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Nyárra kész az elkerülő Idén is ingyenes a par-
kolás az ünnepek alatt

Átadták a Székesfehérvár Gazdaságáért díjat

A tervek szerint halad minden a nyugati elkerülő építésénél. A közel tizenötmilliárd forintos 
beruházás keretében zsilip épült a Gaja és az Aszalvölgyi vízfolyás találkozásához, mely meg-
oldást jelenthet a  maroshegyi belvízproblémákra.

Papp Dénes több mint két évtizede meghatározó szereplője Székesfehérvár gazdasági életének. 
A vezetése alatt álló vállalat Európában elért eredményeivel Székesfehérvár nevét a gazdaság 
és az ipar területén is ismertté tette. A szakmai elismertségen túl élen jár a mecenatúra terén 
is: számos helyi kulturális és jótékonysági rendezvény támogatója.

LeffeLhoLcz Marietta

Bácskai GerGeLy

Gáspár péter

Jól haladnak a nyugati elkerülő munkálatai. 
A tervek szerint 2016 nyarán birtokba is 
vehetik az autósok a hét kilométer hosszú, 
Székesfehérvárt elkerülő szakaszt. A beruházás 
keretében egy kombinált torkolati vízbeeresztő 
zsilippel is gazdagodott a város.

Az elkerülő 14,6 milliárd forintból 
készül. A szakaszon hét hidat és 
két csomópontot is kiépítettek, a 
növénytelepítés és a padka feltöl-
tése még hátra van. Az új elkerülő 
két végén található csomópontok 
kivételével mindenhol végeztek 
már a hordréteg elkészítésével, 
már csak a felső kopóréteg asz-
faltozása van hátra. Az út melletti 
humuszolás is jól halad, és a 
kivitelező az erdősávok telepítését 
is végzi. 
A beruházásnak köszönhetően 
megszűnnek majd a fekethegy-szá-
razréti területen a forgalmi du-
gók, és a környék zajterhelése is 
csökken, de a remények szerint a 
belvárost is tehermentesíti majd a 
teljessé váló elkerülő. 
A beruházás keretében a Gaja-pa-
tak és az Aszalvölgyi vízfolyás 
találkozásánál egy nyolctonnás 
kombinált torkolati vízbeeresztő 
is épült, mely megoldást jelenthet 
a Székely utcai zártkertek bel-
vízproblémájára. Mint azt Brájer 
Éva, Maroshegy önkormányzati 

December huszonegyedikétől január harma-
dikáig díjmentes lesz a parkolás Székesfehér-
váron.

Az ingyenes parkolásról min-
denki értesül, aki parkolójegyet 
szeretne váltani, hiszen ebben az 
időszakban nem működnek majd 
a parkolóautomaták a városban. A 
történelmi belvárosba, ami kiemelt 
parkolási zóna, ezen időszak alatt 
is csak engedéllyel lehet behajtani. 
A Városgondnokságon 2016. január 
4-én, hétfőn kezdődik az éves 
parkolóbérletek cseréje. A 2015-ös 
éves bérletek január 31-ig érvénye-
sek, a december havi bérletek pedig 
január 5-ig.

A legnagyobb fehérvári cégek számára szerve-
zett évzáró keretében adták át a Székesfehérvár 
Gazdaságáért díjat, amit az idei évben Papp 
Dénes, a Bericap Hungary ügyvezető igazgatója 
vehetett át.

A Székesfehérvár Gazdaságáért 
díjat minden évben olyan sze-
mély veheti át, aki a szakmában 
elismert, köztiszteletben álló 
személyiség, és tevékenységé-
vel hozzájárul Székesfehérvár 
gazdasági életének fejlődéséhez, 
hírnevének öregbítéséhez. A 
díj átadása előtt Cser-Palkovics 
András polgármester a város 
nevében megköszönte a fehérvári 
cégeknek, hogy munkahelyeket 
biztosítanak, és beruházásaik-
kal egyre több családnak adják 
meg a lehetőséget arra, hogy 
egzisztenciális biztonságukról 
gondoskodni tudjanak Székesfe-
hérváron. A gazdasági szereplők 
a fejlődés lehetőségét is biztosít-
ják a városnak befizetett adójuk 
révén. Kiemelte, hogy ma már 
az önkormányzat bevételének 
mintegy felét teszi ki az iparűzési 
adóból befolyó összeg.
A város közgyűlése 2015-ben a 
Székesfehérvár Gazdaságáért díjat 
Papp Dénesnek adományozta. A 
Bericap Hungary elmúlt huszon-
két éve alatt eredményességével 
jelentős mértékben hozzájárult 
Székesfehérvár ipari fejlődéséhez, 
komoly iparűzésiadó-befizetőjévé 
vált a városnak. A vállalat és az 
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Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!
Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

képviselője elmondta, a zsilip 
sokat segít majd abban, hogy 
belvíz esetén ne öntse el a háza-
kat a víz. Hozzátette: a városrész 
felszíni csapadékvíz-elvezetési 

tervét tárgyalta már a közgyűlés, 
ebben meghatározták, hogy milyen 
ütemezéssel és hogyan valósítják 
meg a maroshegyi csapadékcsator-
na-rendszert.

Fidesz-közlemény
Aláírásgyűjtés a kötelező 
betelepítési kvóta ellen. Ön is 
csatlakozhat a petíciót aláírók-
hoz hétfőtől vasárnapig 10 és 18 
óra között Székesfehérváron, a 
Palotai kapu tér mellett a Liszt 
Ferenc utcában, valamint a Vá-
rosi Piaccal szemben, a Palotai 
úton.

élén álló vezető mindig is fontos 
feladatának tartotta a társadalmi 
felelősségvállalást, ami a Bericap 
Hungary esetében elsősorban a 
sporttámogatásban mutatkozik 
meg.

 Az elmúlt tíz évben a cég a helyi 
jégkorong-, női kézilabda- és férfi 
kosárlabdacsapatok valamint az 
öttusa sportág támogatásával és 
nemzetközi szintű szponzorálásá-
val járult hozzá a sikerekhez.
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Szoborállítás és importált gyűlöletcsomag

A fehérváriak valamennyien tudták a hétfői demonstráción, hogy nem állhatott volna a 
Hóman-szobor ellenzője megafonnal vagy a szobor pártolója mézeskaláccsal a könyvtár 
árkádjánál Hóman Bálint nélkül, aki a könyvtárat építtette

NaGy zoLtáN péter

A múlt század első harmadában Székesfehérvár 
olyan fejlődésnek indult, amit előtte csak 
Szent István korában élhetett meg e vidék. A 
20. századi várossá válás köszönhető Csitáry 
G. Emil polgármesternek és partnerének, 
Hóman Bálintnak, aki a város országgyűlési 
képviselője volt. Utóbbinak szobrot állítana 
egy fehérvári civilszervezet.

A Hóman Bálint Alapítvány szobrot 
kíván állítani névadójának, aki 
parlamenti munkássága alatt 
felépíttette a Vörösmarty Mihály 
Könyvtár épületét, a mellette 
álló gimnáziumot, átalakíttatta a 
városházát, kiteljesítette a feltárá-
sokat az egykori koronázótemp-
lomra. „Hóman Bálint négy elemi 
iskolát építtetett Fehérváron, hogy a 
szegények gyermekei is járhassanak is-
kolába. Emellett az iparosodás alapjait 
biztosította Székesfehérvárnak: aktív 
képviselőségének köszönheti városunk 
a fegyver- és lőszergyárat (Video-
ton), a repülőgépgyárat (Ikarus), az 
alumíniumgyárat (Köfém), a jéggyárat 
(jégcsarnok), a szerszámgyárat (SZIM), 
de tenni akarása eredményezte a városi 
strandot is.” – sorolta lapunknak a 
Hóman Bálint Alapítvány elnöke. 
Kováts Gábor hozzátette: „Nehéz 
lenne Hóman Bálintot elvonatkoztatni 
Székesfehérvártól. Munkássága – va-
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2016. január 9. szombat, 19 óra • Jegyértékesítés és információ:

Tourinform Iroda Székesfehérvár, Oskola utca 2-4., Telefon: (22) 537-261
Szervező: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

közreműködésével

Hotel Magyar Király****

8000 Székesfehérvár, Fő utca 10.

Az estély fővédnöke SeMJén ZSolt  miniszterelnök-helyettes

SzékeSfehérvári
jótékonySági eStély

lamennyi gyarlóságával együtt – méltó 
emlékművet kíván!”
Ezt nem így gondolják egyes akti-
visták, ezért tüntetést szerveztek 
hétfő estére a Bartók Béla térre, ahol 
az alapítvány tervei szerint állni fog 
Hóman Bálint szobra. A tüntetők 
nagy részét Budapestről szállították 
Székesfehérvárra. Vezetőjük Vágó 
István televíziós közszereplő volt, 
aki a Demokratikus Koalíció elnök-
ségi tagja. Vágó István a Fehérvár 
Médiacentrumnak elmondta, hogy 
ugyan kiváló történész volt Hóman 
Bálint, aki gyarapította Székesfehér-
várt, de szobrot csak példaképek-
nek állítsunk! Az alelnök véleménye 
szerint Hóman nem esik a példaké-
pek kategóriájába, bár a bíróság az 
idén felmentette 1946-os népbírósá-
gi ítélete alól.
A hétfői tüntetésen ellentüntetők is 
megjelentek. Amíg a Hóman-szobor 
ellen tüntetők gyertyákat gyújtottak 
a holokauszt áldozatainak, addig a 
szoborállítás hívei mézeskalácsot 
osztottak advent idejében. Bár az 
ellenérdekelt felek nem álltak egy 
véleményen, mégis kialakult egy 
társadalmi párbeszéd.
„Nem Székesfehérvár, hanem egy 
civilszervezet kíván szobrot állítani 
Hóman Bálintnak azon a helyen, 
amit éppen Hóman építtetett meg, a 
könyvtár árkádjában. Nem tudjuk, 

és nem is akarjuk elfelejteni, hogy a 
tudós, a városért sokat tevő ember 
politikusként vállalhatatlan ügy mellé 
állt, amikor elfogadta a zsidótörvénye-
ket, de éppen Kosáry Domokostól, az 
1946-os népbírósági per egyik tanújától 
tudjuk, hogy Hóman Bálint sok ember 
életét mentette meg a haláltáboroktól.” 
– mondta a Fehérvár Televíziónak 
szerdán este nyilatkozó Cser-Palko-
vics András polgármester. A város-
vezető hangsúlyozta, nyitott azzal 

kapcsolatban, hogy hazai viszonyok 
között szokatlan módon egy tábla 
jelezze a szobornál Hóman Bálint 
érdemeit és hibáit.
A Budapestről importált tiltakozók 
hétfőn késő este buszra szálltak, és 
elmentek Fehérvárról, de ígéretet 
tettek, hogy visszatérnek még ide. 
Ugyan fehérvári és fehérvári között 
elkezdődött a párbeszéd, de az im-
port tiltakozók itt hagyták gyűlölet-
csomagjukat.
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A szeretet dicsérete

Az énekszó és a cimbalom hangja ma is összetartozik

A magyar nyelv megint szép lesz...

Csendes éj

VakLer Lajos

Tizedik alkalommal rendezték meg azt az adventi jóté-
konysági estet a Szent István Művelődési Házban, amely 
évről-évre határon túli magyar intézmények megsegí-
tését szolgálja. A Ciszterci Szent István Gimnázium és 
a Talentum Református Általános Iskola felajánlása ez 
évben a bácskossuthfalvi Napsugár Református Óvoda 
és a bácskertesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület 
javára valósult meg.

A szervezők idén is jelesre vizsgáztak. 
A magyar népi kultúra és énekművé-
szet legrangosabb képviselőit sikerült 
megnyerniük, akik már számtalanszor 
bizonyították, hogy szívügyük a határon 
túli magyarság segítése. Hűvösvölgyi 
Ildikó Kossuth-díjas előadóművésszel és 
Szvorák Katalin Kossuth-díjas ének-
művésszel az élen tettek hitet ezúttal 
délvidéki barátaink mindennapjainak 
megkönnyítése mellett.
Spányi Antal megyés püspök, a jótékony-
sági est fővédnöke Lukács evangéliumá-
nak tanításával invitálta a székesfehérvári 
közösség önzetlen tagjait segítő kezet 
nyújtani: „A négy evangélium közül Lukácsé 
az, amelyik a legrészletesebben leírja a gyer-
mekség történetét. Jézus születésének hírül 
adását, az azt megelőző időket, a születés 
történetét, aztán az első tizenkét évet. Ezek 
a tanítások az ember szívéhez közel állnak, 
mint ahogy minden kisgyerek megmelengeti a 
szívünket, lelkünket. Azt gondolom, ilyenkor, 
amikor szeretetet nyújtunk egymásnak, jó ta-
nulni a betlehemi családtól. Attól a családtól, 
melynek tagjai önzetlenül tudnak jót tenni, 
tudnak egymásra figyelni. Így adódik, hogy 
mi is ökumenikus összefogással, önzetlenül 
próbálunk jót tenni határon túli magyar test-
véreinkkel. Talán nem is az a legfontosabb, 
hogy mit tudunk adni, hanem hogy érezhetik 
szeretetünket.”
Az ökumenikus közösségi lét karácsony-
váró fenséges pillanatait megosztani a se-
gítségre szorulókkal a legtermészetesebb 
és egyben a legfontosabb cselekedetek 
egyike, emelte ki Steinbach József refor-
mátus püspök: „Hálásak vagyunk a székes-
fehérváriaknak, hogy évről-évre megrendezik 
a koncertet. Fontos, hogy ezt Kárpát-medencei 
szinten teszik. Ez az est is jelzi, hogy összetar-
tozunk, számon tartjuk egymást, és nemcsak 
imádkozunk, teszünk is egymásért.”
Deák Lajosné, a határon túli magyarok-
kal kapcsolatos feladatok tanácsnoka, 
önkormányzati képviselő úgy fogalma-
zott, Székesfehérvár számára kiemelten 
fontos, hogy évről-évre megrendezze ezt 
az estét, ezzel is bizonyítva a határon túli 
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A haza és a sors

A jó sors rám bízta néhány csángó és egy 
székely szállítását Székesfehérvárra. Talán 
így summázhatnám az elmúlt hetemet, 
amikor a Városgondnokság által biztosított 
kisbusszal kiszaladtam három pusztinai 
csángó lányért, egy gyimesi csángó fiúért 
és egy csíki székely lyányért Erdélybe. Két 
székely ott rekedt, mert az egyiket édes-
anyja tartotta vissza, a másikat gyakorno-
ki munkahelye. Ám az ötök, az elcsángált 
székelyek és az öntudatos székely velem 
jött. Aki ott volt a jótékonysági esten, 
majdnem mindent tud róluk. A román 
tengerben élő csángó lányok egymás kezét 
fogva, szorítva archaikus tisztasággal éne-
keltek. A székely lyány szinte szemtelenül 
őszintén mesélte el a két öreg békülését, 
akik Isten tudja, mióta haragban álltak. A 
gyimesi csángó fiú pedig a török követről 
mondott jóízű verset. Lebilincseltek min-
denkit! Ám engem megríkattak.
Ötük közül négyen soha nem jártak 
Magyarországon. Úton Fehérvár felé a 
csángó fiú megkérdezte, hogy átmegyünk-e 
Budapesten. Mondtam, hogy igen. A 
tízéves kisfiú azt kérte, hadd tegye ki a 
lábát a magyar főváros földjére. Megálltam 
a Parlamenttel szemben, a budai oldalon, 
hogy lábuk érhesse a magyar földet. A 
négy gyermek szeme könnybe lábadt. Ők 
szeretik azt, amihez sokunknak semmi 
közünk! Nekik haza az a föld, amit még so-
sem láttak előtte. Rám nem a sors, hanem 
az Isten bízta őket. Kis időre hazatértek, s 
szétveti őket a szenvedély Magyarország 
miatt.

magyarok iránti elkötelezettségét: „Tizedik 
éve szervezzük ezt az estet, és mindent meg-
teszünk azért, hogy segítsük külhoni magyar 
honfitársainkat. Nagyon fontos a gyerekek 
magyarságának megtartása, ezért olyan ado-
mányokat szeretnénk idén eljuttatni délvidéki 
barátainknak, amik ezt a célt segítik.”
Hűvösvölgyi Ildikó természetesnek 
tekinti részvételét egy ilyen eseményen, 
ahol azt adhatja ajándékul, ami számára 
az egyik legbecsesebb - kedves dalait: „Ez 
az est a szeretetről szól. Édesapám, mikor 
meghalt, Pál apostol levelét hagyta nekem 
örökül: a szeretet himnuszát. Adni nagyon 
jó! Azóta is eszerint élek, s jövök, ha hívnak. 
Egy színész mit adhat? A legkedvesebb versét, 
dalát. Teszi ezt nemes céllal. Én ezt boldogan 
adom. Ma, amikor „A muzsika hangja” premi-
erem utolsó főpróbájáról idejöttem, ennek a 
gondolatnak a jegyében tettem.”
Szvorák Katalin énekművész, aki a 
koncert napján vehette át a Pest megye 
Díszpolgára kitüntetést, első szóra csatla-

összeér. Így sokkal könnyebb megérinteni az 
embereket is.”
A bácskossuthfalvai Napsugár Refor-
mátus Óvoda, az est egyik kedvezmé-
nyezettje képviselőjeként Móricz Árpád 
református lelkész küldetésének tekinti a 
délvidéki magyarság identitásának meg-
őrzését: „Küldetésben járunk, a nagy gondo-
latokat és üzeneteket próbáljuk a mindenna-
pokra váltani. A gyülekezetünk óvodájának 
vezérigéje is ezt üzeni nekünk: Úgy fénylik 
világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a 
ti jó cselekedeteiteket és dicsőítsétek mennyei 
atyátokat.”
Kalamár Renáta csikszentdomokosi 
lány. Álmodozó kék szemmel, de büszke 
székely tekintettel szemléli a világot. A 
csíki hegyek gyermeke, akinek csodálatos 
álmai vannak, s nem mellesleg olyan jele-
ne és jövője, ami mindannyiunk számára 
okulásul szolgálhat. Érett, ízes magyar 
nyelvvel idézi meg Fekete Istvánt, Re-
ményik Sándort, s tiszteli a csíki advent 
irigylésre méltó, borzongatóan egyszerű 
ünnepvárását: „Nálunk karácsonykor 
minden reggel van róráté, hajnali mise, 
ahová családostól megyünk. Természetesen 
ugyanúgy teszünk éjjel is, amikor végig-
nézzük a betlehemi játékot. Aztán amikor 
hazamegyünk, terített asztal vár bennünket. 
Imádkozunk, majd megkóstoljuk legfontosabb 
adventi ételünket, a töltelékes káposztát. Be-
szélgetünk, énekelünk, és ha lehet, karácsonyi 
történeteket nézünk a tévében.”
Pruteánu Oszkár Paul román édesapa 
és csángó édesanya gyimesfelsőloki 
mesemondó csodagyermeke. Mindösz-
sze tízéves. Az önérzetes, gimesi csángó 
fiúcska tehetségét már számtalanszor 
bizonyította. A kitűnő tanuló Oszi igazi 
közönségkedvenc. Varázslatos személyi-
sége, tisztasága mind azt sugallja, sokat 
hallunk még felőle: „Nálunk „Csángliában” 
az emberek ilyenkor elmennek az éjféli 
misére. Gyimesfelsőlokon az a szokás, hogy a 
mise után fáklyás felvonulást tartunk a temp-
lom körül, majd meglátogatjuk nagyapámat, 
aki kántor volt, és karácsony este zongorázik 
nekünk. Nálunk sem maradhat el az asztalról 
a töltelékes káposzta, és persze a meghitt han-
gulathoz hozzátartoznak az ajándékok is.”
Mátyás Mónika és kicsiny csapata, Kováts 
Krisztián, Becze Denisa és Tamás Felícia 
a moldvai csángó kultúra hivatott őrzői. 
Mónika a pusztinai Magyar Ház tanítója, 
Nyisztor Ilona munkatársa. Számára ott-
honról hazajönni mindenkor boldogság: 
„Idén is nagy örömmel jöttünk. Számomra 
mindig különleges, amikor Magyarországra 
jövünk. Székesfehérváron barátok várnak 
bennünket, és boldogan teremtünk igaz csángó 

karácsonyi hangulatot mindnyájuknak.”
A meghívóban Pál apostol korinthu-
siakhoz írt levelével invitálták meg a 
székesfehérváriakat az eseményre: „Ha 
embereknek vagy angyaloknak nyelvén 
szólok is, szeretet pedig nincsen énbennem, 
olyanná lettem, mint a zengő ércz vagy 
pengő czimbalom.”
Az a mintegy száz jó szándékú székes-
fehérvári, aki elfogadta ezt a meghí-
vást, s eleget tett az adománygyűjtő 
szándéknak, bizonyította, hogy mindig 
megmarad a hit, a remény és a szeretet. 
Ezt közvetítették, üzenték határon túli 
magyar testvéreinknek is.

kozott a jótékonysági est támogatói közé. 
Mint mondja, a dal az egyik leghitelesebb 
közösségformáló erő: „Mindig örömmel 
segítek, ha hívó szavakat hallok. A dalok 
szárnyán egy kis lelki nyugalmat hozok az 
embereknek: örömet, vigaszt, reménységet, 
boldogságot. Több száz éves dalaink annyira 
mélyről szólnak, hogy ezek ma is megérin-
tik az emberi lelkeket, az ünnepi dalaink 
pedig egészen másként, sokkal fényesebben 
szólnak, mert bennük a föld és az ég mindig 
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Fehérvárról az élvonalba

Az egyetem következő nyílt napjára január-
ban kerül sor

csaBai DoriNa és VakLer Lajos

A következő tanévben a Budapesti Corvinus 
Egyetem hat alapképzési szakot indít Székesfe-
hérváron. A december negyedikén tartott első 
nyílt napon nagy volt az érdeklődés az egyetem 
Budai úti campusában, ahol a leendő hallgatók 
kaptak tájékoztatást az oktatási intézmény és 
az önkormányzat vezetőitől. A szakismertetők 
és egyetemi villámelőadások mellett egy újabb 
duális együttműködési megállapodás is alá-
írásra került, ezúttal az Alcoa-Köfém Kft-vel.

A következő tanévben megkezdő-
dik a Budapesti Corvinus Egyetem 
Társadalomtudományi Karának 
kommunikáció és médiatudomány, 
illetve nemzetközi tanulmányok 
alapképzése. A Gazdálkodástudo-
mányi Kar pedig a gazdálkodás és 
menedzsment, pénzügy és számvi-
tel, emberi erőforrások, nemzetközi 
tanulmányok és  gazdaságinforma-
tika szakokon képzi a hallgatókat.
A szeptember elején aláírt együtt-
működési megállapodás mind az 
egyetem, mind Székesfehérvár érde-
két szolgálja. A Corvinus azt a hat 
alapszakot hozza városunkba, mely 
azokat a jövendőbeli szakembereket 
képzi, akikből a városban hiány mu-
tatkozik, illetve a közeljövőben szük-
ség lesz rájuk. A fehérvári és Fejér 

Hagymásy András, a 
Fehérvár Médiacentrum 
ügyvezető igazgatója a 
nyílt napon a kom-
munikációtudományi 
képzés iránt érdeklődő 
hallgatóknak elmondta, 
fontosnak tartja, hogy 
a gyakorlati képzés 
keretében a corvinusos 
diákok oktatásában a 
Médiacentrum munka-
társai is részt vehetnek: 
„Valós gyakorlati 
oktatásra készül a Fehérvár Médiacentrum a Corvinus Egyetemmel együttműködésben. 
Olyan gyakorlati képzőhelyet szeretnénk biztosítani a leendő hallgatók számára, ahol a 
médiakészítés folyamatába az elejétől a végéig beleláthatnak és gyakorlatot szerezhet-
nek. A Fehérvár Médiacentrum olyan komplex gyakorlati lehetőséget biztosít a diákok 
számára, amely nem mindenhol evidencia az országban, hiszen a cég médiaportfóliójában 
televízió, rádió, nyomtatott hetilap és online hírportál is szerepel.”

Azokat a szakembereket képzik, akikre szükség van a városban

megyei fiataloknak nem kell tehát 
a fővárosba utazniuk tanulni, a kö-
zépiskola végeztével saját otthonuk 
közelében szerezhetik meg diplomá-
jukat. Az egyetem és a vállalatok kö-
zötti stratégiai megállapodásoknak 
köszönhetően az elméleti képzéssel 
párhuzamosan szakmai gyakorlatot 
is szerezhetnek a diákok azokon a 
helyeken, ahol később diplomásként 
akár el is tudnak helyezkedni.
„A fiatalok a Corvinus Egyetem 
minőségi képzésében részesülhetnek, 
és az intézmény nemzetközileg is 
elismert diplomájához juthatnak hozzá 
Székesfehérváron.” – mondta kö-

szöntőjében Cser-Palkovics András, 
aki azt is hozzátette, hogy speciális 
ösztöndíjrendszert alakítanak ki 
a székesfehérvári képzést válasz-
tóknak, emellett az önkormányzat 
egyetemi klubot hoz létre a Petőfi 
mozi épületének felújításával.
„A 2016 szeptemberében, Székesfehérvá-
ron elinduló valamennyi szak piacvezető. 
Az óriási hallgatói érdeklődés is jól bizo-
nyítja, hogy a diákok azért választanak 

minket, mert az általunk kibocsátott 
piacképes diplomával rövid idő alatt, jó 
kezdő fizetéssel lehet elhelyezkedni.” – 
mondta Rostoványi Zsolt, a Buda-
pesti Corvinus Egyetem rektora.
A Corvinus hallgatói számára a 
mindennapi kihívás természetes. A 
diákok elmondása szerint tanáraik 
nem csupán jó képzést adnak, ha-
nem hozzásegítik őket egy  kiváló 
kapcsolatrendszer alapjaihoz is.
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Kiállítás a kormányhivatalban

Januárig látogatható a díjazott alkotásokból álló kiállítás a Megyeházán

Babiczky Tibor új verseskötete Kivilágított ég címmel jelent meg

A közelmúltban járt Fehérváron Babiczky 
Tibor. Új verseskötetéből a Study Könyves-
boltban olvasott fel. Egyesek szerint a kortárs 
költészet fiatal nemzedékéhez tartozó művész 
lírája beérett.

Harmincas éveid közepén jársz: a csa-
ládalapítással, a gyermekek születésé-
vel, az egzisztencia megteremtésével 
talán ilyenkor változik egy férfi élete 
a legtöbbet. Hogyan hatott rád ez a 
változás?
Az ember életében a változások 
mindig lassan történnek, folya-
matként, így aztán nagyon nehéz 
nyomon követni őket. Csak akkor 
vesszük észre a változást, amikor 
már jó ideje történik velünk. És 
általában csak utólag látszik, mit 
hozott – vagy éppen vitt. Szóval: 
most még nem tudom. Bizonyos 
tekintetben – ezt érzem – zártabb 
lettem. Szellemi téren viszont nem 
veszítettem el a nyitottságomat. 
Furcsa ellentmondása a középkorú 
létnek, hogy többet és pontosab-
ban kéne tervezni, de az irodalom 
– főleg a költészet – kizárja a ter-
vezést. Innen szép nyerni, ahogy 
mondani szokták.
Ahogy telnek az évek, egyre több 
műfajban leszel otthonos: megírtad 
első regényedet, a Magas tengert, egy 

Fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek és 
állami gondozott gyermekek alkotásaiból nyílt 
kiállítás a Megyeházán.

„A fény nemzetközi éve – 2015” 
– ezzel a címmel hirdette meg kép-
zőművészeti pályázatát a Szociális 
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. 
Mint azt a megyei kirendeltség 
vezetője, Mátrahalmi Tibor elmond-
ta, második alkalommal hívták 
életre a programot, hogy az állami 
gondoskodásban élők, a pszichiát-
riai betegek és a fogyatékkal élők 
is érezzék, fontos részei társadal-
munknak. 

LászLó-takács krisztiNa
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Az irodalom kizárja a tervezést
ideje balladákat is írsz, rendszeresen 
zsűrizel slam poetry versenyeken, 
sőt magad is „szlemmerkedtél” már. 
Emellett műsort vezetsz a Petőfin, 
és újságíróként is megismerhettek a 
Magyar Nemzet olvasói. Mennyire 
szólnak bele ezek a tevékenységek a 
lírádba?
A lírába nem szól bele semmi, a 
költészet megtörténik. Ha meg tud 
történni. Ahogy egy regény is. Az 
újságírás csak közvetít. Persze az 
sem mindegy, hogyan és mit. És 
az is igaz, hogy egy-egy riport al-
kalmával sokszor futok bele olyan 
képekbe és jelenetekbe, amelyek 
aztán beépülnek a verseimbe vagy 
a novelláimba. De ez nem direkt 
kapcsolódás.
Fehérváron gyerekeskedtél, Pápán 
voltál gimnazista, régóta Budapes-
ten élsz. Ugyanakkor gyakran jössz 
Fehérvárra felolvasni, vagy csak úgy, 
a régi barátokhoz. Mit jelent neked ez 
a város?
A szülővárosát, ahogyan a szüleit, 
nem választja az ember. Régóta 
nem élek Fehérváron, így aztán 
ez a város számomra – kövek, 
üveg és fém helyett – leginkább 
emlékekből épül fel. Az emlékek 
pedig amellett, hogy a legbizto-
sabb dolgok, objektív szempontból 
a legmegbízhatatlanabbak és a 
legkiszámíthatatlanabbak is. Egy 

illat, egy utcakép, egy fénytörés – 
bármi előszólíthatja a múltat. Ami 
lehet, hogy minden egyes alka-
lommal más és más arcát mutatja. 
Szerencsés esetben a múltunkat is 
teremtjük, szerencsétlen esetben 

a múltunk maga alá temet minket. 
Emellett édesapám, a keresztszüle-
im és a legjobb barátom is Székes-
fehérváron lakik, tehát – ha ritkán 
is – a szülővárosom jelen időben is 
létezik.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigaz-
gatósághoz összesen több mint négy-
száz pályamű érkezett. A Megyeházán 
most a legszebbek, a díjazott alkotások 
tekinthetők meg. A Fejér Megyei Kor-
mányhivatal főigazgatója, Petrin László 
köszöntőjében arról beszélt, ezeknek az 
embereknek is szükségük van megbe-
csülésre, és ennek egyik formája lehet 
az, hogy bemutatkozási lehetőséghez 
jutnak. A kiállítás az országos gyermek-
védelmi konferencia idején a Magyar 
Király Szállóban volt elsőként megte-
kinthető. A vándorkiállítás a tervek 
szerint jövőre továbbutazik, hogy minél 
többen megismerhessék a szociális és 
gyermekvédelmi ellátórendszerben élők 
tehetségét.
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Szép karácsony szép zöld fája
Gáspár péter

Jászol, karácsonyfa és adventi koszorú: a 
Kárpát-medencében elképzelhetetlen a 
karácsony nélkülük. Lukács László néprajzku-
tató új könyvében, a Szép karácsony szép zöld 
fája című kötetben a karácsonyfa történetét és 
elterjedését mutatja be Közép-Európában és 
ezen belül Magyarországon, Fehérváron.

Karácsonyfa a plafonról lógva

Karácsonyfa borókaágból kötözve

Lukács László könyve huszonöt év munkáját 
dolgozza fel
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Márkabolt:Márkabolt:
Budai út 41. az Interspar mellettBudai út 41. az Interspar mellett

Minden 10 000 Ft feletti vásárlás esetén

1000 Ft
értékű vásárlási utalványt adunk,

mely beváltható december 6–24 között üzletünkben.

Minden adventi vasárnap 10-18-ig
várjuk kedves vásárlóinkat!

A kupon felmutatójának 10% kedvezményt 
adunk a vásárlás összegéből.
A szeretet velünk kezdődik!

Minden adventi vasárnap 10-18-ig
várjuk kedves vásárlóinkat!

A kupon felmutatójának 10% kedvezményt 
adunk a vásárlás összegéből.
A szeretet velünk kezdődik! %

%

Váltson 
tisztességes, átlátható, 

szakszerű és megbízható 
társasházkezelésre!

 

Amennyiben társasháza jövőjét 
kompromisszumok és rejtett 

költségek nélkül képzeli el, válassza 
a SZÉPHŐ Zrt.  megújult társasház-

kezelését, megbízható szakértői 
háttérrel, új díjcsomagokkal!

Érdeklődjön különböző díjcsomagjainkról a

tarsashazkezeles@szepho.hu
e-mail-címen                  

illetve a

22/ 541-300/3010
+36/30 494 5707

telefonszámokon!

Lukács László néprajzkutató könyve 
huszonöt év munkája. Elkészítéséhez 
hatalmas forrásanyagot dolgozott fel. 
A karácsonyfa elterjedésére vonatkozó 
ismeretanyagot többek között bécsi, 

müncheni és freiburgi könyvtárakban 
is kutatta. A könyvet a Szent István 
Király Múzeum Országzászló téri épü-
letében mutatták be az olvasóknak.

A karácsony, mint kutatási terület

„A szerző az egyik utolsó megszállottja az 
adatgyűjtésnek. A néprajzkutatók azon gene-
rációjához tartozik, akik könyvtárban, levél-
tárban gyűjtöttek információkat ahhoz, hogy 
egy témát vizsgálhassanak. A mai napig 
kulcsfontosságú számára az adatgyűjtés, ami 
nem a világhálón keresztül történő esetleges 
adathalászatot jelenti, hanem hiteles forrá-
sok felkutatását, valós történéseket megélt 
emberek megszólaltatását.” – mondta a 
szerzőről Nagy Veronika néprajzkutató, 
a Hetedhét Játékmúzeum muzeológusa, 
kiemelve, hogy fontos attitűd ez ma, 
és jó példát állít a fiatal tudósok elé. A 
néprajzkutató hangsúlyozta azt is, hogy 
a legtöbb karácsonyi ünnepkörrel foglal-
kozó munkával ellentétben Lukács Lász-
ló könyve a teljesség igényével készült, 
a karácsonyfa elterjedésének történetét 
sok-sok mozaikdarab aprólékos összera-
kásával teszi érthetővé.
„Azt mondják, az a boldog ember, aki a 
hobbijával foglalkozhat nemcsak a szabad-

idejében, hanem megélhetéseként is, így a 
körünkben egy boldog ember biztosan van. 
Az pedig, hogy a hobbiján belül a karácsony 
az érdeklődési köre valakinek, a boldogságon 

a legszegényebbeknek csak „üres 
karácsonyfa”, cserépbe állított fenyőág 
jutott. Székesfehérváron a  huszadik 
század első éveitől már nagy keletje 
volt a fenyőfáknak, amelyeket a piacon, 
előbb a Városház téren, majd a két világ-
háború között a Ponty vendéglő előtt, a 
Mária-képnél (ma Piac tér) árusították.
Lukács László elmesélte, hogy Fejér 
megyében a karácsonyfa első megjelené-
si formája a mestergerendára csúcsánál 
fogva felakasztott kis méretű fa volt. A 
Vértesben és a Bakonyban jellemző volt, 
hogy borókafenyőt vágtak ki, és azt dí-
szítették fel. Felsőváros parasztpolgársá-
gánál az 1930-as években a karácsonyfa 
még a szoba gerendáján lógott, és ezüst-
papírba csomagolt dió, házi készítésű 
szaloncukor került az ágakra.
A Szép karácsony szép zöld fája című 
könyvet a Szent István Király Múzeum 
Fő utcai épületében, a Szent István 
Király Múzeum Országzászló téri épüle-
tében, a Csók István Képtárban és az Új 
Magyar Képtárban is megtalálhatják az 
érdeklődők.

A karácsonyfát a Jézuska hozza

A huszadik század elején a palotavárosi 
gyerekek úgy tartották, hogy a karácsonyfát a 
Jézuska hozza, és az angyalok díszítik. Termé-
szetesen a valóságban a szülők titokban tették 
fel a díszeket a fenyőre. A szaloncukrot sokan, 
főleg a szerényebb körülmények között élők, 
maguk főzték. Dióval, kakaóval ízesítették. Még 
melegen felszeletelték és papírba csomagolva 
felakasztották az ágakra. Aki megtehette, 
vásárolhatott még a ferencesek temploma 
előtti mézeskalácsos, vagy más néven siflisá-
torban mézesbábból készített Jézuskát, Máriát, 
bölcsőt, lovat vagy éppenséggel babát.

Nem mindenki kapott ajándékot

Fehérváron az 1900-as évek elején karácsonykor 
csak a belvárosi, módosabb polgárok gyerekei 
kaptak ajándékot. A korabeli források arról 
tanúskodnak, hogy a fa alatt nemcsak babákat és 
hintalovakat, hanem fügét, narancsot és szentjá-
noskenyeret is találtak a legkisebbek. A külvárosi 
jobb módú parasztcsaládoknál csak később, a II. 
világháború előtt ajándékozták meg a gyerekeket.

még emelhet is, hiszen ehhez az ünnephez 
minden ember pozitív érzéseket kapcsol.” 
– köszöntötte a szerzőt Róth Péter 
alpolgármester.

Fa a gerendáról

A fehérvári otthonokban már a XIX. 
század végén volt karácsonyfa, bár 
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A citromos máktorta volt a legfinomabb

A zsűri után a süteményeket a közönség is tesztelte

kurucz tünde

Véget ért a Fehérvár Médiacentrum Fenyő 
Mellé Cukiság nevezetű karácsonyi sütemény-
sütő versenye, melyen majdnem húsz házi 
cukrász vett részt. A sütemények közül a zsűri 
egyöntetűen Kovács Edit citromos máktortáját 
találta a legfinomabbnak.

A receptversenyre november 30-ig 
lehetett e-mail-ben, a Vörösmarty 
Rádió Facebook-oldalán keresztül 
vagy levélben nevezni. A beküldött 
recepteket a lelkes házi cukrászok 
december 6-án délután mutatták 
be a Városház tér előtti színpadon 
a zsűrinek. A sütemények kö-
zött a modern és a hagyományos 
cukrászat is képviseltette magát. 
A citromos-mentás muffin mellett 
a zsűritagok megkóstolhatták az 
almából készített rózsát, a diós 
karácsonyi csomagokat, a mákos-
gubatortát és a postás szeletet is.
Hagymásy András, a Fehérvár 
Médiacentrum Kft. ügyvezető 
igazgatója elmondta, hogy a ren-
dezvényt idén hagyományteremtő 
céllal hívták életre. Brájer Éva 
alpolgármester a zsűri elnökeként 
hozzátette: mindenki nyertes, 
akinek a süteménye otthon elfogy. 
Damniczki Balázs, a zsűri cukrász 

Fenyő Mellé Cukiság: megvan az év házi sütije!

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

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

 

 

 

Kovács Edit egy konyhára elegendő háztartási gépet nyert

A zsűri az összes sütit lelkesen végigkóstolta

tagja kiemelte, hogy a mezőny ki-
egyenlített volt. Az első helyezett, 
Kovács Edit citromos máktortája 
viszont mind ízben, mind pedig 
állagban kimagaslott a többi közül.
„Én úgy olvasom a recepteket, mint 
más a regényeket. A netről is szoktam 
ötleteket gyűjteni, de ha lehet, inkább 
szakácskönyvekből inspirálódom. Ez 
a mákos sütemény attól különleges, 
hogy nincsen benne liszt.” – mondta 
el lapunknak a győztes. Edit nem 
igazán édesszájú, viszont imád süt- 
ni. Mindig arra törekszik, hogy az 
ízek harmonizáljanak egymással. 
A citromos máktortának a mák, 
a szilva, a rum, a citromos máz és 
egy leheletnyi szegfűszeg egyszerű 
és kerek téli hangulatot kölcsönöz. 
A díszítésben sem szeret túlzá-

sokba esni, mert a kevesebb néha 
több elvet követi. Az a célja, hogy 
a végeredmény olyan legyen, mint 
a kis fekete ruha: önmagában pasz-
szoljon az alkalomhoz. A nyertes 
az Auchan jóvoltából ötvenezer fo-
rint összértékű háztartási gépeket 
vihetett haza.
A második helyezést karácso-
nyi mézeskalácstortájával Erdős 
Tünde szerezte meg, aki a Masni 
Ajándékbolt huszonötezer forintos 
ajándékcsomagját kapta. A harma-
dik helyet a kókuszkrémszelettel 

pályázó Pálmai Lászlóné érte el, 
aki szintén a Masni Ajándékbolt 
jóvoltából egy tizenötezer forintos 
ajándékcsomaggal lett gazdagabb. 

A versenyre nevezett recepteket a 
FehérVár magazin december 17-i 
karácsonyi süteményrecept-mel-
lékletében bárki elolvashatja.
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A karácsonyi csomagok megidézték az ünnepet

A citromos-mentás muffin az egyik legszebben komponált sütemény volt

Hozzávalók
A tésztához:

• 10 darab tojás
• 10 dkg vaj
• 40 dkg cukor
• 40 dkg darált mák
• két biocitrom héja reszelve
• két késhegynyi őrölt szegfűszeg
• két csipet só

A töltelékhez:
• 25 dkg házi szilvalekvár
• 0,5 dl rum

A mázhoz:
• 25 dkg porcukor
• egy citrom leve

A sütőt előmelegítjük százhetven-
öt fokra, majd két darab 26 cm-es 
tortaformát kibélelünk sütőpapírral. 
Öt tojást szétválasztunk. A fehérjé-
ből kemény habot verünk. Öt deka 
puha vajat, húsz deka cukrot, öt tojás 
sárgáját és a citrom reszelt héját 
összedolgozzuk. Húsz deka mákot, az 
őrölt szegfűszeget és egy csipetnyi sót 
belekeverünk a cukros alapba, majd 
hozzátesszük a felvert habot is. Negy-
ven perc alatt megsütjük. Ugyanígy 
elkészítjük a második tortalapot is.
Mikor a mákos piskóta langyosra 
hűlt, rummal felmelegített szilva- 
lekvárral megtöltjük. A tetejét pedig 
a citromlével kikevert cukormázzal 
leöntjük és citromhéjreszelékkel 
díszítjük.

Az év házi sütije: citromos máktorta
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Horoszkóp
december 10. – december 16.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Párkapcsolatában jól mennek a dolgok. A felmerülő 
vitákat egy kiadós séta vagy egy kellemes vacsora 
mellett meg tudják beszélni. A hét során vibrál a tett- 
erőtől, az újabb és újabb ötletektől, melyek később 
kivitelezhetők lesznek. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Erős igényt érezhet arra, hogy a fizikai közérzetét és 
kondícióját karban tartsa. Pénzügyekben új lehető-
ségek nyílnak meg a régi tervei megvalósításához. 
A hét kezdetén érdemes lenne beiktatnia rendszeres 
programként valamilyen szabadtéri tevékenységet. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Érzelmi téren véget ér egy nehezebb periódusa. Most 
felfelé ível a szerelmi csillaga. Amennyiben új munkahe-
lyet keres, ez a hét több kedvező lehetőséggel is kecseg- 
teti. A leendő munkáltatójával gyorsan megtalálják a 
közös hangot, nagyon jó benyomást kelt önmagáról.  

Bika 4. 21. – 5. 20.

Fokozott óvatosságra lesz szüksége a kommunikáció 
terén, a közlekedésben és iratokkal kapcsolatban. 
Mielőtt döntéseket hozna, mindenképp készítse el 
a szükséges számításokat. Mentálisan és fizikailag 
erősnek érzi magát a hét során. 

Rák 6. 22. – 7. 22.

Ez egy olyan időszak, amikor a körülmények inkább 
a szakmai és személyes ismeretségei bővítését segí-
tik. Több találkozó is szóba jöhet, melyek során több 
és hasznos ismeretségre is szert tehet.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Kellő odafigyeléssel sok jót ki tud hozni ebből a 
hétből. A gondolatait és az ötleteit ossza meg pár-
jával! Sok mindenben az Ön segítségére tud lenni. 
Számíthat rá és a megértő szeretetére. Óvakodjon 
attól, hogy provokálják!

Hozzávalók kb. 20-25 darabhoz:
20 dkg mandulaliszt vagy darált 
mandula
15 dkg nyírfacukor
fél citrom reszelt héja
30 ml víz
egy tábla étcsoki (minimum 60 
százalékos) vagy 200 gramm csokolá-
dépasztilla
egy evőkanál kókuszzsír

A házi szaloncukrot a család biztosan lelopkodja a fáról

A házi marcipánt keserű mandulával és gyömbérrel is lehet ízesíteni

A csokoládéval gyorsan kell dolgozni, nehogy 
idő előtt megkössön

kurucz tünde

Rengeteg gyatra szaloncukrot lehet kapni: 
némelyik túl édes, a másiknak az utóíze furcsa, 
a harmadik pedig tartósítószerrel van tele. 

Ez természetesen nem azt jelenti, 
hogy nem lehet finom szaloncukrot 
boltban venni, mert lehet. Csak 
el kell olvasni az apró betűt, és 
ha lehet, előtte kóstolni kell. De a 
bátor kezdők vagy rutinos konyha-
tündérek otthon is belefoghatnak 
a szaloncukorgyártásba, mert nem 
olyan nehéz, mint amilyennek 
elsőre tűnik.

Citromos marcipános szaloncukor házilag

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

Nálunk megtalál mindent, ami a karácsonyi sütikhez kell: 
alapanyagok, dekorációs eszközök, süteményformák!

Keressen minket Fehérvár belvárosában, 
a Varkocs szobor mögött (Várkapu u. 6.)!

EGÉSZSÉG STÚDIÓ

SZÉP kártya elfogadóhely!

Bejelentkezés: Bertalan MáRia
Székesfehérvár, Szömörce u. 10.

06-70/774-3089 
www.egeszsegstudio.co.hu

Lepje meg Szeretteit
egészséggel!

Ajándékutalvány kapható!

Gyógyulás, pihenés testnek és léleknek 
természetes gyógymódokkal.

A házi marcipán elkészítése mé-
réssel együtt körülbelül tíz percet 
vesz igénybe. Csinálhatjuk man-
dulaliszttel, akkor sokkal simább, 
tömörebb lesz a végeredmény. Ha 
viszont sajnálunk több ezer forintot 
kiadni pár dekányi mandulalisztért, 
dolgozhatunk az olcsóbb darált 
mandulával is. A végeredmény 
ebben az esetben rusztikusabb, 
darabosabb lesz. Mi ezt az olcsóbb 
verziót választottuk.
A mandulát egy húsklopfolóval 
átdaraboljuk, vagy ha van kávédará-
lónk, akkor átdaráljuk. A nyírfacu-
kor felét összekeverjük a mandula 

egyik felével, majd belereszeljük a 
citrom héját. A másik feléből és a 
vízből pár perc alatt cukros szirupot 
főzünk. A cukros vizet lassanként 
adagoljuk a mandulához, majd 
addig gyúrjuk, amíg össze nem áll. 
Ha ragacsos lesz a massza, akkor 
tegyünk hozzá még mandulát. Az 
egészet folpackba csomagolva két 
órára betesszük a hűtőbe pihenni.

A pihenő után sodrófával ki-
nyújtjuk, majd késsel körülbelül 
két centi széles és négy centi 
hosszú darabokat vágunk belőle. 
A csíkokat a két kezünk között 
megsodorjuk, a végeiket kicsit 
megnyomkodjuk, és egy sütőpa-
pírral bélelt tálcára tesszük.
Ezután a munka kényesebb része kö-
vetkezik: a bevonat. A csokoládéhoz 

minimum hatvan százalékos étcsokit 
vagy csokoládépasztillát érdemes 
használni, hogy a végeredmény olyan 
legyen, amit elképzeltünk. A csokit da-
rabokra törjük. A felét vízgőz felett egy 
fémtálban felmelegítjük. Levesszük a 
tűzről, majd hozzákeverjük a maradék 
csokit és az egy evőkanálnyi kókuszs-
zsírt. (Ha van ételhőmérőnk, használ-
juk! A bevonat akkor lesz szép fényes, 
ha az olvadt csoki hőmérséklete 31-32 
fok körül mozog.)

A marcipánokat egy villa vagy 
kanál segítségével beleforgatjuk 
a csokiba, aztán a sütőpapírra 
tesszük a kész művet. Ezután hűvös 
helyre – spájzba, erkélyre vagy az 
ablak alá – tesszük, hogy a bevonat 
megkössön.
A szaloncukrokat ezután papírba 
csomagoljuk, majd gondosan eldug-
juk, mert ha a család rátalál, biztos, 
hogy nem marad meg karácsonyig!
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Az egészségére kellene jobban figyelnie! Vegye 
komolyan teste jelzéseit, ezzel megelőzhet későbbi 
nagyobb bajokat. Valaki a barátai vagy az ismerősei 
közül kellemes meglepetést tartogat Önnek. Foko-
zottan figyelnie kell a közúti közlekedései során, 
mert veszélyes helyzetek is felmerülhetnek!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Amennyiben lényeges bevételre vár, szükséges, hogy 
türelmes legyen, mert egy kis csúszás felmerülhet az 
ügyben. Anyagi vonatkozásban nem áll a legkiválóbb 
szinten, de ez a hét több esetben is kiemelkedő lehető-
ségeket kínál.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ennek a hétnek az Önre vonatkozó jellemzői ki-
emelkedően jók is és rosszak is lehetnek. A szélsőség 
jellemzi. Ezért aztán legyen fokozott körültekintéssel 
az Ön számára fontos dolgokban, hogy spontán 
tudjon jól reagálni a történtekre.  

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Az otthoni gondok csak átmenetinek bizonyulnak. 
Kisebb nézeteltérések felmerülhetnek párjával, amiket 
meg tudnak beszélni. Nagyon kedvező ez a hét arra, 
hogy anyagi helyzetében kedvező változásokat indítson 
el.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Új perspektívában látja Önmagát és a jövőjét. Készen 
áll elengedni azokat a múltbeli és jelenlegi dolgokat, 
melyek eddig mérhetetlen akadályokat gördítettek az 
útjába. Azokat az értékeket, amelyek meghatározóak, 
továbbviszi magával.  

Halak 2. 19. – 3. 20.

Az örömök és a szórakozás valamint a vállalkozások 
életterületei kapnak legtöbb támogatást a hét során 
az életében. Kedvező hétnek bizonyul a hitelügyin-
tézésben, ha ilyen irányú tervei vannak. Nagyobb 
hangsúlyt kapnak a szív dolgai is.  

Az étcsokoládéba mártott kandírozott narancshéj különleges ünnepi csemege

A karácsonyi likőrt is sokan keresik

Bor bonbonba töltve

kurucz tünde

Mennyei szaloncukrok, roppanós csokoládéfi-
gurák és borokkal, likőrökkel töltött bonbonok 
– decemberben sokan keresik az ünnepi, 
különleges finomságokat.

Züringer Rita, az Édes élet csoko-
ládébolt vezetője elmondta, hogy 
az adventi időszak első napjaiban 
még a Mikulásra szánt édességek 
iránt nagyobb a kereslet. Ilyenkor 

Édes finomságok karácsonyra

Székesfehérvár, Piac tér 2.
(a Pláza oldalában, a Hangszerbolt mellett)

Nyitva hétköznapokon: 10.00-18.00
Szombaton: 10.00-16.00

Adventi vasárnapokon: 10.00-17.00

Stühmer szaloncukor 12 ízben+diabetikus
Karácsonyi desszertek
Iparművész kerámiák

Teák, teásdobozok
Kézműves karácsonyi csokifigurák

Házi lekvárok, szörpök
Diabetikus, gluténmentes csokoládék

Karácsonyi likőr, kézműves borok

Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 3.
(Földhivatal és illetékhivatal utcája)

Telefon: 06-30-7686-547
Nyitva: h-p.: 9.30-17.30, szo.: 9.00-12.00

ÓRIÁS BOLT
Extra nagy méretű 

férfi ruhák az extra igényekhez,
110-230 kg-ig, 2XL-9XL-ig,
fehérneműtől az öltönyig.
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cseréje 2016. január 15-ig.

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

www.partnerbutorhaz.hu • www.karrierirodabutor.hu

• KANIZSA TREND ülőgarnitúrák
• KLOSE bútorok
• Gardróbszekrények
• Dísz- és ajándéktárgyak
• Lakberendezés

• Konyhabútorok
• Étkező garnitúrák
• Irodabútorok
• Szalagfüggönyök

BRONZ-, EZÜST-, ÉS ARANYVASÁRNAP IS NYITVA!

a kézzel készített vagy éppen Szent 
Miklós püspököt mintázó csokolá-
déformáké a főszerep:
„A Mikulásra való készülődéssel egy 
időben elkezdődik a szaloncukrok irán-

ti érdeklődés is, ami Magyarországon 
az egyik legtradicionálisabb édesség. 
Számos családban – a gyermekek leg-
nagyobb örömére – még ma is kerül a 
fenyőfára szaloncukor. A csokoládéból 
készült karácsonyi figurák is nagyon 
kelendőek. A kedvencek közé tartozik 
még a kandírozott narancshéj étcsoko-
ládé burokban, a gyömbér kakaóporba 
forgatva illetve a magyar pálinkákkal 
és a nagy magyar borvidékek boraival 
készült kézműves bonbonok.”

 
Az ajándékba szánt édességek 
esetében elsősorban a dobozos 
desszerteké a főszerep, de egyre 
közkedveltebbek a házi szörpök, 
lekvárok, különleges erdélyi 

mézek, például a havasi méz, a 
málnaméz, a fenyőméz. Sokan ál-
lítanak össze a különböző apróbb 
édességekből, finomságokból 
kisebb-nagyobb ajándékcsoma-
gokat.
 „Vásárlásnál a csokoládék esetében 
elsősorban a kakaótartalmat érdemes 
figyelembe venni, hiszen minél maga-
sabb az arány, annál kevesebb cukrot 
tartalmaz. Minden más karácsonyi 
édesség, de az italok vásárlása esetén 
is érdemes odafigyelni arra, hogy a 
termék minél kevesebb mesterséges 
adalékanyagot, ízfokozót, színező 
anyagot tartalmazzon.” – jegyezte 
meg az üzletvezető, majd hozzá-
tette: ilyenkor sokan keresik a 

karácsonyi ünnepkörhöz tartozó 
italokat, például a tokaji karácsonyi 
likőrt vagy a kézműves gyümölcs-
borokat is.
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LászLó-takács krisztiNa

LászLó-takács krisztiNa

Be tudjuk-e fogadni a kegyelmet?

A Mikulás a múzeumba ment

Az Irgalmasság szent éve 2015. december 8-án, a szeplőtelen fogantatás ünnepén kezdődött, 
és 2016. november 20-án, Krisztus király ünnepén zárul

Aki jót cselekszik, bizalmat kap A háromszög alap tökéletes: lehet belőle fenyőfát, de akár Mikulást is formálni

A szeplőtelen fogantatás főünnepén megnyi-
tották az Irgalmasság évét a Székesfehérvári 
Egyházmegyében. A megyés püspök szentbe-
szédében hangsúlyozta: rajtunk múlik, milyen 
mértékben tudjuk befogadni Isten irgalmát.

Örömhír

„Ahogy egy család ünneplőbe öltözik 
az édesanya születésnapján, névnap-
ján, úgy most mi is Máriával együtt 
ünneplünk. Öröm nekünk Máriát 
szemlélni, Máriában Isten irgalmát 
és szeretetét megérteni.” Spányi 
Antal szentbeszédében arról az 
örömhírről szólt, amit Mária léte 
jelentett: Isten nem fordul el a 
bűnbe esett embertől, hanem 
megváltásán fáradozik. Mária 
szabad akaratból tudott igent 
mondani a mindenható tervére, 
majd őrködő szeretetével kísérte 
végig azt a folyamatot, amelytől a 
megváltást kaptuk. 
A megyés püspök az Irgalmasság 
éve kapcsán Jézus egyik példabe-
szédét hozta fel példának a vissza-
találás, az újra felfedezés örömé-
re: „Láthatjuk az Isten fiát, aki eljön 
értünk, a jó pásztort. Példabeszédet 
mond az asszonyról, aki elvesztette 
egy drachmáját, majd amikor megta-
lálta, együtt örült neki a szomszédai-
val, barátaival. Mert fontos az az egy 
drachma is, ahogy Istennek fontos 
minden egyes ember.” 
A főpásztor hozzátette, nem 

Miközben a szülők nyugodtan bámészkodhat-
tak az adventi vásárban, a gyerekek megke-
resték, mi potyogott ki a Mikulás zsákjából. 
Mindez az Egyházmegyei Múzeumban történt, 
szombaton délután.
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Nagyobb volt a Mikulás zsákja, 
mint arra számítani lehetett – 
szimbolikus értelemben minden-
képpen. Hiszen amellett, hogy a 
gyerekek csokikat és más aprósá-
gokat találtak a múzeum folyosóin, 
karácsonyi díszeket készítettek 
és közösen énekelve várták Szent 
Miklóst. S mivel a Mikulás szereti 
a tiszta énekhangot, meg is jelent, 
éppen úgy, ahogy a régi ábrázolá-
sokon láthatjuk: püspöki süveg-
ben, pásztorbottal. Az eredetitől 
csak annyiban különbözött, hogy a 
szakálla báránybőrből készült. Ez 
azonban nem ingatta meg a gyere-
kek bizalmát: megbeszéltek vele 
néhány fontos dolgot, volt, aki aki 
még titkot is cserélt a Mikulással. 
Az adventi időszakban a múzeum 
a felnőttekre is gondolt: külön 
karácsonyi termet rendeztek be, 
ahol olyan műtárgyak, festmé-
nyek kaptak helyet, amelyek a 
karácsony üzenetét, szimbolikáját 
hordozzák, Jézus születését ábrá-
zolják. Aki pedig maga is szeretne 
hozzájárulni a karácsony üzene-
téhez, megteheti: nem kell mást 
csinálnia, mint az egyházmegye 
weboldalán rögzíteni személyes 
üzenetét, amit december 20-án 
18 óra és 22 óra között fénnyel 
vetítenek ki a Püspöki palota 
homlokzatán. 

arról van szó, hogy Isten minden 
bűnünket megbocsájtja feltétel 
nélkül, hiszen a megbocsájtásnak a 
feltétele az, hogy képesek legyünk 
befogadni a kegyelmet. A kegyel-
met az kapja meg, aki le tudja 
tenni a kereszt tövébe bűneit, és 
még az emlékét is kitörli magából. 

„Menj, nem ítéllek el, menj és többet 
ne vétkezz!” – idézte beszédében a 
Szentírást a főpásztor.
 
”Nyissatok kapukat!”

Ferenc pápa, aki megválasztása 
óta azt hirdeti, hogy az egyház 

tárja ki kapuit a rászorulók előtt, 
kedden, az irgalmasság szent évét 
elindítva a Szent Péter-bazilika 
szent kapujának a megnyitásával 
jelképesen meg is tette ezt a lépést. 
Szent kapunak nevezik a négy 
római bazilikának azt az ajtaját, 
amelyet a katolikus egyházi hagyo-
mány szerint csak a szent években 
nyitnak ki. Ezekben az időszakok-
ban a bazilikákba zarándokló hívek 
ezen a kapun lépnek be. Megfelelő 
lelki felkészülés után az áthaladás 
bűnbocsánat elnyerését is jelenti. 
A Szent Péter-bazilika szent kapuja 
a legutóbbi, 2000-ben rendezett 
szent év lezárása óta zárva volt. 
Megnyitása a szent év kezdetét 
is szimbolizálja. A pápa szándé-
ka szerint a világon mindenhol 
nyitnak szent kapukat, melyek a 
befogadást, szívünk „megnyitását” 
és Isten végtelen elfogadó szeretetét 
szimbolizálják. Olyan kaput kell 
megnyitni, amely eddig zárva volt, 
hiszen a „nyitást” ez a cselekedet 
tudja leginkább szimbolizálni. Szé-
kesfehérváron a Szent Imre-temp-
lom Oskola utcai kapuját nyitják 
meg: december 13-án 10.30-kor a 
székesegyházban tartott szentmise 
után a hívek körmenetben vonul-
nak a Szent Imre-templomhoz, ahol 
a megyés püspök imádság kísére-
tében nyitja meg a szent kaput. Itt 
ünnepélyesen elhelyezik a 333 cm 
magas fakeresztet, az irgalmasság 
keresztjét. A szent kapu egész 
évben nyitva lesz.
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A Székesfehérvári Képzőművészek Társasága által említett Michelangelo-freskónak 
egy részlete látható a képen. Ilyen és ehhez hasonló kép sajnos egy sem akad a Fejér 
Megyei Őszi Tárlaton. Az emeleti kiállítóteremben több nagyszerű alkotás látható, a 
gond mindössze az, hogy a Csók Képtár bejárati ajtaján belépve az embert förmedvé-
nyek vágják képen, amit nem tudtam szó nélkül hagyni múlt heti publicisztikámban, 
személyes véleményemben. Így advent idején ezerszer inkább nézem Michelangelo 
gyönyörű bibliai képeit, de tartok tőle, ha a művész hölgyek, urak megkérdezik a 
fehérvári belvárost járó embereket, ők is így gondolják. Az pedig csak furcsa, hogy a 
kemény kritikával illetett “kocsmai szónok” a levél aláírói között van. nzp

Reakciók a Fröccsölményekre
NaGy zoLtáN péter 

A FehérVár magazin előző heti számában Fröccsöl-
mények címmel publicisztika, személyes hangvételű 
vélemény jelent meg a Fejér Megyei Őszi Tárlat kiállí-
tásáról. Az írással kapcsolatban két kritikai észrevétel 
érkezett szerkesztőségünkbe, melyeket ezen a helyen 
változtatás nélkül közlünk.

Tisztelt Nagy Zoltán Péter Főszerkesztő Úr!
Válasz a „Fröccsölmények” című glosszá-
jára (Fehérvár Vár közéleti hetilap, 2015. 
december 3.)

Szomorúan olvastuk glosszáját, melyben 
tájékoztatja olvasóit, hogy megannyi kiváló 
magyar pedagógus igyekezete ellenére sem 
jutott el a „modern képzőművészet” című 
anyag tanulásáig. Az sem tölt el bennünket 
lelkesedéssel, hogy „a város pénzén” kiadott 
újság vezető posztjára nem találtak kulturális 
ügyekben járatosabb személyt. Innen már egy 
logikus lépésnek is vehetjük, hogy Ön – írása 
szerint – hazánk több ezer képzőművésze 
közül, korábban pont egy olyannal került 
közelebbi (sörözős) ismeretségbe, aki enyhén 
szólva jellemhibás. Bizony, sajnálatos emlé-
ket osztott meg velünk.
Szomorúan olvastuk glosszáját, melyben a 
továbbiakban a Csók István Képtárban látott 
Fejér Megyei Őszi Tárlat némely képéről ír. 
Az elemzett művek alkotóinak nem kívánunk 
kéretlen prókátorai lenni, ezért csak meg-
nyugtatni szeretnénk Önt. Ne hergelje sem 
magát, sem másokat.

Szent II. János Pál pápa erősen intett ben-
nünket toleranciára. Ő nap mint nap imádko-
zott vatikáni házi kápolnájában, amely egy-
ben a pápaválasztás terme, oltárképére pedig 
bizonyos Michelangelo festett „látható nemi 
szervet és herezacskót nemcsak ördögöknek, 
hanem szenteknek is” (Gian Paolo Lomazzo, 
16. századi festő és tudós tömör megfogalma-
zását idéztük). Ne is említsük, hogy a freskón 
mi történik Minósz figurájának lába között...! 
De nem itt kezdődött a baj. A franciaországi 
Semur-en-Brionnalis nevű falucska 12. száza-
di templomának bejárata felett egyebek mellet 
egy árnyékszéken ülő pápa látható. Soroljuk 
még? Az emberiség vizuális kultúrája ilyen 
különleges.
Szomorúan olvastuk glosszáját, mert felhábo-
rodása Önt egyenesen próféciára ösztönözte: 
a blaszfémia megállapításából kiindulva 
eljutott a Charlie Hebdo, a holokauszt, a náci-
zás, a zsidózás, a muszlim bevándorlás, sőt 
„festékfröccsölményes kocsmák mélyének” 
emlegetéséig. Ez érthetetlen és követhetetlen. 
Kérjük, ne szomorítsa tovább az olvasókat. 
Ha az élet nem is szép mindig, de talán nem 
olyan ijesztő folyam, mint amilyennek Ön 
ábrázolta. Hanem sokkal keresztényibb.
Bauer István, Ecsedi Mária, Falvay 
Miklós, Garami Richárd, Haraszti Zsolt, 
Jónás Attila, Kis Róka Csaba, Korompai 
Péter, Kovalovszky Márta, Kovács Péter 
Barnabás, Péter Ágnes, Pinke Miklós, 
Szabó Tamás, Szegedi Csaba, Szolnoki 
Szabolcs, Tóth Adrien, Ujházi Péter, 
Varga Gábor Farkas

Tisztelt Felelős Szerkesztő, Nagy Zoltán 
Péter!
Elolvasva cikkét a Fehérvár c. újság 
2015.december 3-i számában, a követke-
zőket fűzném hozzá:
Tulajdonképpen egyetértek Önnel! 
Én sem szeretem a szélsőségeket, a 
képzőművészetben sem, de az újságírás-
ban sem. Tábori Csaba festménye előtt 
simán elsétáltam a megnyitón, ismerve 
az alkotót, nem nagyon állított meg. Meg 
kell ugyan jegyeznem, hogy a művész 
februárban már szerepelt Fehérváron 
egy kiállításon (a Szabadművelődés 
Házában), ott teljesen más előjellel. 
Ott a Kossuth-díjas Aknay Jánossal, 
a Munkácsy-díjas ef. Zámbó István-
nal szerepelt egy térben és dr. Pecsuk 
Ottó, a Magyar Bibliatársulat főtitkára 
mellett Bobory Zoltán és Kovács Péter 
is exponálta magát a megnyitón. Nem 
tudom, megkérdezte-e Tábori Csabát a 
cikke megírása előtt, hogy hogyan gon-
dolja ezt a pálfordulást, egyszerűen csak 
poénkodni akar-e, vagy esetleg komolyan 
gondolja? Az ominózus mű egyébként 
nemhogy istenkáromló lenne, hanem egy 
gyenge, karikatúrának se jó, vicceskedő, 
poénkodó izé. Mindezzel az a problé-
mám, hogy Ön úgy állítja be, mintha a 
Megyei Tárlaton ez a kép okozta volna a 
legnagyobb visszhangot. Mintha a tárlat 
erről az „istenkáromlásról” szólna! Pedig 
ez így szemenszedett hozzánemértés és 
analfabetizmus! Ha nem gyökerezett 

volna le T.Cs. „izéjénél”,akkor feljebb 
ment volna az emeletre és megnézhette 
volna, hogy azért ez a megye jó néhány 
kiváló művésszel is(!) rendelkezik. Pl.a 
Kossuth-díjas Fehér László, vagy Munká-
csy-díjas Péter Ágnes, Munkácsy díjas, 
Érdemes Művész Ujházi Péter, estleg 
Szegedi Csaba DLA, egyetemi tanár, a 
művészetek doktora és még jó néhányan. 
Megláthatta
volna Nagy Benedek csodálatosan finom 
faplasztikáit, vagy a sok fiatal tehetséges 
művész munkáit.
Ez helyett Ön, mint egy sértett keresztes 
vitéz, hazarohant és megírta gyűlölettől 
vezérelt cikkét, amibe aztán sikerült 
beletömködni az összes félreértését és 
sértettségét. Az írás végén aztán már
mindenre sor kerül: zsidókra, sátánra, 
menekültekre...
Összefoglalva: nagyos sajnálom, hogy 
egy olyan újságnak, ami 50000 példány-
ban jelenik meg az emberek pénzéből, 
csak ennyire telik egy fontos kulturális 
esemény ismertetésekor! Ha nincs Tábori 
Csaba, akkor talán el sem éri a lap inger-
küszöbét a kiállítás, ami azért nem tegnap
nyílt!
Annak a barátjának viszont, aki Önnek 
két sör között vallomást tett a pacnijairól, 
és úgy ült ott a kocsmában, mint egy mű-
vész, azt üzenem, hogy az ilyen görény 
senkik ellen küzdöttem 42 éven
keresztül, mint rajztanár! Nagyon hi-
szem, hogy nem eredménytelenül!
Üdvözlettel Pinke Miklós
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Az előző heti rejtvényünkben az Árpád-fürdővel foglalkoztunk. Az első megfejtésből 
kiderült, hogy az épületegyüttest Hübner Jenő tervezte. A második feladvány Blaha Lujza 
nevét rejtette, aki szívesen kúráltatta magát Fehérváron. A harmadik kérdésünkre adott 
válasz rávilágított arra, hogy a húszas években a fürdőhöz  szálloda, nyári mozi, színház 
és étterem is tartozott. A negyedik megfejtés a Kossuth utca felé irányuló meg nem való-
sult bővítésről rántotta le a leplet. Az utolsó feladványból kiderült, hogy az Árpád fürdő a 
szocializmusban uszodaként működött.
Advent második hetének is vége lassan, közeledik a kereszténység egyik legnagyobb ün-
nepe, a karácsony. Ezúttal ezzel az ünneppel kapcsolatos kérdésekre keressük a választ 
feladványainkban.

A középkor legnagyobb lelki megújítója volt az az olasz városból származó fiatalember, aki 
először állított betlehemet. Első megfejtésünk az ő nevét takarja.
Második feladványunk szintén egy reformer neve a 16. századból. Ő fordította le először német 
nyelvre a Bibliát, és a hagyomány szerint ő volt az, aki először díszített fenyőfát karácsonykor.
A fenyőnek örökzöld mivolta miatt már a kereszténység előtt is mágikus erőt tulajdoní-
tottak, és a karácsony ünneplésével a keresztények számára is szimbolikus jelentéssel 
bír. Mit szimbolizál a fenyő? A válasz megtalálható a harmadik feladványban.
A karácsonyi ajándékozás szokása viszonylag új keletű, és kezdetben ajándékot csupán 
a gyerekek kaptak, mégpedig egy kendőre tett dió, alma, mézeskalács formájában. Hogy 
mikor jöhetett ez szokásba? A negyedik megfejtésből kiderül!
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Adományexpressz Moziba vitték a gyerekeket

Szabadtéri kulturális központ lesz Szárazréten

A Palotai úti bevásárlóközpontban idén is várják a segíteni akarók adományait

Egy olyan kulturális központ kialakítását tervezik Feketehegy-Szárazréten az új közösségi 
ház mögötti udvaron, mely sokszínű, sok funkciójú, széles közösséget szólít meg, kiszolgálja 
a városrész összes korcsoportját és hozzájárul az oktatás színesítéséhez. Az elképzelés szerint 
az épületeket is magában foglaló parkosított terület négy fő funkcióval bírna és négy fő téma 
köré szerveződne: ezek a rendezvényszervezés, tudásközpont, művészetek háza valamint 
közösségépítés és rekreáció.                                                                                                                   B. G.

szaBó MikLós BeNce szaBó MikLós BeNce

Idén is megnyitotta kapuit az Adományexpressz 
az Alba Plazában. A Vöröskeresztnek köszönhe-
tően megvalósuló jótékonysági akció keretében 
tartós élelmiszert, játékokat és tisztítószereket 
várnak a Mikulás házikónál, amiket rászoruló 
gyerekek kapnak majd meg karácsony előtt.

Tavaly több mint háromszáz kar-
tondoboznyi adomány gyűlt össze a 
Plazában. A városban élők felajánlá-
sait a megyében lakás- és gyermek- 
otthonokban nevelkedő fiatalok 
kapják majd. A székesfehérváriak 

Egész évben fontos, hogy lehetőségeinkhez 
képest segítsük a rászorulókat, de talán az ad-
venti időszakban még inkább táplálkozhatnak a 
lelkek a jóakarók szeretetéből.

Jótékonykodni a hagyományos 
módszerektől eltérően is lehet – ezt 
bizonyította december kilencedi-
kén a Válasz Egyesület. A szervezet 
a Szent Imre Iskolaház és a Vörös-
marty Mihály Általános Iskola hát-
rányos helyzetű diákjai közül ötven 
főt hívott meg egy mozielőadásra 
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Adventi gondolatok
Az advent számomra mindig is egy közös 

ünnepélyes eseményt jelentett úgy 
családi körben, mint pedagógusként, 
iskolaigazgatóként is. Gyermekeim 

felnőttek, így családapaként már 
háttérbe szorultam, de tizenhárom éve 

katolikus iskolában dolgozom, ahol 
egyre gazdagabb tartalommal, egyre 

szebb műsorral körítjük ezt az ünnepet. 
Az ünnepély azonban egy ruha. A 

készülődés során mindig az evangéliumi 
Márta és Mária, a testvérpár története 

jut eszembe, hiszen sok felelősség van a 
felnőtteken, sürgünk-forgunk, és mint a 
Szentírás említette Márta, nem figyelünk 
a leglényegesebbre, sőt még dohogunk is 
talán a sok tennivaló miatt. Mária a jobbik 

részt választotta, amikor Jézus lábához ült és 

fi-
gyelte 
a szavait. 

Számom-
ra ez a 

legfontosabb 
üzenet, ezt kell 

gyakorolni a 
felnőtteknek, 

akiknek 
ráadásul 

felelősségük 
van egy közösségért: figyeljenek erre a jobbik részre, a 

legfontosabbra, Jézus szavára, és ne merüljenek el a min- 
dennapi teendőkben!

Arra gondoltam, hogy a karácsonyi készülődésben a 
szeretet-megmaradási törvényeimről mesélnék.

A szeretet nem vész el, csak átalakul

Azt a szeretetet, amit a szüleinktől kapunk gyermekkorunk-
ban, hiába próbáljuk visszaadni azoknak, akiktől kaptuk, 
ezt nem tudjuk mindig megtenni, vagy nem úgy tudjuk 
megtenni, ahogy szeretnénk. Ez a szeretet átalakul, és 
életünk során ebből a szeretetből táplálkozunk, majd a 

gyerekeinknek, a barátainknak és a hivatásunkba tesszük 
át. Ez a szeretet az, amiből élünk, akinek pedig adunk 

belőle, maga gazdálkodik vele.

A szeretetek nem zárják ki egymást

Szerethetek olyan embereket is, akik egymást nem szeretik, nem 
beszélnek egymással. Ez a tény nem zárja ki annak  a lehetőségét, 

hogy közösen 
együtt legyünk, 

együtt gondolkodjunk. 
Nagyon sok esetben 

mondják, hogy valaki a 
szívére vesz valamit. Ebben 

a mondásban benne van 
az, hogy valami rendkívül 
fontos az illetőnek, közel áll 
hozzá, ezért veszi a szívére. 
Az ember cselekedeteinek 

két felügyelője van: az 
egyik az ész, a másik a 
szív. Tudjuk, hogy mindent az ésszel megoldani nem lehet, és tapasz-

taljuk, hogy amit az ember ésszel nem tud megoldani, az a szívén, a 
szeretetén keresztül sikerül.

Aki a mozgóképet szeretné látni... 
Okostelefonon (iOS és Android) a LAYAR nevű ingyenes alkalmazás segítségével és használatával megnézhetik a két videóüzenetet. Telepítés után a hetilap 15. oldalát kell beolvastatni az app-
likációban, így indul az egyik klip. Reméljük, sok vállalkozó kedvű olvasónk kipróbálja. Nagyon örülnénk a technológiával kapcsolatos visszajelzéseknek is!
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Csák Lajos, a Szent Imre Iskola és Óvoda 
igazgatója

Altorjay András kardiológus

pénzadománnyal is támogathatják 
a rászorulókat, hiszen a bevásárló-
központban a Mikulás házikónál 
jótékonysági vásár is megnyitotta 
a kapuit az adventi időszakban. A 
Vöröskereszt Fehérváron más hely-
színen is várja a segíteni akarók 
adományait, ezen a héten pénteken 
és szombaton az Aszalvölgyi úti 
nagyáruházban is gyűjtik majd az 
élelmiszer-adományokat.
December 17-ig várják a felajánlá-
sokat, minden nap 11-től este hatig. 
Elsősorban tartós élelmiszert, játé-
kokat és tisztítószereket várnak.
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a Barátság Házába. A gyerekek A 
kis herceg című filmet nézték meg 
együtt. Mint a Szent Imre Iskola-
ház önkéntesei mondják, a kicsik 
már izgatottan készültek a mozira, 
nagyon örültek a felajánlásának. 
Takács Gyula hozzátette: a gyere-
kek már készülődnek a karácsony-
ra is, sok ajándékot és emléktárgyat 
készítenek az adventi időszakban. 
Ezeket az intézmény önkéntesei a 
Püspöki palota udvarában található 
vásárban árulják is, így a fehér-
váriak közül bárki támogathatja 
karácsony előtt a gyerekeket.
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Ünnepi hangulat, karácsonyváró koncertek
Programok december 11-től 20-ig

szaBó petra

December 11.
Karácsonyi ifjúsági klub
18 óra, Művészetek Háza
‚Life Cafe’ karácsony – kézműves műhellyel, 
társasozással, kvízjátékkal, receptversennyel, 
nyereményekkel, fotósarokkal, forralt borral, 
forró csokival, sütikkel várják az érdeklődőket.

Koncert és táncház
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Fellép a Zagyva Banda Kádár Ignác közremű-
ködésével. 20 órától „Játék – határok nélkül...”, 
majd mulatság hajnalig. A táncházat Hahn-Ka-
kas István vezeti.

December 12.
Quimby-koncert
20 óra, Fezen Klub
Előzenekar: B A B E L

Hatha jóga workshop
14 óra, Prána jógakuckó
Csala Barbara Indiában végzett jógaoktató 
Nagy Gábor minősített jógaoktatóval közösen 
tart egy különleges, India varázslatos hangu-
latát megidéző workshopot, ahol a résztvevők 
megismerkedhetnek egy autentikus jógaórával, 
beszélgethetnek az indiai tanítási szokásokról, 
a jóga különböző módszereiről, ászanákról, 
pránajámákról, relaxációról, meditációról, a 
felmerülő kérdéseket pedig közösen megvi-
tatják.

Harang csendül
17 óra, Szent Kristóf-templom
Karácsonyi ünnepi est.

Én meg az ének
19 óra, Szent István Művelődési Ház, Szent 
Imre-terem
Bérczesi Róbert előadása, majd kötetlen 
beszélgetés a művésszel.

December 13.
Babaruhabörze
9–13 óra, Fehérvári Civil Központ
Babaruhabörzét szervez az Alapítvány a Szé-
kesfehérvári Fogyasztóvédelemért és az Alba 
Pont LISZI a Fehérvári Civil Központban. Az 
épület emeletén 35 asztal várja a kereskedni 
vágyókat és a vásárlókat.

Filozófiai kávéház – a 21. század félelmei
18 óra, Ribillió kávézó és söröző
Előadó: Grúsz Róbert

Adventi koncertek a Városi Képtárban: 
Régizene
15.30, Városi Képtár – Deák-gyűjtemény
A Városi Képtár – Deák-gyűjteményben szinte 
évtizedes hagyomány, hogy advent idején 
koncertek, hangversenyek segítik az ünnepi 
készülődést, a karácsonyra várakozást.

Gyereksarok

A Vörösmarty Színház műsora

KreAlba vásár

A kolbold karácsonyi titka
December 12. 19 óra, Igéző
Karácsonyi mesejáték gyerekeknek.

A rendíthetetlen ólomkatona
December 12. 17 óra, Művészetek Háza
Az új és izgalmas táncos feldolgozás tele 
van humoros jelenetekkel. A szuronyos 
puskát tartó bátor ólomkatona a fiúknak, 
a tüllruhás balerina a lányoknak okoz 
majd nagy örömet. 

Mi a téma?
December 12. 17 óra, Szent István Király 
Múzeum Országzászló téri épülete
Szalontai Petra mutatja meg, hogy a 
foltvarrás nem is olyan ördöngösség, és 
kezdők is készíthetnek maradék anyagok-
ból ajándékokat, díszeket. A szervezők 
öltögetős estére várják szeretettel, forró 
teával, jó hangulattal az érdeklődőket. 
December 19. 10 óra, Szent István Király 
Múzeum Országzászló téri épülete
Paréj Gabriella mutatja be az érdeklő-
dőknek a nemezelés ősrégi, Ázsiából 
származó technikáját.

Egy kis karácini csoda
December 13. 11 óra, Igéző
Bábelőadás gyerekeknek.

Zengő bölcső
December 14. 9.30, Köfém Művelődési 
Ház
Ének-zenei foglalkozás 3 hónapostól 3 
éves korú gyermekek és szüleik részére.

Múzeumi szakkör apró muzeológusok-
nak
December 15. 17 óra, Székesfehérvári 
Egyházmegyei Múzeum
A tematikusan felépített szakköri 
alkalmakon az adott hónap szent-
jeinek valamint a hozzájuk tartozó 
attribútumoknak, ereklyéknek, híres 
ábrázolásoknak bemutatására kerül 
sor. Játék, kézműveskedés, múzeumi 
kutakodás, jó hangulat várja a 6–12 
éves gyerekeket.

Mesekuckó
December 18. 18 óra, Vörösmarty Mihály 
Könyvtár Széna téri Tagkönyvtára
Csóka Judit meseterapeuta az élet cso-
dáiról mesél a résztvevő gyerekeknek és 
szüleiknek.

János vitéz
December 11. és 15. 15 óra, Pelikán 
Kamaraszínház

Edith és Marlene
December 12. 19 óra, Pelikán Kamaraszínház

Augusztus Oklahomában
December 13. 18.30, Nagyszínház

Terrorizmus
December 15. 19 óra, december 16. 17 
óra, Kozák András Stúdió

Gombóc Artúr, a nagy utazó
December 15. 15 óra, Nagyszínház

Szekrénymesék
December 16. 10 és 15 óra, december 18. 
10 és 15 óra, Pelikán Kamaraszínház

Rejtélyes viszonyok
December 17. 19 óra, Pelikán Kamara-
színház

„Gloria in excelcis Deo!” – 
karácsonyi hangverseny

19 óra, Jézus Szíve templom
J. S. Bach Magnificat c. műve csen-
dül fel a szerző születésének 330. 
évfordulója alkalmából. A nagyszabású 
kompozíciót kiváló szólisták és zene-
művészek szólaltatják meg. Vezényel: 
Dobszay Péter. Szólisták: Zemlényi 
Eszter, Horti Lilla, Balogh Eszter, Csapó 
József, Najbauer Lóránt.

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

Adventi orgonakoncert
18 óra, Református templom
Teleki Miklós Artisjus-díjas orgonaművész 
koncertje. Közreműködik: Mészáros János 
Elek, a Csillag születik 2012 nyertese. 

December 14.
Gerinctorna
17 óra, Köfém Művelődési Ház
Kiscsoportos preventív jellegű gerinctorna 
indul gyógytornász vezetésével.

Női klub
17 óra, Fehérvári Civil Központ
A mozogni vágyókat Pap Csilla lélekgyógyász 
várja a Fehérvári Civil Központban. Az Alba 
Pont LISZI Női klubjának jógaórájára kényel-
mes öltözetben, polifoammal érkezzenek!

December 15.
Nyugdíjasok karácsonya
15 óra, Vodafone Sportcentrum
Vendég: Szulák Andrea

Családi és hitéleti program
17 óra, Fehérvári Civil Központ
Az idei év utolsó Így élni jó! – gondolatok az 
egészségről című családi és hitéleti programja 
kerül megrendezésre az Alba Pont LISZI szer-
vezésében. A térítésmentes rendezvénysorozat 
előadója Tornyai Gábor katolikus plébános. 
Az előadás témája: Egészséges kapcsolatok 
karbantartása.

Szántai Lajos: A Szent Korona múltja, jelene 
és jövendője
18 óra, Miss Tee Teabolt ( Ady Endre utca 32. )

December 12. és 19. Múzeum Café
Vásár, társas összejövetel, ahol egyedi ter-
mékek kerülnek eladásra. Remek alkalom 
a karácsonyi ajándékok beszerzésére. A 
vásár egy civil, közösségépítő kezdeménye-
zésként indult, de a szervezők szeretnék 
nemcsak helyi kulturális és designfórum-
má, hanem urbánus találkozási ponttá 
szilárdítani, ahol alkotók és vásárlók, 
családosok és fiatalok, bringások és egyéb 

„trendszetterek” futnak össze. A vásárt 
programok színesítik:

December 12.
15 óra: Palacsinta zenekar
17 óra: The Royal Freakout
20.30: Manoya Trio

December 19.
18 óra: Speakers of Zion
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Téli kiállítások

A Barátság mozi műsora

Sportnaptár

Tündérszó meseíró-pályázat 

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

Virginia State Gospel Chorale
19 óra, Prohászka-templom
Amerika legnépszerűbb Gospel kórusa.

Bach 4 Xmas
19 óra, Szent István Művelődési Ház
Rákász Gergely koncertorgonista karácsonyi 
koncertje.

December 16.
Katonakarácsonyfa, frontkarácsonyfa az első 
világháborúban
16 óra, Szent István Király Múzeum néprajzi 
állandó kiállítási terme
Lukács László néprajzkutató, egyetemi tanár 
előadása.

Írók karácsonya
17 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és 
Könyvtár
Irodalomkedvelőknek kötelező!

Barátaink az angyalok
17 óra, Aranybulla Könyvtár Alapítvány
A Lélekhíd Önismereti Klub decemberi fog-
lalkozása. Kérdezz-felelek, beszélgetés Tánczi 
Erika vezetésével.

December 17.
Készüljünk együtt, alkossunk együtt!
16 óra, RÉV Szenvedélybeteg-segítő Ambu-
lancia
Gyertyaöntés és mézeskalács-díszítés. Előzetes 
regisztráció szükséges.

December 18.
Attila-napi hagyományőrző találkozó
11.30, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és 
Könyvtár

Karácsonyi koncert
18.30, Jézus Szíve templom
A Comenius Kamarakórus önálló koncertje 
a Jézus Szíve Templomban. Karnagy: Lovrek 
Károly. Orgona: Endl László. Vendég: Siófoki 
Férfi Daloskör.

Karácsonyi hangverseny
18.30, Szent István-székesegyház
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar Kará-
csonyi Hangversenyén J. S. Bach karácsonyi 
oratóriumai csendülnek fel. Közreműködik a 
Primavera Kórus és az Alba Regia Vegyeskar. 
Vezényel: Eugeniy Chevkenov.

December 19.
Jótékonysági összefogás
10 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és 
Könyvtár
Pataki Zita és a Gárdonyi Géza Művelődé-
si Ház és Könyvtár Egyesület jótékonysági 
összefogást szervez a hátrányos helyzetű 
gyermekekért. A program lehetőséget 
biztosít, hogy a 11–14 év közötti hátrányos 
helyzetű fiatalok egy játékos önfejlesztő, 
tanulástechnikai tréningen vehessenek 
részt.

Honfoglaló idők – életképek a hazatérés 
korából
14 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és 
Könyvtár
A Fehérvári Hagyományőrző Íjászegyesület ki-
állítása. Láthatók lesznek harcászati eszközök: 
nyereg, vértek, láncingek és fegyverek.

Karácsonyi ünnepség
15 óra, Viktória Rehabilitációs Központ

December 20.
Enyedi Ágnes: „Megzendült az ének...”
15.30, Városi Képtár – Deák-gyűjtemény
A Városi Képtár – Deák-gyűjteményben 
szinte évtizedes hagyomány, hogy advent 
idején koncertek, hangversenyek segítik 
az ünnepi készülődést, a karácsonyra 
várakozást.

Fejér Megyei Őszi Tárlat 
Csók István Képtár
Több évtizedes hagyomány alapján 
minden negyedik évben a Szent István 
Király Múzeum rendezi meg Fejér me-
gye kortárs képző- és iparművészetét 
bemutató kiállítását. A kiállításon a me-
gyei vagy a megyéhez kötődő képző- és 
iparművészek utóbbi két évben készült 
alkotásait mutatják be. Megtekinthető 
december 13-ig.

Ötven éve történt
Szent István Király Múzeum Megyeház 
utcai épülete
Kiállítás a nagyipari építési technológiák 
és az ARÉV fél évszázadáról. Megtekint-
hető december 13-ig 10 és 18 óra között.

Pályamunkás – festménymustra
Igéző (Basa u. 1.)

Fodor Ákos festőművész kiállítása, 
mely december 15-ig tekinthető meg.

Téli tárlat és vásár a Pelikán Galériá-
ban
A Székesfehérvári Művészek Társasá-
ga csoportos kiállítása 2015. november 
20-tól december 18-ig, keddtől pénte-
kig 10-18 óráig. A belépés díjtalan. A 
kiállítás kurátora Jónás Attila.

A gödöllői szecesszió kertje – Nagy 
Sándor művészete
Városi Képtár – Deák-gyűjtemény
A kiállított művek jelentős részét a 
Gödöllői Városi Múzeum, a Magyar 
Nemzeti Galéria és az Iparművészeti 
Múzeum bocsájtotta rendelkezésre, 
de néhány alkotás magángyűjtemény-
ből került a tárlatra. Megtekinthető 
december 20-ig.

A Vörösmarty Színház műsora
Balfácánt vacsorára!
December 18., 19. és 20. 19 óra, december 
22. 17 óra, Nagyszínház

Kémek hídja
December 11. 18 óra, december 12. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai dráma.

A szüfrazsett
December 14. 18 óra
Feliratos angol filmdráma.

Káosz karácsonyra
December 11. 20.30, december 12. 18 óra, 
december 14. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai komédia.

Dínó tesó
December 12. 16 óra
Magyarul beszélő amerikai animációs 
kalandfilm.

Saul fia
December 15. 18 óra
Magyar filmdráma.

A tengernél
December 15. 20 óra
Feliratos angol romantikus dráma.

A Star Warstól Schindlerig – John Willi-
ams-gála
December 17. 22.30
Feliratos amerikai koncertfilm.

Star Wars – Az ébredő erő 3D
December 18. 20 óra, december 19. 15 és 
20 óra
Magyarul beszélő amerikai sci-fi.

Star Wars – Az ébredő erő
December 18. 15 óra
Magyarul beszélő amerikai sci-fi.

Kosárlabda
TLI-Alba Fehérvár – Falco KC Szombat-
hely bajnoki mérkőzés
December 11. 17 óra, Vodafone Sport-
centrum

Labdarúgás
Videoton FC – Paksi FC OTB Bank Liga 
NB I
December 12. 15.30, Sóstói Stadion

Jégkorong
EBEL:
Fehérvár AV 19 – EC VSV 
December 11. 19.15, Ifj. Ocskay Gábor 
Jégcsarnok

Fehérvár AV 19 – EC Red Bull Salzburg 
December 12. 17.30, Ifj. Ocskay Gábor 
Jégcsarnok

Fehérvár AV 19 – UPC Vienna Capitals 
December 18. 19.15, Ifj. Ocskay Gábor 
Jégcsarnok

Fehérvár AV 19 – MOSER MEDICAL 
Graz 99ers 
December 20. 17.30, Ifj. Ocskay Gábor 
Jégcsarnok

Szinkronúszás
ORKA SE Szinkronúszó Karácsonyi Gála
December 12. 18 óra, Csitáry G. Emil 
Uszoda
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VakLer Lajos

Hatvanesztendős pedagógusi pályafutása és 
számtalan köztéri alkotása, domborműve, tör-
ténelmi arcképcsarnoka megannyi örökbecsű 
ajándék Székesfehérvár polgárainak. Szakál 
Antal pedagógus és festőművész rendhagyó 
életútja példa minden magában elhivatottságot 
érző ember számára.

Nagyon fontos a kezdet. Egy kis srác, 
aki a Vajdaságban született és a somo-
gyi tanyavilágban nőtt fel, mi mindent 
kellett, hogy megtanuljon ebben a 
környezetben?
Tizenegy éves koromig a Vajdaság-
ban laktunk, a Duna könyökénél, 
Vajszka községben. Ez a falu Cser-
venka közelében van, egy kis tanya 
volt a miénk. Hetedik gyermekként 
jöttem napvilágra – kilenc közül 
voltam a hetedik. A tanyavilág-
ban az egész határ az enyém volt, 
igazi prérigyerek voltam. Állatok, 
madarak, siklók, gyíkok között 
nőttem fel, a környéken mindent 
meg kellett ismernem. A háziálla-
tokkal – tekintve, hogy mi is sokat 
tartottunk – szintén gyorsan barát-
ságba kerültem. Nagyon szerettem 
köztük játszani. Ha valaki látta az 
Indul a bakterház című filmet, nos, 
én pontosan olyan gyerek voltam. 
Minden rosszban benne voltam, 
pedig sokszor megkaptam a maga-
mét. Ebben a pusztában szívtam 
magamba a természet szeretetét, 
és az már csak úgy van, hogyha az 
ember megszeret valamit, azt igyek-
szik minél jobban megismerni. A 
legkisebb bogártól a legnagyobbig: 
a darazsakat, poszméheket is, mert 
ha nem így tesz, akkor előbb-utóbb 
megcsípik, megharapják.
Mikor kellett elhagyniuk vajdasági 
otthonukat?
1944-ben, amikor elindult a nagy 
vándorlás nyugat felé, és már közel 
volt hozzánk az orosz front. Velük 
együtt közeledtek felénk a szerb 
szabadcsapatok is. Harmadikos 
voltam, amikor evakuáltak ben-
nünket: a katonák körbefogták a 
magyar falurészt, és mindenki me-
hetett, amerre látott. Fölpakoltunk 
egy szekérre, és el kellett hagynunk 
a falut.
Hogy emlékszik vissza erre a megpró-
báltatásra?
Édesanyám és a lánytestvéreim 
ültek a szekéren, mi pedig a bátyá-
immal és az apámmal a teheneket 
és a disznókat hajtva indultunk 
el északra, Baja felé. A legidősebb 
bátyám akkor már katona volt. Mi 
a bajai révnél jöttünk át a Dunán, 
és mentünk tovább Somogyba.
Hol találtak otthonra?
Olyanok voltak a viszonyok, hogy 
szétszóródott a család. Édesanyám 
és a lánytestvéreim elindultak Pécs 
felé, a család többi tagja pedig 
Dombóvár felé ment. Ott teleped-
tünk le. Nem maradt semmink, 
a hosszú úton minden állatunk 
elpusztult. Akkor már sok volt a 
menekült, és édesapám elkezdte 
kérdezgetni őket, nem látták-e 
édesanyámékat. Sikerült rájuk 
találnunk, akkortól újra együtt volt 

Isten tenyerén
Beszélgetés Szakál Antallal

Szakál Antal nyolcvankét évesen is teljes életet él

a család. Somogyban akkor kezdő-
dött a németek kitelepítése, és az 
a falugondnok, aki a kitelepítést 
irányította, rólunk is gondoskodott, 
ő biztosított szállást nekünk.
Egy szeleburdi, de mégis eszes kisfiú 
tanulmányai mennyire sínylik meg, 
hogy ilyen kusza helyzetbe kerül?
Ma már elmondhatom, hogy erőt 
merítettem belőle. Ilyenkor az em-
ber azt mondja, hogy csak azért is. 
Nem volt mit ennünk, meg kellett 
tanulnunk az ínséget, a szegény-
séget. Rákényszerültünk arra, így 
én is, hogy mindig kitaláljunk 
valamit. Az én családom soha nem 
adta fel. Az azért fontos, hogy a 
sváb kitelepítések idején mi is 

kaptunk egy házat a hozzá tartozó 
földekkel együtt. Így el tudtunk 
kezdeni gazdálkodni. Kis idő múlva 
ebbe a faluba költöztek a felvidéki 
kitelepítettek is, így három nemze-
tiség lakott együtt. Az ott maradt 
svábok, a felvidékiek és mi, Délvi-
dékről. Nem volt köztünk ellentét, 
mindenki egyformán szegény volt.
Az elsődleges akkor mindenképpen a 
túlélés volt, de milyen jövőképet látott 
a somogyi faluból a kis Szakál Tóni?
Szerencsésnek mondhatom 
magam, mert édesanyám nőszö-
vetségi tag volt, és amikor egyszer 
egy szociális gondozó ellátogatott 
a falunkba, eljött hozzánk is, és 
meglátta a falon azokat a képeket, 
amiket én festettem. Már akkor is 
sokat rajzoltam és festettem. Ösz-
tönből tettem, mindent lerajzoltam 
akkoriban, amit láttam. Lassan 
megjöttek a színek és a formák is. 
Ez a szociális gondozó volt az, aki 
elintézte, hogy Kalocsára kerülhes-
sek általános iskolába. Kollégium-
ban laktam, és hát az első időben 
bizony nagyon sokat kellett tanul-
nom, hogy utolérjem a többieket. 
Az kész megpróbáltatás volt! Az 
egyedüli szerencsém, hogy vala-

mennyire beszéltem szerbül, így 
például az oroszt gyorsan meg tud-
tam tanulni. Sokat köszönhettem 
annak, hogy a sportban viszont 
élen jártam: fociban körbevertük 
az egész környéket. Atlétikában 
és birkózásban is a legjobbak közé 
tartoztam.
Milyen út vezetett a középiskolába?
Nem volt egyszerű. Beadtam a 
jelentkezésemet Budapestre, egy 
gimnáziumba. Elmúlt egy év, és 
nem kaptam értesítést. A szüleim-
mel úgy döntöttünk, hogy felme-
gyek a bátyám után, aki Pesten 
dolgozott. Mivel ő albérletben élt, 
nála laktam, és hogy ne legyek 
ingyenélő, elmentem én is dolgozni 

a Kőbányai Szerszám- és Gép-
gyárba. Az első időben köszörűs 
voltam, aztán rugóskalapáccsal és 
német présgépekkel dolgoztam. 
Egyszer egy munkatársam szólt, 
hogy felvették az Operaházba 
díszletfestő tanulónak. Nekem se 
kellett több, jelentkeztem én is. 
Az Operaházban először festéket 
kevertünk, díszleteket cipeltünk. 
Egyszer találkoztam Oláh Gusztáv-
val, a Kossuth-díjas díszlettervező-
vel, akinek rövidesen bejárhattam 
a műtermébe. Talán ő volt az, aki 
felfedezte, hogy tehetséges vagyok. 
A díszletfestők hétvégente kijártak 
a budai hegyekbe, adtak papírt, 
festéket, és velük együtt rajzoltam. 
Egyébként ipari tanulóként kezel-
tek, beírattak szakmunkás iskolába 
szobafestő-mázolónak. Szerencsém 
volt, hiszen ezért kaptam ösztöndí-
jat, és megtarthattam a munkámat 
az Operaházban is. Kaptam mun-
karuhát, utcai öltözéket, és teljes 
ellátásom volt. Jobban éltem, mint 
otthon a szüleim.
Mikor jött a továbblépés lehetősége?
Oláh Gusztáv egy nap magához hí-
vott, hogy elmegyünk valahová. Egy 
nagy szürke épülethez mentünk az 

Andrássy úton, egyenesen az igaz-
gatói irodába. Oláh Gusztáv csak 
annyit mondott az igazgatónak, 
miközben rám mutatott: íme, itt 
van a fiú. A Képzőművészeti Főis-
kola volt az. A következő hétfőn 
reggel nyolc órakor már ott voltam 
a felvételin. Az első héten portrékat 
kellett rajzolnom, a következő hét 
hétfőjén már kikészítették nekem 
is a táblát. Soha nem felejtem el, 
hogy megjelent egy hölgy köntös-
ben, és ott álltam én, a suvernyák 
falusi gyerek, aki ámult-bámult, 
mikor ledobta a ruháját. Akkor 
láttam először aktmodellt. A rajza-
im jól sikerülhettek, mert felvet-
tek. A baj csak az volt, hogy nem 
volt érettségim. Felajánlottak egy 
lehetőséget, hogy próbáljak meg 
egy év alatt leérettségizni. Akkor 
még szokás volt, hogy a művészeti 
főiskolára bejutott hallgatók, akik 
olyan cipőben jártak, mint én, ezt 
megtehették. Ez volt az úgynevezett 
szakérettségi. Az Eötvös Gimnázi-
umba jártunk, válogatott tanárok 
oktattak bennünket. Kollégiumban 
laktunk, és más dolgunk sem volt, 
mint tanulni. Közben járhattunk 
kiállításokra, múzeumokba, szín-
házba. Így érettségiztem le.
Milyenek voltak a főiskolás évek?
Rájöttem, hogy nem akarok fes-
tőművész lenni. Időközben láttam, 
hogyan élnek. Én olyan életet 
szerettem volna, hogy fix fizeté-
sem van és egyszer majd nyugdíjat 
kapok. Így kerültem a rajztanári 
szakra, mellé pedig a földrajzot 
választottam. Mivel érdekelt, na-
gyon jól tanultam, és megtaláltam a 
helyem. Közben jártam a Mecseket, 
festettem, rajzoltam. A főiskola 
csapataiban atlétikában és futball-
ban is én voltam a legjobb. Minden 
percem le volt kötve a főiskolán.
Nem hiányzott a festés, mármint 
életvitelszerűen?
Hosszú ideig nem is gondoltam rá, 
bár mindig festettem. Fiatalon még 
másként gondolkodik az ember, 
nekem tökéletesen megfelelt a 
tanítás és a sport, hiszen ezért 
végeztem el a Testnevelési Főiskolát 
is. Ezután hosszú ideig sportvona-
lon futottam.
Hol kezdte a pedagógusi pályafutását?
Dégre kerültem nevelőtanárként 
1954-ben, ahol 1962-ig tanítottam. 
Akkor feljelentettek rendszerelle-
nes magatartásomért, kirúgtak, és 
hosszú ideig nem dolgozhattam 
pedagógusként. Az volt a szeren-
csém, hogy a főiskolán – mivel hon-
védelemből is vizsgáztam és tiszti 
rendfokozatom volt – el tudtam 
menni Pécsre kiképzőnek. Politikai 
gazdaságtant tanítottam a katonák-
nak. Ez nem volt más, mint marxiz-
mus-leninizmus. A parancsnokom 
egyszer meghallgatta az előadáso-
mat, és azt mondta, nagyon érted 
ezt a tárgyat, csak azt nem tudom, ‚56-ban miért nem akasztottak fel. 
Megmutatta a politikai dosszié-
mat, abban találtam meg azokat 
a feljelentéseket, amelyek alapján 
eltávolítottak a tanári pályáról. Így 
aztán a hadseregben sem lehetett 
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Piaci bérlakás pályázat

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Gazda-
sági Szakbizottságának 1154/2015. (XI. 19.) számú határozata értel-
mében az Önkormányzat a tulajdonában lévő alábbi lakást 
piaci alapon adja bérbe:

A további pályázati feltételek és a pályázati nyomtatvány elérhető a  
http://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati_kiirasok weboldalon, illetve  
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.).

Cím
Székesfehérvár

Jókai u. 6. fsz. 6.

Alapterület
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Szobaszám
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Komfortfokozat

komfortos

Költségelvű lakbér 
- induló ár (Ft/hó)

30.750,-

www.sopronbank.huf

A tájékoztatás nem teljes körű, a hirdetés 
nem minősül nyilvános ajánlattételnek. A 
betéti szerződés további szerződési feltét-
eleit a Hirdetmény, a Sopron Bank Betéti 
Ügyletekre Vonatkozó Üzletszabályzata és 
a Sopron Bank Általános Üzletszabályzata 
tartalmazza. A Bank a kamatváltoztatás 
jogát fenntartja. Az akció visszavonásig 
érvényes. További részletekről honlapun-
kon (www. sopronbank.hu) és bankfi ók-
jainkban tájékozódhat!

Forint 
betéti akció

Gyémánt 2,00% EBKM 2,00%
új megtakarításokra, 6 hónapos futamidőre 
a kamatláb évi 2,00% EBKM: 2,00%

A nem akciós 6 hónapos betéti kamat 
jelenleg évi 0,70%, EBKM 0,70%.

Zafír 3,50% EBKM 3,50%
új megtakarításokra 6 hónapos futamidőre + 
aktivitás esetén kamatláb évi 2,00% + 1,50% 
azaz 3,50% EBKM: 3,50%

ció

0% EBKM 2,00%
hónapos futamidőre 

BKM 3,50%
ónapos futamidőre + 
áb évi 2,00% + 1,50%
%

SZÉKESFEHÉRVÁRI FIÓK
Budai út 9-11.
Tel.: +36 22 510 100

haGyMásy aNDrás

Tóni bátyámnak

Harmadikos lehettem, amikor beírat-
tak birkózásra a Béke téribe. Rettene-
tesen utáltam. Sosem voltam harcos 
típus, inkább az észérvekben és a 
szellemi fölényben hittem, semmint 
hogy fiúkat döntsek le a lábukról. 
Két izzadt férfitest összecuppanásá-
ban sem láttam meg gyerekként az 
esztétikai értéket, bár tudom, máig 
tartó lemaradásban vagyok a kortárs 
művészet nemzetközi – és ahogy 
arról lapunkban is szó esik, Fehérvá-
ron is burjánzó – trendjeit illetően. 
Gyanítom, hogy beírattatásomban 
könyékig benne lehetett családi bará-
tunk, Varga Feri bácsi, a Petőfi iskola 
egykori tornatanára, akivel egymás-
ban kölcsönösen az oroszlánvadászt 
és horgászt tiszteltük. Emlékszem, 
ahogy az emeleti tornatanári szoba 
erkélyéről olykor-olykor kinézett, 
rendben folyik-e odalent a pókfoci-
meccs, míg odabent olyan emberekkel 
folyhatott a diskurzus, mint M. 
Tóth István – és Szakál Antal. Tán 
még pár icce bor is asztalra tévedt 
ilyenkor. A családi értéktárban máig 
lapulnak rajzok, amiket Pista bácsi 
és Tóni bácsi alkotott rólam, talán 
éppen ott, az iskolában. Gyerekként 
persze nem fogtam fel, hogy milyen 
társaságba nyertem bebocsáttatást, 
hogy milyen polihisztorok közé kerül-
tem. Ma már értem, Antall József 
mire célzott, hogy az igazi művészek 
a hetvenes-nyolcvanas években 
miként merültek alá és bekkelték 
ki az életidegen rendszer lélektipró 
hétköznapjait. A hivatásos kultúra-
csinálók – ugyanaz a szellemi kör, 
mint ma – ezt engedte számukra: pár 
icce bor, rajz a tanáriban, edzősködés 
izzadságkerülő harmadikosokkal.
Én azért hálás vagyok Tóni bácsinak, 
mert birkózó ugyan nem lett belőlem 
– a dupla Nelson számomra továbbra 
is egy optikai csalódás a Trafalgar 
téren – de szellemi nagyságát akkor 
kezdtem felismerni. Az ő példája egy a 
kevesekéből, hogyan kell jó ember-
nek lenni. Sok évvel később közéleti 
környezetben találkoztam vele újra, és 
büszke vagyok, hogy kezdeményezte: 
tegeződjünk. Tóni bátyám, Isten éltes-
sen még sokáig jó egészségben!

Hatvan esztendő a katedrán

jövőm, nem volt más választásom, 
mint hogy az anyósom segítségével 
elmenjek Fűzfőre. Szállítómunkás 
lettem a Nitrokémiában.
Mikor tért vissza a festészethez?
Azt tudni kell, hogy megyei váloga-
tott voltam atlétikában. A Megyei 
Sporthivatalból szóltak, elintézik 
nekem, hogy odakerülhessek, mint 
az egyik járási sportszövetség elnö-
ke. Ilyen idők jártak. Mindenesetre 
ez elégtétel volt a számomra, főleg 
úgy, hogy rövid idő múlva a Megyei 
Sportszövetség elnökségi tagja let-
tem. Három évig vezettem a Városi 
Sportiskolát is, aztán visszamentem 
tanítani, több mint tíz évig évig test-
nevelő voltam a Béke téren. Közben 
rajzoltam, festettem, egyre több 
kiállításon mutatkozhattam be. 
Igazából akkor kezdtem véglegesen, 
teljes emberként a festészettel fog-
lalkozni, amikor a Radnóti Kollégi-
umba kerültem. Ott már csináltunk 
a gyerekekkel egy műtermet.
A művésztársai tudják, hogy nagy 
hatással volt önre Barcsay Jenő.
A Képzőművészeti Főiskolán min-
denki választhatott magának, hogy 
milyen foglalkozásra jár, én Barcsay 
óráit választottam. A legtöbbet ana-
tómiából tőle tanultam, rajzból és 
tervezésből pedig Oláh Gusztávtól.
A stílusa soha nem változott? Mindig 
megmaradt a táj, az emberek és az em-
berekhez kapcsolódó történetek? Mikor 
jelentek meg alkotásaiban a kisplaszti-
kák és a domborművek?
Amíg eljutottam eddig, előbb el-
kezdtem történelemmel foglalkozni, 

fontos lehet. A nevelőotthonban 
megfestettem a névadó Hunyadi 
János portréját. Amikor a Hétvezér-
ben tanítottam, az iskolának szánt 
ajándékom a Vérszerződés című 
képem lett. Nyugdíjba vonulásom 
után, 2000 elején Laski Gyula, a 
320-as Szakmunkásképző igazgató-
ja meghívott fél állásba és arra kért, 

A realizmus, mint fősodor, mindig 
hangsúlyos maradt a festészetében, de 
hogy jött az impresszionizmus?
A kíváncsiság hozta. Érdekelt, 
hogy milyen hatással van rám és 
a nézőre. Nincs szó többről, mint 
hogy a természeti formákat átala-
kítjuk más formákká, hogy csak 
színek és foltok legyenek. Nem 
vitatom, hogy a modern művé-
szetben is vannak szép alkotások, 
csak néha nem tudom, mi az. Tény, 
hogy csináltam én is térformajá-
tékokat, de nem vittem túlzásba. 
Inkább figurális domborművekben 
gondolkodom.
Nyolcvankét esztendősen elmondhatja, 
hogy teljes életet él ma is. Nem kerül-
ték el a díjak, elismerések sem. Pro 
Urbe, Pro Civitate, Príma-díj, megany-
nyi siker. Ezek megerősítést jelentenek 
az ön számára?
Fontosak, nem vagyok álszent. 
Ugyanúgy örültem a Klebelsberg 
Kuno-emlékéremnek is, de leg-
inkább annak, hogy teljes életet 
éltem tanárként és alkotóként. Ha 
hozzáteszem ehhez a sportot is, 
akkor elégedett lehetek. Van csalá-
dom, barátaim, tanítványaim, akik 
tisztelnek. A 2013-as életmű-ki-
állításomon mondta valaki: Tóni, 
téged az Isten a tenyerén hordozott!

ami mindig vonzott. A történelem 
dióhéjban című kiállításomon a 
vérszerződéstől napjainkig, a cso-
daszarvastól az unokámig minden 
olyan történelmi pillanatot ábrázol-
tam, ami egy magyar ember számára 

hogy az év végére csináljak egy tör-
ténelmi kiállítást. Akkor kezdtem el 
az ezeréves évfordulóra megfesteni 
a honfoglalóktól a végvári vitézeken 
át a huszárokig azokat a képeimet, 
amelyeket a fehérváriak is láthattak.
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VakLer Lajos

Kis karácin, nagy karácin és a hozzá tartozó csoda 
– ezzel a nagyszerű bábjátékkal várta szombaton a 
Szabad Színház a Művészetek Házába a Mikulás- és 
karácsonyváró rendezvényre érkező gyermekeket és 
szüleiket. A hagyományos ünnepséget a Fejér Megyei 
Esély Gyermekvédelmi és Gyermeksegítő Alapítvány 
szervezte, a nevelőszülői hálózatban nevelkedő 
gyermekek részére. A program a Fejér Megyei 
Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat támogatásával valósulhatott meg.

Deresné Tanárki Mária, a Fejér Megyei 
Gyermekvédelmi Központ igazgatója és 
munkatársai számára ez a nap semmi-
képpen sem olyan, mint a többi, hiszen 
a munkával telt esztendő zárásaként 
ünnepre és ajándékozásra hívhatják a 
gyermekeket: „Nagy örömmel készültünk 
erre az alkalomra munkatársaimmal. A 
nevelőszülői hálózatunkban több mint 
ötszáz kiskorú gyermek nevelkedik, csaknem 
kétszáz család gondozásában. Nagyon 
fontosnak tartjuk, hogy ezt a gondoskodást 
a karácsonyvárás időszakában ily módon 
is megerősítsük, hiszen a közös ünnep 
pozitív megerősítést hordoz szakszolgálati 
dolgozónak, nevelőszülőnek és gyermeknek 
egyaránt. Ez a nagycsaládos program, a 
Mikulás- és karácsonyvárás mindig más, 
mert biztosítja a gyermekvédelem résztvevőit 
arról, hogy a hétköznapok sok munkája után 
eljön a pillanat évről évre, hogy egymás 
szemébe nézve megfoghassuk egymás kezét.”

Mikulásünnep a Művészetek Házában

Vajon mit rejteget a zsákja?

Az MSZP a földárverések ellen

Leláncolva Kishantosért

LátráNyi Viktória

NoVák rita

A földárverések kapcsán tartott december 
8-án sajtótájékoztatót Márton Roland, az 
MSZP országos alelnöke Székesfehérváron. A 
politikus szerint ezeken az árveréseken a fiatal 
gazdák és a családok nem jutnak földhöz, mert 
arra kizárólag a fideszes oligarcháknak van 
lehetőségük.

A vidéken élő gazdálkodóknak 
nincs több tíz vagy akár százmillió 
forintjuk, hogy a meghirdetett föl-
deket megvásárolják. A szocialista 
politikus szimbolikusnak nevezte 
a napot, amikor Fejér megyében 
a kishantosi területek egy része 
került meghirdetésre, Békés megyé-
ben pedig a Ménes Birtok Zrt. által 
bérelt területek eladását kezdik el. 
„Most tetőződik be az a három évvel 
ezelőtt indult történet, melynek során 

Megzavarta a Greenpeace a földárverezést 
Székesfehérváron. A szervezet a magyar 
mezőgazdasági területek és a kishantosi földek 
eladása ellen tiltakozott a megyei árverés 
helyszínén. 

A kishantosi földeket három éve 
írták ki az állami földbérletpályá-
zaton, melynek eredményeként a 
korábbi biogazdaság új bérlők ke-
zébe került. A régi gazdálkodók 
több bírósági eljárást is indítottak 
az új bérleti szerződések semmis-

ban, nagyon szép hely. Együtt voltunk a 
családdal, a kis tesómmal, aki most látott 
először Mikulást. Nagyon vártuk, hogy 
eljöhessünk ide a Művészetek Házába, ez 
nekünk a legszebb napok egyike minden 
évben.”

Hartel Dominika nevelőszüleivel és 
testvéreivel Lepsényből érkezett. Csa-
ládja számára az együttlét örömén túl 
a Mikulás a legvidámabb, a kará-
csony a legszentebb ünnep: „Nekünk 
most volt az iskolában Mikulásdiszkó 

– az egyik nyolcadikos diák öltözött be, 
de voltunk Budapesten is, amikor megér-
kezett az igazi finn Mikulás, Joulupukki. 
Sajnos nem találkoztunk vele, talán majd 
jövőre. Nagykarácsonyban viszont egy 
egész napot töltöttünk a Mikulás házá-
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sé tételéért, amelyek többsége 
jelenleg folyamatban van. A Gre-
enpeace szerint ezért jogszerűtlen 
a kishantosi földek elárverezése. 
A tetőről lelógva, egy megafon 
segítségével adott hangot nemtet-
szésének a Greenpeace aktivis-
tája, de olyan szimpatizánsok 
is voltak, akik asztalhoz, radiá-
torhoz láncolták magukat azért, 
hogy megakadályozzák a kishan-
tosi földek eladását. A kormány-
hivatal tájékoztatása szerint az 
előre eltervezett földrészleteket 
sikeresen elárverezte a bizottság.

a huszonkét éve biogazdálkodásban 
tartott hantosi területeket más szemé-
lyek haszonbérletébe adta az állam. 
Megkezdődött ezeknek a területeknek 
a műtrágyázása és a szétverése. Most 
ezeket a területeket is dobra veri az 
állam, és minden valószínűség szerint 
a haszonbérlők fogják megvásárolni.” – 
fogalmazott Márton Roland.
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LátráNyi Viktória

Ha csütörtök, akkor egészség! Az idei eszten-
dőben első alkalommal, hagyományteremtő 
szándékkal közös akcióval készült a Vörösmarty 
Rádió és a Humán Szolgáltató Intézet: az 
adventi időszakban ingyenes egészségügyi 
szűrővizsgálatokra várják csütörtökönként a 
fehérváriakat. Délután három órától egészen 
hatig lehet a vizsgálatokon részt venni a Szent 
István Művelődési Ház klubhelyiségében.

„A legnagyobb ajándékot adjuk 
hallgatóinknak az advent idején: az 
egészséget. Arra gondoltunk, hogy he-
tente egyszer, csütörtökönként délután 
három és hat óra között egészségügyi 
szűrésre látjuk vendégül a város lakóit 
illetve a Vörösmarty Rádió hallgatóit. 
Ez egy teljes állapotfelmérést jelent, 
ahol rizikófaktor-kérdőívet is kitöltet-
nek a szakemberek. Ebből megtudhat-
juk, hogy állunk az egészség frontján.” 
– tudtuk meg Schéda Zoltántól, a 
Vörösmarty Rádió vezetőjétől. 
A szűréseket a Humán Szolgálató 
iroda munkatársai végzik. Ös-
tör Annamária, Székesfehérvár 
egészségügyi és sporttanácsnoka 
az akció kapcsán elmondta, hogy 
az állapotfelmérés mellett tanács-
adás is várja a fehérváriakat: „Ez az 
akció kiváló alkalmat jelent mindenki 
számára, hogy többféle vizsgálaton is 
részt vegyen és hasznos tanácsokat 

Ingyenes szűrések csütörtökönként 

Újabb fejlesztések a kórházbanBababarát a kórház

Simon Gábor és Hagymásy László osztályvezető főorvosok vették át a Bababarát kórház címet

A Vörösmarty Rádió és a Humán Szolgáltató Intézet az adventi időszakban ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokra várja csütörtökönként a fehérváriakat

LeffeLhoLcz MariettaNoVák rita
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Folyamatosan zajlanak a beruházások a Szent 
György Kórházban. Máshol működik ezentúl az 
endoszkópos laboratórium is.

Egy nyertes pályázatnak köszönhe-
tően újabb fejlesztés valósulhatott 
meg a Szent György Kórházban. 
Megújult környezetben és más 
helyszínen várja a betegeket az en-
doszkópos laboratórium. Komforto-
sabb körülmények között zajlanak 
mostantól a tápcsatornát érintő 
vizsgálatok. A gyomor- és vastag-
béltükrözéseket valamint az epeúti 
tükrözéseket és kontrasztanyagos 
vizsgálatokat már nem a hotelépü-
let második szintjén, hanem a diag-
nosztikai épület negyedik emeletén 
végzik el a szakemberek – tudtuk 
meg Szabó Gabriellától. Mint azt az 
egészségügyi intézmény orvosigaz-

Az Egészségügyi Világszervezet 1991-ben hir-
dette meg a Bababarát kórház kezdeményezést. 
A címet előzetes, alapos és többnapos helyszíni 
felmérés és megfigyelés után adományozzák az 
intézményeknek. 

A fehérvári kórházban évente 2500-
2600 gyermek születik. Ezeket a 
babákat nagy valószínűséggel szop-
tatni fogja az édesanyjuk, mert az 
intézmény mindent megtesz azért, 
hogy a támogassa a korai szopta-
tást. Ahhoz, hogy egy intézmény 
megkaphassa a bababarát címet, tíz 
kritériumból álló feltételrendszert 
kell teljesíteni. A legtöbb a szopta-
táshoz kapcsolódik, de az újszülött 

gató-helyettese mondja, a beruhá-
zásnak köszönhetően elkülönül a 
fekvő- és járóbeteg-ellátás, hiszen 
a fekvő betegek a hotelépület IV. 
szintjéről, az otthonról érkezettek 
pedig a II. Járóbeteg-szakrendelő 
IV. emeletéről tudják megközelíteni 
az endoszkópos laboratóriumot. 
Másik fontos változás, hogy decem-
ber hetedikétől a felújítási munkála-
tok miatt a mentőfeljárót, így a sür-
gősségi személy- és mentőbejáratot 
lezárták, így a betegek a sürgősségit 
a munkálatok ideje alatt a hotelépü-
leten keresztül tudják megközelí-
teni. A mentők és betegszállítók a 
Seregélyesi úti mentőállomás kapuján 
mehetnek be, a hotel főbejárata előtt 
állhatnak meg, és a kórház területét a 
Hunyadi utcai „Gomba portánál” lévő 
kapun hagyhatják el. Így személygép-
kocsik a beruházás ideje alatt nem 
parkolhatnak a hotelépület előtt.

kapjon az egészséges életmódról vagy 
a helyes táplálkozásról. Ebben az 
időszakban hajlamosak vagyunk egy 
kicsit elengedni magunkat, kevesebbet 
mozogni, többet falatozni. Ezeket az 

eredményeket érdemes megőrizni és 
majd januárban összehasonlítani. Nem 
lehet elégszer hangsúlyozni, mekkora 
jelentősége van az egészségmegőrzés-
nek. Bízom benne, hogy sokan szánnak 

majd pár percet az egészségükre, és 
részt vesznek akciónkon.” 
A vizsgálatokra jelentkezni nem 
szükséges, a helyszínen várnak min-
denkit. A részvétel pedig ingyenes.

és az anya kötődését elősegítő 
intézkedéseket is tartalmaz. 
A címet az országban tizennyolca-
dikként kapta meg a Szent György 
Kórház. Hagymásy László osztály-
vezető főorvos szerint megtisztelő 
a kórház számára a cím birtoklása, 
az intézmény azonban már hosszú 
évek óta nagy hangsúlyt fektet a 
szoptatás népszerűsítésére, a csa-
ládbarát szülés és az igény szerinti 
szoptatás feltételeinek biztosítá-
sára. 
Simon Gábor osztályvezető főorvos 
elmondta, a bababarát címet most 
egy esztendőn át birtokolja a fehér-
vári kórház. Hogy megmaradjon a 
cím, továbbra is meg kell felelni a 
bírálóbizottság elvárásainak.
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Az együttműködés jegyében

Vízivárosi advent
Hagymásy András a Fehérvár Médiacentrum ügyvezető igazgatója köszönte meg a cég partne-
reinek az egész éves sikeres együttműködést

A Fehérvár Médiacentrum partnertalálkozóján a Pulutyka csoport bizonyította, megérdemelten 
kerültek be a Fölszállott a páva tehetségkutatóba

Meggyulladt a második gyertya is

Együtt a karácsonyi dal is másképpen szól

Partnertalálkozót szervezett december nyolca-
dikán a Fehérvár Médiacentrum. A találkozón 
az egész éves együttműködést köszönte meg a 
cég vezetősége a város, a megye és a hivatalok 
vezetőinek, a legnagyobb hirdetőknek valamint 
minden szervezetnek, akik partnerei voltak a 
cégnek az elmúlt év során.

Immár második alkalommal szer-
vezett partnertalálkozót a Fehérvár 

A testvérkörzetek összefogásával advent 
szombatjain a Vízivárosi Általános Iskolában 
találkoznak a környék gyermekei és szüleik, 
hogy együtt köszöntsék karácsonyváró ünnep-
ségen az eljövendő Jézust.

Immáron második alkalommal 
találkoztak a Vízivárosi Általános 
Iskolában a családok, hogy együtt 
készüljenek a karácsonyra. A 
második szombat különlegességet 
is tartogatott, hiszen megérke-
zett a várva várt nagy szakállú 
is. Természetesen a közös gyer-
tyagyújtás sem maradt el. Molnár 
Tamás önkormányzati képviselő, az 
ünnepség egyik házigazdája nagy-
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szerű ötletnek tartja, hogy a körzet 
apraja-nagyja együtt ünnepel a 
sokszínű programokon: „Biztos va-
gyok benne, hogy ez a kezdeményezés 
időtálló lesz, és az elkövetkező években 
is megrendezhetjük. Advent az az 
alkalom, amikor nemcsak a belvárosi 
karácsonyi forgatagban kell találkoz-
nunk, hanem így, szombat délutánon-
ként is, hogy megpihenve, lelkiekben 
felkészülve a karácsonyra egymás felé 
tudjunk fordulni.”
Az a vízivárosi kisfiú, akinek más-
fél évtizedig a városrész adventi 
hangulata jutott osztályrészéül, 
örömének adott hangot, hogy a 
folyamatosan fejlődő lakótelepen 
élők igazi közösséget alkotnak 
2015-ben is. Cser- Palkovics András 

polgármester – az egykori kisfiú – 
biztos abban, hogy a karácsonyváró 
pillanatok a ma gyermekének is 
felejthetetlenek: „Ez a rendezvény 
azt mutatja, hogy városrészi szinten 
is van létjogosultsága az adventi talál-
kozóknak. Azért is szívesen jövök ide, 
mert a gyermekkorom Vízivároshoz 
köt, hiszen az első tizenhat adventi 
időszakomat és karácsonyomat itt 
töltöttem. Ez az ünnep visszahozza a 
gyermekkoromat!”
Az ötletgazda, Horváth Miklósné 
önkormányzati képviselő ezzel a 
rendezvénnyel is szeretné erősí-

teni a lokálpatrióta szemléletet 
az itt élő családok körében: „Azt 
szeretném, hogy Vízivárosról derüljön 
ki, hogy ez egy történelmi városrész! 
Szeretném, hogy akik most óvodás, 
kisiskolás korban először vesznek részt 
ezen az eseményen, továbbvigyék a 
hagyományt, és tizenöt-húsz év múlva 
büszkén mondhassák gyermekeiknek: 
mi már kezdettől fogva itt voltunk!”
Ez a nap azért is volt különleges 
a vízivárosi gyermekek számára, 
mert megérkezett a várva várt Mi-
kulás is, és zsákjában volt minden 
jó, piros alma, mogyoró.

Médiacentrum karácsonyhoz köze-
ledvén. Mint azt a vállalat ügyve-
zető igazgatója, Hagymásy András 
mondta, az év során számtalan 
helyzetben fordul a cég szakértők-
höz, intézményekhez, rendvédelmi 
szervekhez segítségért egy-egy 
forgatás vagy cikk kapcsán, így egy 
közösen eltöltött élménydús este a 
legkevesebb, amivel viszonozható 
egész éves, áldozatos szerepválla-
lásuk. 

A Médiacentrum felületeivel a 
teljes várost átöleli – mondta a 
találkozón Székesfehérvár alpolgár-
mestere. Róth Péter szerint az ilyen 
alkalmak segítenek a kapcsolatok 
ápolásában, a további jó együttmű-
ködés reményében. 

Az esten a Fölszállott a páva 
országos tehetségkutató műsorban 
szereplő Alba Regia Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Pulutyka csoportja is 
fellépett. Az ifjú táncosok mellett 
a Fuego Latino gondoskodott a jó 
hangulatról.



23közéleti hetilap FehérVárKözélet

Bor Józsefné, Joli néni 1931-ben 
született Sárkeresztúron. 1947-ben 
iratkozott be a tanítóképzőbe, ahol 
1952-ben szerzett oklevelet. 1986-ban 
ment nyugdíjba a helyi általános isko-
lából, és ekkor pályázta meg a település 
könyvtári állását.

Bor Józsefné vehette át az emlékérmet Nyugdíjas pedagógusok karácsonya

Új játszótér a Hétvezérben

Bor Józsefné, az idei díjazott huszonkét éven át volt Aba könyvtárosa

Nyugdíjas pedagógusok karácsonya a Bory Jenő Általános Iskolában – a tanítókat, tanárokat a 
Sziget utcai ovisok és a házigazda iskola tanulói köszöntötték műsorral                                      S. K.

Az intézmény alapítványának és a város összefogásának köszönhetően összesen több mint két 
és fél millió forintos beruházás történt a Hétvezér Általános Iskolában. A szülők kezdeménye-
zésére kilenc új játszóeszközt építettek az udvarra.                                                                       B. G.

heiter DáViD taMás

Továbbképzést és emlékülést tartottak a Vörösmarty 
Mihály Könyvtárban. A nap kezdetén átadták a Tóth 
György-emlékérmet is.

A Tóth György-emlékérem átadásával 
kezdődött a Vörösmarty Mihály Könyv-
tár és a Magyar Könyvtárosok Egyesüle-
te Fejér Megyei Szervezetének tovább-
képzése hétfőn. A 2002-ben alapított 
díjat az a könyvtáros veheti át minden 
évben, aki kimagasló teljesítményt ért 
el Fejér megyében a szakmáján belül. 
Az elismerést idén a 84 éves Bor József-
né abai könyvtáros vehette át.
A nap folyamán továbbképzést is 
tartottak a Vörösmarty Mihály Könyv-
tárban. Vasné Borsos Beáta Bíborka, az 
intézmény igazgatója elmondta, hogy 

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

 

 

 

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

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

Városüzemeltetés 
– Berényi út 15.
Elérhetőség: 22/513-480
Ügyfélfogadás:
Hétfő :  13.00-15.00
Szerda:  8.00-12.00 
és 13.00-18.00
Péntek:  8.00-12.00
 
Parkolási csoport – 
Szent Vendel u. 17/a
Elérhetőség: 22/513-481
Ügyfélfogadás:
Hétfő, kedd, csütörtök: 
8.00-12.00 és 13.00-15.30
Szerda : 8.00-12.00 
és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00
 
Temetőüzemeltetés: 
Béla út 1/b.
Elérhetőség: 22/301-449
Ügyfélfogadás:
Kedd: 8.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00
Temetőellenőrzés 
telefonszám: 22/301-339 
Mobil: +36/70/6699-165

ÁLLÁSAJÁNLAT
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• PARKFENNTARTÓ – GONDOZÓ 
ÉS GÉPKOCSIVEZETŐ

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

címen lehet.

Részletek a www.varosgondnoksag.hu 
oldalon.

BEFEKTETÉS A J BE

Európai Szociális
Alap

A Széchenyi 2020 Program keretében kiírásra került a „A rugalmas foglalkoztatás 
elterjesztése a konvergencia régiókban” című pályázat. Ennek célja, hogy a  
konvergencia régiókban (azaz nem a Közép-Magyarországi Régió területén) 100 száza-
lék támogatási intenzitással finanszírozza azon munkáltatók szervezeti átvilágítását, akik a  
saját gazdasági eredményeik fejlesztése érdekében rugalmas foglalkoztatást szeretnének 
bevezetni, és kisgyermekes szülőt is alkalmaznak.

A pályázat két körös: 
Az első körben (A komponens) azok a szakmai szolgáltatók kerültek kiválasztásra, 
amelyek a csatlakozó KKV-k szervezeti átvilágítását végzik – a pályázati támogatásnak  
köszönhetően ingyenesen. A hamarosan kiírásra kerülő második körben (B komponens) 
pedig az átvilágított munkáltatók hívhatnak le forrást a javasolt szervezetfejlesztés költsé-
geinek fedezésére. A ’B’ komponensre tehát csak azok a cégek pályázhatnak, 
akik vállalják az együttműködést az ’A’ komponens keretén belül nyertes 
szolgáltatókkal.

Mit nyer a cég az együttműködéssel?
- Ingyenesen jut hozzá egy olyan átfogó, szakemberek által kidolgozott szervezeti 

és munkaszervezési diagnózishoz, amely segít jobban megérteni a cége jelenlegi 
működését.

- Az átvilágítás szervezetfejlesztési szakértőkkel együtt kidolgozott egységes orszá-
gos módszertanon alapul, eredménye összevethető lesz a legjobb gyakorlatokkal,  
valamint az országos átlaggal is és a későbbiekben - a pályázatbenyújtás során előnyt 
jelent.

- A szervezet kialakíthatja, támogathatja és fejlesztheti a felelős, emberközpontú,  
rugalmas foglalkoztatás alapjait, amely pénzbefektetés nélkül (!) növeli a munka-  
vállalók szakmai teljesítményét és lojalitását, és csökkenti a hiányzások, illetve a  
fluktuáció mértékét.

Ezúton várjuk minden olyan vállalkozás jelentkezését, amelyek szeretnének részt venni  
a projektben, megadva annak lehetőségét, hogy vissza nem térítendő forráshoz jussanak 
a pályázat „B komponense” során.

Amennyiben többet szeretne megtudni a projektünkről, forduljon hozzánk bizalommal!

www.kdriu.hu
https://www.facebook.com/KDRIU.CTRIA

minden évben aktuális, a könyvtáros 
szakmát érintő kérdések kerülnek 
terítékre.
Délután a magyar könyvtárosok 
emlékülésével folytatódott a program-
sorozat, amelyen köszöntőt mondott 
Dienesné Fluck Györgyi önkormányza-
ti képviselő. Beszédében hangsúlyozta, 
nagyon fontos, hogy a szakemberek 
számára minél több hasonló fórumot 
biztosítsanak annak érdekében, hogy 
még többet tehessenek az olvasókért. Fo
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Jövőre sem emelkednek a parkolódíjak

A jelenlegi parkolási rendelet több mint tíz éve készült, az akkori parkolási szokásoknak meg-
felelően. A város közlekedési szakemberei megvizsgálták a parkolási szokásokat, és indokolt-
nak találták az övezetek és a bérletrendszer átalakítását, egységesítését.

Bácskai GerGeLy

Januártól megszűnik a két- és a négyórás parkolási 
korlát, és egységesen 3100 forintba kerül majd a 
lakossági parkolóbérlet. Ugyanezért a parkolóbér-
letért Veszprémben 8500, Győrben 3900, Pécsen 
pedig 3600-6600 forintot kell fizetni. A parkolásért 
egyébként azért kell fizetni, mert forgalomszabá-
lyozó hatása van: ott, ahol fizető parkolást vezetnek 
be, csökken az autók száma, ami az adott területen 
élőknek jelent könnyebbséget – mondta Márkus Tibor, 
a Városgondnokság parkolási csoportjának vezetője.

Az övezetek milyen módon változnak 
januártól?
A parkolási helyszíneken is látni fogják 
majd a közlekedők, hogy a Piac tér, a 
Mátyás király körút és a Zichy liget, 
ami jelenleg a III. övezetbe sorolt, az I. 
övezetbe fog tartozni, továbbá a Koch 
László utca a II. övezetből az I. övezetbe 
kerül. Fontos megjegyezni, hogy az 
óradíjak változatlanok maradnak, és 
ennek megfelelően az esetleges pótdí-
jak is ugyanannyiba fognak kerülni, 
mint jelenleg. A változtatásra azért 
volt szükség, mert a belváros közvetlen 
környezetében a parkolók rettenetesen 
telítettek, és napközben szinte lehetet-
lenség parkolóhelyet találni. Akik rövid 
idejű parkolást szeretnének ezeken a 
területeken, azok egyszerűen nem tud-
nak megállni, mert az alacsony óradíjak 
miatt szinte folyamatos az egész napos 
parkolás ezekben a parkolókban.
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Eddig nem lehetett két óránál több időre 
parkolójegyet venni. Ez hogyan változik?
Az év végéig hatályos rendelet szerint 
az I. és a II. övezetben kétórányi par-
kolást lehet indítani, a III. övezetben 
pedig négy órát. Az új rendelet, ami 
január 1-től hatályos, már megszünteti 
az időkorlátot, ami természetesen a mo-
biltelefonos parkolásra is vonatkozik.
Ezért is változott több helyen az éves bérlet 
váltásának lehetősége?
Erre egy tipikus példa a Távírda utcai 
parkolás, hiszen mindenki tapasztal-
hatja, hogy napközben szinte lehetet-
lenség parkolóhelyet találnia azoknak, 
akik csak rövid időre szeretnének itt 
megállni. Minden parkolási szempont-
ból forgalmas környéken olcsó gyűjtő-
parkolót jelöltünk ki, ahová ugyanúgy 
lehet éves és havi bérletet vásárolni, 
mint eddig. Azt szeretnénk elérni, hogy 
aki egész napra állítja le a járművét, az 
parkoljon be az olcsó, nagy befogadó-
képességű gyűjtőparkolókba. A Távírda 
utca környékén például a Skála parko-
lójában lesz lehetőség egész napra ott-
hagyni a járműveket, ahová jelentősen 
olcsóbb az éves bérlet, mint jelenleg a 
Távírda utcába. Szeretnénk, hogy aki 
rövid idejű parkolást kíván indítani, az 
találjon parkolóhelyet az utcában.
Nem fontos aprót sem hordani magunknál, 
ha parkolójegyet szeretnénk vásárolni.
A mobiltelefonos parkolás mellett 
lehetőség van egy elektronikus kártya 

kiváltására, ami feltöltés után fizetőesz-
közként használható a parkolóóráknál, 
ráadásul aki Ősfehérvár városkártyával 
rendelkezik, annak feltöltéskor tíz szá-
zalékot jóvá is ír a Városgondnokság.
Évek óta nem emelték a parkolás árát 
Fehérváron, és 2016-ban sem emelkedik 
a parkolási díj, a lakossági bérletek árát 
viszont egységesítették. Miért?
A kiemelt övezetben már évek óta 3100 
forintba kerül a lakossági parkolóbér-
let, amiből lakásonként kettőt lehet igé-
nyelni, amennyiben az állandó lakcím 

is ott van, ahová a bérleteket kívánják 
kiváltani. Megvizsgáltuk a Fehérvárhoz 
hasonló nagyságú városokban az éves 
parkolóbérletek árát: Veszprémben 
például 8500 forint az éves lakossági 
bérlet, ugyanez Győrben 3900 forint, 
Pécsen pedig 3600 és 6600 forint 
között lehet lakossági parkolóbérletet 
váltani. Fehérváron januártól minden-
kinek egységesen ugyanannyit kell 
majd fizetni a parkolóbérletekért. Napi 
nyolc forint ötven fillérért parkolha-
tunk a házunk előtt.
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Jókai Anna, a magyar irodalom nagyasszonya

„Szeretnék egy kis gyufa lángja lenni”

VakLer Lajos

Jókai Anna, a Nemzet Művésze, kétszeres 
Kossuth- és József Attila-díjas író volt a 
Viktória Rehabilitációs Központ portrébe-
szélgetés-sorozatának vendége.

Jókai Anna közvetlensége, a 
művészetszerető, olvasó ember 
tisztelete, az a köznapi báj, ami 
hitelessé teszi, tetten érhető 
minden fórumon. A Viktória 
Rehabilitációs Központban is 
tapasztalhattuk, hogy nyelvezete 
hétköznapi, történetei bármely 
emberrel megeshetnek. Álma 
a mienk is lehetne, csak látás-
módja, humánuma teszi mássá. 
Jókai Anna megtanít bennünket 
röpke idő alatt becsülni létünket, 
megtanít tisztelni, feledni a távol-
ságtartást. Hozzásegít a köszönés 
és a megköszönés tudományának 
újratanulásához. Ajtókat nyit, 
ablakokat tár, fényt invitál, sötét-
séget űz. Töprengésre, tűnődésre 
sarkall, mosolyra, nevetésre hív. 
Jókai Anna adventi imája Magyar-
országért, mindannyiunkhoz szól: 
„Nemcsak itt Székesfehérváron, 
hanem országszerte, sőt világszer-
te nagyon nagy szükség volna az 
őszinte, meleg szavakra, hogy ne 
kendőzzük el a problémákat és ne 
hazugságokkal traktáljuk az embere-
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A Fehérvár Televízió műsora 2015. december 12-től december 18-ig
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2015. 12. 12. SZOMBAT
 

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:25 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:25 Bajnokok városa 
– ismétlés

10:55 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Polgár	
Zoltán,	Polgár	Zoltánné

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Leffelholcz	
Marietta.	Vendég:	
Gönczi	Gábor

11:45	 Paletta	–	ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Kolos	István
12:40 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés 
13:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Heiter	

Dávid	Tamás.	Vendég:	
Hantos Tamás

14:05 Napi színes – ismétlés
14:10	 Kincsesláda	–	ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Lártányi	

Viktória.	Vendég:	
Megyeri	Zoltán

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Újrakezdés – olasz sorozat 

113-114. rész (12)
16:30	Fehérvár	AV19	–	Villach		

jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

18:00 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	

Leffelholcz	Marietta.	
Vendég:	Fedor	Péter

Minden hétköznap: Híradó 1-kor!
18:30	A	Fehérvár	TV	

archívumából
19:00	Jó	estét,	Fehérvár!
19:20	Üzleti	negyed	
19:50	TLI-Alba	Fehérvár	–	

Falco	KC	Szombathely	
kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

21:30	 Az	élet	Koczka	
módra  – ismétlés

22:30	FehérVászon	–	
filmes	magazin	

23:00 Jó estét, Fehérvár! – 
ismétlés 

23:20 Képes hírek

2015. 12. 13. VASárnAp

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	
Leffelholcz	Marietta.	
Vendég:	Fedor	Péter

10:45	 Együtt	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:		Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Kolos	István

11:40	 Agrárinfó	–	ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Kaiser	

Tamás.	Vendég:	
Fekti	István

12:40 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

13:00 Köztér – ismétlés
13:35	A	Fehérvár	TV	

archívumából	
14:00 Napi színes – ismétlés
14:10	 Kincsesláda	–	ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Leffelholcz	

Marietta.	Vendég:	
Gönczi	Gábor

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Újrakezdés – olasz sorozat 

115-116. rész (12) 
16:30 Balatoni barangolások 

–	ismeretterjesztő	
film	11.	rész

17:00 A Fehérvár Televízió 
archívumából

17:30	 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Bácskai	

Gergely.	Vendég:	
Veres	Richard

18:30	A	Fehérvár	TV	
archívumából

19:00	A	hét	hírei	
19:20	Hitünk	és	életünk
19:50	 II.	Csíki	Versünnep	–	ism.
20:50	Fehérvár	AV19	–	

Red	Bull	Salzburg		
jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:30	FehérVászon	–	ismétlés	
23:00 A hét hírei 
23:20 Képes hírek 

2015. 12.  14. Hétfő

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

07:00 A hét hírei – ismétlés 
07:20 Köztér – ismétlés
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

10:00 A hét hírei – ismétlés 
10:20 Köztér – ismétlés 
10:45	Üzleti	negyed	–	ismétlés
11:15 A Fehérvár Tv 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Bácskai	
Gergely.	Vendég:	
Veres	Richard

17:00	Üzleti	negyed	-	ismétlés
17:30 Köztér – ismétlés
17:50	Szeretetposta	
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Kalamár	Renáta

18:30	A	Fehérvár	TV	
archívumából

19:00	Jó	estét,	Fehérvár!
19:45	Agrárinfó	
20:15 Hírek
20:20	Pieta	Signore	–	Harmonia	

Albensis – ismétlés 
21:50	Szeretetposta	–	ismétlés			
22:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés 
22:45 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2015. 12. 15. Kedd

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45	 Agrárinfó	–	ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	TV	

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	
Kalamár	Renáta

17:00	 Agrárinfó	–	ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50	 Szeretetposta	
18:00 Hírek

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Pruteanu	Oszkár	Paul	

18:30	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

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

magazin 
20:15 Hírek
20:20	 Vershúron	–	ismétlés
21:20	A	határon	túl	is	

magyarul	–	dok.	film.	
21:50	 Szeretetposta	–	ismétlés		
22:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2015. 12. 16. SZerdA 

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45	 Paletta	–	ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	TV	

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	
Pruteanu	Oszkár	Paul

17:00	 Paletta	–	ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50	 Szeretetposta	
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Mátyás	Mónika

18:30	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

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

sportmagazin 
20:15 Hírek
20:20	 Kontinensünk	

és	a	migráció	–	
dokumentumfilm

21:40	 Bringafieszta
22:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2015. 12. 17. CSüTörTöK
 
00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Bajnokok városa 
– ismétlés

11:15	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

11:40 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Mátyás	Mónika

17:00 Bajnokok városa 
– ismétlés

17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50	 Szeretetposta	
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Leffelholcz	

Marietta 
.	Vendég:	Gönczi	Gábor

18:30	A	Fehérvár	TV	
archívumából

19:00	Jó	estét,	Fehérvár!

19:45	 Együtt	–	családi	magazin
20:15 Hírek
20:20	Suppé	–	Requiem	

Farkas	Ferenc	
hangversenysorozat.

21:50	 Szeretetposta	–	ismétlés		
22:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2015. 12. 18. pénTeK

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek 
08:00	Élő	közvetítés	

Székesfehérvár	
Megyei	Jogú	Város	
közmeghallgatásáról 
és	közgyűléséről

12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Leffelholcz	
Marietta.	Vendég:	
Gönczi	Gábor

17:00	 Együtt	–	ismétlés	
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50	 Szeretetposta	
18:00 Hírek 
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Steigerwald	Ferenc

19:00	Jó	estét,	Fehérvár!	
19:25	Köztér	–	közélet	

háttérműsor
20:00 Honvéd7 – honvédelmi 

magazin 
20:15 Hírek
20:20 Fehérvár Hangja 

2015	–	döntő	
23:50 Jó, estét Fehérvár 

– ismétlés 
00:15 Képes hírek 

Kiemelt ajánlatunk: december 13. 20:50 Fehérvár AV19 – Red Bull Salzburg  jégkorongmérkőzés közvetítése felvételről

ket. Ezt az elvet képviselem minde-
nütt, így érkeztem Székesfehérvárra 
is. Ha valami olyat tudok mondani, 
ami vigaszt ad, könnyít az ember 
lelkén, az számomra is fontos, de az 
a legfontosabb, hogy a legremény-
telenebb helyzetekben is maradjon 
meg az a gyermeki, adventi vára-
kozás, hogy segítsünk egymásnak 
elmulasztani a sötétséget, s jöhessen 
utána a fény. Azt hiszem, sokat 
szenvedett, többre érdemes hazánk 
is abban az állapotban van, hogy 
várja velünk együtt a fényessé-
get, s ehhez minden embernek, s 
különösen annak, akinek az Isten 
adott egy kis tehetséget, kötelessége 
hozzájárulni. Nagyon szeretnék 
egy kis gyufa lángja lenni ebben a 
sötétségben, amely lehet, hogy a 
gyújtás után ellobban, de addig a 
néhány másodpercig világosságot 
ad. Hoztam a szívem szeretetét, 
megszenvedett tapasztalataimat 
azoknak az embereknek, akiknek 
nagyon nehéz, kemény sors jutott, s 
azoknak, akik talán szerencsésebben 
élnek. Egyikünk sem tudhatja soha, 
azok sem, akik most meghallgatnak 
engem, hogy egyik pillanatról a má-
sikra mi történik velük. Ez az igazi 
emberi közösség, mert ami nekem 
van, az lehet a másoké is, s az ő 
fájdalmuk az enyém is. Az örömünk 
pedig közös.”
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SZÉPHŐ Zrt.
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 .
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár,  
Pf. 120.
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Honlap: www.szepho.hu
E-mail : info@szepho.hu

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

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

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

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

15 m2 garázs;

Irodák:
• Honvéd u. 1 . szám alatti irodaépületben 

irodahelyiségek;

Üzlethelyiség, raktár:
• József Atti la kollégiumnál (Hosszúsétatér 

felől) 68 m2-es használaton kívüli 
hőközpont;

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

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

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését.

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

  ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

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

Fél évszázad a gyerekek szolgálatában

Hópihe és tűztánc – a nagycsoportosok műsorral kedveskedtek a vendégeknek a jubileum alkalmából

szaBó MikLós BeNce

Fennállásának ötvenedik évfordulóját 
ünnepelte az Ybl Óvoda. A fél évszázados 
jubileum alkalmából műsorral köszöntötték az 
egykori óvodapedagógusokat, Székesfehérvár 
polgármestere pedig emléklappal ismerte el az 
intézmény dolgozóinak munkáját.

Az Ybl Óvoda 1965. december 
elsején négy csoportban száz férő-
hellyel kezdte meg működését. Ak-
koriban jórészt hivatásos katonák 
gyermekei jártak az intézménybe, 
amely gondozott parkkal és elő-
kerttel várta a kicsiket. Az óvodába 
1976-ban – a nagy demográfiai hul-
lám miatt – már százötven kisgyer-

mek járt. Az egyre növekvő létszám 
miatt a nyolcvanas évek végén még 
egy csoportszobát kialakítottak, így 
már öt csoportban százhuszonöt 
férőhelye volt az intézménynek. Az 
óvoda 2012 óta a Felsővárosi Óvoda 
tagóvodájaként működik.
Az ötvenéves fennállását ünneplő 
intézményt a város polgármestere 
köszöntötte. Cser-Palkovics András 
arról beszélt, milyen fontosak 
Fehérvár életében az oktatási 
intézmények, hiszen ezek a város 
alapkövei. Köszöntője végén a fél 
évszázados jubileum alkalmából 
emléklapot adott át az intézmény 
vezetőjének, Bisztriczné Macz 
Évának.
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Hangja
Fehérvár

2015
Izgalom a tetőfokon

Végéhez közeledik a város és a megye zenei tehetségkutatója: december 11-én a
Vörösmarty Színházban kiderül, 2015-ben ki lesz Fehérvár Hangja.
Gőzerővel folynak a próbák, a ver-
senyzők készülnek a végső megmé-
rettetésre. A közös próbákat Szakál 
Attila rendező irányítja – a Fehérvári 
Programszervező Kft. a verseny törté-
netében most először kért fel színházi 
rendezőt a döntő megvalósításához.
– Le a kalappal a város előtt, hogy 
ilyen lehetőségeket biztosít a fiatalok 
számára – mondta elismerően Szakál 
Attila az egyik próba szünetében. – 
Sok város szervezett már hasonló te-
hetségkutatót, harminc-negyven év-
vel ezelőtt is léteztek ilyen versenyek, 
de ilyen mértékben profivá tenni egy 
helyi kezdeményezést talán senkinek 
sem sikerült. Sok világversenyt ren-
deztem már, a Fehérvár Hangjához 
hasonló nagyságú eseményeket is, 
ezek alapján is mondhatom, hogy – a 
versenyzők szemszögéből nézve – 
ilyen körülményeket máshol nem ad-
nak a szervezők. Nézzük csak az utób-
bi két hét eseményeit: stylist, fodrász, 
sminkes, énektanár, koreográfus fog-
lalkozik velük, színpadi öltözékeket, 
műtermi fotókat kapnak, a döntőn 
show lesz mögéjük téve, nem pedig 
csak szimplán kiállnak a színpadra és 
elénekelnek egy dalt, amire kapnak 

egy értékelést. Ez szerintem egyedül-
álló az országban.

– A televíziós tehetségkutatók a lát-
vány és a show-elemek tekintetében 
egyre magasabbra teszik a lécet, mi 
milyen döntőt fogunk látni? 

– Látványos, a versenyzők és a nézők 
számára egyaránt kellően szórakozta-
tó és izgalmas show-t próbálunk kike-
rekíteni belőle. Legfőbb feladatom-
nak azt érzem, hogy csökkentsem a 
fölösleges intermezzókat, amelyektől 
leülne, vagy leállna egy ilyen pörgős 
esemény. Szeretném, ha cikáznának 
az események – hogy ez mennyire 
fog sikerülni, az rengeteg körülmény-
től függ, de az akarat megvan min-
denkiben. Igyekszem abba az irányba 
vinni az estet, hogy szinte minden 
másodpercben fenntartsam a figyel-
met a nézők, a versenyzők és a zsűri 
részéről is. Belenéztem a korábbi dön-
tők felvételeibe, főként azért, hogy 
lássam, a zsűri 
milyen hosszan értékel egy-egy pro-
dukciót, és ez mennyire járul hozzá 
a műsorhoz. A nézők számára akkor 
válik érdekessé egy értékelés, ha szó-

rakoztat, informál, vagy egyéb szem-
pontból emeli a show értékét. Ezért 
örülök annak, hogy Csonka András 
lesz a döntő műsorvezetője, hiszen 
neki nagy rutinja van ebben, és kel-
lően gyors beszédű ahhoz, hogy pör-
gesse az egész estét. 

– Újdonság a korábbi döntőkhöz ké-
pest, hogy ezúttal díszletben zajlik. Ez 
pusztán a látvány miatt fontos?

– Azért tartottam fontosnak a dísz-
letet, hogy több helyről lehessen 
bejönni a színpadra, ne csak két ol-
dalról és hátulról. Kicsit unalmas, ha 
valaki beáll egy üres térbe és énekel, 
ez így sokkal mozgalmasabb lesz. A 
zenekart sem a megszokott helyre 
szervezem: igazából a díszlet részévé 
teszem a zenészeket, a mozgatható 
zenekari árok pedig más szerepet 
kap az est folyamán. Játszani fogunk 
a háttérvetítés és az előtérvetítés kö-
zött, hogy a teret ily módon lefelezve 
értékelés közben átalakulhasson a 
színpad a következő produkcióhoz. 
Minden versenyző képileg is kap egy A múlt héten a zenekaros próbák elkezdődtek

A közös számok próbáit Fehér Adrienn zenei vezető irányítja

színházi „keretet”, a produkció nem 
csak annyi lesz, hogy kijön és elénekel 
egy számot, amit aztán a zsűri értékel.

– A produkciók egy részében táncosok 
is szerepelnek, az ő felkészülésük ho-
gyan zajlik?

– A Gorsium Művészeti Szakközép-
iskola és a MegaDance Táncstúdió 
táncosai szerepelnek ezekben a pro-
dukciókban. A koreográfiákat ők ké-
szítik, próbáik is önállóan folynak, de 
a napokban én is találkozom velük, a 
produkciók végső változatai majd az 
összpróbák során állnak össze. Lesz-
nek sztárfellépőink is: Csemer Bog-
lárka Boggie, valamint Veres-Kovács 
Petra, az előző verseny győztese és 
Zsigmond Lala, az előző verseny 
döntőse. Fehér Adrienn énekes-szín-
művész felkészítésével közös pro-
dukciókkal is készülnek a versenyzők, 
ugyancsak közös számmal lép szín-
padra a zsűri is – igazán szórakoztató 
estének nézünk elébe.

Lőrincz Miklós
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Idén utoljára hazai pályán
Reni karácsonyi menüje

A Falco ellen újabb nehéz meccs vár Simon Balázsra és az Albára

soMos zoLtáN

kaiser taMásSzépen szeretne búcsúzni a szurkolóktól a TLI-Alba 
Fehérvár, amely pénteken a Szombathely ellen 
játszik rangadót a Vodafone Sportcentrumban. Van 
min javítani: Pakson nagyon simán kikapott a csapat.

Az idei nem a sikerek éveként kerül be a fehér-
vári kosaraskrónikába. Több mint két évtized 
után nem jutott be tavasszal a rájátszásba az 
Alba Fehérvár, és ezt a fájó kudarcot még nem 
feledtette teljesen, hogy ősztől egy remény-
teljesebb garnitúra játszott néhány látványos 
meccset a bajnokságban. Ami azt illeti, a 
vérmes reményeket némileg csökkentette a 
minden történésre érzékenyen reagáló szur-
kolók szemében, hogy a csapat három utóbbi 
rangadójából kettőt elveszített: a Szolnok után 

A tavasszal mutattuk be olvasóinknak Angyal-Csóra Renáta 
fitneszedzőt. Azóta rendszeresen jelentkezett életmódta-
nácsaival a Fehérvár magazinban. Reni ezúttal egy komplett 
karácsonyi menüt hozott, és egyúttal búcsúzik az olvasóktól 
– bár valószínűleg nem végleg.

Karácsonyi korhelyleves
Hozzávalók:
30 dkg savanyú káposzta
10 dkg (csípős) kolbász
1 liter káposztalé
1 fej vöröshagyma
2 dl sovány tejföl
kapor
zabpehelyliszt vagy darált zabpehely
kókuszzsír
bors
fűszerpaprika
só

Főzzük meg a káposztát a lében, sóval, borssal! 
Adjuk hozzá az apróra vágott vöröshagymát, egy 
kis gerezd fokhagymát, a felkarikázott kolbászt 
és a fűszereket. Forrás után harminc percig kell 
főzni. Világos rántással berántjuk, majd újra 
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Csóra Reni sportos tippjei

EXCLUSIVE
Funkcionális edzőterem

Székesfehérvár • Tel.: 30/678-3789

www.rgym.hu
www.facebook.com/rgymhu

Közszolgálati bérlakás pályázat

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

A Gazdasági Szakbizottság az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII.14.) számú 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 4.2. pontjában biztosított, átruházott hatáskörében 
eljárva az 1145/2015. (XI.19.) számú GSzB határozatával az alábbi, az Önkormányzat  
kizárólagos tulajdonában lévő lakások bérbeadására a város területén közfeladatot  
ellátó személyek részére nyílt pályázatot ír ki:

A pályázati eljárásról telefonon Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal munkatársa, Somogyi Zsuzsanna ad felvilágosítást mun-
kaidőben, az alábbi telefonszámon: 22/537-611. 

A lakások a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által előzetesen 
meghatározott időpontokban megtekinthetők. Az időpontokról Kappel Imre csoport-
vezető ad felvilágosítást a 06/70-33-73-920, vagy a 22/511-326 számú telefonszámon, 
valamint a kappel.imre@proalbaregia.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának helye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.), ügyfélfo-
gadási időben.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített 
pályázati adatlapon lehet benyújtani, személyesen, zárt borítékban, „Közszolgálati 
bérlakás pályázat” felirat feltüntetésével. 

Pályázati adatlap Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálati Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vehető át, vagy letölthető az Ön-
kormányzat honlapjáról: www.szekesfehervar.hu.  

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. január 08. (péntek) 12:00 óra 

A további pályázati feltételeket és a szükséges dokumentumokat a város  
honlapján (www.szekesfehervar.hu/önkormányzat/pályázatok) megjelent részletes  
pályázati felhívás tartalmazza.

Cím

Jókai u. 5. fsz. 3.

Jókai u. 5. fsz. 4. 

Alapterület

44 m2

43 m2

Szobaszám

2

1

Komfortfokozat

komfortos

komfortos

Bérleti díj 
(Ft/hó)
33.000,-

32.250,-

Villányi borbemutató 

a piac fõbejáratánál!

(a kóstolás INGYENES)

Az akció ideje: 

2015. 12. 11-19.-ig

 

Építőanyag-kereskedÉs
És fürdőszoba szalon

székesfehérvár, budai út 408. telefon: 06-22-300 034
www.epitokforrasa.hu

Komplett hőszigetelő rendszerhez 
energetika és hőtérkép készítés
INGYEN!!!      300.000 Ft felett

ÉV VÉgI kÉszletsÖprÉs!
A kupon FelmutAtójánAk minden készleten 

lévő burkolatból 10% kedVezmÉny!

kupon
10 %

az akció december 31-ig vagy a készlet erejéig tart.

a Paks is legyőzte. Nagyon simán, 96-81-re, és 
el kell ismerni, a szintén négy közé igyekvő 
ellenfél sokkal jobban játszott az Albánál. Így 
aztán a táblázaton most ismét kissé hátrább 
szorult a Dzunics-csapat, amely a rangadóso-
rozatot pénteken 17 órától a Falco ellen zárja. 
Utána már csak egy nyíregyházi fellépés vár a 
fehérváriakra, akik szeretnének győzelemmel 
elköszönni a korábbi években jobbhoz szokott, 
de kitartó közönségüktől.
„A Szolnok ellen mi is nyerhettünk volna, de Pakson 
nem volt esélyünk. Nem játszottunk jól, nem járattuk 
a labdát, egyszerűen mindenben javulnunk kell. Nem 
foglalkozhatunk azzal, hogy nyomás van rajtunk, 
nagyon szeretnénk győzelemmel zárni hazai pályán!” 
– mondta a csapatkapitány, Simon Balázs. 
Az előző alapszakaszban a Falco nyert Fehérvá-
ron, de ahogy írtuk, ez nem volt egy sikeres év...

felforraljuk. Tetszés szerint füstölt sonkát is 
tehetünk bele.

Almás fasírt
Hozzávalók:
400 g darált hús (pulyka, csirke)
200 g alma
100 g sovány túró
10 g kókuszsír
1 tojás
petrezselyem zöldje
szerecsendió
borsikafű
só

Az almákat meghámozzuk, és egyet kivéve min-
det lereszeljük. A darált húst összedolgozzuk a 
reszelt almával, túróval, a fűszerekkel és a tojás-
sal. Egy vékony teflontepsit vékonyan kikenünk 
kókuszzsírral, majd a massza felét beleterítjük. 
Erre rátesszük a maradék almát leszeletelve, 
majd a maradék hússal befedjük. Alufóliát 
teszünk rá, és sütőben megsütjük. A sütés 
befejezte előtt tíz percre vegyük le a fóliát, hogy 
szépen megpiruljon. Köretnek tökéletes mellé a 
zellersaláta, a cékla. Húsimádók fogyaszthatják 
köretként egy szelet natúr hús mellé!
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Kétszáz mellen jelenleg Dalma a legjobb magyar úszónő

Sebestyén Dalma a legjobbak között
sáringer károly, néMeth zoltán

A valaha volt legeredményesebb világ-
versenyt tudhatja maga mögött a magyar 
úszóválogatott. Tizenegy arany-, három 
ezüst- és egy bronzéremmel az éremtáb-
la élén végeztek a mieink a rövid pályás 
Európa-bajnokságon. A fehérvári Hullám ‚91 
egyesület úszója, Sebestyén Dalma országos 
csúcsot ért el 200 mellen.

Hosszú Katinka teljesítményére 
a nemzetközi sajtó már évek óta 
keresi a megfelelő jelzőket, itt és 
most ezzel nem bajlódunk. Beszél-
jenek a tények: hat Európa-baj-
noki győzelem és egy ezüstérem 
röpke öt nap leforgása alatt! Az 
immáron ki tudja hányadik vi-
rágzását élő Cseh László a három 
aranyérmével most azt bizonyí-
totta, hogy harmincesztendősen 
is lehet még tovább javulni, adott 
esetben nem is keveset. Mellettük 
egy-egy aranyéremmel térhetett 
még haza Izraelből Verrasztó Dá-
vid és Bernek Péter is. Ezüstérmes 
lett Gyurta Dániel (200 méteres 
mellúszás) és Kapás Boglárka (800 
méteres gyorsúszás), aki szerzett 
egy bronzérmet is 400 méteres 
gyorsúszásban.
A zászlóvivő generáció tagjai 
nyomában az ifjú tehetségek is 
megmutatták: belátható időn belül 
sokat hallhatjuk majd Kenderesi 
Tamás, György Réka, Szilágyi Lili-
ána vagy éppen – és számunkra ez 
a legfontosabb – Sebestyén Dalma 
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Az Alba Volán jubileuma
soMos zoLtáN

Az Alba Volán és Fehérvár olimpiai bajnoka, Vörös Zsuzsanna

Ötvenöt évvel ezelőtt, 1960-ban alapították 
az Alba Volán SC-t. Az évforduló alkalmából 
rendezett ünnepségen sokan ott voltak az előző 
évtizedek sikeremberei közül, több jelenlegi 
volános sportoló társaságában.

Az Alba Volán labdarúgócsapata 
megyei szinten szerepelt, és a múlt 
század hetvenes éveinek elejéig 
tartott csupán története. Sokkal 
jobbak voltak a volános röplabdá-
zók! Fésüs Irén és társai emléke-
zetes, nagy meccseket játszottak 
az élvonalban is, egyetlen ellenfél 
sem mehetett biztosra a Volán 
vendégeként. Ma mér ez is csak 
történelem – ellentétben a klub két 
legsikeresebb szakosztályával. Hi-
szen az Alba Volán név a szurkolók 
fejében, szívében ma is él, és hiába 
hívják egészen másként a hokicsa-
patot, hiába adja az „anyaegyesület” 
a költségvetés maximum három 
százalékát, azért még mindig az 
zúg háromezer torokból a jégpá-
lyán minden meccsen, hogy „Hajrá, 
Volán!”. Az öttusázók pedig immár 
Volán Fehérvár néven önállósodva 
folytatják azokat a hagyományokat, 
amelyek olimpiai, világ- és Euró-
pa-bajnok elődeik sikerei nyomán 
alakultak ki. 
Az Alba Volánnál tehát tovább-
ra is magasan van a léc, ezt az 
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Örömkönnyek

„Az Európa-bajnokság előtt 
edzőmmel, Sárdi Ákossal beszél-
gettünk róla, hogy bizony jó lenne 
egy döntős szereplés! Nagyon 
örülök, hogy elértem, pedig a 200 
mell az utolsó napon volt, akkorra 
már egy kicsit elfáradtam. De 
sikerült nagyon frissen úsznom, a 
délelőtti középdöntő után meg is 
könnyeztem, hogy a hetedik idővel 
sikerült döntőbe jutnom. Délután 
aztán sikerült még egy helyet 
javítanom, először nem is tudtam, 
hogy ez új országos csúccsal 
sikerült. Éppen egy rádiós interjút 
adtam, amikor szóltak erről, és én 
addig bírtam sírás nélkül. Kijött 
belőlem a feszültség, hogy végre 
bebizonyíthattam magamnak: újra 
lehet velem számolni. Az elmúlt 
évben ugyan nem úsztam rosszul, 
de ennél sokkal többet vártam 
magamtól, és most végre sikerült 
megfelelnem a magammal szem-
ben támasztott elvárásoknak.” 
– értékelt lapunknak Sebestyén 
Dalma.

NéMeth zoLtáN

Na most kiderülhet!

Na most kiderülhet, mik is a tervek Sóstón! 
Illetve pontosítok, azt tudjuk, hiszen indul a sta-
dion átépítése, így a helyes megfogalmazás ez: 
Na most kiderülhet, mik is a tervek a Vidivel!
Nem kétséges, az elmúlt évek egyik legadako-
zóbb, a jótékonyság élmezőnyébe tartozó klubja 
a Videoton FC. Hiszen ingyen távozott a Var-
sóban már hónapok alatt félistenné avanzsáló 
Nikolics Nemanja. Hiszen a válogatottba góllal 
berobbanó, a Vidivel szerződéshosszabbítási 
vitába keveredő Kleinheisler László vélhetően 
aprópénzért távozik, legkésőbb a nyáron. És 
hogy ne fogyjunk ki a „Hiszen” kezdetű mon-
datokból, itt van Gyurcsó Ádám, aki ügynöke 
szerint az óévvel szorosan karöltve szintén 
elköszön a piros-kék meztől.
Szóval ingyen szállingóznak kifelé a korábbi 
kulcsemberek. Persze karácsony közeledtével 
a „jótékonykodás” nagy erénynek számít. De 
könnyen lehet, meglesz ennek a böjtje, mert 
bizony a pótlásra is figyelni kell. Nikolicsé 
fél év után sem megoldott, Gyurcsóé sem lesz 
egyszerű, ezért is mondom: most kiderülhet, mik 
is a tervek a Vidivel!
Mert jöhetnek még ide ingyen játékosok, 
jöhetnek akár olyanok is, akik legalább olyan 
jók, mint akik ingyen elmentek, de... az eddig 
érkezettek a látottak alapján nem olyan jók. A 
tehetséges fiatalok még csak a jövő emberei, rö-
vid távon nem jelentenek fix megoldást. Marad 
a játékosvásárlás, amiből – ha lesz – kiderülhet: 
cél-e a rövid távú jó szereplés a Vidinél?

nevét. A fehérvári lány élete első 
komoly felnőtt világversenyén 
várakozáson felül teljesített. Négy 
számban indult, és mind a négy-
ben alaposan megjavította egyéni 
legjobb eredményét. Ez önmagá-
ban is nagyszerű, ám Dalmának 
immáron a jegyzőkönyvekben 

is a legjobbak között a helye. Az 
utolsó napon ugyanis 200 méteres 
mellúszásban a döntőbe – azaz 
a legjobb nyolc közé – verekedte 
magát! Ott hatodik helyezést ért el 
02:22,40 perces új országos csúcs-
csal. Nem mellékesen: Hosszú Ka-
tinka rekordját adta át a múltnak.

Előtte azonban még középdöntő-
be jutott a legrövidebb, 50 méte-
res mellúszó számban is, valamint 
a közvetlen élmezőnyt üldözők 
között végzett 200 méteres vegyes 
úszásban és a 100 méteres mel-
lúszásban. 

év öttusázójának megválasztott 
Kovács Sarolta és Demeter Bence is 
tudja. Ők jövőre Rióban szeretnék 
követni jelenlegi szakosztály-igaz-
gatójuk példáját. Vörös Zsuzsanna 
ma már sportvezetőként büszke rá, 
hogy csaknem négyszáz gyermek 
sportol az öttusaszakosztályban, 
ez a létszám és a szakmai munka 
minősége garantálhatja, hogy lesz 
folytatása a sikereknek.
„Az Alba Volán SC ötvenöt éves 
tündöklése nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy lássuk, miért érdemes támogat-

nunk a verseny- és a szabadidősportot 
egyaránt.” – emelte ki köszöntőbe-
szédében Cser-Palkovics András 
polgármester. 
Balsay István és Warwasovszky 
Tihamér korábbi városvezetők is 
köszöntötték a Volánt, akárcsak az 
öttusaszövetség főtitkára, Martinek 
János. A köszöntők végén Csáder 
Dezső, az Alba Volán SC elnöke és 
Sárvári László ügyvezető emlékla-
pot nyújtott át azok számára, akik 
rengeteget tettek a klubért az 
elmúlt ötvenöt esztendőben.
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Három évet hagyott ki sérülés miatt Fekete László, de ez nem nagyon látszott a teljesítményén: 
a mázsás kőgolyók sem fogtak ki rajta. Ezzel együtt hagyta kibontakozni fiait, bár utóbb beval-
lotta, menet közben már látta, többet is vállalhatott volna.

Fekete László Székesfehérvártól nem messze, Ősiben született. Többek között ezért döntött úgy, 
hogy a Királyok Városában köszön el a szeretett súlyoktól és szurkolóitól. Szülőfalujából is 
sokan érkeztek buzdítani a világ legerősebb emberét.

A kontinens csapat-világbajnokságra Amerikából, Ázsiából, Ausztráliából, Afrikából és 
Európából érkeztek a négyfős csapatok, hogy megmérkőzzenek a Fekete családdal. A súlyok 
„emelgetése” mellett mindenki jól érezte magát, főleg az amerikai kvartett.

Ötszáz kiló a nyakban – nem sok csapat jutott el a váltószámban idáig. Az ausztráloknak sike-
rült, igaz, nem voltak olyan gyorsak, mint Feketéék.

A stafétát Fekete László átadta gyerekeinek. Érdemes lesz rájuk a jövőben is odafigyelni, hi-
szen Ifjabb Fekete László és Miklós is többszörös világbajnok már a natúr erős emberek között, 
és Székesfehérváron is kimagaslottak a mezőnyből: két világrekordot is felállítottak.

A Fekete család magabiztosan nyerte meg a világbajnokságot, megelőzve Európát, a holt-
versenyben harmadik Ausztráliát és Amerikát valamint Afrikát és Ázsiát. Fekete László ezzel 
kilencszeres világbajnokként búcsúzott.

Több mint százkilós szivattyúkkal siet a cél felé Fekete László. A beérkezést követően óriási 
tapsvihar fogadta – ekkor már sejteni lehetett: itthon marad a világbajnoki cím.

Fekete-búcsú Fehérváron – aranyéremmel
kaiser taMás

Székesfehérváron búcsúzott az aktív pályafutástól Fekete László. A korábban nyolc világbajnoki 
címet szerző erős ember a Vodafone Sportcentrumban rendezett kontinens csapat-világbajnoksá-
gon újabb aranyérmet gyűjtött be, ráadásul fiai társaságában győzte le a világot.
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Viszlát, Sóstó, viszlát, Gyurcsó? Az utolsó baseballütők

Úgy tűnik, Gyurcsó Ádám gólörömét jövőre 
már nem láthatjuk a Vidi mezében Hegedűs Ferenc második rúgása mindent vitt: összesen hat baseballütőt tört ketté

NéMeth zoLtáN kaiser taMás

A Sóstói Stadion átalakítása előtti utolsó 
mérkőzését játssza otthonában szombaton a 
Videoton FC, mely a Paks gárdáját fogadja. 
Könnyen lehet, hogy a stadion mellett Gyurcsó 
Ádámtól, a Vidi válogatott középpályásától 
is búcsúzniuk kell a szurkolóknak, a játékos 
menedzsere szerint ugyanis védence távozik a 
piros-kékektől.

Székesfehérvár tízdanos kungfumestere, Hegedűs 
Ferenc a Vodafone Sportcentrum edzőtermében 
búcsúzott a baseballütők törésétől. A több mint 
húszéves pályafutást nem akárhogyan zárta le: 
két rúgásból tört el hat bükkfából készült ütőt.

Aki fogott már baseballütőt, az tudja, 
nagyon kemény, eltörni átlagem-
bernek szinte lehetetlen. Aki pedig 
rúgott már bele például az ágy sar-
kába sípcsonttal, az pontosan tudja, 
mennyire fájdalmas dolog az. 
Hegedűs Ferenc tízdanos kung-
fumester a kettőt ötvözte a maga 
módján: szombaton Székesfehér-
váron hat baseballütőt tört szét 
sípcsonttal, két rúgásból: „Húsz 
évvel ezelőtt, 1995-ben kezdtem, de 
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még csákánynyéllel. Abból is eltörtem 
24-et, de valaki mondta, hogy térjek át 
a baseballütőkre, azt jobban ismerik a 
világban.” – mondta a nagymester, 
aki szép lassan emelte a szintet. Idén 
nyáron néggyel már „végzett”, most 
pedig úgy gondolta, hattal zárja le a 
„baseballütős korszakot”. 
„Két rúgásból sikerült eltörnöm a hat 
ütőt, de azt hiszem, amíg külföldön egy 
Guinness-rekorder hat rúgásból végez 
három baseballütővel, addig büszke 
lehetek erre a teljesítményre.” – érté-
kelt Hegedűs Ferenc, aki a hogyan 
tovább kérdésre azt mondta, a 
jövőben gyerekeket szeretne oktatni 
önvédelemre, valamint tervei szerint 
Angliában, a nagymesterek talál-
kozóján Erzsébet királynő előtt is 
kettétör egy baseballütőt.

A legutóbb Debrecenben 2-1-
re nyerő Videoton FC szeretne 
szépen búcsúzni megújulásra 
váró otthonától, ez azonban nem 
ígérkezik könnyű feladatnak. A 
szezon meglepetéscsapata érkezik 
ugyanis Sóstóra. A tabella má-
sodik helyét 30 ponttal elfoglaló 
Paks idei szereplése üde színfoltja 
a bajnokságnak. A tolnai csapat 
ugyanakkor még soha nem nyert 
bajnokit Fehérváron, ráadásul a 
Vidi harci kedvét fűtheti, hogy 
győzelmével utolérné Csertői Au-
rél együttesét.
A hírek szerint a fehérvári pub-
likum nem csupán a stadiont 
látja utolsó alkalommal jelenlegi 
formájában, de Gyurcsó Ádámtól 
is búcsúznia kell. A játékos szer-
ződése az év utolsó napján lejár, 
menedzsere, Filipovics Vladan 
pedig a sportnapilap megkeresé-
sére elmondta: védence biztosan 
távozik a télen. Célállomásként 
megemlítette Lengyelországot, il-
letve beszélt a skót Celtic érdeklő-
déséről is. Ami bizonyos: Filipo-
vics szerint Gyurcsó nem marad 
Fehérváron. Ennek okaként a klub 
korábbi sportszakmai vezetését 
(magyarul a már távozott Burcsa 
Győzőt) jelölte meg. Elmondása 
szerint Kovács Zoltán, a Videoton 
jelenlegi sportigazgatója megpró-
bálta marasztalni Gyurcsót, de 
a játékos már végleg a távozás 
mellett döntött.
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