiszteletüket tették a
határokon. Gyors hűségeskü
következett, majd gyors pálfordulás. Károly Róbert türelme
egyszer elfogyott. A vajda elfoglalta a Szörényi bánságot (Kis
Oláhországot), és megtagadta
a hétezer márka hűbéri adó
megfizetését. 1330-ban ismét
magyar területekre támadt, majd
úgy tett, mintha hűségesküt
fogadna, hogy a magyarok vis�szavonuljanak a Kárpátok mögé.
Károly Róbert ebben a hamis
játékban már nem akart tovább
partner lenni. Elhatározta,
hogy megleckézteti Basarabot.
Visszafoglalta, amit elvett, és
lerombolta a vajda székhelyét, az
argyasudvarhelyi fejedelmi palotát. A település egyházi központ
is volt az esztergomi érsekség
érdekeltségi körében.
Ami ezután következett, arra
senki nem számított. A vajda
ismét megalázkodott. Követeket
küldött a király elé, kérlelte,
menjen haza, ő megfizeti a
kárát, amelyet emberei okoztak
magyar földön, még a fiát is
túszul adja. Mondandója vége
tartalmazott némi fenyegetést:
ha a sereggel nem vonul vissza,
halálos veszélynek teszi ki ma-

gát. Hogy mit üzent a király erre
a vajdának, arra csak szalonképes
homályos utalásokat jegyzett fel
a krónika holmi szakállról, búvóhelyről, előrángatásról, gazemberről, meg a juhaim pásztoráról.
A lényeg, Basarab országa a

A magyar király nem állt meg
a vajda székhelyének lerombolásánál, behatolt a Kárpátokon
túli területre. Elfogyott azonban az élelem, a kitartás, és a
két fél fegyverszünetet kötött.
A király hajlandónak mutat-

Kép: Képes krónikából

séllei erzsébet

A kép a tőrbe csalt magyar sereget, a dublőr Hédervárit és a menekülő királyt
ábrázolja a posadai csatában

magyarok hűbérbirtoka, Basarab
pedig a király szolgálja, ehhez
tartsa magát.
Izgalmas ez a párbeszéd. Ha
Károly Róbert nem elégeli meg
a vajda kitöréseit és meghunyászkodásait, vajon meddig
tartott volna ez a csiki-csuki
hűbéruras társasjáték? A
meghunyászkodás egyébként
nem vall kun-tatár észjárásra.
Amikor pedig a vajda kártérítést
ígért fejedelmi tússzal, Károly
Róbert miért nem fontolta meg
az ajánlatot?

kozott a visszatérésre. Basarab
ajánlkozott, majd ő vezetőket
biztosít a királyi sereg mellé,
még eltévednének a vadregényes Kárpátokban. A vezetők
egy szorosra esküdtek, mint
a legrövidebb útra. A királyi
csapatok vakon engedelmeskedtek, és Posadánál besétáltak
a csapdába. A vajda román,
kun és tatár katonái az orom
tetején várakoztak dárdákkal,
kövekkel és íjakkal felszerelve.
Amikor a sereg a hegyszoros
közepére ért, leomlasztották

a sziklafalat, és elzárták a
menekülés útját. Négy nap
alatt a beszorult sereg felét
lemészárolták. Na, ez már kuntatár észjárásra vall! Hédervári
Dezső, a hű alattvaló elkérte a
király lovát, ruháját, páncélját,
címerét, és átöltözött. Átadta
levetett egyszerű harcos ruháját, vele együtt az esélyt a túlélésre. Hősiesen tűrte, hogy az
ellenség elfogja, majd szörnyű
kivégzésként faéket verjen a
koponyájába, mint a társainak.
Károly Róbert az egyszerű
ruhában testőrei segítségével el
tudott menekülni. Az önfeláldozó Hédervári Dezső azt
adta királyának, ami számára
is a legnagyobb kincs volt: az
életét. Nélküle másképp írnánk
a XIV. század történelmét.
Özvegye hálából megkapta hős
férje utolsó szolgálati helyét,
Világosvárat.
Károly Róbert 1342-ben hunyta
le a szemét. A székesfehérvári bazilikában tartott halotti
szertartáson feltűnt három
pompás lovag, magas paripán,
strucc madárral ékes sisakban.
A csőrében patkót tartó strucc
volt a király kedves jelvénye. A
jelkép azt jelentette, hogy a király soká tűri a bántalmakat, de
aztán megbosszulja. Ez lehetett
az ő szemszögéből a havasalföldi csata lélektani magyarázata.
Károly Róbert halála után fia, I.
Lajos örökölte a magyar trónt.
Havasalföld fekete vajdája
egy év múlva Sándor nevű fiát
társuralkodóvá tette, akinek első
dolga volt I. Lajos királyunk udvarába sietni, hogy személyesen
fejezze ki hódolatát hűbérura
előtt. Basarab is átértékelte
politikáját, és I. Lajossal együtt,
kart karba öltve szállt szembe a
tatárokkal. 1352-ben hunyt el.
Hát, ilyen az élet.
Majdnem elfelejtettem. A
posadai szorosban történt
ütközetben – vagy inkább
mészárlásban – eltűnt András székesfehérvári prépost
– egyben alkancellár – és
vele együtt elveszett a királyi
pecsétnyomó is...
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Múlt héten továbbra is a rejtélyes Seuso-kincsekkel foglalkoztunk
rejtvényünkben. Három kérdést tettünk fel, melyek megfejtése sokak
számára talán meglepetést is hozott.
Első kérdésünk az volt, mi a quadripus? A helyes válasz így néz ki: EGY
ÉTKÉSZLET TARTOZÉKA, EGY ÖSSZECSUKHATÓ ASZTAL
Második kérdésünkben arra kerestük a választ, hogy hol tűnt úgy,
hogy elvesztette Magyarország a Seuso-kincseket? A NEW YORK-I
PERBEN

A harmadik kérdésünk – miszerint melyik ismert közéleti szereplő
neve forgott a köztudatban legtöbbet a Seuso-gyilkossággal kapcsolatban – válasza talán meglepő: CZINEGE LAJOS HONVÉDELMI
MINISZTER
Ezen a héten folytatjuk a kutakodásainkat a nagy értékű tárgyakkal kapcsolatban. Egy kérdésünk van, amelyre hét választ
várunk. Mely tárgyakat állították ki Székesfehérváron a Seusokincsek közül?
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Programok Tóvárostól Párizsig
Hétfő:

Makrokozmosz
19 óra A Szabadművelődés Háza
Babos Gyula Makrokozmoszába nyerhetnek bepillantást az
érdeklődők.
Kedd:

Momo
December 9. 11. és 12. 15 óra
Pelikán Kamaraszínház
Az előadásban közreműködnek a
Nemes Nagy Ágnes Színészképzés hallgatói.
A félkegyelmű
19 óra Kozák András Stúdió
Színmű.
Őfelsége komédiása
19 óra Vörösmarty Színház
A színház aulájában ezen az estén
meleg téli holmikat is gyűjtenek,
és Cserta Gábor fehérvári hajléktalanokat bemutató szociofotóiból
nyílik kiállítás.
Szerda:

Rajzóra
17 óra Igéző (Basa u. 1.)

Kissné Beke Ágnes tanárnő
foglalkozása.
Csütörtök:

Az Eszter-lánc mesezenekar
koncertje
10 óra Művészetek Háza
Interaktív mesekoncert gyerekeknek és gyereklelkű felnőtteknek.
Schandl Viktor festőművész
kiállítása
16.30 Sberbank kiállítóterme
(Táncsis Mihály u. 7.)
Megtekinthető: december 22-ig.
Péntek:

Állatok Karácsonya a HEROSZ-nál
14 óra HEROSZ Fehérvári Állatotthona (Takarodó út 5.)
Megemlékeznek az egyesület
alapítójáról, Herman Ottóról, majd
rövid műsor után közös fadíszítésre
kerül sor, ahol mindenki elhelyezheti az állatoknak szánt ajándékait.
Negyvenéves évforduló – Tóvárosi ünnep a színházban
18 óra Vörösmarty Színház
A Tóvárosi Általános Iskola negyvenéves jubileumi gálaműsora.

Párizsi éjszakák
19 óra Igéző (Basa u. 1.)
Több, mint sanzonest. Az Igéző
saját produkciója.
Szombat:

Luca napja
Koronás Park
Népi játszóház a Luca naphoz
kapcsolódóan: lucabúza, lucaág,
lucakalendárium készítése, lucázás.
Boszorkányos mese – interaktív
mesejáték.
Hattyúk tava
15 óra Vörösmarty Színház
A Kijevi Balett lép fel a baletttörténelem legnagyobb klasszikusával, a Hattyúk tavával.
Lengyel karácsonyest
17.30 Művészetek Háza
A Székesfehérvári Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzat
és a Klub Polonia által közösen szervezett esten fellép
a gorál „Kozianie” Dal- és
Táncegyüttes.
Karácsonyi hangverseny
19 óra Jézus Szíve templom

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

Hóügyelet:
(22) 513-483
Állattetemek begyűjtése közterületről
(0-24 óráig hívható zöldszám):
06/80/205-093
Városüzemeltetés – Szent Vendel u. 17/a.
Elérhetőség: 22/513-480
Ügyfélfogadás:
Hétfő : 13.00-15.00
Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-12.00
Parkolási csoport – Szent Vendel u. 17/a.
Elérhetőség: 22/513-481
Ügyfélfogadás:
Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.30
Szerda : 8.00-12.00 és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00
Temetőüzemeltetés: Béla út 1/b.
Elérhetőség: 22/301-449
Ügyfélfogadás:
Kedd: 8.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00
Temetőellenőrzés telefonszám: 22/301-339
Mobil: +36/70/6699-165

Az oldalt
szerkesztette:
schéda szilvia

Vendég: a Vox Nova Baptista
Férfikar Budapest. Karnagy:
Szilágyiné Mátyus Elvira.
Közreműködik: Vox Angelorum
Gyermekkar.
Retró Diszkó
20 óra A Szabadművelődés Háza
Retró Diszkó Kiss Györggyel,
ami egyben a húszéves rádióműsorának is ünnepi programja. Közreműködik Gabor
Hargittay.
Vasárnap:

Závodszky Noémi jubileumi
estje
15 óra Vörösmarty Színház
Jubileumi gálaműsor abból az alkalomból, hogy a művésznő húsz
éve a székesfehérvári társulat
tagja.
Kedd:

Angyalok és tündérek
17.30 Vörösmarty Mihály
Könyvtár Tolnai Utcai Tagkönyvtára
Szatzker Ferencné Angyalok és
tündérek című kerámiakiállítása.
Megtekinthető: december 31-ig.

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:

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

Raktárak:
• Mura u. 2. szám alatti telephelyen fűtött
és fűthető műhelyek, fűtetlen raktárak,
konténerek;
• József Attila kollégiumnál (Hosszúsétatér
felől) 68 m 2-es használaton kívüli hő
központ;
Parkolóhelyek:
• Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt
udvarban parkolóhelyek;
Továbbá vállaljuk rövid határidővel lakások,
telephelyek értékbecslését.
Érdeklődés: SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1. szám alatti
ügyfélszolgálatán
Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre
egyeztetett időpontban történhet.
Telefon:
e-mail:

22/541-307
info@szepho.hu;
Rumpler.Monika@szepho.hu

Részletes programajánlónkat a www.szekesfehervar.hu eseménynaptárában olvashatja!
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szerkesztette:
novák rita

KÉKLÁMPÁSOK

Jóvátett bűnök – karácsony a börtönben

„A szent estén majd eljövök ide.
Álmaim szekerébe fogatok
És szólok fantáziám táltosához:
Hipp-hopp, ott legyek, ahol akarok,
És álomhintón eljövök – ide.”
Reményik Sándor: Karácsonykor

Miután a fogvatartottak elmondták ünnepi gondolataikat, a bűnbánás
jegyében és a megbocsátás reményében gyertyát gyújtottak

látássérült asszony verset
mondott a fogvatartottaknak.
A börtön lakói nem számítottak hasonlóra, a meglepetéstől még a legmarconább
férfiak is elérzékenyültek.
„A jóvátételi program kapcsán
egyfajta bűnbánást tanúsítanak
a fogvatartottak, ez a szembesülés pedig nélkülözhetetlen
ahhoz, hogy a szabadulás után
valóban új életet kezdjenek.”
– mondja az utógondozó
koordinátor. Hütter Andrea
szerint persze mindez kevés,
de a program jó alap, amire
lehet és érdemes is építkezni.
A börtönben nemrégiben
kezdődött egy uniós projekt,
amely a jóvátételi program
mellett számos egyéni tanácsadást, képzést és tréninget

Szabadságvesztés. Lehet bármilyen egy-egy börtön, szervezhetnek akármilyen programot számukra, a család hiányán és a bezártság érzésén semmi
sem enyhít. Ez a valódi büntetés a rabok számára.

Fotók: Kiss László

Ilyen és ehhez hasonló meghitt, ünnepi verssoroktól volt
hangos a fehérvári börtön. A
fogvatartottak ugyanis jóvátételi programon vehettek részt,
az idősek otthona lakóinak
ajándékokat készítettek és
műsort adtak.
„Bűnszervezetben elkövetett
költségvetési csalás” – ezzel
vádolják az egyik előzetes
letartóztatásban lévő gyanúsítottat. Az asszony öt
hónapja raboskodik a rácsok
mögött. Három gyermeke
várja otthon. A nő ugyan
állítja, nem bűnös, a jóvátételi
programon azonban részt
akart venni. Azt mondta
azért, mert mindenkinek van
mit megbánnia az életében,
és a Karácsony egyébként
is a szeretetről valamint a
megbánásról, megbocsájtásról
szól. „És másokon segíteni is
csak így tudok most” – mondja
az asszony, miközben könny
szökik a szemébe. Nem ez
az asszony volt az egyetlen,
aki meghatódott a rácsok
mögött.
Meggyötört emberek töltötték meg az intézet úgynevezett kultúrhelyiségét. Fogvatartottak, akik sokféle okból,

2014. december 8.
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Őszinte hála: az idősek otthona lakóinak nevében Halász Jánosné Reményik
Sándor szavaival mondott köszönetet azért, hogy a műsorral és a saját
készítésű ajándékokkal szebbé teszik számukra az ünnepet

de nem láttak más kiutat,
mint a bűnözés. És idősek,
akiknek többsége végigdolgozta az egész életét, de mára
egyedül maradtak. Egyikőjük
sem töltheti az ünnepeket a
családdal. Egymást vigasztalták ezen az ünnepségen.
A fogvatartottak adventi
koszorúkat, ajtódíszeket és
használati tárgyakat készítettek a nyugdíjasoknak,
ezekkel és karácsonyi műsorral ajándékozták meg őket. A
nyugdíjasok sem jöttek azonban üres kézzel. Az egyik

Hütter Andrea a fehérvári börtön
utógondozó koordinátora

biztosít a fogvatartottaknak,
azért, hogy a szabadulás után
sikeresen illeszkedhessenek
vissza a társadalomba. A
program természetesen nem
garancia, de kiváló lehetőség
a fejlődésre – tette hozzá az
utógondozó koordinátor.

KÖZÉLET

közéleti hetilap
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Adventi nap fiataloknak fiataloktól Ha nőnek születtél…
A HETILAP

A Székesfehérvári Diáktanács immár második alkalommal szervezett Adventi Napot,
„Mit hoz a Mikulás?” címmel. A több részből
álló, egész napot betöltő programsorozat
Mikulás napján, december 6-án várta a
fiatalokat.

Fotó: Bácskai Gergely

A Székesfehérvári Diáktanács 2010ben kezdte meg működését. Azóta
rengeteg feladatot elvégeztek, és
immár saját rendezvényeket is szerveznek. Idén másodszor hívták életre
Adventi Napjukat. A fiatalok célja,
hogy kortársaik figyelmét felhívják
az ünnepek valódi lényegére. Délelőtt

a kisebbeket Mikulásgyár, kézműves
programok és jókedv várta a Hiemerházban. Délután felső tagozatosoknak
és középiskolásoknak szóló városismereti kalandtúrával folytatódott
az adventi program. A nap egyik fő
eseménye az az adománygyűjtés volt,
amit a Diáktanács idén már harmadik
alkalommal szervezett meg. A fiatalok
egész nap járták a belvárost, saját készítésű mézeskalácsaikat adományokra cserélték, és azokat a Fejér Megyei
Gyermekvédelmi Központ javára
ajánlották fel. A nap zárásaként a Székesfehérvári Diáktanács zenés-énekes
meglepetéssel készült a Vörösmarty
Színház előtt.

Megtelt az Új Nemzedék Kontaktpont Iroda a Diáktanács Mikulás-napi programján

Stefkó Krisztina

Megnyitotta kapuit Székesfehérváron
a Tanácsadó Központ.

Egy nő könnyen kerülhet olyan
helyzetbe, szinte egyik napról a
másikra, amikor súlyos döntéseket kénytelen meghozni – nem
várt terhességgel, vagy akár az
abortusszal kapcsolatban. Az is
előfordulhat, hogy nincs senki a
környezetében, akihez a nehéz
helyzetben bizalommal fordulhatna. Ezen szeretne segíteni az
Alba Sansz Kulturális Alapítvány
által december 1-je óta Székesfehérváron működtetett Tanácsadó
Központ. Ezen a helyen a fiatal
nők teljes diszkréció mellett, szakembertől kaphatnak jótanácsot
olyan súlyos problémákra, mint
például egy nem várt terhesség,
egy spontán vetélés, vagy egy
abortusz utáni rossz lelkiállapot.
A központ 24 órás segélyvonalat
működtet, de személyesen is állnak a hozzájuk fordulók rendelke-

Fotó: fehervar.hu

szabó Petra

„Az élet él, és szent okokból élni
akar” – lehetne Ady gondolata mottója is az új tanácsadó központnak

zésére a Nyárfa utcai Lehetőségek
Házában. A központ munkatársai
nem csak életvezetési és felelősségteljes családtervezési tanácsot
adnak, hanem lelki támaszt, segítséget is nyújtanak a rászorulóknak.
A szolgáltatás térítésmentes,
azonban a személyes találkozóhoz
minden esetben előzetes egyeztetés szükséges.
Éjjel-nappal hívható segélyvonal:
06-70-944-7710
E-mail: segits@tanacsadokozpont.hu
További információk:
www.tanacsadokozpont.hu

Emlékezés – gát a félelem ellen Emlékdiplomát kaptak
A holokauszt hetvenedik évfordulója
alkalmából szervezett konferenciát az Alba
Civitas Történeti Alapítvány a Hiemerházban.

Ez a tudományos esemény volt a holokauszt emlékév városi rendezvénysorozatának záró programja, amely
nem kizárólag a második világháborúra és a vészkorszakra koncentrált,
hanem a XX. század egészét tekintve
mutatta be a zsidóság helyzetét.
Fő és közös célkitűzésünk az emlékezés és az emlékeztetés volt, különös
tekintettel a háromezer fehérvári és
környékbeli áldozatra. Ennek egyik
legfontosabb üzenete, hogy a gaztettek soha többé ne történhessenek
meg. Székesfehérváron van már egy
olyan emlékpark, ahova elzarándokolhatunk, és ahol elgondolkodhatunk nemcsak az emlékév keretében,
hanem a következő években és évtizedekben is – mondta köszöntőjében
Cser-Palkovics András polgármester,
aki köszönetet mondott valamennyi

szervezetnek a holokauszt emlékév
lebonyolításában való közreműködésükért.
Amíg embereknek rettegniük kell,
mert más a bőrszínük, amíg a zsidók
Magyarországon az antiszemitizmus fejlődését érzékelik, és amíg a
határainkon túl élő magyaroknak
félniük kell magyarságuk miatt, addig
nem lehet elég az emberiség legsötétebb korszakára való emlékezés! A
történelem hibáit, bűneit jóvátenni
nem lehet, de az őszinte emlékezéssel,
hiteles oktatással az ismétlődés esélyét talán csökkenthetjük – hangsúlyozta Répás Péter, a MAZSIHISZ
(Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetsége) társadalmi kapcsolatokért
felelős irodavezetője.
Neubart István, a Székesfehérvári
Zsidó Hitközség elnöke köszönetét
fejezte ki Székesfehérvárnak és CserPalkovics András polgármesternek a
példaértékű együttműködésért. Szavai
szerint a közös programok segítséget
nyújtanak ahhoz, hogy az antiszemitizmus, a rasszizmus és bármilyen
kirekesztés elleni harc sikeres legyen.

Novák Rita

Negyven pedagógus vette át
„színes” diplomáját a Városháza
Dísztermében tartott ünnepségen. A nyugdíjas pedagógusokat
Székesfehérvár polgármestere és
a Pedagógusok Szakszervezete
köszöntötte.

Csehi István volt a legidősebb
tagja az ünnepeltek társaságának.
A nyugdíjas férfi hetven évvel
ezelőtt vette át biológia-földrajz
szakos diplomáját. A pedagógus
a tantárgyak mellett a természet szeretetére és emberségre
nevelte a fiatalokat. Mint ahogy
a tanár úr lapunknak elmondta, a hivatása sokszor okozott
számára nehézséget, de ha újra
kezdhetné, akkor sem választana
más szakmát magának.
Az ünnepséget a szakszervezet
és az önkormányzat évtizedek
óta megszervezi azért, hogy
megköszönjék a pedagógusok hosszú éveken át tartó

Fotó: Simon Erika

nagy zoltán péter

Csehi István a legidősebb és a
legmeghatódottabb emlékdiplomás
pedagógus

áldozatos munkáját. Székesfehérvár polgármestere az év
egyik legszebb eseményeként
említette az emlékdiplomák
átadását, amely a tiszteletadásról szól. Mint mondta, a családok legnagyobb kincsüket,
a gyermeküket bízzák rájuk, a
nevelők pedig ezt a bizalmat
meghálálva bővítik tudásukat
és készítik fel őket az életre.
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Színházat ajándékba!

Albert Ramsdell Gurney:

Sylvia

Ajándékozzon élményt,
önfeledt, vidám pillanatokat

Csillagfény
bérlettel!

vígjáték két részben

Woody Allen:

Játszd újra,
Sam!
romantikus vígjáték
két részben

estéket kívánunk
a Vígszínház sikerdarabjaival!
További információ és jegyrendelés:
Csidei Nikolett szervező +36 70 66 99 400 | Csidei Petra szervező +36 70 66 99 700
valamint jegyirodánkban: Székesfehérvár, Fő u. 8. | Telefon: 22/ 503-503
E-mail: jegyiroda@vorosmartyszinhaz.hu
Nyitva: hétfőtől-péntekig 10-18 óráig | www.vorosmartyszinhaz.hu

Győri Keksz Kft.
székesfehérvári csapatába
munkatársakat keres az alábbi pozícióba:

GÉPKEZELŐ
Feladatok:
• termelési gépek kezelése,
• előírt ellenőrzések, adminisztrációs feladatok
elvégzése,
• minőségi paraméterek folyamatos ellenőrzése,
• a gépeken kisebb javítások elvégzése,
• munkahely és gépek folyamatos tisztántartása.
Elvárások:
• 8 osztályos végzettség,
• minimum 1-2 éves gépkezelői tapasztalat a termelés
területén,
• 4 műszakos munkarend vállalása.
Munkavégzés helye: Székesfehérvár.
Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
küldje el önéletrajzát az
allasfehervar@mdlz.com
e-mail címre vagy a
Győri Keksz Kft. 8000 Székesfehérvár,
Holland fasor 8. postacímre.

Katolikus Családi és Hitéleti
programsorozat
az Alba Pont LISZI-ben

ALBA PONT

Lakóközösségi
Információs
Szolgáltató Iroda

A közös nyelv megtalálása
címmel folytatódik az Alba Pont Lakóközösségi Információs Szolgáltató Iroda és a Székesfehérvári Egyházmegye közös Katolikus Családi és Hitéleti programja

2014. december 16-án,
a Fehérvári Civil Központban.
Tornyai Gábor, az Öreghegyi Egyházközség plébánosa
a szeretetnyelvekről beszél majd:
„Hívő emberként újra meg újra rácsodálkozom arra, hogy Isten
mennyi csodálatos dologgal ajándékozott meg minket, embereket. Az egyik legnagyszerűbbnek azt tartom, hogy részt adott
a hatalmából, és a szavaink által képesek vagyunk életet adni.
Hogyan tudom mindezt megtenni? Milyen eszközeim vannak?
Erről gondolkodunk.„
Az előadás 17.30-kor kezdődik.
Minden érdeklődőt
szeretettel várnak a szervezők!
A rendezvény az Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért TÁMOP-5.5.4-13/2-2013-0039
számú, Alba Pont-Lakóközösségi Információs
Szolgáltató Iroda létrehozása Fehérváron című
projekt részeként valósul meg.
ALAPÍTVÁNY
A SZÉKESFEHÉRVÁRI
FOGYASZTÓVÉDELEMÉRT

Európai Szociális
Alap

FEHÉRVÁR

SPORT
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Mayer Szabina: éremről álmodom
Kaiser Tamás

A bajnoki tabellán negyedik helyen
álló Fehérvár KC-ban az ősszel
tíz mérkőzésen huszonötször volt
eredményes Mayer Szabina. Az
FKC beállója nem titkolta, hogy
nagyon izgul első világeseménye
előtt, de jól érzi magát a válogatottban. „Igen, ez így van! Az Eb előtt
nagyon sok közös programon vettünk
részt, ami sokat segített abban, hogy
még egységesebbek legyünk. Láttuk a
Macskák című előadást, de voltunk
Bécsben, az Adventi Vásárban is,
voltunk csapatostul moziban, és
megnéztük a győri karácsonyi vásárt
is. Olyan, hogy Fradi-Győr ellentét a
válogatotton belül? Szó sincs ilyenről,
nagyon együtt van a társaság, tényleg
nagyon egységesek vagyunk!”
Programban tehát nem volt
hiány, Németh András szövetségi
kapitány számára azonban nyilván
a pályán mutatott teljesítmény
keltette fel leginkább az érdeklődését, akármennyire is jó darab a
Macskák. Az utolsó felkészülési
mérkőzésen 22-22-es döntetlent
játszott a Kissel és Mayerrel felálló
válogatott, ezenkívül azonban az
összes meccsen győztes csapatot
dirigálhatott a Hypo és a Fradi
korábbi trénere. „A csapategységgel
biztos nem lesz gond az Európa-bajnokságon. A franciák elleni
találkozó jó főpróba volt az oroszok
elleni meccs előtt. Szerintem jól
sikerült a felkészülésünk is, hiszen a
franciák elleni döntetlent leszámítva valamennyi mérkőzésünket
megnyertük, ezeken pedig nagyon sok
tapasztalatot gyűjtöttünk. Mondhatom, hogy felkészültünk a ránk váró
feladatokra!”

Fotó: Kiss László archív

Vasárnap este megkezdte szereplését
a horvátokkal közös hazai rendezésű
kézilabda Európa-bajnokságon a magyar
válogatott (az oroszok elleni első meccsről keretes írásunkban olvashatnak).
Németh András szövetségi kapitánynak
szombaton még két játékost ki kellett
hagynia az előzetesen tizennyolc fős
keretből. A tizenhatos végső Eb-listán
pedig két fehérvári név is szerepel, az
Eb-bronzérmes kapus, Kiss Éva, valamint
az első világversenyére készülő beállós,
Mayer Szabina.

Mayer Szabinát az Európa-bajnokságon sem kímélik majd az ellenfelek

A szombat pedig Németh András
számára hozott megoldandó
feladatot, hiszen 18-ról 16 fősre
kellett szűkítenie az Eb-keretet.
Végül mindkét fehérvári bennmaradt, így Kiss Éva és Mayer Szabina
is készülhetett az oroszok ellen.
„Nagyon bíztam benne, hogy benne
leszek a tizenhatos keretben. Nagyon
örülök neki, hogy így lett, és annak is,
hogy Kiss Éva és bekerült.”
Most aztán ország-világ előtt megmutathatja magát Mayer Szabina,
akit a szurkolók és a szakemberek is
az egyik legjobb magyar beállónak
tartanak. „A válogatottban szinte csak
támadok, míg Fehérváron azért több
védőfeladatom van. Németh András
azt várja mindenkitől, így tőlem is,
hogy hozza ki magából maximálisan,
amit tud. Nekem szinte ugyanazt kell
játszanom, mint az FKC-ban, nyilván a figurák nem teljesen ugyanazok,
meg a társak is mások. Igaz, hogy a
válogatottból többekkel is játszottam
már korábban együtt, az elején azért
meg kellett szokni egymást. Nagyon
meglepődtem, mert hamar összeállt
a csapat, szinte pillanatok alatt
összeszoktunk. Ebben nagy segítséget
jelentett Szucsánszki Zita, Tomori
Zsuzsa és Bulath Anita.”
A magyar válogatott három csoportmérkőzését a nemrégiben átadott új
győri csarnokban játssza. Oroszország után a lengyelek illetve a spanyolok várnak Mayer Szabináékra

Győrött. „Nagyon szép az új győri
csarnok, sikerült már belaknunk, több
meccset is játszottunk itt, és edzhettünk
is már benne. Igaz, a franciák elleni
találkozó előtt a Magvassyban kellett
edzenünk, ekkor rakták ugyanis le az
Eb-pályát. Igazából még a lengyelekről
és a spanyolokról nem tudunk sokat,
hiszen csak az oroszokat elemeztük
eddig ki. Amikorra kell, biztos, hogy
felkészülünk belőlük is, azt tudjuk, hogy
mindkét csapat nagyon jó, szóval lesz
dolgunk bőven már a csoportmeccsek
alkalmával is.”
A szövetség előzetesen a legjobb
hat közé kerülést tűzte ki célul, de a

válogatott tagjai szívesebben látnának egy érmet a karácsonyfa alatt:
„Az első célunk, hogy továbbjussunk a
csoportból, és ott lehessünk a debreceni
középdöntőben, de nagyon szeretnénk
Budapesten is pályára lépni, ott pedig
csak a legjobb négy szerepelhet. A szövetség célkitűzése a legjobb hat közé
kerülés, de én egy éremről álmodom,
ahogy a többiek is. Igazából nagyon jó
csapat vagyunk, jó játékosok alkotják
a keretünket. Hogy ez mire lehet
elég? Azt előre nehéz megmondani,
bármikor jöhet egy hullámvölgy, egy
rosszabb nap. Még szerencse, hogy ez
az ellenfeleinkre is igaz lehet.”

Döntetlen a rajton
Nem indult jól a magyar válogatott számára az Oroszország elleni meccs,
5-1-re elhúzott az ellenfél. Németh András szövetségi kapitány kezdőként sem Kiss Évára, sem Mayer Szabinára nem számított. A Fehérvár kapusa a 25. percben lépett pályára, rögtön egy védést is bemutatott Kiss,
amiből Tomori indult, ezzel 11-13-ra jött fel válogatottunk. A szünetben
15-14-re vezettek az oroszok. A második félidőben támadásban már
pályán volt Mayer, aki remekül kezdett, előbb összehozott egy büntető
plusz két perc kombinációt, majd egy szimpla kettő percet, át is vettük
a vezetést. Ehhez azonban kellett Kiss védése is. A két együttes fej-fej
mellett haladt ezután, egyik csapat sem tudott ellépni a másiktól. A 43.
percben ismét váltott a kapuban Németh András, Bíró Blanka harmadik
hálóőrként is pályára lépett. Az orosz csapat meg 27-25-re el, de egy
több mint ötperces gólcsendnek és Mayer Szabina góljának köszönhetően az 55. percben ismét vezettünk. A végén azonban több hiba is
csúszott a játékunkba, így végül meg kellett elégedjünk a 29-29-es döntetlennel. A csoport másik mérkőzésén: Spanyolország–Lengyelország
29-22. A mieink legközelebb kedden a lengyelekkel játszanak.
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Barátok közt Pakson, happy end nélkül
Somos Zoltán

Eddigi átlagánál tíz ponttal kevesebbet kapott a TLI-Alba Fehérvár a
szombati rangadón, ami jó, hiszen
Pakson kellett helytállnia. Támadásban azonban akadozott a gépezet,
így 74-68-as vereség lett a szoros
meccs vége. Amelyen régi barátok
találkoztak.

Joneson is keményen védekeztek a fehérváriak

pagyőzelemre vezető mesterrel,
hiába készítette ezúttal éppen
Alba-verésre jelenlegi csapatát.

Fotók: kosarsport.hu

„Supi, ha megint elkezdesz
fickándozni, bemegyek a pályára,
és én foglak meg” – érkezett a
„fenyegetés” a bemelegítés alatt
a paksiak vezetőedzőjétől. A
címzett, Supola Zoltán jót mosolygott a dolgon, amire minden
oka meg is volt. Egyrészt
emlékeztette arra a fehérvári
hátvédet, milyen jól játszott a
legutóbbi Paks-Alba meccsen
(22 ponttal karriercsúcsot ért
el), másrészt Braniszlav Dzunics
ugratása a továbbra is meglévő
baráti viszony bizonyítéka volt.
Na igen, aki fehérvári arra járt,
kezet fogott, összeölelkezett az
Albát 2013-ban bajnoki és ku-

Szabó–Melvin párharc, ez nagyjából döntetlen lett

Dzunics mindig őszinte volt,
amikor arról kérdeztem, mi a
véleménye a mostani Fehérvárról. Nem kezdett udvarias
szólamokba. „Nem tetszett
korábban, amit láttam tőlük, de
biztos, hogy most alakul a játékuk.
A Szeged ellen már jobb volt, és
nekünk sem lesz könnyű dolgunk,
biztos vagyok benne.”
Székely Norbert sokkal kevesebb régi ismerőssel találkozhatott a Makovecz Imre
tervezte szép paksi csarnokban,
elvégre ő nemhogy a Paks vagy
a Fehérvár – egyetlen férfi gárda
edzője sem volt még korábban.
Az Alba két hete kinevezett
mesterének akkor is a védekezés
rendbe tétele lett volna legfontosabb feladata, ha kosárlabda-filozófiájában nem áll első
helyen a saját palánk alatti játék
megszervezése. A fehérváriak
ugyanis bántóan sok pontot
kaptak korábban, meccsenként
átlagban nyolcvanötöt, ami
mondjuk az NBA-ben nem sok,
de a némileg kevésbé attraktív
magyar kosárlabdában masszív
hátrányt jelent. Vagy legalábbis
parádés támadójátékot igényel
a győzelmek érdekében – és az

sem mindig volt meg ebben a
szezonban. A stabil pontszerzők
közül ráadásul Brandon Wood
sérült (így ellenfélként nem
bosszanthatta Dzunicsot, akinek
legjobb játékosa volt a bajnokcsapatban), vagyis várható volt,
nem lesz fehérvári ponteső
Pakson.
Nem is lett, de azt elmondhatjuk, hogy a védekezésben
tapasztalható előrelépés. A
hazaiak lerohanásait szinte
kivétel nélkül jól állította meg
az Alba, és a személyi hibákat ismét túl korán begyűjtő
centerek posztján is stabilan
tartotta magát. Pedig Jones és
Szabó személyében olyan magas
emberei vannak a Paksnak, akik
képesek meccset nyerni – mi
csak tudjuk, ők is a 2013-as
bajnokcsapatunk tagjai voltak… Szóval akár nagy baráti
találkozás is lehetett volna ez a
meccs, de rangadó volt, izgalmas, ha nem is túl színvonalas.
A tanulsága pedig, hogy még
a javuló védekezés is kevés, ha
nem áll mellette eredményes
támadás. Az idegenben kapott
74 pont nem rossz, de csak
68-at dobott az Alba, amelyben ezúttal teljesen súlytalan
volt Cleveland Melvin. Több
szurkoló helyette szeretne új
légióst látni a keretben, elvégre
nem ritka, hogy változtat
szezon közben egy csapat. Az
eredmények persze önmagában
egy személycserével még nem
garantálhatók, sok munkája lesz
még Székely Norbertnek, aki
többek között azt nyilatkozta
a meccs után: „Volt esélyünk, de
még az út elején járunk.” A közös
munkában mindenképpen, ám
az alapszakasz feléig már csak
három találkozó van hátra.
Csütörtökön a második helyezett Kecskeméthez látogatnak
Simon Balázsék, az esélyek
hasonlók, mint a paksi meccs
előtt. Sztojan Ivkovicsot, a
KTE edzőjét persze kevesebben
fogják barátilag vállon veregetni melegítés közben – igaz,
Dzunics sem lehetett tekintettel
a régi barátságra.
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Hegyi Barna bronzérmes lett
Kecskeméten rendezték az
ökölvívók 2014-es felnőtt
amatőr országos bajnokságát.
A Fehérvári Vasast Hegyi
Barnabás képviselte, aki egészen
az elődöntőig menetelt. Hegyi a
75 kilogrammosok mezőnyében
– itt állt rajthoz a 2010-es, 69
kg-os Európa-bajnok Bacskai
Balázs valamint az olimpiai
és világbajnoki ötödik Harcsa
Zoltán is – az első két napon
egyaránt K.O.-val győzött, és
jutott be a legjobb négy közé.
Ide Harcsa már be sem került,
őt egy körrel korábban, nagy
meglepetésre Csiki Zoltán
ütötte ki, de azért így is maradt
nagyvad a súlycsoportban. A
Vasas versenyzője, Bacskai
Balázs nem is olyan régen még
egy súlycsoporttal lejjebb lett
Európa-bajnok, de már fent,
az egyel nagyobbaknál is ért el
szép eredményeket. Nos, éppen

Fotó: hirek.ma

Kaiser tamás

Hegyi Barnabás (kékben) nagyot harcolt, így bronzérem lett a jutalma

ő várt Hegyire az elődöntőben.
Itt pedig már győzött a nagyobb
rutin, és ugyan Hegyi Barnabás
egy kicsit meg tudta szorongatni Bacskait, végül utóbbi nyert
pontozással. Ezzel bronzérmes
lett a Fehérvári Vasas ökölvívója,
a budapesti Vasas versenyzője
pedig készülhetett a döntőre.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága
bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező alábbi helyiségeket:

Helyiség címe

Terület Megnevezés
(m2)

Bérbeadás
Bérleti díj
időtartama Ft/m2/hó+ÁFA

GARÁZSOK

Havranek József utca 12. 6. jelű
Havranek József utca 14.
Kelemen Béla utca 14. 7. jelű
Várkörút 18. 2. jelű

18
22
14
27

garázs
garázs
garázs
garázs

5 év
5 év
5 év
5 év

360,360,360,500,-

ÜZLETEK/IRODÁK

Csanádi tér 5. 1. jelű
Jancsár utca 27. 12. jelű
Jancsár utca 43. 5. jelű
József Attila utca 11.
Kossuth utca 15. tetőtér I.
Kossuth utca 15. tetőtér II.
Kossuth utca 15. tetőtér III.
Mészöly Géza utca 16.*
Országzászló tér 1.**
Sütő utca 6. 2. jelű
Prohászka Ottokár utca 23-25.
Szent István tér 13.

36
35
35
147
15+13
27+21
13+11
18
72
21

üzlet/iroda
üzlet/iroda
üzlet/iroda
üzlet
iroda
iroda
iroda
műhely
üzlet/iroda
üzlet/iroda

5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év

1.000,1.000,1.000,1.200,1.220,-/500,1.220,-/500,1.220,-/500,800,1.500,1.000,-

42
18

pince
raktár

5 év
5 év

300,310,-

RAKTÁRAK

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 17. § és 18. § alapján a működési engedélyhez kötött
tevékenység végzéséhez célszerű a társasházzal történő előzetes egyeztetés.

A szombati fináléban Bacskai
a Harcsa-verő Csikivel mérkőzött, a kecskeméti Messzi
István Sportcsarnok szép számú
közönsége pedig remek csatát
láthatott, melyet végül egyhangú pontozással Bacskai Balázs
nyert meg, és lett a 75 kg-osok
idei országos bajnoka.

Sportműsor
Sport a TV-ben
Bár a Mikulás már járt
mindenkinél, a Jézuskára pedig még várni kell,
sport akkor is lesz a Fehérvár TV-ben. Szerdán
az esztendőben utoljára
kerül képernyőre a Vidi,
a Dunaújváros elleni
Ligakupa-meccs után
Nikolicsék téli álomra
hajtják fejüket. Pénteken
20:20-tól megnézhetik, hogy mire megy a
Pakson szoros csatában
vesztő Alba Kecskeméten, míg szombaton
délután a kispályás foci
szerelmeseit várjuk a
képernyők elé. Vasárnap
este, nem sokkal kilenc
előtt pedig megmutatjuk
a Fehérvár AV 19 soros
EBEL-mérkőzését: ezúttal a címvédő Bolzano
vendégeskedik Székesfehérváron.

Megyeválogatottak tornája
Somos Zoltán

A magyar futball amatőr szintje
jelenleg a megyéknél kezdődik.
A megyei bajnokságokban játszó
csapatok futballistái között ezzel
együtt szép számmal találunk
tehetséges játékosokat, akik valaha magasabb szinten szerepeltek – vagy még ezután fognak.
Hogy milyen a felhozatal, most
kiderülhet, hiszen az MLSZ az
amatőr válogatottaknak írt ki
országos tornát, ennek selejtezőit regionális alapon rendezték.
Székesfehérváron Fejér, Tolna,
Baranya, Somogy és Budapest

válogatottja szerepelt a hétvégén.
Hogy valójában mennyire voltak
válogatottak, az persze jó kérdés,
a Fejér megyei csapatok közül
több például nem engedte el
játékosait. Iváncsára, a megyei
első osztály éllovasára alapoztak
így a megyeválogatott vezetői,
Miskovicz Bálint és Patkós
Csaba – és jól tették. A sóstói
műfüves pályán a budapestieket
(óvás után) 3-0-ra, a tolnaiakat
8-2-re, Somogy válogatottját
3-0-ra, Baranyáét pedig 3-1-re
verte Fejér, ezzel bejutott az
országos döntőbe, amelynek
Csongrád lesz a házigazdája.

*A helyiség részleges felújítása a bérlő feladata, az igazolt költségek a bérleti díj 50 %-ig beszámításra kerülnek.
**A helyiség a felújított Fő utca környezetébe illő tevékenység céljára adható bérbe.

Fotó: Somos Zoltán

A helyiség használatára vonatkozó egyéb kikötések:
- A belső átalakítási munkák kizárólag a tulajdonos engedélyével történhetnek.
- A bérleti jog megszűnése után kártalanítás nem igényelhető.
A pályázat beadásának határideje: 2014. december 19.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapján, a www.szekesfehervar.hu oldalon és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági Szakbizottsága

Fehérben Fejér - gondban az ellenfél védelme
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Heti Vidi-film: Nincs kettő négy nélkül
SOMOS ZOLTÁN

Félévkor kitűnő

Két kapott gólra és vereségre négy
rúgottal és győzelemmel válaszolt
a Videoton a Dunaújvárosnak. A két
csapat előbb a Ligakupában, majd a
bajnokságban találkozott, utóbbi volt
a fontosabb, ráadásul még a kupában
is továbbjuthat a Vidi.

A kupára specializálódott góllövő: Feczesin Róbert

erőt képvisel, hogy elvárható
tőle a továbbjutás, ami majd a
keddi visszavágón dől el. Az első
meccs lefújásának pillanatában
már hat olyan játékos volt pályán a fehérváriaknál, aki aztán
szombaton, a bajnoki találkozó
első percében is. „A hazaiak jól
játszottak, jól védekeztek. Soha
nem jó elveszíteni egy meccset, de a
2-1-s végeredménnyel nem rosszak
az esélyeink a továbbjutást illetően,
amit hazai pályán kell kiharcolnunk a jövő héten.” – értékelt
már előre tekintve a Videoton
vezetőedzője, aki csatár poszton
a két kupasorozatban rendre
Feczesin Róbertnek ad lehetőséget. Nincs oka megbánni: a
nyáron érkező csatár a Magyar
Kupában és a Ligakupában tíz
meccsen tizennégy gólt lőtt – ez
„nikolicsi” magasság. Ezúttal is ő

Fotók: vidi.hu

A Ligakupa ritkán mozgat
meg tömegeket. Most újfent
bebizonyosodott, a versenyt kiíró
MLSZ-nek sem fontos, hogy
sokan lássák, amint tartalékos
csapatok labdázgatnak egy nem
túl nagy presztízsű sorozatban. A meccsidőpontok itt
szinte sosem szurkolóbarátok,
a Dunaújváros–Videoton párosításban a biztonság kedvéért
még előre is hozták a kezdést
kedden 13 órára. A helyszín
pedig egy műfüves edzőpálya
volt. Az a száz néző, aki végül
mégis megjelent, egyenként
érdemelt volna külön elismerést és jutalmat. Pláne, hogy
a várakozásnak megfelelően a
„második sor” játszott mindkét
oldalon. Aztán úgy alakult, hogy
Joan Carillónak csak bele kellett
cserélnie a meccsbe, kétgólos
félidei hátrány után Sándort,
Kovácsot, Alvarezt is beküldte,
s végül egy tizenegyessel össze
is jött a szépítés. Jegyezzük meg,
azért a Vidi tartalékosan is olyan

SOMOS ZOLTÁN

Tizenhatszor láttuk ünnepelni ősszel Nikolicsot

értékesítette a büntetőt.
De bekerülni a kezdőbe bajnokin továbbra sincs esélye,
amíg Magyarország jelenleg
legjobb formában lévő támadója
rendelkezésre áll. Niko, aki a
szurkolók népszerűségi listáját
nemcsak góljai, hanem szerény,
barátságos személyisége miatt
is vezeti, szombaton ismét ott
volt a csapatban. A Dunaújváros
ezúttal természetesen a stadion
centerpályáján fogadta a Vidit,
de szerencsére nem ez volt
az egyetlen különbség a négy
nappal korábbi találkozóhoz
képest. Mást ne mondjunk,
most nem a hazaiak, hanem
a vendégek vezettek 2-0-ra a
szünetben, Nikolics egy góllal
és egy gólpasszal jelentkezett. A
két plusz fordulóval megtoldott
bajnoki félszezont így 16 gól/16
meccs mutatóval zárta. Mit lehet ehhez hozzátenni? Könnyen
lehet, akkor is gólkirály lesz,
ha tavasszal már nem itthon
játszik. Megtartása ügyében
nagy „meccs” vár a klubvezetésre, és nem Nikolics az egyetlen
kulcsember, akinek nyáron lejáró
szerződéséről tárgyalni kell. Ez
a téli szünet nagy témája lesz.
Maradva a bajnokinál: Nikolics,
Gyurcsó, Alvarez és Vinícius
góljával végül 4-1-re nyert a
Vidi, alaposan visszavágva a
keddi vereségért. A táblázat
élén telel át a csapat, a bajnoki
cím egyértelmű esélyeseként, de
azért oda kell figyelnie: tavasszal
a mögötte álló nyolc csapattal kivétel nélkül idegenben
találkozik.

Voltak, akik fanyalogtak nyáron,
mikor kiderült, a frissen kinevezett klubigazgató, Burcsa Győző
nem hoz új edzőt a Videotonhoz, hanem előlépteti az előző
két idény másodedzőjét. Joan
Carillo ott ült a padon Paulo
Sousa és José Gomes mellett is,
és a szurkolók a frissebb élmény
miatt inkább utóbbi, nem túl
sikeres tavaszi tevékenységére
emlékeztek. Ezért várták sokan,
hogy új erő érkezik ismét élre
vezetni a Vidit. A Carillo mellett szóló érvek (elsősorban, hogy
ismeri a csapatot és a mezőnyt)
egészen addig inkább csak elméleti magyarázkodásnak tűntek,
amíg el nem kezdődött a bajnokság, amelyben a fiúk egyszerűen
elfelejtettek veszíteni. Kiderült,
a korábban sokat látó és mindent
feldolgozó, rendszerező elme
tényleg rengeteget ér, pláne,
hogy Carillo nemcsak szakmailag tette rendbe a játékot, a
hangot is megtalálta a csapattal. Így aztán a Vidinek van
felismerhető stílusa, domináns
játéka, vannak jó formában
lévő futballistái – mindezekkel
együtt természetes önbizalma.
Egyértelmű „alfahím” a hazai
mezőnyben, egy olyan ősz után,
amelyet nehéz lesz mostanában
megismételni. Nikolics tizenhat
góljával egyenértékű bravúr az
összesen hat kapott gól. Elölhátul hihetetlen félszezont produkált a csapat. Az osztályzat
csillagos ötös, de, hogy bekerül-e
az értesítőbe jövő nyáron a minősítés: felsőbb osztályba léphet
– ez majd később derül ki. Addig
még tavasszal is jól kell felelni,
a „felsőbb osztály” pedig az a
szint, ahol már nem magyarul
kérdeznek…
Lefoglalta már a sífelszerelést a szezonra?
Kölcsönzőnkben a kezdőtől a haladóig
mindenki találhat magának felszerelést.
A kölcsönzésen kívül
színvonalas sí- és
snowboardszervizzel
állunk vásárlóink
rendelkezésére.
Alba Kerékvár Síléckölcsönző és Szerviz
Székesfehérvár, Tobak u. 11-13.
22/802-803, info@albakerekvar.hu
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A HETILAP

Hiába vezetett háromszor a Volán
Kaiser tamás és somos zoltán

Nem mondható könnyűnek egy
csapat sorsolása, amikor négy
nap leforgása alatt a tabella első
két helyezettjével kell megmérkőznie. A Volánra pedig éppen
ez várt az EBEL elmúlt két
fordulójában. Rob Pallin fiai
előbb csütörtökön hazai pályán
fogadták a második pozícióban
tanyázó Vienna Capitalst, és egy
kiváló találkozón 4-3-re nyertek
a Fehérvári Ördögök. Az ifjabb
Ocskay Gábor Jégcsarnokban
ezúttal is betalált LoVecchio,
rajta kívül még két bekk, Boivin
és Ejdepalm, valamint Németh
Attila voltak eredményesek.
Az újabb győztes meccs után
önbizalommal felvértezve utazott vasárnap estére a szépséges
Salzburgba a csapat. Oda, ahol
legutóbb egy 7-1-es fehérvári
zakót követően meglepetésre
nyertek Kovácsék. A találkozó
pedig jól indult, hiszen Erdély
Csanád alig egy perc után vezetést szerzett, a gólnál Kóger és
Orbán jegyzett asszisztot. Három perccel később egyenlített
a Red Bull, Duncan mattolta
Robinsont. A második játékrész
úgy indult, ahogy az első, Marino szerezte meg ismét a vezetést

Fotó: Kiss László

Két meccs, egy győzelem, egy vereség. Így néz ki a Fehérvár AV 19 heti
mérlege. Rob Pallin alakulata előbb
egy remek mérkőzésen verte itthon a
Vienna Capitalst, majd vasárnap este
kikapott Salzburgban, pedig háromszor is a fehérváriaknál volt az előny.

A Bécs ellen még jobban ment

a magyar együttesnek. De 18
másodperc múlva jött Raffl
és újfent egalizált, erre pedig
Bartalis válaszolt alig több mint
egy perccel később. Huszonkét
perc alatt ütött a listavezető otthonában hármat a Volán. Nem
is rossz, gondolhatták a hosszú
túrára vállalkozó fehérvári drukkerek. Ekkor talán még ők sem
gondolták, hogy lógó orral kell
hazaindulniuk, de sajnos így lett.
2-3 után ugyanis a záró harmadban négyet vágott a Salzburg,

Az EBEL állása:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Red Bull Salzburg
Vienna Capitals
Znojmo
Graz
Linz
FEHÉRVÁR AV19
Bolzano
Villach
Klagenfurt
Dornbirn
Innsbruck
Ljubljana

25
24
25
25
25
25
25
25
24
25
25
25

102 - 58
61 - 54
99 – 72
78 – 66
87 – 70
86 – 90
63 – 65
68 – 74
57 – 73
58 – 83
63 – 83
49 – 83

38
32
31
31
30
29
25
25
22
22
20
17

válasz nélkül. A Fehérvár AV 19
tehát 6-3-ra kikapott, így maradt
a tabellán hatodik, legközelebb

pedig december 13-án, szombaton a hetedik Bolzano érkezik
Székesfehérvárra. Lehet javítani!

„Sűrű a program, most dől el
szinte minden”
A Fehérvár AV19 csapatkapitányát,
Tokaji Viktort a Vienna elleni remek
győzelem után kérdeztük, elsősorban a szezonról és arról, mennyire
tervezhet merészen a Volán most,
hogy minden riválisa ellen tudott
már nyerni. A rutinos bekk szerint
már a Capitals legyőzésében is
kulcsszerep jutott a fizikumnak, és
ez az egész idényre igaz lehet.
„Fáradtabbak voltak. Mi négy
sorral pörögtünk, amikor csak
lehetett. Ez a kulcsa egy hosszú
szezonnak. Minél több játékos
tudjon játszani, és a speciális
egységeket megtartsuk pihentnek,
amikor szükség van rájuk. A liga
sajátossága ebben a szezonban,
hogy minden csapat legyőzhető, nemcsak saját pályánkon.
Idegenben is bizonyítottuk, hogy

bárkit meg tudunk verni. Persze
a szerencsefaktornak is szerepe
van hosszabb távon. Mi rengeteget
utazunk. Amikor szombaton és
vasárnap is meccset játszunk, az
nem minket segít, de úgy tűnik, fel
vagyunk erre is készülve. Vannak
kitűzött céljaink, az alapvető, hogy
bejussunk a rájátszásba, lehetőleg
plusz meccsek nélkül, vagyis az
első hat hely valamelyikén legyünk
az alapszakasz végén. Úgy tűnik,
hogy az eddigi teljesítményünkkel
ez elérhető, de azért még nagyon
sok van a végéig. Decemberben
rendkívül besűrűsödik a program,
itt dől el szinte minden. Ne felejtsük el, a rájátszásért sok csapat
küzd, olyanok is, akik még ezután
szállnak be igazán – már csak ezért
sem lesz könnyű a dolgunk.”

Fehérvári Advent 2014
2014. december 8. (hétfő)

2014. december 12. (péntek)

ZENTAI ÚTI TAGKÖNYVTÁR

ADVENTI SZÍNPAD

14.00 óra

KARÁCSONYI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS

2014. december 9. (kedd)
ADVENTI SZÍNPAD
10.30 óra

„KARÁCSONYI VÁRAKOZÁS”- Hosszúsétatéri
Óvoda 2. középső-nagy csoportja

10.00 óra
10.30 óra

12.30 óra
13.00 óra

2014. december 10. (szerda)
ADVENTI SZÍNPAD
10.00 óra

10.30 óra
10.45 óra
11.00 óra

„ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT!”
Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola 2. évfolyamos tanulói
„KARÁCSONYI KALAND”
Csiperke Óvoda Csiperke csoportja
„ÜNNEP KÉSZÜL, BOLDOG ÜNNEP…”
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Katica csoportja
„KARÁCSONYI JÁTÉK” - Székesfehérvári Bory
Jenő Általános Iskola 3. a. osztálya

2014. december 11. (csütörtök)

13.30 óra

ZICHY SZÍNPAD
19.30 óra

10.30 óra
10.50 óra
11.05 óra

„KARÁCSONYNAK ÉJSZAKÁJÁN”
Olajfa Református Óvoda Galamb csoportja
„BETLEHEMI ÚTON”
Tulipános Óvoda Nyuszi csoportja
„HÓEMBEREK TÁNCA”
Maroshegyi Óvoda Napraforgó csoportja
„KARÁCSONYI MESE” - Tolnai Utcai Óvoda
Sziget Utcai Tagóvodája 1. számú csoportja

ARANYBULLA KÖNYVTÁR ALAPÍTVÁNY
10.00 óra

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS - kézműves foglalkozás

GYPO CIRCUS koncert

A VÁROSHÁZA DÍSZTERME
17.30 óra

SZÉKESFEHÉRVÁRI IFJÚSÁGI
FÚVÓSZENEKAR ADVENTI MŰSORA

KISFALUDI KÖZÖSSÉGI HÁZ
18.00 óra

ADVENTI SZÍNPAD
10.00 óra

15.00 óra
17.00 óra

„CSÖNDES, CSÖNDES AZ ÉJSZAKA”
Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános
Iskola alsó tagozata
GORÁL KARÁCSONYI DALOK a Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében
ARS MUSICA KÓRUS műsora

ZICHY SZÍNPAD
18.00 óra
19.00 óra
20.00 óra

HIEMER-HÁZ (Jókai utca 3.)
14.30 17.00 óra
15.00 óra

KJF JAZZ koncert
BY THE WAY koncert
ŽAGAR koncert

HASZNOS HOLMIK III. - Luca napi búzaültetés
a Terembura Kulturális Egyesülettel
CSALÁDI BÁZIS KAMARÁS EMESÉVEL

HIEMER-HÁZ BÁLTEREM
16.00 óra

A Hermann László Zeneművészeti
Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
népzene tanszakának Luca napi műsora

PÜSPÖKSÉG ADVENTI UDVARA
16.00 óra

III. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

ÖREGHEGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ
16.00 óra

ADVENTI ÉS KARÁCSONYI KÉZMŰVESKEDÉS

15.00 19.00 óra

VÍZIVÁROSI ADVENT a Vízivárosi Általános
Iskola melletti téren és az iskola aulájában

VÍZIVÁROS

VÖRÖSMARTY MIHÁLY KÖNYVTÁR
10.00 16.00 óra

LUCA NAPI BOSZORKÁNY- ÉS FÉNYKERESÉS

MAROSHEGYI SZENT KRISTÓF TEMPLOM
17.00 óra

HARANG CSENDÜL – karácsonyi műsor

2014. december 14. (vasárnap)

A KISFALUDI MŰVÉSZKÖR ADVENTI KIÁLLÍTÁSA

2014. december 13. (szombat)

ADVENTI SZÍNPAD
10.00 óra

„FENYŐÜNNEP” Szivárvány Óvoda Pillangó csoportja
„CSILINGEL A SZÉP KARÁCSONY!”
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája
1. számú nagycsoportja
„LUCÁZÁS” - Székesfehérvári Vasvári Pál
Általános Iskola 4.a. 8.a. osztálya
„LUCÁZÁS, BETLEHEMEZÉS, REGÖLÉS”
Székesfehérvári Kossuth Lajos Általános
Iskola 2.a. , 2.b. és 2.c. osztálya
„JÉGVARÁZS” - Hétvezér Általános Iskola énekkara

2014. december 13. (szombat)

ADVENTI SZÍNPAD
10.30 óra
16.30 óra
18.00 óra

APACUKA zenekar „Csengőszó” című műsora
BUBORÉK EGYÜTTES gyermekműsora
SZULÁK ANDREA műsora

17.00 óra
18.30 óra

JUST FIVE koncert
KJF JAZZ koncert

ZICHY SZÍNPAD

HIEMER-HÁZ (Jókai utca 3.)
14.30 16.30 óra

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS és
ADVENTI MESEKUCKÓ

VÁROSI KÉPTÁR-DEÁK GYŰJTEMÉNY
15.30 óra

ÁDVENTI KONCERTEK A VÁROSI
KÉPTÁRBAN: Farkas Zsolt Trió

NAGYBOLDOGASSZONY CISZTERCI TEMPLOM

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják. Információ: www.szekesfehervar.hu

19.00 óra

ARS MUSICA ZENEBARÁTOK EGYESÜLETE
adventi koncertje

