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Közélet

Élen a fehérvári cégek

Leffelholcz Marietta

nem látott fejlesztéseket eredményezett
2015-ben. Hozzátette: a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program
pályázatait még az idei évben kiírják,
és 2017-ig szeretnék megkötni a szerződéseket is. A Fejér Megyei Önkormány-

Fotó: Simon Erika

Gazdasági évzáró konferenciát rendeztek Székesfehérváron december közepén. A program keretében
mutatták be azt a kiadványt, mely a megye gazdasági értéktárát mutatja be.

Immár második alkalommal került
megrendezésre a gazdasági évzáró
konferencia, melyen Molnár Krisztián,
a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke úgy
nyilatkozott: országosan is olyan gazdasági erő áll rendelkezésre, ami soha

A gazdasági élet szereplői és tisztviselők is részt vettek az immár második alkalommal megrendezett gazdasági konferencián

2015. december 17.

zatnak a TOP keretében harminckét
milliárd forint áll rendelkezésére, míg
Székesfehérvár önkormányzatának
tizenhét milliárdos, Dunaújvárosnak
pedig hétmilliárdos kerete van. E jelentős forrásoknak a gazdaságélénkítést
kell szolgálniuk, fontos cél a megye
kétarcúságának felszámolása a déli
térség felzárkóztatásával.
Székesfehérvár polgármestere is részt
vett a konferencián, ahol elmondta: a
kiadványban szereplő cégek nemcsak
az árbevételük alapján vannak kitüntetett helyen és szerepben, hanem a foglalkoztatás terén is, hiszen az általuk
kínált munkalehetőségek biztosítják a
családoknak az egzisztenciát. A 2014-es
év nettó árbevételei alapján összeállított TOP 100+200 kiadványban az első
30-40 cég fele fehérvári, a háromszáz
cég közül pedig többségben vannak
a fehérvári, dunaújvárosi vagy móri
telephellyel rendelkező vállalkozások.
A kiadvány szerint a megye legnagyobb
nettó árbevételét a Spar Magyarország
Kft. érte el 400,76 milliárd forinttal, a
céget az Alcoa–Köfém Kft. követi 185
milliárdos és a Hankook Tire 166 milliárdos árbevétellel. A listán háromszázadik helyen szereplő cég nettó árbevétele is közel egymilliárd forint.

Lesz-e Hóman-szobor Fehérváron?
Egy civil szervezet Hóman Bálint fehérvári munkássága elismeréséül szobrot állítana a történésznek,
a város egykori országgyűlési képviselőjének, amit
2011-ben jelentett be.

A Hóman Bálint Alapítvány szoborállítási tervére akkor az önkormányzat
úgy reagált, hogy a politikust 1946ban egy népbírósági ítélet jogerősen
elítélte, és amíg ez az állapot nem
változik, a civil szervezet álljon el a
szoborállítástól. Ennek a kérésnek az
alapítvány eleget tett. 2015. március
6-án, hatvankilenc esztendővel elítélése után felmentette Hóman Bálintot a
Fővárosi Törvényszék. Ezzel elhárult
a jogi akadálya annak, hogy a Hóman
Bálint Alapítvány névadójának
szobrot állítson, ezért ismét a város
önkormányzatához fordult. A szobor
állítását Székesfehérvár közgyűlése
június 2-i határozatában támogatta,
és „a város, különösen a belváros
fejlesztéséért, a ma szeretett és nap
mint nap használt épített örökségünk
kialakításáért végzett munkásságának
elismeréseként” szabad utat engedett
a szoborállításnak. Székesfehérvár a
szobor helyének kialakítása érdekében kétmillió forintot szavazott meg
az alapítvány részére. Korábban az
Igazságügyi Minisztérium pályázat
útján ítélt oda a civil szervezetnek
tizenötmillió forintot a szobor elkészíttetéséért.
Pető Hunor szobrászművész Hóman-szobra elkészült, az egykori Horthy Miklós Kultúrház (ma Vörösmarty
Mihály Könyvtár) – amely épületet
Hóman Bálint építtetett a téren álló
Ciszterci Szent István Gimnáziummal

egyetemben – árkádja előtt a szobor
helyének előkészítése megtörtént. Ám
ezután először a Magyarországi Zsidó
Hitközségek Szövetsége emelt kifogást a tervek ellen, mert a szövetség
a Fővárosi Törvényszék határozata

Fotó: Pető Hunor

Heiter Dávid Tamás

A kérdéses szobor, amit Pető Hunor szobrászművész készített

ellenére kiállt amellett, hogy Hóman
Bálint háborús bűnös, antiszemita
és sok zsidó ember halálát okozta.
Később Székesfehérvár polgármesterét három ország magyarországi
nagykövete (Amerikai Egyesült Államok, Németország és Izrael) kereste
meg, és követelte, álljon el a város a
Hóman-szobor felállításának támogatásától. Ezt akkor Cser-Palkovics

András visszautasította azzal, hogy
a szobrot nem a város, hanem egy
civil szervezet állítja, amely szervezet
jogszerűen jár el.
Ettől a naptól fokozódott a nyomás
Székesfehérvárra. Az Eleven Emlékmű csoport tüntetést szervezett
a szoborállítás helyére, ahol az
ellentüntetőkkel egy rögtönzött, de
békés vita alakult ki. A múlt héten,
december 13-án rendhagyó hanuka
ünnepséget szervezett a Mazsihisz a
szoborállítás ellen. Heisler András, a
Mazsihisz elnöke elmondta, hogy a
megmozduláson a hanuka fényeivel
kívánják eltüntetni a térről a „hómani
sötétséget”. A rendezvényen a kétszáz
résztvevő előtt felszólalt Ilan Mor,
Izrael magyarországi nagykövete is,
aki kijelentette, hogy nincs helye ilyen
szobornak sehol sem. A tüntetésen
jelen volt Michael Horler, Kanada
nagykövetének helyettese, Lebovics
Imre holokauszt-túlélő, Grósz István
és Keresztes Zoltán, a Székesfehérvári
Hit Gyülekezete lelkészei, Kardos
Péter főrabbi valamint Neubart István,
a Székesfehérvári Zsidó Hitközség
elnöke.
Internetes portálokon a tüntetést
szervezők közül voltak, akik „butának
és birkának” nevezték a fehérváriakat. Ezt Székesfehérvár polgármestere határozottan visszautasította,
ugyanakkor múlt pénteken arra kérte
a Hóman Bálint Alapítványt, hogy a
város és Magyarország biztonsága és
nyugalma érdekében álljon el a szoborállítástól. „A közpénzt, amit a magyar
államtól és az önkormányzattól kapott
– anyagi lehetőségei szerinti módon és
időben – fizesse vissza az alapítvány!”
– kérte Cser-Palkovics András.

Szerdán Fehérvár polgármesterével
tárgyalt az Egyesült Államok elnökének különmegbízottja, ugyancsak a
szoborállítás megakadályozását kérve.
Cser-Palkovics András ezt követően
tárgyalt az alapítvány elnökével, és kérte, hogy álljanak el a szobor felállításától. Kováts Gábor elnök e tárgyalást
követően kijelentette, fontolóra veszi
az alapítvány a város kérését. A szoborállítástól ugyanakkor nem kívánnak
elállni. A kapott közpénzt közadakozásból visszafizeti az alapítvány
– jelentette ki Kováts Gábor. Terveik
szerint december 29-én, Hóman Bálint
születésének 130. évfordulóján kívánnak megemlékezni a történészről.
A FehérVár magazin információi
szerint elképzelhető, hogy a Hóman
Bálint Alapítvány eláll a december 29-i
szoboravatástól.

Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
Közmeghallgatás
A nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 97.
§-a értelmében közmeghallgatást tart 2015. évi tevékenységéről a Székesfehérvári Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
december 18-án, pénteken 15
órától 16 óráig a Kelemen Béla
út 63. szám alatti hivatalos helyiségében. Mindenkit kérnek,
hogy kérdéseivel, javaslataival segítse az önkormányzat
munkáját.
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Út a végtelenbe

FehérVár
Vakler Lajos

Vakler Lajos

Áldás és átok

A Panorama Offices évzáró rendezvényének
vendége volt Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója.
Böjte atya látogatásakor megosztotta velünk
gondolatait a szent évről, az adventi időszak
feladatairól és nemrégiben megjelent könyvéről, az „Út a végtelenbe” című kötetről.

A jóságos mosoly Istentől való

hogy erre a kérdésre is választ kaphatunk, ha bízunk benne. Bíznunk
kell gyermeki szeretettel, s követni
a Szentírás parancsait. Hiszem,
hogy hihetetlen távlatok nyílhatnak
fel előttünk, ha bizalommal, jó testvérekként tovább megyünk.
Ez bizalmi kérdés?
Optimista vagyok. Mindig elmondom, hogy rossz dolog rossznak
lenni. Én is kipróbáltam, ahogy
mindannyian, de olyankor az em-

az ember jóra született, és biztos,
hogy rá fog találni a kibontakozás
útjára. Ha csak a történelmet nézzük, látnunk kell, hogy az elmúlt
kétezer évben mennyit fejlődtünk, és milyen sok igaz, tiszta és
jó dolog történt velünk. Adjon az
Isten nekünk erőt, hogy ezen az
úton merjünk továbbmenni!
Ha ezen az úton járunk, közelebb
kerülünk a boldogsághoz?
Ha engem kérdeznek, milyen
receptet írnék fel a Kárpát-medencei boldogsághoz, mindig azt
mondom: gyermek, gyermekáldás. Mert a gyermek olyan, mint
az orvosság. A gyermek az, aki
mindig kimutatja ragaszkodását,
örömet ad nekünk és segít abban,
hogy mi is örvendjünk egymásnak. Karácsony estéjén Jézus
Krisztus nem egy halom ajándékot hozott a Szent Családnak, ő
maga volt az ajándék, és biztos,
hogy ettől Mária nagyon boldog
volt. Arra biztatok mindenkit,
hogy akarjunk egymás számára
ajándékká válni!
Nemrégiben jelent meg az „Út a végtelenbe” című új könyve, ami megint
olyat ad a hittel élő olvasónak, amit
mástól nem kaphat meg. Pozitív
megerősítést jelent, hogy figyelnek
önre, idézik és próbálnak a tanításai
szerint élni?
Több ezer éves igazságot próbálok
ber rosszul érzi magát, sötétség van megfogalmazni mai köntösbe
a szívében, összeszorul az ember lel- öltöztetve. Örülök annak, hogy
ke. Ha viszont jót teszünk, bizonyo- az emberek megértik a gondolasan jól érezzük magunkat, mert jót
taimat, értéket találnak bennük.
tenni jó. Ahogy a víznek az a termé- Meg vagyok győződve róla, hogy
szete, hogy a tenger felé igyekszik,
az emberiség kezében ott van
az ember is úgy van teremtve, hogy a gyógyszer a bajokra, biztos
jó irányba indul, ezért a rossznak
vagyok abban is, hogy van jövő és
nincs esélye. Úgy gondolom, hogy
remény.
Fotók: Simon Erika

Megkezdődött a szent év, és ilyenkor
advent idején óhatatlanul át kell gondolnunk, mi mindent tettünk a szürke
hétköznapokon, hogy méltósággal
tudunk-e belépni az irgalmasság kapuján. Az emberek nagy többsége csak
ilyenkor, karácsony előtt gondolkodik
el, kiérdemelte-e azt a jót, ami jutott
neki.
Ez egy hatalmas lehetőség, többféle értelemben is. Ötszáz éve
született Nagy Szent Teréz, és az
1970-es zsinat után az egyházban
megfogalmazódott, hogy a jövő kereszténye vagy misztikus lesz, vagy
nem lesz keresztény. Vagy megtanulunk az élő Istennel személyes
kapcsolatra törekedni, rá figyelni,
vagy önmagában a keresztény szép
szokásokat, hagyományokat eltörli
az idő. Én magam nekiláttam, és
az adventi időben minden egyes
napra kivettem egy-egy idézetet
Nagy Szent Teréz művéből, a
Tökéletesség útjából, és próbáltam
egy-egy gondolatot hozzáírni, hogy
karácsonyra a Jóistennel való személyes találkozást elérjem. Mert
hiszem, hogy Isten él, és ma is
szeretne velünk találkozni. Ő, aki
a fülünket adta, hallja imánkat, ő,
aki a nyelvünket adta, képes szólni
hozzánk. Az igazi keresztény az
átélt személyes kapcsolatra kell,
hogy törekedjen. Ha valamit kérhetek a Jóistentől a népem számára
ebben a karácsonyi szent időben,
az az, hogy a karácsonyfa alá rakja
be a Jóisten önmagát, hogy vele
találkozhassunk.

Böjte atya és a bölcsesség kegyelme

Ha ez megtörténik, mit tegyünk mi? El
tudjuk-e fogadni hittel és méltósággal?
A Jóisten inge ujjában biztos van
egy ász. A tudósok szerint négy és
fél milliárd ember futtatja ezt a föld
nevű projektet. Biztos sok nehézség volt az elmúlt évmilliók alatt.
Bár vannak gondok és bajok az
életünkben, biztos vagyok benne,

Aki figyelmesen olvassa Böjte
Csaba gondolatait, bizonyosan
elgondolkodik szavain. Nem is
tehet mást, hiszen minden mondata hiteles, egyszerű. Kézenfekvő
irányt mutat, áldást oszt úgy is,
hogy nem kértük. Ezt gondolom,
miközben tudom én is, hogy sok
minden van a világon, ami érdemes a figyelemre, de mostanság
semmi, ami mindennél súlyosabb
ügy lenne számunkra, amiért
felelősséget vállalunk – legyen az a
mi jövőnk vagy másoké. Karnyújtásnyira van pedig tőlünk minden
olyan álom, amit aztán az utolsó
utáni pillanatra hagyunk. Gyarlók
vagyunk, tudom, de mégis dühös
vagyok és felháborodott. Méltatlankodom, hogy az egyre több hőbörgő elveszi tőlem a karácsonyt.
Lépten-nyomon, ha akarom, ha
nem, belefutok az alpári, vérgőzös
hangnembe, amely eluralta, eluralja a közösségi tereket. Lezüllött a
közbeszéd.
Kamu híroldalakká degradálódott
lapokat olvasok, amiket hitvány,
funkcionális analfabéták írnak.
Piedesztálra emelt senkiháziak,
akiknek gondolattivornyái után
hányásmondatok sorakoznak. Érvtelen bunkósbot és késdobáló kocsmaeffekteket kommentelő, felületes
vagy nagyon is tudatos bértollnokok teszik szellemi-lelki topronggyá
mindennapjainkat, és sehol egy
elmeorvos. Sehol egy mátrix, amely
hiteles arányt és mértéket ad.
Nem véletlenül mondja az új
irodalmi Nobel-díjas kicsit gúnyosan-keserűen: „Megértettem
a számomra adott világegyetem
egyszerű titkát: bárhol, bármikor
agyonlőhető vagyok.”
Akarok végre már egy igaz történetet, legyen az emlék, legenda,
szerethető sztori vagy érzelmi
többlet. Különben Böjte atya
tanácsainak megfogadása helyett
elmegyek Jeruzsálembe, először
is megünneplem egymagamban
a karácsonyt, aztán tüntetek a
palesztinok kiszolgáltatottsága
miatt...

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.
30.000 Ft feletti javítás esetén
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Adventi gondolatok
elmondjuk a jót, amit tettünk vagy
ami velünk történt, és elmondjuk a
rosszat is, ami velünk történt, vagy
amit mi tettünk. Ez jutott eszembe,
amikor elkezdtem gondolkodni azon,
mit is mondhatnék ennek a megtisztelő felkérésnek kapcsán, amit
még nem mondtak el az adventről, a
karácsonyról. Arra jutottam, hogy a
saját várakozásaimat, karácsonyaimat
tudom idézni. Gyermekkorom áhítatos karácsonyait, amikor a számomra
hatalmas fenyőfa alatt szüleimmel és
testvéremmel álltam, a falusi templom
fenyőillatú, csontig hatoló hidegét. Aztán a
legszebb
karácsonyok
azok
voltak,

ifj. Major István, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar igazgatója

„Világosítsa meg az
Úr az én házamat,
Ragyogó fáklyákkal
rakja udvaromat,
Fényes hajnal után
hozza fel napomat,
Hogy én is láthassam az
én Krisztusomat.”

Smohay András, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatója

Adventben folyton azt kérdezgetjük, keressük, kutatjuk, mivel
tudnánk megajándékozni családunkat, barátainkat, munkatársainkat.
Pedig szívünk mélyén mindan�nyian, mindig ugyanarra vágyunk:
az ajándékozás pillanatán túl is

Fotó: Kiss László

Fotó: Kiss László

Adventben karácsonyra készülünk,
a szeretet ünnepét üljük meg. Azt,
hogy ez kinek mit jelent, hogyan tud
készülni, a mai világban szubjektívvé vált. Az idei évben Ferenc pápa
meghirdette az Irgalmasság évét, ami
engem is elgondolkodtat rengeteg
dologról. Karácsony közeledtével a
legfontosabb lelki programnak azt
gondoltam, hogy az Irgalmasság évének jegyében elgondolkodom azon,
kinek kell megbocsátanom és kitől
kell bocsánatot kérnem. Ha a szeretet
ünnepére készülünk, akkor a legfontosabb az, hogy a szeretteinkkel és
a körülöttünk élő embertársainkkal
békében éjünk. Talán a legnehezebb
bocsánatot kérni és megbocsátani.
Számomra az idei advent erről szól.

csillanó
örömteli
fény
túlragyogja a külső
csillogást és
elvezet a valódi,
belsőből sugárzó
isteni lényeghez,
amit ünnepelünk. Ezt
kívánom az adventi
ének szavaival:

Vakler Anna, Székesfehérvár művészeti
vezetője

Most volt advent harmadik vasárnapja, az öröm vasárnapja, amikor a
rózsaszín gyertyát gyújtjuk meg az
adventi koszorún. Oly sok éve ilyenkor mi otthon közösen imádkozunk,

amikor
kicsik
voltak a
lányaim, az ő
várakozásuk,
készülődésük,
izgalmuk a
legdrágább, ami
megmaradt. A
nagy karácsonyi
vacsorák, amikor
nálunk gyűlt
össze a tágabb
család, akik közül sokan már
az égi asztalt
ülik körbe. És
voltak fájdalmas karácsonyok, amikor úgy
éreztem, darabokra hullott
az életem, nincs tovább, de
a karácsonyi öröm és szeretet átsegített ezeken a
nehéz éveken is.
Aztán a felelősség
karácsonyai jöttek,
amikor elindult életünk
legnagyobb vállalása, vállalkozása, a nagyon szeretett Hatpöttyös,
aminek kapcsán eddig a felelősség, a
bizonytalanság érzése erősebb volt. Ez
a negyedik karácsony, amit most már
igazán együtt is ünnepelünk ezzel a
kis közösséggel, és hisszük, hogy ez
az öröm karácsonya lesz.
És igaz a közhely, hogy nem a drága
ajándékok, a csillogás, a sokfogásos
vacsora teszi az ünnepet ünneppé,
hanem az egymásra figyelés, a másik
szeretete, megbecsülése, az idő és a
figyelem, amit egymásnak adunk.
Ettől fognak jobban működni a
hétköznapok, lesznek könnyebbek
a gondjaink, mert tudjuk, érezzük,
nem vagyunk egyedül: kísér minket a
szeretet!

Áldott, békés, boldog karácsonyt
mindenkinek!

Fotó: Kiss László

ható békességre, szeretetre, örömre,
megértésre, türelemre. De ez az az
adventben, amire nem kell várakoznunk. A költő Pilinszky írja: „Az
ádventi várakozás lényege szerint:
várakozás arra, aki van; ahogy a
szeretet misztériuma sem egyéb, mint
vágyakozás az után, aki van, aki a miénk.” Ne várjunk, hiszen a miénk a
lehetőség! E pillanattól adhatunk: egy
biztató mosolyt, megértő tekintetet,
segítő kezet, figyelmet és legfőképpen időt. Időt mindezek megélésére.
Így nemcsak egymáshoz kerülünk
közelebb, de
önmagunk
legigazabb
valójához
is. A
másik
szemében
fel-

Fotó: Simon Erika

„Dicsőség mennyben az Istennek, békesség földön az embernek!” – így szól
az idézet az Alba Regia Szimfonikus
Zenekar karácsonyi koncertjének
plakátján. A szent énekből vett
idézet a karácsony várásáról, a
megváltó születéséről szól és arról
a kívánságról, hogy az emberek
békességben és szeretetben éljenek.
Ezt kívánom a székesfehérváriaknak! Legyen olyan ünnepük, amikor
mindenki megtalálja a harmóniát,
a helyes mértéket a vásárlás, az
ajándékozás, a földi javak élvezete
illetve a lelki feltöltődés között.

Hermann Vera, a Hatpöttyös étterem
vezetője

Szívem minden szeretetével
kívánok Istentől megáldott
adventi szent időt minden olvasó
számára! Az Isten kétezer évvel
ezelőtt az emberiség gondjaira,
bajaira egy gyermeket adott
ajándékba. Én hiszem azt, hogy
Isten válasza a gondjainkra ma
is a kisgyermek lenne. Azt látom
és tapasztalatom, hogy abban a
családban, ahol gyermek születik, jókedv is születik. Nem csak
egy élettel lesznek gazdagabbak,
hiszen ilyenkor egy édesapa, egy
édesanya, nagyszülő, nagybácsi,
nagynéni is születik. Ahol tehát
gyermek születik, ott forrás fakad
az emberek szívében. Abból a
nyafka kis leányzóból anyatigris
válik, aki a férjével együtt képes
a gyermekéért lehozni az égből a
csillagot is. Adja tehát az Isten,
hogy a Kárpát-medencében
sok-sok gyermek szülessen! Ettől
erő fakadjon, lendület, bátorság, jókedv! Adja az Isten, hogy
imádkozni tudjunk azért, hogy
ne csak a kis Jézus jöjjön közénk,
hanem minden családba egy
gyermek, egy unoka, egy unokatestvér szülessen erre a földre.
Ezért imádkozom, és igyekszem
jó példával elöl járni, hiszen az
elmúlt huszonöt évben Szent
József-i értelemben én is apa
lettem: igaz, nem a test és a vér
kívánságából, hanem a mennyei
atya akaratából több, mint ötezer
gyermeket befogadtam. Ha most
hosszan pergetném az arcokat, a
neveket, egyre sem mondanám
azt, hogy őt kár volt befogadni.
Merjünk az élet mellett dönteni,
merjünk gyermekeket vállalni,
merjük egymás kezét szeretettel
megfogni! Istentől áldott szent
ünnepet kívánok mindenkinek!

Okostelefonon (iOS és Android) a LAYAR nevű ingyenes alkalmazás segítségével és használatával megnézhetik a videoüzeneteket. Telepítés után a hetilap 15. oldalát kell beolvastatni az applikációban, így indul a klip. Reméljük, sok
vállalkozó kedvű olvasónk kipróbálja. Nagyon örülnénk a technológiával kapcsolatos visszajelzéseknek is!

Fotó: nzp

Aki a mozgóképet szeretné látni...

Böjte Csaba ferences szerzetes

közéleti hetilap

FehérVár

Közélet

5

Fehérvár angyalai ismét köztünk jártak
Stefkó Krisztina

Idén már hatodik alkalommal szervezte meg
a Fehérvár angyalai karácsonyi adományozó
ünnepséget Székesfehérvár önkormányzata.
A 2010-ben indított városi ajándékakció
célja, hogy lehetőséget adjon minden évben
szebbé tenni olyan gyerekek karácsonyát, akik
valamilyen okból hátrányos helyzetben élnek.
Ebben az esztendőben Székesfehérvár városa a
fogyatékkal élő kisgyermekeket támogatta.

Zsúfolásig megtelt hétfőn a
Hiemer-ház bálterme azokkal a

családokkal, akiket a „Fehérvár
angyalai” elnevezésű programra
invitált meg Székesfehérvár önkormányzata.
A város polgármestere köszöntötte
elsőként a vendégeket. Cser-Palkovics András elmondta, nagy öröm
számára, hogy ilyen sokan elfogadták meghívását. Hozzátette: az önkormányzat célja minden évben az,
hogy advent időszakában – közeledvén karácsony szent ünnepéhez
– lehetőséget nyújtsanak arra, hogy
a bármilyen okból rászoruló kisebb

Fotók: Simon Erika

Fehérvár angyalai ebben az esztendőben a fogyatékos gyermekek karácsonyát varázsolták
szebbé

Méz, édesség és gyümölcs – ezek az ajándékok kerültek az idei csomagokba

vagy nagyobb gyermekek egy szép
karácsonyi műsort nézhessenek
meg, valamint az önkormányzat
egy kis ajándékkal kedveskedhessen a gyerekeknek illetve családjaiknak.
A polgármesteri köszöntő után a
Stringers Quartett vonósait láthatták és hallhatták a meghívottak. A
vonósnégyes több hangulatos és
vidám darabot adott elő, köztük a
gyerekek nagy örömére a Jégvarázs
című mesefilm egyik betétdalát.

Mesével folytatódott ezután is a
program, hiszen a Szabad Színház az „Egy kis karácini csoda”
bábelőadással örvendeztette meg a
gyerekeket.
A vidám műsorok után ajándékot is
kaptak a résztvevők: a város polgármestere, a képviselő-testület tagjai
és Varga Barbara, az idei Fehérvár
Szépe mintegy kilencven kisgyermeknek és családjuknak adott át
ajándékot. A szatyrokba idén méz,
gyümölcs és édesség került.

Indul az ERASMUS Fiatal Vállalkozóknak Program következő köre

Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.
Tel.:22/514-111, Fax:22/514-112,
www.kdriu.hu

Székesfehérvár polgármestere személyesen is köszöntötte a vendégeket

Állatok karácsonya

Fotó: Kiss László archív

Az Erasmus Fiatal Vállakozóknak Program egy fiatal vállalkozóknak indított
európai uniós finanszírozású tudáscsere-program. A program során olyan
fiatalok juthatnak el külföldre és tanulhatnak tapasztalt és sikeres vállalkozóktól,
akik maguk is saját vállalkozás elindításán gondolkoznak, vagy már el is
indították azt. A program az Európai Unió különböző országaiban működő helyi kapcsolattartó pontok (többek között kereskedelmi kamarák, üzleti
inkubátor vagy vállalkozástámogató szervezetek) hálózatán keresztül valósul meg.
A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 2010. óta
minden évben sikerrel vett részt az Erasmus Programban, mint magyarországi
közvetítőszervezet és kapcsolattartó pont. Nem lesz ez másképp jövőre
sem, hiszen a KDRIÜ egy újabb sikeres pályázatot már a kezében tartva, a
2016/2017-es években is aktívan közreműködik a Programban. Az Ügynökség
célkitűzése az, hogy a lehető legtöbb fiatal vállalkozónak megadják a lehetőséget arra, hogy külföldön szerezzenek tapasztalatot és elképzeléseikből
gyümölcsöző vállalkozást építsenek itthon Magyarországon. A program új
fordulója 2016. február 1-jén indul, de az ügynökség már most várja az új
jelentkezőket. Jelentkezni a www.erasmus-entrepreneurs.eu oldalon lehet.
Részeletes tájékoztatást és segítséget Bonda Ágnes, a projekt menedzsere
nyújt az agnes.bonda@kdriu.hu email címen.

A gazdátlan állatokra is gondoljunk a szeretet ünnepén! A HEROSZ fehérvári menhelyén
múlt héten tartották az állatok karácsonyát. A hideg idő beköszöntével örömmel fogadják a
Takarodó úti állatotthonban a száraztápot, takarókat és a pénzadományt is, amiből a balesetes
állatokat gyógyítják.
S. K.

Fehérvár

Hangja 2015
Zabos Regina lett Fehérvár Hangja

Egész nap nyüzsgött a színház: az énekesek és a produkciókban közreműködő táncosok próbái már reggel megkezdődtek, hogy aztán este egy igazán
látványos, Szakál Attila által rendezett
show keretében dőljön el a megtisztelő cím sorsa, és a verseny történetében
most először további helyezetteket is
megállapítson a zsűri, Vörös Tamás,
Váradi Eszter Sára, Pély Barnabás és Kelemen Angelika. „Ez a rangsor nagyon
fontos a versenyzők számára: szeretik
érezni, hogy van tétje annak, amit csinálnak, nem dolgoztak hiába” – mondta Váradi Eszter Sára.
A döntőt a versenyzők lendületes közös száma nyitotta, és ez a lendület
egész este tartott. Az énekesek mellett
a Gorsium Művészeti Szakközépiskola
és a MegaDance Táncstúdió táncosai
is mindent megtettek azért, hogy a
közönség és a zsűri is kiemelkedő produkciókat lásson. A zsűri az értékelésekben ezúttal sem fukarkodott a dicsérő
jelzőkben, és többször megállapították,
hogy nagyon erős az idei mezőny.
A döntő vendége volt Veres-Kovács
Petra, az előző verseny győztese, aki itt
mutatta be legújabb számát: a párizsi
terrortámadások emlékére írt, drámai
hangvételű dallal az idei Eurovíziós
Dalfesztiválra is benevezett. Csonka
András műsorvezető nem győzte sorolni a verseny megnyerése óta elért
sikereit, és valószínűleg ilyen pörgős
élet vár a Fehérvár Hangja idei győztesére is. Hasonlóan zsúfolt az est másik
vendégének naptára is: Zsigmond Lala
a fehérvári rendezvények állandó fellé-

ZABOS REGINA

pője, jelenleg két zenekarban is énekel,
hétvégén pedig színházi premierje lesz
Veszprémben: Kuncz Ferit alakítja az
Abigél című musicalben. Mindeközben
diák is, hiszen a Kodolányi János Főiskolán tanul jazzéneket.
Az est folyamán a zsűri bizonyította,
hogy nem csak bírálni tudja az énekeseket: maguk is színpadra álltak egy
ütős közös produkcióval, a Fehérvár
Hangja zenekarának (Cserta Balázs –
sax, Csóka Péter – gitár, Fehérvári Attila
– bass, Potesz Balázs – dob és Romhányi Áron – billentyűk) kíséretével.
Zabos Regina produkciója, Jennifer
Hudson And I Am Telling You I’m Not
Going című dala után tombolt a közönség. Drámai magasságok és mélységek
voltak az előadásban: „Ma olyat teljesítettél, amitől tátva maradt a szám” – értékelte a produkciót Kelemen Agelika.
„Élőben még nem hallottam ilyet – öthat embert ismerek, aki ezt el tudja
énekelni, és te köztük vagy” – vélekedett Pély Barna.
Regina volt az egyetlen versenyző, aki
minden zsűritagtól maximális pontszámot kapott, és a pontozás alapján
a további helyezések sorsa is gyorsan
eldőlt. Amíg a zsűri értékelt, addig az
est sztárvendége, a Fonogram-díjas
Csemer Boglárka Boggie lépett színpadra, aki ebben az esztendőben Magyarországot képviselte az Eurovíziós
Dalfesztiválon.
A finálé végén Zabos Regina Cser-Palkovics András polgármestertől vehette
át a Fehérvár Hangja címet jelképező
plakettet, valamint a város fődíját, egy

LAKNER ROBERTA

ARANY TIMI

Fotó: Simon Erika

Fergeteges hangulat, zúgó tapsviharok, látványos produkciók jellemezték a 2015-ös
Fehérvár Hangja döntőjét, amelyet december 11-én, pénteken rendeztek a Vörösmarty Színházban. A finálé végén Zabos Regina vehette át a Fehérvár Hangja címet
jelképező plakettet.

stúdió felszerelést, és ugyancsak Fehérvár polgármestere adta át az egyéb
ajándékokat. A főtámogató Panorama
Offices díját, a kétszemélyes hollandiai utazást Kis-Márton Vidor ügyvezető
nyújtotta át. „Még soha nem éreztem
azt, hogy ennyien állnak mellettem,
isteni érzés, örülök, hogy részese lehettem ennek az egésznek!” – mondta az
eredményhirdetés után a könnyeivel
küszködő Zabos Regina.
A verseny második helyezettje, Lakner
Roberta Vargha Tamás államtitkártól
mátraházi pihenést kapott és a Var-Tel
03 Kft. jóvoltából egy telefonnal is
gazdagodott. A harmadik helyezettnek, Arany Timinek a Depónia Kft.
ajánlott fel pihenést a noszvaji Oxigén
Hotelben, a legtöbb közönségszavazatot kapott Barkóczi Gyula pedig egy
bluetooth-os hangfallal térhetett haza
a döntőről. A verseny legjobb férfi énekese Göcsei Gergő lett, a tehetségku-

BARKÓCZI GYULA

tató különdíjasa pedig Ruff Nikolett. A
döntőről egyetlen énekes sem távozott
üres kézzel: a verseny szponzorai által
felajánlott különdíjakat Varga Barbara,
Székesfehérvár idei szépségkirálynője
adta át a fiataloknak.
A tehetségkutatót szervező Fehérvári
Programszervező Kft. minden döntősnek kínált, kínál fellépési lehetőséget,
már a mostani adventi időszakban is.
December 18-án, pénteken 18 órától
Ruff Nikolett egy jazzduó tagjaként lép
színpadra, 20-án, vasárnap 18.30-tól a
tizenkét döntős a Fehérvár Hangja zenekarával ad koncertet, mindkét esemény helyszíne a Hotel Magyar Király
előtt álló Zichy Színpad.
A döntőről, amelyet élőben sugárzott a Fehérvár TV, rengeteg képet
találnak a verseny honlapján és
Facebook-oldalán: fehervarhangja.hu
és facebook.com/fehervarhangja
Lőrincz Miklós

RUFF NIKOLETT

GÖCSEI GERGŐ

Kultúra
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Vakler Lajos

Tárnok Gyula, az egykori M.
Tóth-tanítvány, aki többek között
Bodor Aladárral és Ballagó Imrével
együtt M. Tóth mester legszűkebb
környezetéhez tartozott, ezúttal a
kiállítás rendezőinek köszönhetően
egy eddig ismeretlen arcát mutatta
meg. Az akvarelljeiről ismert művész a parasztvilág jellegzetességeit
tárja elénk grafikáival.
A míves munkákon barázdált,
ráncos arcokat, szúrós tekinteteket
és mosolygós szemeket láthatunk
felváltva. Olyan megrázó mögöttes
történeteket mesélnek el a portrék
párhuzamában, melyek lélekemelőek – a csupa nagybetűs EMBERről.
Tárnok Gyula voltaképpen eszköztelenül ábrázolja gyökereinket,
fényképszerűen varázsolja elénk
nagyszüleinket, dédszüleinket,
teszi mindezt lenyűgöző hitelességgel. Bobáth Dóra és a tárlat
látogatóinak szavai nem véletlenül
csengenek össze: „Attól különle-

Fotók: Kiss László

Parasztábrázolások címmel a Szabadművelődés
Házában nyílt meg Tárnok Gyula, a tavaly
elhunyt kiváló grafikus időszakos kiállítása.

A művésztársadalom mindig megbecsülte a Tárnok-életművet

gesek és valóságosak Tárnok Gyula
grafikái, hogy ha ránézünk a képekre,
olyan letisztult eszközöket fedezhe-

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

tünk fel, amelyek kivétel nélkül azt az
egyszerűséget láttatják velünk, ami az
eleinket mindennapjaikban jellemezte.
Visszaköszön az a paraszti kultúra,
amelynek egyszerűsége mai szemmel
is igazán szép. Igazság szerint nekem
minden egyes kép egy történet. Egy
élettörténet, egy életút. Miután főleg
idős emberek portréit láthatjuk ezen a
kiállításon – bár a csángó viseletben
ábrázolt kisgyerek is nagyon szép –
azt kell gondolnunk, hogy itt egész
életutakról van szó. A ráncok nagyon
sok munkát jelentenek.”

hogy édesapám milyen dolgokat fest.
Azt tudtam, hogy nem mindig rajzolt.
A legelső, amire emlékszem, hogy
amikor lábtörést szenvedett és otthon
kellett maradnia, akkor készültek az
akvarelljei. Nekem akkor az tetszett,
hogy pár vonalból milyen gyorsan elkészül egy festmény. Csodáltam, hogy
visszaköszön, amit élőben is láthattam.
Ez az, ami nagyon megmaradt, s aztán
később, amikor kértem, hogy rajzoljon nekem olyat, ami nekem tetszett,
azt „legrafikázta.” Érdekes, hogy
kevés grafikát készített, azokat

ÁLLÁSAJÁNLAT
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• PARKFENNTARTÓ – GONDOZÓ
ÉS GÉPKOCSIVEZETŐ
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu e-mailcímen lehet.
Részletek a www.varosgondnoksag.hu
oldalon.

Tárnok Gyula képeihez autentikus népzene, s hozzá egy eredeti csángó népmese járt

Tárnok Gyula grafikái, érzékletes,
múltat kutató tusrajzai, máig ható
egyedi gondolatvilága egyfajta
becsületkódex alapján tárják elénk
eleink tisztaságát.
Tárnok Ákos, aki gyermekfővel
átélte az alkotások születését, emlékeiben kutatva a képek eredendőjéről is beszélt: „Eleinte fel sem fogtam,

is azért, mert én kértem. Örülök,
hogy ezeket itt viszontláthatom,
és megmutathatom mindazoknak,
akik még nem látták. A Parasztábrázolások című tárlat ezért is fontos
számomra.”
A kiállítás 2016. január 10-ig
tekinthető meg a Szabadművelődés
Házában.
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Gyereksarok
Mesekuckó
December 18. 18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri
Tagkönyvtára
Csóka Judit meseterapeuta az
élet csodáiról mesél a résztvevőknek.
Pettson karácsonya
December 19. 16 óra, Igéző
Mesejáték gyerekeknek a Szabad Színház előadásában.
Egy kis karácini csoda
December 20. 11 és 16 óra,
Igéző
A Cincin-kastély titka. Hová
tűnt az elveszett sajtgyémánt?
Bábelőadás gyerekeknek.
Adventi készülődés
December 21-24. 11 óra, Koronás Park
A résztvevők kézműves ajándékokat, karácsonyi díszeket,
játékokat gyárthatnak.
Karácsonyváró
December 18. 17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti
Tagkönyvtára
Interaktív zenés műsor óvodásoknak.
Karácsonyváró kreatív kézműves
foglalkozás
December 19. 9–12 óra, Művészetek Háza
Középkori lovagi vívás oktatása
December 18. 17.30–19 óra,
Gárdonyi Géza Művelődési Ház

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

Programajánló

2015. december 17.

Kikapcsolódás az ünnep jegyében
Programok december 18-tól 27-ig

Szabó Petra

December 18.

Karácsonyi koncert
18.30, Jézus szíve templom
A Comenius Kamarakórus önálló
koncertje a Jézus szíve templomban. Karnagy: Lovrek Károly. Orgona: Endl László. Vendég: a Siófoki
Férfi Daloskör.
Karácsonyi hangverseny
19.30, Szent István-bazilika
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar
karácsonyi hangversenyén J. S. Bach
Karácsonyi oratóriumai csendülnek
fel. Közreműködik a Primavera
Kórus és az Alba Regia Vegyeskar.
Vezényel: Eugeniy Chevkenov.

December 19.

Jótékonysági karácsonyi ringató
10 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Gyermekes családok délelőttje
Öreghegyen. Várnak szeretettel
minden kisgyermekes családot
10 órától 11 óráig a karácsonyra
hangoló éneklésre és játékokra. A
részvételi díjból befolyt összeget a
fehérvári anyaotthonnak ajánlják
fel.
Önfejlesztő tanulástechnikai
tréning
10 óra, Gárdonyi Géza Művelődési
Ház és Könyvtár
Pataki Zita és a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület
jótékonysági összefogást szervez a
hátrányos helyzetű gyermekekért.

Adventi fúvószenekari koncert
19 óra, Nagyboldogasszony Ciszterci templom
A Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar adventi koncertje a Ciszterci
templomban. A koncerten a fúvószenekaron kívül fellép a Hermann
László Zeneiskola növendékzenekara Hámori János vezetésével, valamint közreműködik a MusiColore
kamarakórus is.

The Bluesberry Band & Muck
Ferenc + Tátrai Tibor
20 óra, A Szabadművelődés Háza
A Szabadművelődés Házában
ismét a zene lesz főszerepben. 20
órától fellép a The Bluesberry Band
& Muck Ferenc + Tátrai Tibor.
Utóbbi előadásában Jimmy Hendrix-számokat is hallhat a közönség.

December 20.

Jótékonysági karácsonyi ringató
10–11 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
A szervezők minden kisgyermekes családot 10 órától 11 óráig a
karácsonyra hangoló éneklésre és
játékokra várnak.

„Megzendült az ének...”
15.30, Városi Képtár – Deák-gyűjtemény
A koncerten a magyar nyelvterület
különböző régióinak népzenéjével
ismerkedhet meg a közönség a
Dunántúltól Moldváig. A műsorban Enyedi Ágnes énekhangját
cimbalom, különféle furulyák
valamint harmonika kíséri. A művészek egyebek mellett a karácsonyi ünnepkörhöz tartozó összeállításokkal is készülnek, melyben
kiemelt szerepet kap az erdélyi
Mezőség, Moldva és Székelyföld
népzenéje.

Feketehegy–szárazréti karácsony
19 óra, Feketehegy–szárazréti Közösségi Tér
Az eseményen koncertet ad Horváth Elemér (hegedű) és Horváth
Péter (zongora).

December 22.
Karácsonyi disputa
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Bobory Zoltán ezúttal Rónai László
idegsebész főorvossal fog beszélgetni.

Punnany Massif-koncert
20.30, Vodafone Sportcentrum
Boka és a Klikk
21 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Rock&roll koncert és lemezbemutató.

Advent az angyalokkal!
17 óra, Mobek
Téli meditáció Acél Ágnessel a Mobekben. A programra bejelentkezés
szükséges.

Attila-napi hagyományőrző találkozó
December 19. 11.30, Gárdonyi Géza
Művelődési Ház és Könyvtár
Programok:
11.30 Téli nyomvadászat a Sóstón –
túra Fóris Anna vezetésével.
Indulás a Zöld tanyáról, érkezés a
művelődési házhoz.
13.20 Őseink emléke, Attila népe.
Karlinszky Balázs előadása.
14.10 Honfoglaló idők. Életképek a
hazatérések korából. A Fehérvári
Hagyományőrző Íjászegyesület
kiállítása.
Jutalomjáték: harci mezbe öltözve
kard-, íj-, karikásostor- és kelevézpróba minden arra vállalkozónak.
15.30 Ökológiailábnyom-mérés
16.20 A Sóstó újjáélesztője: Gáspár
Attila
A Fehérvári Hagyományőrző Íjászegyesület, a Gaja Környezetvédő
Egyesület és a Gáspár Attila Zöld
Kerekasztal Egyesület múltidézője.
17.30 Őseink zenéje, hangszereik –
Varró János népzenész hangszeres
előadása.
A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!
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Programajánló

közéleti hetilap

Téli kiállítások
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 magángyűjteményből került a
tárlatra. Megtekinthető december 20-ig.
Karácsonyi kiállítás
A kiállításon a Vörösmarty Mihály Könyvtár olvasóinak kézzel készített alkotásait lehet megtekinteni az intézmény Tolnai utcai Tagkönyvtárában.
A tárlat december 31-ig látogatható a könyvtár
nyitvatartási idejében.

A Vörösmarty Színház műsora

Tárnok Gyula – Parasztábrázolások
Kiállítás a Szabadművelődés Házában Tárnok
Gyula festő, grafikus munkáiból. A tárlat megtekinthető 2016. január 10-ig.

Balfácánt vacsorára!
December 18., 19. és 20. 19 óra,
december 22. 17 óra
Szekrénymesék
December 18. 10 és 15 óra

Átszűrve
A Vörösmarty Színház és az ART&ME Galéria közös
kiállítása. A tárlaton Lengl Orsolya festőművész képei láthatók. A kiállítás megtekinthető 2016. január
29-ig a Vörösmarty Színház Forrás Galériáján

A padlás
December 26. 17 óra, december
27. 15 és 19 óra

A Barátság mozi műsora

Dicső évszázadok nyomában. A királyi koronázó
bazilika.
A Szent István Király Múzeum időszaki kiállítása a királyi bazilika történetével ismerteti meg a
látogatót egykorú történeti források, a bazilikából
Teljes lélekkel – képekkel
származó kőfaragványok és rekonstrukciós rajzok
A Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított
bemutatásával. Az Árpád-dinasztia székvárosában,
Otthon fiataljainak kiállítása a fogyatékkal élők Fehérvárott épült fel a középkori Magyar Királyság
világnapja alkalmából. A Frim Jakab Képesség- legfontosabb temploma, a Szűz Máriának szentelt
fejlesztő Szakosított Otthon 1987-ben nyitotta
prépostági templom. Alapítója maga István király
meg kapuját Székesfehérváron (Széna tér 2.),
volt. Halála után Fehérvár török általi elfoglalásáig
akkor még Értelmi Fogyatékosok Napközi
(1543) minden magyar királyt ebben az épületben
Otthona néven. 1997-ben a tízéves évfordulón
koronáztak meg. A templom őrizte Szent István
vette fel Frim Jakab nevét, aki elsőként hozta
király és Szent Imre herceg sírját. Rajtuk kívül
létre Magyarországon az értelmi fogyatékosok
még tizennégy uralkodó és számos uralkodói csaintézetét. Az átmeneti otthon, a tartós bentlaládtag temetkezett ide. Az 1601-ben bekövetkezett
kást biztosító ápoló-gondozó otthon illetve a
robbanást követően az épület pusztulásnak indult,
nappali részleg ellátottainak foglalkoztatása
maradványait ma a Nemzeti Emlékhely őrzi. A tárnapközben integráltan történik fejlesztő és terá- lat 2016 február 28-ig megtekinthető a Szent István
piás foglakoztatás keretében (mozgásfejlesztés, Király Múzeum Dísztermében.
tankonyha, zene-dráma foglalkozás, számítógépes foglalkozás, kézműves foglalkozás, szocia„Az égből dühödt angyal dobolt”
lizációs foglalkozás). A kiállítás megtekinthető
Székesfehérvári ezredek az I. világháborúban. A kiáljanuár 8-ig az Aranybulla Könyvtár Alapítvány
lítás megtekinthető: 2016. április 17-ig a Szent István
olvasótermében.
Király Múzeum Országzászló téri épületében.

A DEPÓNIA NONPROFIT KFT. tájékoztatja
tisztelt Ügyfeleit, hogy az ünnepi nyitvatartás a
következőképpen alakul:
Dec. 24-25-26.
A hulladéklerakó és a Palotai úti Hulladékudvar zárva.
Dec. 28-29-30.
A hulladéklerakó 7-től 12-ig nyitva. (A veszélyes hulladék és az azbeszthulladék (pala) átvétele szünetel!) A Palotai úti Hulladékudvar a megszokott rend szerint nyitva.

Káosz karácsonyra
December 19. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai
komédia.
Star Wars: Az ébredő erő 3D
December 18. 20 óra, december
19. 15 és 20 óra, december 21.
20 óra
Magyarul beszélő amerikai
sci-fi.

December 26.
Passz-koncert
19 óra, A Szabadművelődés Háza
2015. december 26-án 19 órától a
Passz együttes lép fel A Szabadművelődés Házában. A karácsony-évbúcsúztató két felvonásban lesz,
elektromos, majd akusztikus verzió
hallható, vendégelőadók közreműködésével.
Xmas party az AB/CD-vel
21 óra, Fezen Klub
AB/CD- és Fueled-koncert.

Vörösmarty Rádió

• hírek
• közlekedés

• időjárás
• sport

Star Wars: Az ébredő Erő
December 18. 15 óra, december
22. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai
sci-fi.
Anyám és más futóbolondok a
családból
December 21. 18 óra
Magyar filmdráma.
Rendkívüli mesék
December 22. 20.30
Feliratos luxemburgi-belga-spanyol-amerikai misztikus film.
Snoopy és Charlie Brown – A
Peanuts film
December 24. 10, 14 és 16 óra
Magyarul beszélő amerikai
családi animációs film.

Minden,
amiről
a városban
beszélnek
és minden, ami az embereket foglalkoztatja.
• szórakozás
• kultúra

Sportnaptár

Vörösmarty Rádió – a város hangja

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

Dec. 31., jan. 1-2.
A hulladéklerakó és a Palotai úti Hulladékudvar zárva.

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

#

Hulladékszállítás:
minden hétköznap (24-25-én és 31-én is!) a megszokott ürítési napokon, kivétel január 1. péntek. A pénteki
szállítást 2-án, szombaton teljesítjük.

9

#

Kérjük, a gyűjtőedényeket reggel 6 órára
szíveskedjenek kihelyezni!

Fehérvár AV 19 – EHC LIWEST
Linz
December 26. 17.30, Ifj. Ocskay
Gábor Jégcsarnok
Mol Liga:
Fehérvár AV 19 – MAC Budapest
December 23. 18.30, Ifj. Ocskay
Gábor Jégcsarnok
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Közélet

„Nincs szebb ünnep a karácsonynál”

Szabó Miklós Bence

Több mint ezerkétszázan vettek
részt a rendezvényen. A városi
nyugdíjas egyesületek tagjait
Cser-Palkovics András is köszöntötte. A polgármester köszönetet
mondott mindazért, amit a mai
nyugdíjasok az elmúlt évtizedekben tettek a városért: „A családok,
a közösségek életében nincs szebb
ünnep a karácsonynál, az advent
pedig egy csodálatos időszaka
minden esztendőnek, melyhez egyre
több szép hagyomány kapcsolódik
Székesfehérváron. A mai ünnepséggel kedveskedünk mindazoknak, akik
hosszú időn keresztül építették a
városunkat, szervezték annak életét,
így szeretnénk minden vendégünknek önfeledt szórakozási lehetőséget
nyújtani.” A nyugdíjasok karácsonyára idén is érkezett vendég:
Szulák Andrea lépett fel a sportcsarnokban.

Fotó: Simon Erika

Nyugdíjasok karácsonya címmel rendeztek
ünnepséget a Vodafone Sportcentrumban
december 15-én. Székesfehérvár polgármestere köszöntötte az időseket a közelgő ünnep
alkalmából, de a Hermann László Zeneiskola növendékei és az Alba Regia Alapfokú
Művészeti Iskola fiatal táncosai is műsorral
készültek a nyugdíjasoknak. A rendezvény
vendége Szulák Andrea volt.

Székesfehérvár hagyományai szerint ismét megrendezték a városi nyugdíjaskarácsonyt a
Vodafone Sportcentrumban. A nagyszabású rendezvényen újra telt ház volt.

A Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola Fiori Musicali furulyaegyüttese és az Alba
Regia Alapfokú Művészeti Iskola Gabonca és Derce gyermekcsoportja kedves műsorral készültek
Horoszkóp
december 17. – december 23.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ez a hét békésebb vizeken való evezést ígér. Több
nyugalomra és örömre számíthat. Valaki, aki az
utóbbi időkben távol él, újra felveszi a kapcsolatot
Önnel, ami nagyon sok örömet tartogat mindkettőjüknek.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

A szerencse Önre mosolyog ebben a periódusban,
különösen abban az esetben, ha vannak régebbről
fennmaradt tervei, melyek megvalósításra várnak.
Nagyobb Nagyobb döntéseinél fontos a meggondoltság, mert egyszerre szeretne több lovat is megülni.

Ezzel az ünnepséggel szeretné kifejezni a
városvezetés a tiszteletét és köszönetét a
nyugdíjaskluboknak, az egyesületeknek és
tagjaiknak az egész éves közösségi munkájukért

„Az advent csodálatos időszaka minden esztendőnek”

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Fontos, hogy alaposan vizsgálja meg az időigényét.
Szüksége van arra, hogy meglegyen a szabad mozgása
az időgazdálkodásában. Amennyiben nem figyel erre,
türelmetlenné és figyelmetlenné válhat.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Anyagi vonatkozásban van egy-két dolog, melyek
végére pontot szeretne tenni. Óvakodjon a túlköltekezéstől! Munkahelyén a kollegáival személyesebbé válik a kapcsolata ebben a periódusban. A
támogatását és a szakmai együttműködését kérik egy
új projekt kivitelezéséhez.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A közvetlen környezetében egy személynek komoly
problémái vannak, amiben kikéri az Ön segítségét.
Amennyiben ez érinti az anyagiakat is, legyen óvatos
a nagylelkűségével. Anyagi vonatkozásban egy ajánlat megfontolásával jobb pozícióba kerülhet.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Már itt az idő, hogy fellélegezzen. A magánéletére
és önmagára is több figyelmet kellene szentelni. A
munkahelyén kisebb átmeneti feszültséget tapasztalhat a hét közepén. Párjával egy új ötlet kivitelezésébe
kezdenek.

Szabó Miklós Bence
Lázasan készülnek az ifjú táncosok a Fölszállott
a páva döntőjére. Szerdai próbájukon látogattuk meg a népszerű tehetségkutató pénteki
döntőjére készülő Pulutyka csoportot a Malom
utcai Táncházban. Azon olvasóink, akik nem
kizárólag a zsűrire szeretnék bízni, hogy a
fiatalok sikerrel vegyék az utolsó megmérettetést és megnyerjék a versenyt, szavazatukkal
is segíthetik a csapatot. A 24-es kódszám
elküldésével lehet a gyerekeket támogatni,
december 18-án, péntek este fél nyolctól.

Igazán izgalmasnak ígérkezik a
Fölszállott a páva döntője, melyre
ezúttal hazai produkciót visz a
Pulutyka: mezőföldi táncokat láthatnak majd a tévénézők. Sok-sok
próbán, rengeteg izgalommal teli
órán vannak már túl a gyerekek, és
önmagában már az hatalmas teljesítmény, hogy a döntőbe jutottak.
Mint a csapat felkészítője, Majoros
Róbert mondja, felnőtteket megszé-

Kultúra

Hajrá, Pulutyka!
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gyenítő profizmussal és rengeteg
energiával készülnek a megmérettetésre a fiatalok.
A gyerekek pénteken már kora
reggel útra kelnek, hogy minden
tökéletes legyen az esti élő műsorra. Akik nem kizárólag a zsűrire
szeretnék bízni, hogy megnyerjék
a versenyt a pulutykások, szavazatukkal is segíthetik a csapatot. A
fehérváriaknak nincs más dolguk,
mint december 18-án, pénteken 19
óra 30 perctől a Duna Televízió adására kapcsolni, és a szolgáltatótól
függően a megadott telefonszámra
elküldeni a 24-es kódszámot.

Ezeken a számokon lehet szavazni:

Fotók: Kiss László
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06 20 4422-999
06 30 4422-999
06 70 4422-999
Kódszám: 24

A Fölszállott a páva döntőjében mezőföldi táncot láthatunk tőlük

A gyerekek a középdöntőbe jutáskor úgy nyilatkoztak, nem
szomorkodnak, ha a döntőben már nem szerepelhetnek, így
is büszkék teljesítményükre. A zsűritagok azonban másként
döntöttek. Ismét ország-világ kíváncsi produkciójukra.

Fáradhatatlanul próbálnak a gyerekek. Felnőtteket meghazudtoló kitartással veszik az akadályokat egytől egyig.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Kiváló formában van a hét során. Barátai segítségére
számíthat egy fontos ügye kivitelezésében. Amennyiben
valamilyen hatósági ügye van, kedvezően alakul a kimenetele. Ez egy olyan időszak, amikor a rövid határidős
elképzeléseit igen nagy sikerrel meg tudja oldani.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Ön körül olyan beszélgetések is elhangozhatnak, melyek
Önnek is fontos információkat tartalmaznak. Így hát
kivételesen hallja meg őket! Amúgy nincs türelme mások beszédét végighallgatni az utóbbi időben. Szellemi
teljesítménye, elképzelései kiváló sikerekkel kecsegtetik.

Egy kis szünet a próba közben. Ritka pillanat: az elmúlt
hetekben nem sokat pihenhettek az ifjú táncosok.

Majoros Róberték igazi csapatot kovácsoltak a gyerekekből

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Egy kicsit több figyelmet kellene mostanság szentelnie a
pénzügyei alakulására. Hosszú távú terveket dolgozhat
ki, melyek elindításának itt az ideje! Ezen a héten az otthoni teendőire, a baráti kapcsolataira, a szerelmi életének
javítására kerül a fókuszpont.

Szellemileg nagyon felpörög ezen a héten. Ne lepődjön meg, ha az Ön körül élők nem bírják követni!
A munkahelyén új feladatokkal bízhatják meg, ami
nem jelent különösebb kihívást Önnek. Elismerésnek is veheti ezt a kiemelkedő megbízást.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Szakmai téren előmenetelre számíthat. Most csak az
Önnek előnyös ajánlatokra, felkérésekre mondhat
igent. Ez hosszú távon kedvező hatással lesz egzisztenciájára. Több lehetőség is felkínálkozhat arra,
hogy élete minőségének javításán dolgozhasson.

Amennyiben lényeges változásokat tervez az
életében, most még nem látszik elérkezettnek az
idő a cselekvésre. Egy kicsit még várnia kell. Addig
is finomítson a tervei részletein. Egy Öntől idősebb
személy javaslatai megfontolandók.
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Jöjjön az Irgalmasság éve!

Egyházi programok
December 17. (csütörtök) 17
óra, Prohászka-emléktemplom:

„Nem számít, ami volt, csak ami lesz”

László-Takács Krisztina

„Örvendjetek az Úrban szüntelen!
Újra csak azt mondom: örvendjetek!
Az Úr közel van.” – Pál apostol
szavaival kezdte szentbeszédét
Spányi Antal vasárnap délelőtt
a székesegyházban. A főpásztor
advent harmadik vasárnapján az
öröm idejéről és egy különleges
ajándékról beszélt: „Megnyílik a
szent kapu, hogy senki se maradjon
kívül, ne legyen elzárva Isten jóságától
és irgalmától. Átlépve a kapun legyen
igaz képünk Istenről, aki a szeretet és a
megbocsátás. Aki a bűnbe esett embert
nem hagyja magára, nem tépi fel
sebeit, amelyek békétlenségét okozzák.”
– hangzott el a beszédben.
A pápa szándéka szerint a világon
mindenhol nyitnak szent kapukat,
amelyek 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. Székesfehérváron a
Szent Imre-templom Oskolai utcai
kapuját nyitották meg.

Schieder Katalin

Fotó: Kiss László

Megnyitották a fehérvári szent kaput. A nyitás
Isten irgalmát, a megbocsátást és a végtelen
szeretet erejét szimbolizálja.

Az Irgalmasság szent évének keresztjét körmenetben vitték a Szent Imre-templomba, hogy
elsőként haladjon át a szent kapun. A 333 cm magas keresztet a perkátai Pavlicsek Műhely
készítette lucfenyőből. Fákó Árpád grafikusművész felirata díszíti.

„Az Isten fia nem pompával és
hatalommal, hanem szegénységben
és kitaszítottságban érkezett, hogy
együttérezzen velünk. Ő, aki életével
az embert szolgálta, tanított Istenről,
eljött közénk, hogy vigaszt nyújtson.
Feltárta szívét mindenkinek” – mondta a püspök, majd hozzátette: „Ma
a szent kapun átlépve elhelyezzük
az irgalmasság keresztjét, hogy az

értünk szeretetből meghalt Krisztus
új életet adjon nekünk, hogy megtapasztaljuk az Istennel való közösséget.
Nem számít, ami volt, csak ami lesz.
Kérjük ezért Isten erejének kegyelmét,
segítségét arra, amit tenni szeretnénk.
Advent van, az új kezdet, újuljon meg
tehát szívünk, egész életünk, hogy
Isten szeretetét és örömét vigyük az
egész világba.”

Emlékezés Ervin atyára

December 19. (szombat),
Adventi udvar:

Fotó: Simon Erika

Glósz Ervin atya halálának ötödik évfordulóján a Zirci Arborétumban gyűltünk össze.
Ámbrafát ültettünk emlékére, így hagyva
jelet példás életéről az utókor számára. Az
ünnepségen Dékány Árpád Sixtus zirci apát
imádság keretében emlékezett kedves és
szeretettel teli szavakkal Ervin atyára, majd
tevékenyen részt vállalva segédkezett az
emlékfa elültetésében.

Ervin atya, egykori öreghegyi
plébános élete példa és iránytű
számunkra, mert élete a szilárd
hitben gyökerezett. Állhatatos volt
az imádságban, és folytonosan
árasztotta maga körül a szeretetet
és a figyelmességet. Sokoldalúan
képviselte az isteni szózatot, fáradhatatlanul vetette el szívünkbe a hit
magvait, és látott el bennünket a
megerősítő szentségekkel.
Igazi lelkipásztor volt. Minden híve
felé folytonos, kifogyhatatlan szeretettel fordult. Megjelenése vigaszt
és biztonságot nyújtott, szavai erőt
adtak, példaadása hitet fakasztott.
Szelíd, kiegyensúlyozott lénye
reményt és hitet árasztott felénk.
Mindenkinek adott, mindenkin
segített, egész élete szolgálat volt.
Az önmagát mindig megtagadó,
az imádságot és feladatát önmaga
elé helyező példája az őt kevéssé
ismerőknek is feltűnt.
Tenni, adni a jót és hordozni a keresztet békességgel, nyugalommal,
ezt az utat járta Ervin atya. A krisztusi utat. Tevékeny élete, munkabírása, folyton teremtő és tenni képes

személyisége mindenkit lenyűgözött. Ő valóban egész életében
„lángolt és világított”, így tükrözte
a ciszterci szellemiséget. Mindenkit
megértett, mindenkit meg tudott
hallgatni, és szívbéli, intelligens,
erős hittel teli tanácsot tudott adni.
Az ember szívébe látott, sokszor
kérdés nélkül érezte, értette meg a
másik ember lelki örömét, bánatát,
és tekintetével, kedves mosolyával
felelt.

Ünnepi szentmisével zárják
a Kaszap-emlékévet Kaszap
István halálának nyolcvanadik
évfordulóján. A szentmise után
a papság és a hívek Kaszap
István sírjához vonulnak és
imádkoznak mielőbbi boldoggá
avatásáért. Erre az alkalomra
érkezik meg a Betlehemi láng
Székesfehérvárra: már hagyomány, hogy minden évben az
osztrák cserkészek elhozzák a
Betlehemi lángot, és szétküldik
szerte Európába, így Magyarországra is. Aki szeretné
innen meggyújtani karácsonyi
gyertyáit, az ünnepig megteheti, hiszen a Betlehemi láng
megtalálható lesz a Prohászka-templomban.

Latinos műveltsége és magas
teológiai tudása mindenkit
lenyűgözött. Élete végéig fáradhatatlanul képezte magát,
szüntelen buzgalommal tanult.
Szelíd volt és végtelenül szerény.
Életvidám és boldog. Különösen,
ha értünk tehetett és szolgálhatott.
Emlékeztessen az elültetett fácska
minden arra járó zarándokot Ervin
atyára és az ő példás életére!

Számos rendezvénnyel,
jótékonysági és kézműves
vásárral, adventi műsorokkal
várják a betérőket a Püspöki
palota kertjébe. Délelőtt 10-től
kézműves foglalkozást tartanak a gyermekeknek, délután
4 órakor kezdődik az adventi
gyertyagyújtás ünnepi műsorral és köszöntővel.
December 19. (szombat)
délután, Ciszterci templom:
Az adventi nyitott templom
második alkalma. A templomba betérve mindenki meg�gyújthat egy mécsest, amit a
szervezők biztosítanak. Lehet
imaszándékot kérni írásos
formában illetve közbenjáró imádság keretében. Aki
szeretne, beszélgethet vagy
kérdéseket tehet fel, és szent
gyónás elvégzésére is lesz lehetőség. A gyermekek számára
egyszerű kézműves foglalkozást is szerveznek. Az egyik
mellékoltárnál lehetőség lesz
szentségimádásra, elcsendesedésre. Halk zeneszó igyekszik
meghittebbé tenni a templomban eltöltött perceket.

December 24. (csütörtök) 24
óra, Szent Istvánbazilika:
A karácsonyi éjféli ünnepi szentmisét Spányi Antal
megyés püspök celebrálja a
székesegyházban.

közéleti hetilap
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Fehérvári gyerekrajzok a jövő évi naptárban
Stefkó Krisztina

Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület
idén is megjelentette gyermekrajzos naptárát
„Székesfehérvár, a templomok városa” címmel.
A naptárba került rajzokat és festményeket a
Bory Jenő Általános Iskola diákjai készítették.

Ebben az esztendőben is elkészítette az Alba Regia Ifjúsági és
Szabadidős Egyesület azt a naptárt,
amit fehérvári gyerekek rajzai

díszítenek. Minden esztendőben
Székesfehérvár a rajzok témája,
idén főként Fehérvár templomait
mutatják be a Bory Jenő Általános
Iskola tanulói. A gyerekek által
Székesfehérvár templomairól,
középületeiről született alkotásokból huszonegy került be a jövő évi
naptárba.
A Városháza Dísztermében köszöntötték azokat a fiatalokat, akik
részt vettek a kiadvány elkészítésé-

Fotók: Simon Erika

A Bory Jenő Általános Iskola rajztagozatos diákjai örökítették meg Székesfehérvár templomait
és középületeit

Székesfehérvár alpolgármestere köszöntötte a fiatalokat. Brájer Éva minden évben nagy becsben tartja a fehérvári gyerekek rajzaival díszített naptárt.

Kinyitott a Koriliget
Megnyitotta kapuit a belvárosi adventi forgatag egyik legkedveltebb helyszíne, a Koriliget.
Az idén mintegy hétszáz négyzetméternyi
jégfelülettel várják a korcsolyázás szerelmeseit. A székesfehérvári oktatási intézmények
tanulói továbbra is ingyen használhatják a
jeget délelőttönként.

Bár hűvös volt az elmúlt hetekben, az időjárási körülmények
mégsem kedveztek a korcsolyapálya kialakításának. A jégkészítő
gép teljes kapacitással dolgozott,
így sokak vágya teljesült azzal,
hogy ismét lehet siklani a belváros szívében. Csakúgy, mint a

Az iskola igazgatója arról beszélt,
milyen büszke az iskolásokra és a
tanárokra a remek munkákért, és
a gyerekek szüleire, amiért lelkesítették a fiatalokat: „Biztosan nem
lesz mindenkiből festőművész, aki
nálunk tanul. De a művészeti képzés
életvezetést, stílust, jó irányt ad a
fiataloknak.” – mondta Sándorfi
Gergely.

Generációk és városrészek adventje

korábbi években, ebben az esztendőben is a Zichy liget zenepavilonja köré épült a pálya. Hétszáz
négyzetméternyi jégfelülettel
várják a kikapcsolódni vágyókat.
A területen melegedő, büfé, öltöző és értékmegőrző is szolgálja a
ligetbe érkezők kényelmét. Sőt, a
korcsolyák miatt sem kell aggódni: azokhoz a kölcsönzőben bárki
hozzájuthat.
Az üzemeltetők ebben a szezonban is várják az óvodás és iskolás
csoportokat a Koriligetbe. Délelőttönként ugyanis a korábbi évekhez
hasonlóan ingyen használhatják
a fehérvári oktatási intézmények
tanulói a jeget.

Fotó: Gáspár Péter

Szabó Miklós Bence

ben. Mint azt Brájer Éva alpolgármester a gyerekeknek elmondta,
minden esztendőben nagy becsben
tartja ezt a gyerekrajzok díszítette
naptárat. „A gyermekrajzok esztétikailag élményt nyújtanak, és azt is
elárulják, mit gondolnak a fiatalok a
világról. Jól láthatóan sokkal tisztábban és jobban látják a valóságot, mint
a felnőttek.” – véli Brájer Éva.

Advent harmadik hétvégéjén is ünnepváró hangulattal telt meg a Vízivárosi Általános Iskola. Felsőváros
három generációja, az óvodások, az iskolások és a nyugdíjasklub tagjai mutatkoztak be a Vízivárosi adventen, ahol Horváth Miklósné, Víziváros és Földi Zoltán, Felsőváros önkormányzati képviselője közösen
gyújtotta meg a harmadik, rózsaszín gyertyát az adventi koszorún, majd Tornyai Gábor plébános mondta
el ünnepi gondolatait. Amint a képen látható, a Mikulás is elvegyült a közönség soraiban.
L. T. K.

Nemcsak gyönyörű látványt nyújt a kivilágított jégpálya a Zichy ligetben: sok család ki is
használja a lehetőséget, és jégre szállnak

Fotó: Gáspár Péter

Fotó: Simon Erika

Angyalok a Vasváriban

Mennyből az angyal lejött hozzátok… címmel nyílt ünnepi kiállítás a Vasvári Pál Általános Iskolában,
amelyre valamennyi osztály készített egy-egy művet. Viza Attila önkormányzati képviselő a megnyitón elmondta, a rajzok készítése során a gyerekek bizonyára olyan lelki élményekkel gazdagodtak,
melyek hozzásegítették őket ahhoz, hogy tiszta szívvel, örömmel várják a karácsonyt.
G.P.
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Karácsony a kórházban
Leffelholcz Marietta
Karácsonyi ünnepséget szervezett az Egészségügyben Dolgozók Nyugdíjas Egyesülete.

Újabb kerékpárutat adtak át

Biztonságban két keréken: tovább bővült a
kerékpárút-hálózat a Velencei-tónál.

Újabb kerékpárúttal gazdagodott
a Velencei-tó térsége. Több száz
millió forintból négy településen
épült ki bicikliút. Nehéz szakaszokról van szó. A Velencei-tó

partjáról, a pákozd-sukoró-velencei
összekötő útról indul az új útszakasz, gyönyörű festői környezetben
szeli át Sukorót, egészen Nadapig.
A két település között nemcsak a
bicikliút épült ki. A régi rozoga híd
helyett újat építettek, melyen keresztül biztonságosan lehet átkelni
a patak fölött. De Sukoró és Nadap
között is készült el kerékpárút. A

közel hétszázmillió forintos beruházásnak köszönhetően Velencén
és Kápolnásnyéken is bővült a hálózat, mely elsősorban a munkába
járók igényeit szolgálja ki.
A tervek szerint a térségben folytatódnak ezek a fejlesztések, melyek
nemcsak az itt élők, de a turisták, a
kirándulók kényelmét és biztonságát is szolgálják.

Egy-egy kedves szó is elég ahhoz, hogy az
egykor az egészségügyben dolgozók érezzék,
a mai napig fontos tagjai a társadalomnak.
Önzetlenül veszik ki részüket Fehérvár pezsgő
mindennapjaiból.

Kép: Zsiday Ádám

Kép: Zsiday Ádám

A több mint harminc tagot számláló
szervezet tagjai hosszú éveken át
dolgoztak az egészségügyben, ám
nyugdíjazásuk után sem pihennek
szinte egy percet sem. Továbbra is
az emberekért küzdenek, számos
rendezvényen találkozhatunk velük
elsősegélynyújtóként, és a fiataloknak is megtanítják a legfontosabb
tudnivalókat. Hetente szerveznek
közös programot, és minden évben,
karácsony közeledtével közösen
ünnepelnek. Molnár Tamás és Dienesné Fluck Györgyi önkormányzati
képviselők is köszöntötték a tagokat. Oklevéllel köszönték meg mai
napig tartó áldozatos munkájukat.

Leffelholcz Marietta

2015. december 17.

A gyerekek már ki is próbálták a Sukorót és Nadapot összekötő kerékpárutat, mely régi vágya volt a térségben élőknek. Ezentúl ráadásul egy új,
biztonságos hídon kelhetnek át.

K Ö Z É L E T - K U LT Ú R A - S P O R T - S Z Ó R A K O Z Á S

Nagy karácsonyi sütimelléklet
2015 legfinomabb házi süteményeivel

Hóember torta

A Fehérvár Médiacentrum Fenyő Mellé Cukiság süteményversenyére majdnem húszan neveztek.
A legjobb receptek a nagy karácsonyi sütimellékletbe is bekerültek.

Mákos guba torta madártejes krémmel
Hozzávalók:
A mákos gubához:
• 12 darab vajas kifli
• 1 liter tej
• 3 darab tojássárgája
• 10 dkg vaj
• 1 vaníliás cukor
• 10 dkg kristálycukor
• 15 dkg darált mák
• 1 darab citrom reszelt héja
• 1 kávéskanál őrölt szegfűszeg
• 10 dkg mazsola /elhagyható/
A krémhez:
• 4 darab tojássárgája
• 1 vaníliás puding
• 2 vaníliás cukor
• 8 dkg kristálycukor
• 4 dl tej
• 15 dkg vaj
A tetejére:
• 3 dl habtejszín
• 1 evőkanál porcukor
• 1 csomag zselatin fix
• kevés mák

A kifliket felkarikázzuk, a tejet, vajat
összemelegítjük. A tojássárgáját kikeverjük a cukorral, vaníliás cukorral,
majd a langyos vajas tejhez öntjük. Az
egészet lassú tűzön kissé besűrítjük.
A darált mákhoz hozzáadjuk a citromhéjat, szegfűszeget, majd az egészet a
tejes folyadékhoz vegyítjük. Ráöntjük
a kiflikarikákra, és várunk kicsit, míg a
kifli felveszi a folyadékot. Egy 26 cm-es
kapcsos tortaformát vajjal kikenünk, belenyomkodjuk a kiflis masszát, majd 170
fokon 20-25 percig sütjük. A krémhez
a tojássárgáját kikeverjük a cukorral, a
vaníliás cukorral és a pudingporral. Felforraljuk a tejet. Először keveset merünk
belőle a tojássárgás keverékhez /hőkiegyenlités/, majd a többit is hozzáadjuk
és sűrűre főzzük. Megvárjuk, míg kihűl,
majd a vajjal jól kikeverjük. Ezt a krémet
rásimítjuk a már jól kihűlt mákos guba
tetejére, és pár órára a hűtőbe tesszük. A
tejszínhabot felverjük egy evőkanál porcukorral és a zselatin fix-szel. Habzsák
segítségével halmokat nyomunk a torta
tetejére, végül mákkal megszórjuk.

Fotók: Kiss László

Készítője: Almási Ferencné

Készítője: Viola Alexandra
Hozzávalók:
A tésztához:
• 12 darab tojásfehérje
• 12 darab tojássárgája
• 24 dkg cukor
• 30 dkg liszt
A krémhez:
• 8 dl tej
• 2 csomag pudingpor
• 4 evőkanál kristálycukor
• 50 dkg kockamargarin
• 50 dkg porcukor
• 2 dl rumaroma
• ízlés szerint kakaópor
A díszítéshez:
• 60-70 dkg fehér marcipán
• csokoládé

Adventi mézes torta
Készítője: Haszmann Karolina
Hozzávalók:
A tésztához (20 cm-es tortaformához):
• 30 dkg liszt
• 7,5 dkg porcukor
• 10 dkg olvasztott méz
• 1 darab tojássárgája
• 12,5 dkg vaj
• 1 kávéskanál szódabikarbóna
• fél kávéskanál mézeskalács
fűszerkeverék
A krémhez:
• 3 dl tej
• 3 evőkanál liszt
• 15 dkg vaj
• 10 dkg porcukor
• 1 kávéskanál vaníliakivonat

Összekeverjük a tészta száraz hozzávalóit, hozzáadjuk a tojássárgáját, a vajat és
végül a mézet.
Az egészet összegyúrjuk, és legalább
két-három órát hűtőben pihentetjük.
A pihentetés után lisztezett munkafelületen alaposan átgyúrjuk a tésztát,
majd öt egyenlő részre osztjuk, és
egyenként vékonyra nyújtjuk. Húsz
cm átmérőjű köröket vágunk belőlük,
sütőpapírral bélelt sütőlapra helyezzük
őket és villával megszurkáljuk. 170 fokos
sütőben tíz-tizenkét perc alatt megsütjük
a lapokat. Ezután nekiállunk a krémnek. A tejet a liszttel sűrűre felfőzzük,
kihűtjük. Vegyítjük a vajat a cukorral és
a vaníliával, a főzött krémmel csomómentesre keverjük, majd megtöltjük a
lapokat. A torta tetejére tojásfehérjével
vagy csokoládéval leöntött lapot teszünk.
A tortát hűvös helyen tartjuk, és csak
másnap szeleteljük!

A tészta hozzávalóit összekeverjük. A felső lap egyharmad részét
kikenjük, aztán az egészet 180 fokon
megsütjük. A piskótát hagyjuk kihűlni, majd kivágjuk a hóember formát.
A krémhez nyolc deci tejet két csomag pudingporral és négy evőkanál
cukorral sűrűre főzünk. Az egészet
hagyjuk kihűlni, majd hozzáadjuk a
porcukorral habosra kevert kockamargarint. Beletesszük a rumaromát
és a kakaóport is, majd a kihűlt
pudinggal alaposan összedolgozzuk.
A krémet a lapok közé töltjük, és a
piskóta oldalát is alaposan megkenjük. Az egészet egy éjszakán át a
hűtőben pihentetjük, majd másnap
bevonjuk marcipánnal. Ráhelyezzük
a sapkának és sálnak valót. Csokival
pedig megrajzoljuk a gombokat.

Kókuszkrém torta
Készítője: Pálmai Lászlóné
Hozzávalók:
A kerek piskótához:
• 3 darab tojás
• 2 evőkanál víz
• 5 evőkanál cukor
• 4 evőkanál liszt
• 1 evőkanál kakaó
• 1 kávéskanál sütőpor
A piskótalaphoz:(35x25 tepsibe):
• 4 darab tojás
• 4 evőkanál víz
• 8 evőkanál cukor
• 7 evőkanál liszt
• 1 evőkanál kakaópor
• 2 kávéskanál sütőpor
A krémhez:
• 1 csomag vaníliás puding
• 2 evőkanál liszt
• 5 dl tej
• 25 dkg kockamargarin
• 25 dkg porcukor
• 1 csomag vaníliás cukor
• 6-7 dkg kókuszreszelék
• a tetejére ízlés szerint csokiforgács
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A kerek piskótával kezdünk. A
három tojás sárgáját kikeverjük az
öt evőkanál cukorral, a két evőkanál vízzel. Ezután beleteszünk egy
evőkanálnyi kakaót, majd az egészet
négy evőkanálnyi liszttel és egy
kávéskanálnyi sütőporral simára
keverjük. Hozzáadjuk a habbá vert
fehérjét, majd 180 fokon tortaformában megsütjük. Amikor a piskóta
kihűlt, kettévágjuk. A piskótalapot
ugyanilyen elven, csak 25x35-ös
tepsiben készítjük el. Amikor a
lap kihűlt, hosszában öt egyenlő
csíkra vágjuk. A szeleteket lapjában
egyenként elfelezzük, így tíz darab
egyenként 35x5cm széles csíkot
kapunk. Ezután a krém következik.
A vaníliás pudingot az öt deci tejjel
sűrűre főzzük. Kihűtjük. Huszonöt
deka kockamargarinnal és huszonöt
deka porcukorral, egy vaníliás cukorral habosra keverjük. Ezután öt-hat
deka kókuszreszeléket teszünk bele,
majd a kihűlt pudinggal összekeverjük. Egy piskótacsíkot megkenünk
krémmel, csigába fölcsavarjuk, majd
a krémmel megkent tortaalap közepére tesszük. A következő tésztacsíkot is megkenjük a krémmel. aztán a
már a tortaalapon lévő köré tekerjük.
Így járunk el csigavonalban a többi
piskótával is. Akkor jó, ha a tekeredő
tésztacsíkok a piskótaalapot körben
befedik úgy, hogy a krém harmada
megmarad. Ennek egy részét a másik
tortaalapra kenjük. majd a tortára
illesztjük. A kimaradt maradék
krémmel az egészet körbekenjük, az
oldalát kókuszreszelékkel bevonjuk.
A tetejére kinyomóval rozettákat nyomunk és csokiforgáccsal díszítjük.
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Csupa csoki kocka tojás nélkül
Készítője: Pálmai Tímea
Hozzávalók:
A piskótához:
• 15 dkg cukor,
• 1 csomag vaníliás cukor
• 7 evőkanál kakaópor
• 1 csomag sütőpor
• 6 evőkanál olaj,
• 3 evőkanál ecet,
• 25 dkg liszt
• 1 kávéskanál szódabikarbóna
A krémhez:
• 1 csomag vaníliás puding
• 3 dl tej
• 25 dkg kockamargarin
• 20 dkg porcukor
• 1 tábla étcsoki
Tizenöt deka cukrot, egy csomag
vaníliás cukrot, 2 és fél deci vizet, hat
evőkanál kakaóport, hat evőkanál

étolajat, három evőkanál tíz vagy húsz
százalékos ecetet, egy csomag sütőport,
egy kávéskanál szódabikarbónát összeturmixolunk. Apránként hozzáadunk
huszonöt deka lisztet. Az egészet jól
átturmixoljuk, és sütőpapírral bélelt
tepsibe öntjük. 180 fokon készre sütjük.
Ha kihűlt, kettévágjuk. Fontos tudni,
hogy mivel nincs benne tojás, jobban
morzsálódik. Ezután a krém következik.
Egy csomag vaníliás pudingot három
deci tejben megfőzünk. Hűtés közben
simára keverjük. Huszonöt deka kockamargarint húsz deka porcukorral elkeverünk, majd beleteszünk egy evőkanál
kakaóport. Gőz fölött felolvasztunk egy
tábla hatvan százalékos kakaótartalmú
csokit, majd robotgéppel hozzákeverjük
a margarinos masszához. Ha kihűlt a
puding, a margarinos krémhez dolgozzuk, majd a géppel krémesre keverjük.
Az egészet a piskóták közé töltjük. A
maradékot a tetejére kenjük, és ízlés
szerint díszítjük.

Citromos-túrós muffin
Készítője: Boros Gyuláné
Hozzávalók:
A tésztához:
• 25 dkg porcukor
• 10 dkg puha kockamargarin
• 4 tojássárgája
• 1 rúd vanília
• 25 dkg liszt
• 1 csomag sütőpor
• 2 dl tej
• 2 dkg kakaó
A krémhez:
• 2,5 dl tej
• 1,5 dkg zselatin
• 20 dkg túró
• 2 rúd vanília
• 1,5 citrom leve és héja
• 18 dkg cukor
• 3,5 dl habtejszín
A töltelékhez:
• 5 dl tej
• 1 csomag vaníliapuding
• 10 dkg cukor
• fél citrom leve és héja

A tésztához először a porcukrot,
a puha margarint, a vaníliát és a
tojássárgákat habosra keverjük.
Utána a lisztet a sütőporral ös�szevegyítjük, és a tejjel felváltva
a masszához adjuk. Végül a
kakaót is beletesszük. A tésztát
megsütjük, majd kihűlés után
a tetejüket egyenesre vágjuk.
Közepüket kicsit kivájjuk és pudinggal megtöltjük. A krémhez
a tejet meglangyosítjuk, belekeverjük a zselatint, és hagyjuk egy
kicsit állni. Ezután turmixgépbe
tesszük a túrót, a cukrot, a vaníliákat, a citrom levét és a citrom
reszelt héját. Hozzáöntjük a
zselatinos tejet, majd az egészet összeturmixoljuk. Közben
felverjük a tejszínt, belekeverjük
az összeturmixolt masszát, majd
díszítjük vele a muffinok tetejét.
A sütemény tetejét díszíthetjük
kandírozott citromhéjjal, vékony
citromszelettel és citromfű levélkékkel.

Karácsonyi csillagok
Készítője: Sziliné Molnár Klára
Hozzávalók:
18 darab csillag tésztájához:
• 100 g étcsokoládé
• 100 g dió
• 50 g teljes őrlésű liszt
• 120 g vaj
• 80 g cukor
• 3 tojás sárgája
• 4 tojás fehérje
• negyed kávéskanál őrölt fahéj
• negyed kávéskanál őrölt szegfűszeg
• 100 g kandírozott narancshéj
• csipet só
A díszítéshez:
• 100 g narancslekvár
• 50 g étcsokoládé
• 2 evőkanál tejszín
• 20 g mandulapálcika
A sütéshez:
• 18 darab csillagforma (sütőpapírból hajtogatott)

Az étcsokoládét vízfürdőn felolvasztjuk, majd langyosra hűtjük. A dió
felét ledaráljuk, másik felét durvára
összevágjuk és összekeverjük a liszttel
és a fűszerekkel. A tojásfehérjéket
először egy csipet sóval kemény habbá
verjük fel. Egy másik tálban habosra
keverjük a megpuhult vajat a cukorral,
egyenként hozzákeverjük a tojások
sárgáját és az olvasztott csokoládét. A
tojáshabot és a diós-lisztes keveréket
felváltva, három részletben lazán
hozzákeverjük a masszához. Végül
belekeverjük a kandírozott narancshéjat is. A masszát csillagformákba
adagoljuk – a formákat félig kell
megtölteni. 180 fokos sütőben 10-12
percig sütjük (tűpróba), sütőből kivéve
hagyjuk lehűlni. A formák leválasztása után narancslekvárral megkenjük
a csillagok tetejét, tejszínnel elkevert
olvasztott étcsokoládéval befedjük,
végül csillag alakban díszítjük a mandulapálcikákkal.

Gesztenyesünik
Készítője: Herczeg Edina
Hozzávalók:
• 25 dkg gesztenyemassza
• 2-3 evőkanál darált keksz
• tej (éppen csak annyi, amennyivel
formázható masszát kapunk)
• ízlés szerint rumaroma
• ízlés szerint tortabevonó csokoládé
• a díszítéshez tortadara és dekortollak
A gesztenyemasszát a két-három evőkanál darált keksszel

és rumaromával összekeverjük.
Szükség esetén, hogy formázható masszát kapjunk, adhatunk
hozzá egy kis tejet is. Ezt követően
formázzuk meg a süniket. 25 dkg
gesztenyemasszából négy kisebb
vagy két nagyobb süni készíthető.
A formákat vonjuk be csokoládéval
(lehet fehér, tej- vagy étcsokoládé), majd szórjuk meg az egészet
tortadarával. Cukormázas dekortoll
segítségével rajzoljuk meg a sünik
szemét és száját. (Az alapmasszából a süniken kívül bármilyen más
formát, állatot – csiga, pingvin,
hóember, gomba – készíthetünk.)

Karácsonyi édességcsomagok
(A képen a piros-sárga csomagok)

Készítője: Simon Antalné
Hozzávalók:
A tésztához (23x35 centis tepsihez):
• 10 dkg étcsoki
• 10 dkg darált dió
• 2 dkg kakaópor
• 15 dkg vaj
• 10 dkg porcukor
• 30 dkg liszt
• 4 tojás
• egy citrom reszelt héja
• késhegynyi őrölt fahéj
• késhegynyi őrölt szegfűszeg
• fél csomag sütőpor
A töltelékhez:
• 15 dkg áfonyalekvár
A díszítéshez:
• 20 dkg étcsokoládé
• ízlés szerint marcipándísz

A vajat felolvasztott csokoládéval jól összekeverjük, majd
a tojások sárgáját egyesével
hozzáadjuk. A tojásfehérjét
cukorral felverjük és a vajas
krémmel vegyítjük. Ezután
beletesszük a lisztet, sütőport,
diót, kakaóport, citromhéjat,
fahéjat és szegfűszeget. Ezt
mind összekeverjük, majd a
masszát a sütőpapírral bélelt
tepsibe öntjük. Előmelegített
sütőben 180 fokon húsz-huszonöt percig sütjük. Ha
megsült, megvárjuk, míg kihűl,
majd áfonyalekvárral kenjük
meg a tetejét. Ezután kockákra vágjuk, és belemártjuk a
felolvasztott csokoládéba. Ha
megdermedt rajta a csokoládé,
marcipánnal díszítjük.

Kókuszhabos kifli
Készítője: Kalocsai Zsolt
Hozzávalók:
A tésztához:
• 30 dkg liszt
• 25 dkg margarin
• 1 evőkanál porcukor
• 3 darab tojássárgája
• 3 dkg élesztő
• ej
A töltelékhez:
• 3 darab tojásfehérje
• 25 dkg porcukor
• ízlés szerint kókuszreszelék
A liszthez hozzáadjuk a puha margarint, a három darab tojássárgáját és a
porcukrot. Az élesztőt egy evőkanálnyi
tejbe morzsoljuk. (Az élesztőt nem kell
felfuttatni: a tejjel együtt egyből a többi
hozzávalóhoz önthetjük.) Ezután puha
állagú tésztát gyúrunk. Szükség esetén
adunk hozzá még egy kevés tejet vagy

lisztet. Miután a tészta összeállt,
letakarjuk és hűtőbe tesszük. A tojásfehérjéket habbá verjük, miközben a
porcukrot fokozatosan hozzáadjuk.
Beletesszük a kókuszreszeléket is. A
tésztát két részre osztjuk, a részeket
téglalap alakúra, nagyjából három-négy milliméter vékonyra nyújtjuk. A kókuszos habbal megkenjük a
tésztát, majd a hosszabbik oldalánál
kezdve feltekerjük. Az elkészült
tekercsekből nagy pogácsaszaggatóval félhold alakú kifliket szaggatunk,
amiket sütőpapírral bélelt tepsire
rakunk. Az elhelyezésnél ügyeljünk
arra, hogy a kiflik meg fognak nőni.
Sütés előtt a kifliket tíz-tizenöt percig
pihentessük, majd előmelegített
sütőben nyolc-tíz perc alatt süssük
világosbarnára! (Készíthetünk diós
változatot is, ebben az esetben a kókuszreszelék nélküli habbal megkent
tésztára szórjunk darált diót, majd ezt
követően tekerjük fel!)

Karácsonyi mézes-mákos sütemény
(A képen a fenyőág díszítésűek)

Készítője: Simon Antalné
Hozzávalók:
A tésztához (nagy gáztepsi mérethez):
• 15 evőkanál darált mák
• 15 evőkanál liszt
• 15 dkg méz
• 3 darab tojás
• 3 dl tejföl
• egy citrom reszelt héja
• egy késhegynyi őrölt fahéj
• egy késhegynyi őrölt szegfűszeg
• 3 kávéskanál szódabikarbóna
A krémhez:
• 3 tojássárgája
• egy csomag vaníliás cukor
• 15 dkg porcukor
• 30 dkg vaj
• 2 csomag vaníliás puding
• 7 dl tej
A díszítéshez:
• 10 dkg tortabevonó
• ízlés szerint mogyorókrém vagy
marcipán

A tésztához valókat a fent leírt
sorrendben jól összekeverjük.
Majd vagy nagy gáztepsiben
egyet (ezt később három
részre vágjuk), vagy pedig az
alapanyagokat harmadolva,
kis tepsiben három lapot
sütünk előmelegített sütőben
180 fokon. Ezután a krémet
készítjük el. A tojássárgáját a
vajjal, a cukorral jól kikeverjük. Az egészet félretesszük.
A pudingport tejjel felfőzzük,
kihűtjük, és a vajas krémmel
összekeverjük. Az első lapot
megkenjük a krém felével,
majd rátesszük a második lapot, és megtöltjük a maradék
krémmel. Mikor ezzel végeztünk, ráhelyezzük a harmadik
lapot is. A tortabevonót felolvasztjuk, a sütemény tetejét
bevonjuk vele. A süteményt
ízlés szerint marcipánnal vagy
mogyorókrémmel díszítjük.

Citromos máktorta
Készítője: Kovács Edit
Hozzávalók:
A tésztához:
• 10 darab tojás
• 10 dkg vaj
• 40 dkg cukor
• 40 dkg darált mák
• két darab 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

Dobostorta-szelet

A sütőt előmelegítjük százhetvenöt fokra, majd két darab 26 cm-es
tortaformát kibélelünk sütőpapírral.
Öt tojást szétválasztunk. A fehérjéből 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. Negyven perc alatt megsütjük.
Ugyanígy elkészítjük a második
tortalapot is.
Mikor a mákos piskóta langyosra hűlt,
rummal felmelegített szilvalekvárral
megtöltjük. A tetejét pedig citromlével
kikevert cukormázzal leöntjük.

Készítője: Galai Ferencné Szuna Irén
Hozzávalók:
A krémhez:
• 25 dkg kockamargarin
• 20 dkg porcukor
• 3 csapott evőkanál holland
kakaópor
• 4 tojás sárgája
A bevonathoz:
• cukor
A díszítéshez:
• ízlés szerint darált dió
Huszonegy centis tortaformában
hat darab, laponként két tojásból

készült piskótát sütünk. Amíg a
lapok hűlnek, addig elkészítjük
a krémet. A kockamargarint
húsz deka porcukorral habosra keverjük, majd beleteszünk
három csapott evőkanál kakaóport. A négy tojás sárgáját gőz
fölött hőkezeljük, majd hagyjuk
kihűlni. Ezután az egészet a kakaós masszához keverjük. A torta
tetejére cukrot karamellizálunk,
és a legfelső tortalapon egyenletesen elkenjük. Amint a réteg
elkezd szilárdulni, késsel egyenlő
szeletekre roppantjuk. A torta
szélét ízlés szerint darált dióval
meghintjük.
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Almarózsa házi leveles tésztával
Készítője: Svarda Csaba
Hozzávalók:
A házi leveles tésztához:
• 30 dkg liszt
• 12 dkg vaj
• 1 kávéskanál só
• 1 evőkanál ecet
• kb. 1,5 dl hideg víz
• 2 tojás sárgája
Az almaszirmokhoz:
• 3-4 darab nagyobb alma (hibátlan
tetejű)
• ízlés szerint cukor
• ízlés szerint baracklekvár
• ízlés szerint őrölt fahéj és őrölt
szegfűszeg
A leveles tésztával kezdünk. A liszt és
a vaj felét összedolgozzuk, majd fél
órán keresztül a hűtőben pihentetjük.
A többi összetevőt egy tálban össze-

keverjük, lisztezett deszkára tesszük,
kinyújtjuk, ráhelyezzük a vajas masszát
és óvatosan összehajtogatjuk. Először
a jobb és bal oldalát, majd az alsó és a
felső részét hajtjuk be. Ezután megint
pihentetjük a tésztát. Később még
kétszer megismételjük a hajtogatást és a
nyújtást. A leveles tésztát hat centis csíkokra vágjuk. Az almákat félbe vágjuk.
Magházukat kiszedjük, majd vékony fél
karikákat szeletelünk belőlük. Cukorral,
őrölt fahéjjal, szegfűszeggel megfőzzük.
A főtt almakarikákat lecsepegtetjük. Baracklekvárral vékonyan megkent tésztára helyezzük őket, úgy, hogy a végeiken
kb. egy centis szakaszon fedjék egymást
és a héjas részük a tésztáról kilógjon.
Megszórjuk az egészet őrölt fahéjjal. A
tésztát ráhajtogatjuk és szorosan feltekerjük. A nyers rózsákat muffinpapírba
tesszük, előmelegített sütőben kétszáz
fokon kb. huszonöt perc alatt készre
sütjük. Porcukorral meghintve tálaljuk.

Mézeskalács fűszertorta
Készítője: Erdős Tünde
Hozzávalók:
A tésztához:
• 30 dkg liszt
• 7,5 dkg porcukor
• 10 dkg olvasztott méz
• 1 tojás sárgája
• 12,5 dkg vaj
• 1 kávéskanál szódabikarbóna
• fél kávéskanál mézeskalács fűszerkeverék
A krémhez:
• 3 dl tej
• 3 evőkanál liszt
• 15 dkg vaj
• 10 dkg porcukor
• 1 kávéskanál vaníliakivonat
• 20 dkg aszalt szilva
• 2 dl forralt fűszeres vörösbor
A díszítéshez:
• 30 dkg marcipán

A szilvát forralt vörösborban
megáztatjuk. Összekeverjük a tészta
száraz hozzávalóit. Hozzáadjuk a
tojássárgáját, a vajat és végül a mézet.
Összegyúrjuk az egészet, és legalább
két-három órát hűtőben pihentetjük.
Ezután lisztezett munkafelületen
alaposan átgyúrjuk a tésztát. Négy
egyenlő részre osztjuk, aztán egyenként vékonyra nyújtjuk. 18 cm átmérőjű köröket vágunk belőlük, és sütőpapírral bélelt sütőlapra helyezzük.
170 fokos sütőben tíz-tizenkét perc
alatt megsütjük a lapokat. A krémhez
a tejet a liszttel sűrűre felfőzzük,
kihűtjük. Összevegyítjük a vajat a
cukorral és a vaníliával, majd a főzött
krémmel csomómentesre keverjük. A
lapokat megkenjük krémmel, erre lecsepegtetett szilvát teszünk, majd rárakjuk a következő lapot és a krémet.
Ha betöltöttük, kicsit hűtőbe tesszük,
és másnap bevonjuk marcipánnal.
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Már a Hyundai is a palettán
Az Ivanics cégcsoport 2013 januárjában meglévő
márkái mellett egy harmadik autómárka forgalmazását is megkezdte.

A Ford és Volvo márkáktól eltérő
vásárlói igények kielégítése céljából
több autómárka közül a prémium szegmenshez közeli, a megfelelő minőséget
képviselő, a világszerte elfogadott
és feltörekvő, a folyamatosan újító,
fejlesztéseket végrehajtó Hyundai
márkára esett a választás.
Magyarországon a Hyundai márka a
gépjármű piacból 2%-os részesedést
hasít ki magának.
A városban kevesen tudják, hogy az Ivanics Csoport ezt a típust is forgalmazza.
2013 óta az Ivanics Csoport székesfehérvári Hyundai márkakereskedése
az egyetlen, aki hivatalos márkakereskedésként egyrészt autó eladással
foglalkozhat másrészt pedig a szerviz
és garanciális jogokat érvényesítheti. A
márkakereskedő minden erejével azon
dolgozik, hogy a márkát ismertté és
elfogadottá tegye Fehérváron is.
A Hyundai igazából flottaautó lenne,
így értékesítés terén a vállalkozásokat

A Hyundai gépkocsik értékesítése és szervizelése is a Palánkai u. 7. szám alatt található márkakereskedésben történik

célozza meg. Ennek ellenére a helyi tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon
sok magánszemély keresi fel a szalont.
A Hyundai már egy autó vásárlásakor
is flottakedvezményt kínál ill. olyan
kedvezményeket biztosít, ami még vonzóbbá teszi a márkát (orvosi, ügyvédi,
közalkalmazotti).
Nyomós érv a márka mellett, hogy a
Hyundai 5 év km korlátozás nélküli
garanciát biztosít új autóihoz. A garanciális jogok érvényesítése márkaszervizben történhet. Székesfehérváron
csak az Ivanics Hyundai szervizében

nyílik erre lehetőség, így a leendő
vásárlók egy olyan magas színvonalú
szervizszolgáltatást kapnak garanciával
körbebástyázva, ami igazán egyedülálló.
Nagyon átfogó és kedvező a Hyundai modellpalettája: az egészen pici
autótól (i10) a nagy terepjáróig (Santa
Fe) igyekszik kielégíteni a vásárlói
igényeket. A szalonban bemutató és
tesztautókat is kínálnak. Az érdeklődő
minden menettulajdonságával együtt
ki tudja próbálni a neki tetsző modellt
a városban vagy akár az autópályán is.

A cégcsoport továbbra is szeretne
a város életének aktív részese lenni
egyrészt a szolgáltatásaival (gépjármű
adás-vétel és szervizelés) és az ahhoz
tartozó kiegészítő tevékenységeivel (kárügyintézés, mosás, műszaki
vizsgáztatás, karosszéria munkák és
biztosítási ügyintézés). Fontosnak
tartják a társadalmi felelősségvállalást,
folyamatosan beruházásokat és fejlesztéseket hajtanak végre.
Az Ivanics Csoport mindennapi munkája mellett a jövőt is építi: 25 éve meghatározó szereplője a gépjárműiparnak, 20 éve jelen van a város életében
és minden tevékenysége azt bizonyítja,
hogy hosszú távra tervez. Fontos, hogy
a múltat és a jövőt is világosan lássa a
betérő ügyfél, akit a Palánkai u. 7. szám
alatti Hyundai szalonban várnak.

További információ az Ivanics Csoportról:
www.ivanics.hu

December 27-én, vasárnap

is várjuk Önt!

Használja ki idei utolsó vasárnapi nyitva tartásunkat!
Nagyszerű árakkal, akciókkal és széles körű kínálattal várjuk

december 27-én, vasárnap is, 8 és 20 óra között!
OBI Székesfehérvár, Budai út 41.
Nyitva tartás: hétfő-csütörtök 8-20-ig, péntek-szombat 8-21-ig, December 27-én, vasárnap 8-20-ig.

obi.hu
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„Bachot hallgatni – mint Istennel beszélgetni”
Látrányi Viktória

Rákász Gergely tizenöt évesen adta első
orgonahangversenyét. A csoda azóta is tart,
rengeteg embert vonz különleges stílusával.
Egy személyben képes megváltoztatni a klas�szikus zenéről és zenészekről alkotott képet.
Minden egyes fellépése egyedi: a műsorszámok
között zenetörténeti kommentárokkal színesíti
koncertjeit. Az Egyesült Államokban tanult és
hangversenyezett, de Wass Albert „hazahozta”.
Székesfehérvárra rendszeresen visszatér. A Fehérvár magazin decemberi koncertje apropóján
kérdezte a művészt.

re. A végén megkérdezte tőlem, nekem mikor lesz koncertem. Azonnal rávágtam, hogy pár hét múlva.
Persze mindezt csak büszkeségből
mondtam. Nem tehettem mást,
besétáltam a plébános úrhoz, és engedélyt kértem. Azt mondtam neki,
csak pár barátom hallgatna meg, de
kétszáz ember jött el. A közönség
szeretetét hamar megérezhettem.
Egy csoda volt az a rengeteg szerető
ember, aki eljött.

„...nem az számít, ki mennyi pénzt visz egy országba,
hanem az, ki mit tesz le egy
közösség asztalára...”

Ez a csoda azóta is tart?
Tényleg, mintha a Jóisten tenyere
volna vagy a szerencse vagy az
univerzum, nevezzük bárhogyan,
kultúrkörtől függően. Ennek a
csodának nagy lendületet adott
először az, hogy elmentem az
Egyesült Államokba. Az, hogy ott
tanultam, dolgoztam, hangversenyeztem. Láttam, ott mi történik,
és utána még több üzemanyagot
tett a tankba az, hogy hazajöttem.
Hadd kezdjem az elejéről a sztorit!
Szembe jött velem Wass Albert. Az
interneten. Volt egy olyan üzenete:
„azt üzenem a magyaroknak, hogy ez
az ország kapott ötven évnyi agymosást, és néppé gyúrtak egy nemzetet.

Fotók: Kiss László

Ha valaki rád néz, nem feltétlenül
az jut az eszébe, hogy egy klasszikus zenével foglalkozó ember vagy.

Gyermekkorod óta foglalkozol zenével.
Miért éppen az orgonát választottad
társadul?
Egyszerűen megfertőzött a zene,
kezdve ott, hogy elkezdtem zongorázni. Az orgona ehhez csak egy
adalék volt. Rajongok a szimfonikus zenéért és a zongoráért, vagy
éppen a dzsesszért. Az orgona pont
egy olyan pillanatban talált meg,
amikor nagyon nyitott és fogékony
voltam. Ráadásul olyan monumentalitással, hogy azt mondtam:
nekem ez kell!
Annyira, hogy tizenöt évesen volt az
első önálló koncerted.
Együtt jártam egy lánnyal, akivel
elmentünk egy orgonahangverseny-

Az orgonaművész a műsorszámok között zenetörténeti kommentárokkal színesíti koncertjeit

Portré
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Üzenem, hogy ne csak azt nézzék,
ki mennyi pénzt visz az országba,
hanem azt is, hogy ki mennyit tesz
le egy közösség asztalára. Üzenem
a magyaroknak, hogy legyenek újra
nemzet!”. Én tudom, hogy amikor

nem elég erősek, akkor nyugodtan
ott ragad, mert ezek nem számítanak. Én ezt nem tudtam megtenni.
Feltettem magamnak a kérdést,
hogy hol jön létre nagyobb érték.
Ha tartok egy kétszázadik koncer-

Valószínűleg Bachról és az orgonáról is ezt mondaná a népszerű
mozihős. Ehhez jövök én: mesélek
Bachról, hogy egyáltalán miért írt,
milyen ember volt, hogy élte meg
az életet. Ez a zene része. Nagyon
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enyémekben az erős és a gyenge
nukleáris kötés. Ez a négy erő.
Ide jutott az emberiség, hogy mítosz nélkül elkezdte kapiskálni,
kik is vagyunk, miből állunk, mi
az alapvető rendje az univerzum-

Rákász Gergely vallja: töltést ad, ha vannak gyökereink. Ez hozta haza Amerikából. Azóta is töretlen lendülettel dolgozik, koncertezik, hogy közel hozza a klasszikus zenét az emberekhez.

erről beszélek, sokan behelyeznek
valahova a politikai palettára, hogy
biztos azért beszél így, mert... De
arra kérek mindenkit, gondolják
ezt át! Amikor az ember a hazájától
távol, sok ezer kilométerre hallgatja ezt egyedül. Miután eltöltött
ünnepeket, születésnapot, sok
egyebet egyedül. Hogy milyen az,
amikor az ember arról a közösségről morfondírozik, amit hátrahagyott. Milyen az, amikor udvarol,
és a kislánnyal már túl van azon
a történeten, hogy te is tetszel,
én is tetszem. Voltunk moziban,
vacsorázni, és akkor mondjuk
felébredünk együtt és fantasztikus
meleg van, éget a nap. Az ember
kinéz az ablakon és felteszi a
kérdést: emlékszel, hogy írta Arany
János? Ég a napmelegtől a kopár
szik sarja. És erre az a kérdés, hogy
kicsoda Arany János... Nincs közös
kulturális gyökér. Ha valakinek
ezek a gyökerei hiányoznak vagy

tet egy amerikai nagyvárosban,
ahol én vagyok a sokadik fellépő,
vagy elmegyek egy magyar kisvárosba, ahol az én koncertem az
ötödik vagy tizedik, mert nincs is
több. Igaz, hogy sokkal kevesebb
látogató lesz a koncertemen, de
hol jön létre nagyobb érték? Mivel
én erről mindig szívesen beszélek,
és tudja is a közönség, hogy ezért
vagyok itthon, így mondhatom,
ez a csoda az első koncertem óta
tart. Szeretem azt, amit csinálok.
Nagyon nagy erőt és muníciót ad
a közönség szeretete, amit minden
egyes alkalommal átélhetek.
Legutóbb éppen Fehérváron.
Egy nagyon esszenciális, Bachműveket bemutató koncertnek
adott otthont Székesfehérvár, ami
egy koncertsorozat része is volt.
Forrest Gump azt mondaná erről a
karácsonyi orgonálgatásról, hogy a
karácsony és az orgona úgy illenek
össze, mint a borsó meg a héja.

egyszerű, mert van egy évforduló
és adja a tematikát. De szeretném, ha együtt belegondolnánk
annak a csodájába, hogy milyen
korban élünk ma. Évezredek óta
ünnepelünk ilyenkor karácsonykor, hogy éppen a fényünnepet,
a szaturnáliát vagy ugye a mi kultúrkörünk mintegy kétezer év óta
a megváltó születését, ez adott.
Itt van a téli napforduló, elfogy az
éjszaka és egyre kezd nőni a fény.
Az ember ezt megfigyelte és mindig megünnepli. Ha lehántjuk az
összes szép mítoszt erről az ünnepkörről, akkor tulajdonképpen
ott marad a rend. Az a rend, ami
összetartja az univerzumot. Az a
rend, ami számomra Isten. Az a
rend, amivel nem lehet vitatkozni. Ilyen a gravitáció is. Ugyanúgy
működik itt, mint az univerzum
legtávolibb pontján. Ilyen rend
az elektromágnesesség, ami a
fény. Ilyen a te atomjaidban, az

nak. Ez a rend, én azt gondolom,
Isten. Ehhez pedig olyan könnyű
közel kerülni Bachon keresztül!
olyan matematikai kompozíciói
vannak Bachnak, ha az ember
ideges vagy rossz kedve van,
összekavarodtak a gondolatai,
akkor ha Bach zenéjét hallgatja,
óhatatlanul is rendet tesz a gondolatai között. Bach ilyen hatással
van az emberre.
Új albummal is jelentkeztél idén.
Igen, merthogy idén nemcsak
egy gyermekem született fizikailag, aki most már hat hónapos,
de én magam kihordtam egy
másikat kilenc hónap alatt. A
belbecsről Bach gondoskodott.
Nagyon igyekeztem, hogy ezt
a belbecset jól mutassam meg,
úgyhogy nagyon boldog vagyok.
Ez a hetedik gyermekem, és talán
mind közül a legjobb. A mostani
koncerten az album nagy részét
el is játszottam.
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Relax

Stresszoldás pilatesszel

ember számára. Minden életkorban elkezdhető, mivel a gyakorlatok részekre bonthatók és
mindenki számára elvégezhetők.

Kurucz Tünde
A karácsonyi bevásárlás nem minden esetben nyugodt,
stresszmentes. Ilyenkor a feszültség oldásában hasznos lehet a
pilates és a jóga.

Fotó: Kiss László

Stresszcsökkentő gyakorlatok

Befelé figyelve hajtjuk végre a pilatesgyakorlatokat

„A légzéstechnika mindkét esetben különbözik:
a jógában a lágy légzés és a gyorsabb, a belső hőmérsékletet emelő légzés váltakozik, míg a pilatesnél a
legtöbb gyakorlatnál a légzés lassú, kontrollált és a
rekeszizomból történik, néhány gyakorlat kivitelezése pedig gyorsabb, staccato jellegű légzést igényel.”
A pilatesben a legtöbb gyakorlat fekve történik, hogy a hasüregi központnak a gravitációs
erőt leküzdve kelljen az izmokat megmozgatnia. A jógában a gyakorlatok többségét állva
hajtjuk végre. Természetesen azért a jógában
is vannak fekvő, ülő gyakorlatok, ahogy a
pilatesben is álló mozgásformák.
A pilates többek között javítja a testtartást és
az egyensúlyt, energetizál, növeli a stressztűrő
képességet. Csökkenti a vérnyomást és az ízületi fájdalmakat. Jó hatással van a memóriára.

Javítja a légzés minőségét. Rendszeres gyakorlás esetén pedig még a testsúlyt is csökkenti.
A pilates kamaszkortól kezdve kedvezően hat
a gerincoszlop fejlődésére. Az életkor előrehaladtával a mozgásszegény életmód és a stressz
miatt szinte kötelezővé kéne tenni a városi

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

Lepje meg Szeretteit
egészséggel!
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EGÉSZSÉG STÚDIÓ

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

Gyógyulás, pihenés testnek és léleknek
természetes gyógymódokkal.

A pilatesgyakorlatok nagy részét matracon
végezzük. Egy hosszú nap után pár csendes percre
lefekszünk egy matracra. Az összes izmunkat
ellazítjuk, különös tekintettel a vállra és a nyaki
szakaszra. Ha beleolvasztjuk a csigolyákat a
talajba, veszünk pár jó mély levegőt, és kifújjuk a
nap nehézségeit, máris jobban érezzük magunkat.
Ezek után párszor felhúzzuk a vállunkat a fülünkig
majd jó mélyen lenyomjuk fenekünk irányába.
Aztán billentgetjük a csípőnket fel és le. Végül
karunkat oldalsó középtartásban letesszük a
földre, talpunkat felhúzzuk a talajra és kifordítjuk
az összezárt térdünket egyik irányba, majd a másikba. A vállunkat végig lerögzítjük a talajhoz. Így
egy kicsit lazíthatunk a fáradt ízületeken. Fontos,
hogy a gyakorlatokat lassan, kontrollal hajtsuk
végre. Aki többet is szeretne tenni a testéért,
feltétlenül keressen fel egy pilatesstúdiót!

ÓRIÁS
BOLT
Extra nagy méretű

A ka
méret rác
be

Schleier Tünde edző elmondta, hogy a pilates
és a jóga sokban hasonlít, hiszen mind a kettő
a mozgásra és a jelen pillanatra való koncentrálásra bátorít.
„Mindkét esetben a matracon végezhető gyakorlatok árnyalják, kirajzolják és megdolgoztatják az
izmokat a testsúly, mint természetes ellenállás
felhasználásával. De a pilatesben lehetőség van
különböző eszközök, tornaszerek (például pilates
karika, felfújható labda) használatára a gyakorlatok
végrehajtása során. A jógában is találunk kellékeket,
többek között párnákat, szalagokat és téglákat.
Itt többnyire a komfortérzet növelése érdekében
alkalmazzuk őket.”
Ugyanakkor érdemes a két mozgásforma
közötti különbségre is felhívni a figyelmet. A
jóga inkább a gerinc és a végtagok erősítésére,
hajlékonyságának növelésére koncentrál, míg
a pilates először a hasüregi izmok fejlesztésére fókuszál, amit a szimmetrikus izomzat
és az általános hajlékonyság növelése követ.
Minden mozgás a test középpontjából ered
és a végtagokban teljesedik ki. Ezzel szemben
a jóga először a légzésre koncentrál, s utána
fókuszál a pózok elmélyítésére. Az elsődleges
cél a helyes légzés a pózok helyes kivitelezése
mellett. A pilatesben viszont a mozgások
precíz kivitelezése az első, amit a mozgás és a
légzés összehangolása követ.

2015. december 17.

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

Ajándékutalvány kapható!
SZÉP kártya elfogadóhely!

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

Bejelentkezés: Bertalan MáRia

Székesfehérvár, Szömörce u. 10.

06-70/774-3089

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

www.egeszsegstudio.co.hu

BRONZ-, EZÜST-, ÉS ARANYVASÁRNAP IS NYITVA!

1000 Ft

értékű vásárlási utalványt adunk,
mely beváltható december 6–24 között üzletünkben.

%

Minden 10 000 Ft feletti vásárlás esetén

Minden adventi vasárnap 10-18-ig
várjuk kedves vásárlóinkat!
A kupon felmutatójának 10% kedvezményt
adunk a vásárlás összegéből.
A szeretet velünk kezdődik!

%

Márkabolt:
Budai út 41. az Interspar mellett

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

Székesfehérvár, Rákóczi út 3. (Skála mellett)
Telefon/fax: 22/505-807, 505-808
www.partnerbutorhaz.hu • www.karrierirodabutor.hu

Egészség

közéleti hetilap
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A véradókat ünnepelték

Látrányi Viktória, Samu Miklós
Véradóünnepélyét tartotta a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete az elmúlt héten.
Az esemény a véradók napjához kapcsolódik,
melynek keretében a véradás fontosságára
hívják fel a figyelmet.

A programnak nagy hagyománya van, hiszen 1988 óta szervez
folyamatosan Véradóünnepélyt
országszerte a Magyar Vöröskereszt. A rangos esemény a véradók
napjához kapcsolódik, s nem
titkolt célja, hogy ráirányítsa a tár-

Ki lehet véradó?
Véradó lehet mindenki, aki egészségesnek érzi magát. Az adatfelvételhez a
lakcímkártya, a személyi igazolvány és a
TAJ-szám feltétlenül szükséges. Aki elmúlt
18 éves, de még nincs 65, testsúlya meghaladja az 50 kilogrammot, adhat vért. A
tetoválás és a testékszer nem akadály, ha
eltelt fél év, mióta elkészültek.

sadalom figyelmét a véradás fontosságára. Az ünnepség keretében

kilencvenhat rendszeres véradót
köszöntöttek, akik közül többen is
túl vannak már a századik véradáson.
Östör Annamária, Székesfehérvár egészségügyi és sporttanácsnoka az esemény jelentőségére hívta fel a figyelmet.
A tanácsnok arról is beszélt, az
orvostudomány fejlődésének
köszönhetően napjainkra már
szinte mindenre van megoldás,
kivéve a vér pótlására. „Hatvanöt
év felett már nem lehet vért adni,
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Véradás Fehérváron
Legközelebb december 18-án pénteken, 12 és 18 óra között várják az
önkéntes véradókat a Fehér Palota
Üzletközpontba a Vöröskereszt munkatársai.

éppen ezért nagyon lényeges, hogy
a fiatalabbak körében is minél inkább megismertessük ezt a roppant
lényeges dolgot.” – hangsúlyozta
Östör Annamária.

A Magyar Vöröskeresztnek naponta
mintegy 1800 véradót kell toboroznia
ahhoz, hogy biztonságos vérkészlet álljon
rendelkezésre műtétekhez, baleseti
sérültek ellátásához, vérkészítményekre,
transzfúzióra szoruló betegek kezeléséhez. Egyetlen véradással három betegen
segíthetnek az önkéntes véradók: a levett
vérből plazmakészítmények, vörösvérsejtés vérlemezke-koncentrátum készül. A
véradás a véradó egészségét is szolgálja,
hiszen a kötelező tesztek elvégzése
után nemcsak a vércsoportját ismerheti
meg, a szűrővizsgálat kiterjed a HIV, a
Hepatitisz-B, a Hepatitsz-C, a szifilisz
kimutatására is.

Fotó: Simon Erika

Tudta-e?

Hagyományosan idén is köszöntötték a véradókat Székesfehérváron. A Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete azokat a rendszeres véradókat is ünnepelte, akik túlvannak a századik véradáson.

Leffelholcz Marietta
Csak a nyáron rakták le az új enyingi rendelő
alapkövét, december 17-én azonban már át is
adták az egészségügyi intézményt.

A Fejér Megyei Szent György
Kórház több mint egymilliárd
forintot fordíthatott egy nyertes
pályázatnak köszönhetően rendelőintézeteinek felújítására. Ennek
eredményeként az enyingieket
új rendelőintézetben fogadják. A
Szabadság tér 7. szám alatt közel
ezer négyzetméteres, kétszintes,
akadálymentesített rendelőintézet

került kialakítása, és a folyamatos
zavartalan működéshez illetve a
megfelelő minőségű gyógyászati
ellátáshoz szükséges korszerű eszközöket is beszerezte az egészségügyi intézmény.
Az enyingi térség mellett a móri
térség kórháza is korszerűsödött:
felújították az intézmény „B” épületének mentőállomáshoz kapcsolódó egységét, a krónikus belgyógyászati és az ápolási osztályt is. A
régi szülészeti egység helyén három
háromágyas, önálló vizesblokkal
ellátott kórtermi szobát is kialakítottak. Az emeleten elkülönítő és

Fotók: FMSZGYEOK

Új rendelőintézet Enyingen

Minden elvárásnak megfelelő rendelőintézet állt a betegek szolgálatába Enyingen

kegyeleti szoba valamint egy akadálymentes fürdőszoba és betegfürdető szolgálja a betegek kényelmét.
De a két osztály fűtési rendszerét is
korszerűsítették, a meglévő betegszobák vizesblokkjai is megújultak,

„Professzionális szolgáltatás, kedvező árak!
Kiváló lépés a LIFE Egészségbiztosítás!”

Dévényi Tibor

A LIFE Egészségbiztosítás

kitűnő lehetőség székesfehérvári és Fejér megyei
cégek és intézmények számára egyaránt!
Biztosítási csomagjaink megvásárlásával partnereink széleskörű
és magas színvonalú egészségügyi szolgáltatásokat kapnak!

Információ: 20/598-1737 • www.lifecentrum.hu

A kétszintes rendelő teljesen akadálymentesített

és nővérhívó rendszert is kiépítettek az érintett két szinten.
Fehérvárra is jutott a fejlesztésből:
a sürgősségi osztály kardiológiai,
hasi és érvizsgálatokra is alkalmas
ultrahang készülékkel gazdagodott.
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Vizes fejlesztések Fehérváron

Novák Rita

A Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Közműellátási Irodájának vezetője, Laczi Péter elmondta,
hogy az utcákat a Fejérvíz csőtörési
statisztikája alapján választották
ki. Az ivóvízvezeték-rekonstrukció
mellett jutott forrás a szennyvíz- és
a csapadékvíz-elvezető rendszerek
megújítására, illetve a szennyvíztelep
egyes részeinek felújítására is. A csapadékcsatorna-üzemeltetés kapcsán
az irodavezető arról beszélt, hogy a
191 km hosszú zárt csapadékcsatorna-hálózatot a hivatal a Városgondnoksággal közösen üzemelteti: évente
tíz-tizenkét kilométer vezetéket mosnak ki, hogy újra teljes kapacitással
tudjon működni a hálózat.
Cser-Palkovics András polgármester kiemelte: a közműfejlesztéssel
párhuzamosan a Saára Gyula-program keretében az útburkolatokat
is megújítják. A Kinizsi utcában
például megtörtént az ivóvízveze-

Fotó: Bácskai Gergely

Négyszázhúszmillió forintot költött a város a
városi vízközművek megújítására az idei esztendőben. Az ivóvízvezeték-rekonstrukció tizenegy
utcában (Tapolcsányi u., Ond u., Rozgonyi u.,
Rozsnyói u., Munkácsy u., Zimonyi u., Wathay
u., Rádió u., Kinizsi u., Várkapu u., Vörösmarty
tér–Széchenyi u.) valósult meg. A korszerűsítés
összesen a hálózat egy százalékát érinti.

A következő időszakban több hasonló csapadékvíz-elvezetést érintő beruházás lesz a városban

ték cseréje, amit 2016-ban burkolatrekonstrukció követ – tette hozzá
Cser-Palkovics András.
A polgármester szerint a fejlesztések a következő években is
folytatódnak, az uniós pályázato-

kat várhatóan még az idén vagy
a következő év elején kiírják. A
polgármesteri hivatal szakemberei
az előkészítő munkát már elvégezték, így valószínűleg jövőre
megkezdődhet a Felsővárosban az

a csapadékcsatorna-építés, mely a
Nefelejcs utcától a Berényi úton, a
Csutora és a Koppány utcákon keresztül, önkormányzati telkeken ér
ki a Zámoly utcai körforgalomnál
található jelenlegi végponthoz.

Elektromos autó a város szolgálatában
Bácskai Gergely

Sokfajta elképzelés létezik, hogy
meddig lehetnek elegendők az
egyre gyorsabban fogyó kőolajkészletek, hogy mi lesz utána. Egyesek
szerint üzemanyagcellás vagy elektromos autókkal fogunk a mostaniaknál sokkal olcsóbban közlekedni.
A 2011-ben az év autójának választott Nissan Leaf jelenleg még
egyedülálló a városi tulajdonú autók között, azonban a Hiemer-ház
Gesztenyés udvarán tartott nyilvános bemutatón elhangzott: kedvező tapasztalatok esetén minden
bizonnyal nem ez lesz az egyetlen
elektromos jármű a városi szolgáltatóknál. A Városgondnokság már
évek óta használ hazai gyártású
elektromos autókat, amikkel eleinte a kertészek végezték a munkájukat, de az ősszel indított temetői
kisbusz is elektromos meghajtású
jármű.
A Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. ügyvezetője, Guti Péter

Fotó: Bácskai Gergely

Elektromos autót helyezett forgalomba
a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. A
járművet szerdán délelőtt mutatta be a városi
szolgáltató. Sokan tartják úgy, hogy nem a mi
pénztárcánkhoz mérték az elektromos autók
árát, azonban a fenntartási és üzemeltetési
költségeket figyelembe véve és évi húszezer
tervezett kilométerrel jövőbemutató lehet az
irány a városi cégeknek is. Ráadásul Fehérváron
zöld rendszámmal ingyenes a parkolás még a
kiemelt övezetben is.

Az autó bemutatásán a város önkormányzati képviselői közül is sokan ott voltak, hogy megnézzék a zöld rendszámos autót

elmondta: gondos számolás előzte
meg a cégnél azt, hogy jövőbemutató példaként elektromos autót
használjanak. Évente húszezer kilo-

métert közlekedik majd a városban
az autó, aminek az ára igaz, magasabb, mint egy hasonló kategóriás
hagyományos autóé, azonban a

fenntartási költségei jelentősen
alacsonyabbak. Mindehhez pedig
rendkívül kedvező lízingkonstrukciót találtak.

közéleti hetilap

Múlt héten a karácsonnyal kapcsolatos kérdésekre kerestük a választ feladványainkban.
A középkor legnagyobb lelki megújítója volt az az olasz városból származó
fiatalember, aki először állított betlehemet, őt Szent Ferencnek hívták.
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 Megfejtés: Luther Márton.
A karácsony rengeteg szimbólumot rejt, mi arra voltunk kíváncsiak, mit szimbolizál a fenyő. A harmadik megfejtés: örökkévalóságot.
A karácsonyi ajándékozás szokása viszonylag új keletű, és kezdetben ajándékot csupán a gyerekek kaptak, mégpedig egy kendőre tett dió, alma, mézeska-

Rejtvény

FehérVár
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lács formájában. Ez is csupán a tizenkilencedik század végén jött szokásba.
Mai feladványaink e heti számunk egyik szereplőjéhez kapcsolódik: Böjte
Csabáról és a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekmentő munkájáról
kérdezzük az olvasókat. Melyik erdélyi városban alapította Böjte Csaba az első
gyermekotthont és iskolát?
Székesfehérváron olyan segítőközpont működik, amely nem bentlakásos,
hanem a gyermekek nappali foglalkoztatását vállalja. Mi a neve ennek az
intézménynek?
Böjte Csaba és kollégái immár huszonkét éve segítenek nehéz sorsú gyermekeken, családokon. Körülbelül hány gyermeket nevel az alapítvány?
Milyen szerzetesrend tagja Böjte Csaba?

FehérVár
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Utazás

Vasmacska – 1. rész

2015. december 17.

Egy fehérvári lány szívének kalandjai Angliától Ausztráliáig és vissza, az óceán lágyan ringatózó habjain
Egy naiv tyúk naplója, aki mindent hátrahagyva lelépett, hogy a világ egzotikus tájain törjék ripityára a szívét
Kiszler Zsófia
Erősen haladok a harminc felé, és mint öntudatos felnőtt nő, büszkén elmondhatom magamról: kétség
kívül benőtt a fejem lágya. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az egész életem elfér egy hatalmas
rózsaszín, meg egy kisebb fehér bőröndben (és egy szintén rózsaszín táskában, ami kicsinek baromi nagy,
nagynak meg kicsi). Az egyéb személyes tárgyaim lakás híján az ország több pontján vannak elszállásolva,
gardróbban, a gerenda tetején(!), a raktárban és még a Jóisten tudja, hol. Nincs olyan elektromos eszköz
ezen a bolygón, amihez ne lenne a világ bármely pontján lévő konnektorral kompatibilis töltőm. Csak én
vagyok fordítva bekötve. Van háziállatom is, Pipike, az új-zélandi (plüss) kivimadár, aki fáradhatatlanul
velem tart mindenhová. Kedvenc kiegészítőm a cicafül hajpántom, ami szinte a testrészemmé vált, ezért
aztán délcegen viselem a Macska becenevet. Azt sajnos nem tudom, mit keresek, de azt igen, hogy eddig
mit találtam: élményeket. És a fajtám többi egyedét, akikről eddig azt hittem, nem is léteznek.

„Haza kell mennem. MUSZÁJ
hazamennem!”

Lopakodni is, és ezt a kabint is. Kicsi. Meg mintha olyan sok értelme
lett volna lopakodni! Titkolózni egy
hajón? Ráadásul ez nem is valami
négyezres monstrum kétezer főnyi
személyzettel, jó, ha tizedannyian
vagyunk. A titok fogalma itt még
megszületése előtt hamvába hal,
de azért mindenki vadul hiszi,
hogy majd ő megmutatja, mi az a
diszkréció! Róla ugyan nem fognak
beszélni a népek! Nyilván akkor se,
ha meglátják, hogy egy zöld takaró
társaságában kolbászol éjnek évadján pizsamában a hajó gyomrában.

nénikéjébe. Karácsonykor pedig
a Nagy Kreatív Karácsonyfatákoló-bajnokság keretében az egész
hajó rogyásig volt újrahasznosított
ásványvizes üvegekből meg Isten
tudja mikből kreált első osztályú
ünnepi hangulattal. A mi kis úszó
életünk persze nemcsak nappal,
hétvégén és ünnepnapokkor zajlik,
hanem huszonnégy órában, tengeren, kikötőben – vagy szárazdokkban. De főként éjjel. Kettő körül
elcsendesül a hajó alja. Látszólag
legalábbis, hiszen a Szerelemhajó
újabb epizódjának felvétele még

Fotók: Kiszler Zsófia

2015. május 20. Valahol a Földközi-tengeren, egy Odüsszeusz nevű
hajó gyomrában, az éjszaka kellős
közepén, a negyedik szerződésem
második hónapjánál, a kétségbeesés, a totális kimerültség és egy
teljesen értelmetlen szerelem remekül megépített kereszteződésénél.
Beosontam hozzá, meglepően kön�nyen. Ma nem felejtette el nyitva
hagyni az ajtaját, így szerencsére
nem kellett a „hogyan dörömböljünk észrevétlenül egy vasajtón”
kihívást sikerrel abszolválnom.
Senki sem látott meg, jól képzett
kommandós módjára lopakodtam a
kabinjához, a 1301-eshez. Utáltam.

Labirintusból labirintusba vezető
folyosók hálózzák be a második és
a harmadik emeletet. Mindegyik
ugyanolyan. Bárminemű felesleges
cicoma egyet jelent a tűzveszély rettegett fogalmával, így hát maradtak
a hideg acélfalak, az öt centi vastag
kabinajtók, a fényesre polírozott,
vajszínű műanyag a földön, és
a fejünk felett tekergőző csövek
tömkelege.
Azért persze akadnak kivételek. Tavaly halloweenkor egy szimpatikus
zombi őrizte a személyzeti lifteket,
stílusos szakadt lepedőjében. A
szeme pirosan világított, és bájosan
hörgött is. Úgy rám hozta a frászt,
mikor elmentem mellette, hogy
körülbelül három métert ugrottam
hátra helyből, mielőtt elküldtem a

csak akkor kezdődik! A színészgárda felvonul: lányok lopakodnak ki
a fiúktól, emeleteken át nyargalva
lábujjhegyen, remélve, hogy ők
lesznek a százból egy. Ez majd nem
ér úgy véget, ahogy az összes tengerészszerelem! Pedig dehogynem.
Ha a szerződésnek vége, a lamúrnak vége. Arrivederci! Szívszakadás, könnyzápor, függöny le. Lehet
lengetni zsebkendő híján az útlevelet meg a beszállókártyát a repülőtéren, szívünk szerelme ugyanis
jó eséllyel ugyanolyan forrón öleli
majd magához a feleségét otthon,
mint ahogy téged tegnapelőtt, mikor megfogadta, hogy minden nap
írni fog, amíg távol lesz. És te, mint
egy tizenhat éves bakfis, minden
szavát elhiszed, lelki szemeid előtt
látod szörfdeszkáján belovagolni az
ausztrál naplementébe, de persze
te is ott vagy, szorosan öleled –
csak nem látszol a deszkától.
De nem te vagy az egyedüli tiné-

dzser, hiszen itt mindenki tizenhat,
huszonegytől ötvenig. A bezártság,
az összezártság, a hatalmas távolság a mélyhűtött, már-már irreális,
zavaros álomnak tűnő otthoni
élettől minden apró rezgést földrengéssé erősít fel. És abban a pár
órában legalább két szerep a régi. A
fiúk udvarolnak, a lányok hagyják,
hajnalban pedig a sok hamupipőke
kereket old a kivilágított folyosókon át a saját kabinjába. Hát, én is
ezt a menetrendet követtem. Hónapokon át. Nem vagyok normális.
Végre ott voltam nála, sikeresen behatoltam az erődítményébe. Mélyen
aludt. Az ágya mellé térdeltem, finoman megérintettem a homlokát. Még
mindig nem ébredt fel. Az arcommal
végigsimítottam a karját egészen
a válláig, hogy hosszú percekig
tapadhassak a bőre minden egyes
négyzetcentiméterére, hogy minél
mélyebben szívhassam be az illatát.
Aztán soha nem látom többé.

A Fehérvár Televízió műsora 2015. december 19-től december 25-ig
Minden hétköznap: Híradó 1-kor!

K Ö Z É L E T - K U LT Ú R A - S P O R T - S Z Ó R A K O Z Á S

2015. 12. 19. SZOMBAT
00:00 Képes hírek – benne minden
egész órakor a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:25 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:25 Bajnokok városa – ism.
10:55 Fehérvári beszélgetések – ism.
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kalamár Renáta
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Leffelholcz
Marietta. Vendég:
Gönczi Gábor
11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Pruteanu Oszkár Paul
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:05 Köztér – ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Mátyás Mónika
14:05 Napi színes – ismétlés
14:10 Kincsesláda – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Dr. Móré Attila
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Újrakezdés – olasz sorozat
117-118. rész (12)
16:30 Fehérvár AV19 –
Vienna Capitals
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Havlik
Szabolcs, Havlikné Gyulai
Eleonóra, Keresztes Nóra
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Épí-Tech Magazin
19:50 Miami Vice – amerikai
bűnügyi filmsorozat (12)
22:30 FehérVászon –
filmes magazin

23:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:20 Képes hírek

2015. 12. 20. VASárnAp
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:20 Képes hírek – benne minden
egész órakor a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Havlik
Szabolcs, Havlikné Gyulai
Eleonóra, Keresztes Nóra
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kalamár Renáta
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Pruteanu Oszkár Paul
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
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: Vakler Lajos.
Vendég: Mátyás Mónika
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Újrakezdés – olasz sorozat
119-120. rész (12)
16:30 Balatoni barangolások
– ismeretterjesztő
film 12. rész
17:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
17:30 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kovács Gergő
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Orka gála
Szinkronúszó
Karácsonyi Gála

21:50 Napi színes – ismétlés
21:10 Nyíregyházi KK – TLI Alba
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
Fehérvár kosárlabdamérkőzés közvetítése felvételről 22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
22:30 FehérVászon – ismétlés
23:00 A hét hírei – ismétlés
2015. 12. 22. Kedd
23:20 Képes hírek

2015. 21. 21. 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 Épí-tech – 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
14:50 Fehérvár AV19
– Graz99ers
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Kovács Gergő
17:00 Épí-tech – ismétlés
17:30 Köztér – ismétlés
17:50 Szeretetposta
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Trommelné Rusz Rita
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek
20:20 Orka Gála: Szinkronúszó
Karácsonyi Gála
közvetítése felvételről

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
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:
Trommlerné Rusz Rita
17:00 Agrárinfó – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Szeretetposta
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Honty Katalin I. rész
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 Székesfehérvári virtuózok
21:50 Napi színes
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2015. 12. 23. 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! – ism.
10:45 Paletta – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV archívumából
11:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
14:30 Fehérvár hangja 2015
– döntő ( ismétlés)
közvetítés felvételről a
Vörösmarty Színházból
16:30 Fehérvári beszélgetések – ism.
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Honty Katalin I. rész
17:00 Paletta – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Szeretetposta
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Honty Katalin II. rész
18:30 A Fehérvár TV archívumából
Benne: Filmlevél a hitről,
Fiatalok a karácsonyról
19:00 Hírek
19:05 Híradó visszatekintő
– 2015 január
19:45 Sportpercek visszatekintő
– 2015 január
20:00 Paletta visszatekintő
– 2015 január
20:15 Hírek
20:20 A szeretet dicsérete –
jótékonysági est I. rész
21:10 Szeretetposta – ismétlés
21:15 A kegyelem ideje – I. rész
21:35 A Vox Mirabilis Kamarakórus
karácsonyi koncertje
22:40 Hírek – ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2015. 12. 24. CSüTörTöK
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 A szeretet dicsérete
– jótékonysági est I.
rész – ismétlés

10:50 Borka és a varázsruha
– animációs rövidfilm
gyerekeknek
11:05 Kincsesláda – ünnepi
műsor a Városház térről
11:15 A Fehérvár TV archívumából
– betlehemes műsor
a Kossuth iskolában
az 1990-es évekből
11:40 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
13:00 Fehérvári beszélgetések –
válogatás a 2015-ös esztendő
emlékezetes pillanataiból
15:00 A Vox Mirabilis Kamarakórus
karácsonyi koncertje
16:05 Kincsesláda – a
székesfehérvári gyerekek
karácsonyváró műsora
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Honty Katalin II. rész
17:00 A szeretet dicsérete –
jótékonysági est I. rész – ism.
17:50 Szeretetposta
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Dienes Ottó
18:30 Karácsony a Boka
és a Klikk-kel
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Hírek
19:05 Híradó visszatekintő
– 2015 február
19:45 Sportpercek visszatekintő
– 2015 február
20:00 Paletta visszatekintő
– 2015 február
20:15 Hírek
20:20 Ünnepi beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Spányi
Antal megyés püspök
20:50 Polgármesteri köszöntő
20:55 Szeretetposta – ismétlés
21:00 Fehérvár AV19 – MAC
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
22:40 A szeretet dicsérete
– jótékonysági est
II. rész – ismétlés

23:45 Szeretetposta
00:00 Éjféli mise – élő
közvetítés a bazilikából
01:20 Képes hírek

2015. 12. 25. pénTeK
01:20 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
10:00 Hírek - ismétlés
10:05 A szeretet dicsérete –
jótékonysági est II. rész – ism.
11:15 A Fehérvár TV archívumából
– A kegyelem ideje II. rész
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Fehérvári beszélgetések
– válogatás a 2015-ös
esztendő emlékezetes
pillanataiból
15:00 Orka Gála – ismétlés
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Dienes Ottó
17:00 Karácsony a Boka és a
Klikk-kel – ismétlés
17:30 A Fehérvár TV archívumából
– A kegyelem ideje III. rész
17:50 Szeretetposta
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Rónai László
18:30 A Fehérvár TV archívumából
– válogatás a 1990-es
évek archívumából
19:00 Hírek
19:05 Híradó visszatekintő
– 2015 március
19:45 Sportpercek visszatekintő
– 2015 március
20:00 Paletta visszatekintő
– 2015 március
20:15 Hírek
20:20 Ünnepi beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi Viktória.
Vendég: Cser-Palkovics
András polgármester
20:20 Karácsony a Táncházban
21:20 A Vox Mirabilis Kamarakórus
karácsonyi koncertje
22:25 Hírek – ismétlés
22:30 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: december 21. 20:20 Orka Gála: Szinkronúszó Karácsonyi Gála közvetítése felvételről

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
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

Forint
ció
betéti akció

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

Zafír 3,50% EBKM
BKM 3,50%

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

Gyémánt 2,00%
0% EBKM 2,00%

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

f

www.sopronbank.hu

Irodák:
• Honvéd u. 1. szám alatti irodaépületben
irodahelyiségek;
Üzlethelyiség, raktár:
• József Attila kollégiumnál (Hosszúsétatér
felől) 68 m 2-es használaton kívüli
hőközpont;
• Palotavárosban, a Kelemen Béla utcában,
a piacnál (89 m 2), és a Bátky Zsigmond
utcában (148 m 2) használaton kívüli
hőközpont;
• Mura u. 2. szám alatt 168 m 2 fedett terület.
Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek
értékbecslését.
Érdeklődés:
SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1. szám alatti
ügyfélszolgálatán

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%.

Parkolóhelyek, garázsok:
• Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt
udvarban parkolóhelyek;
• Mura u. 2. szám alatti telephelyen 1 db
15 m 2 garázs;

A tájékoztatás nem teljes körű, a hirdetés
nem minősül nyilvános ajánlattételnek. A
betéti szerződés további szerződési feltételeit 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 honlapunkon (www. sopronbank.hu) és bankﬁókjainkban tájékozódhat!

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre
egyeztetett időpontban történhet.
Telefon:
e-mail:

22/541-307
info@szepho.hu;
ingatlankezeles@szepho.hu
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Somos Zoltán, Németh Zoltán

Sok adatot végigböngészhet, aki
egy kosármeccs után megkapja
a hivatalos statisztikát. Ebben
a sportágban tényleg majdnem
minden lefordítható a számok
nyelvére, még ha minden fontos
tényezőről nem is árulkodnak a
különböző rubrikák. Hogy valaki
küzdött-e teljes szívvel, esetleg
megoldotta-e nem annyira látványos taktikai feladatát, az nem
olvasható ki a számtengerből, de
a játék képére igenis lehet következtetni abból, amit a statisztikai
lapon látunk.
Az Alba Fehérvár korábbi mérkőzésein például rengeteg triplakísérlet árulkodott róla, hogy akár
első szándékból is tüzelnek a
fehérváriak. Hogy ez a harcmodor eredményes legyen, ahhoz
persze jól is kell célozni. Sokszor
érezte azt a közönség, célravezetőbb lenne kicsit türelmesen,
helyzetig játszva kosarazni, még
akkor is, ha a jelenlegi fehérvári
játékoskeret alkalmasnak tűnik
minden szituációban a párharcokat keresni, azokat fizikális
alapon megnyerni.
A Falco ellen aztán „megtelt” az
a rovat a statisztikában, amely a
leginkább árulkodik a kollektivi-

Fotó: Kiss László

Több mint kétszáz pont, látványos kosarak,
jó csapatjáték – az Alba–Falco-meccs igazán
kiszolgálta a közönséget. A szurkolók elégedettsége persze a győzelem miatt teljes. A
szezonzárásra készülő Alba két vereség után
tudott ismét rangadót nyerni.

Palánk alatt, a mezőny fölött: Myles huszonöt
pontig jutott a Falco ellen

persze a remek dobóformával (tizenhárom tripla) és a megszokott
látványelemekkel, zsákolásokkal,
már alkalmas arra, hogy ismét
merész álmokat szövögessen a
Szolnok és Paks elleni vereségtől
elbizonytalanodó szurkoló. „Most
játszottunk legjobban a szezonban”
– ismerte el Dzunics Braniszlav
vezetőedző is, aki szerint már a
legelején irányt szabott a meccsnek az Alba. Szó se róla, szünetig
hatvanhárom pontot termeltek
Mylesék, és volt pillanat, amikor
hetvenöt százalékkal céloztak
mezőnyből, ami brutális mutató. A vége pedig 120-84-es sima
győzelem lett.
Hogy megismételhető-e ez a
hatékonyság, majd kiderül. De
gyanítható, nem mindig fog négy
dobásból három beesni, és akkor
megint jól jöhetnek a fizikai
képességek. Év vége felé ugyan
fáradni szoktak a sportolók, de
nincs olyan sok meccs még a csapat mögött, hogy a táblázat hátsó
régióiban helyezkedő Nyíregyháza otthonában szombaton ne
tudnák ismét odatenni magukat a
játékosok. Ezzel a meccsel zárul
az év, de a hazai közönségtől már
elbúcsúzott az Alba. Reméljük,
jövőre ott folytatják a fiúk, ahol a
Falco ellen abbahagyták!

A látottak alapján Ryan Pearson is beépült a
csapatba

tásról: huszonöt gólpasszt osztottak ki az Alba játékosai. Vagyis a
támadások nem kis részében volt,
aki tovább passzolta a labdát,
közvetlen helyzetbe hozva egy
társát. Ez a játék, kiegészülve

Karácsonyi jótékonyság
ajándéktárgyakkal lepték meg
az Alba kosarasai és az akcióhoz
szintén csatlakozó Fehérvár KC
kézis lányai.
„Büszke vagyok a két klub sportolóira, ugyanis ők nemcsak, hogy
aktívan részt vettek a rendezvényen, de anyagilag is támogatták az
ajándékozást. Rengeteg gyümölcsöt,
édességet és más élelmiszert vásároltak közösen, öröm volt látni, hogy az
itt lévő rengeteg mosolygós gyermek
a sportereklyék mellett számos más
ajándékkal a kezében térhetett haza.”
– árulta el Balássi Imre, a Köfém
SC és az Alba Regia SC elnöke.

Fotó: Simon Erika

A TLI-Alba Fehérvár kosárlabda-csapatánál régi hagyomány,
hogy karácsony előtt Székesfehérvár önkormányzatával
közösen ajándékokkal segíti a
Szegényeket Támogató Egyesület által pártfogolt nehéz sorsú
fehérvári családokat. A kiváló
hangulatú ajándékosztás idén
sem maradt el: a Vodafone Sportcsarnokba érkező családok tartós
élelmiszerekből és az ünnephez
kapcsolódó finomságokból összeállított csomagokat vehettek át,
míg a gyermekeket édességekkel
és a két csapathoz kapcsolódó

Fotók: Kiss László

Amikor nemcsak dob, de passzol is a csapat

Kézilabdás lányok és kosaras fiúk az adományozók között

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
SZÉKESFEHÉRVÁR, SÖRHÁZ TÉR 3.
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A többi napon az ügyfélfogadás változatlan!
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Németh Zoltán
Felnőttkorba lépett az esztendő utolsó havának
egyik leglátványosabb fehérvári sporteseménye, az Orka SE hagyományos szinkronúszó
gálája. A tizennyolcadik alkalommal megrendezett gála idén is megtöltötte a Csitáry G. Emil
uszoda lelátóit. A fehérvári szinkronúszók egy
munkával teli, de eredményes évet zártak a
népes közönség előtt.

Az idei szinkronúszó gálán az
Orka SE szinkronúszói huszonegy kűrrel lepték meg a fehérvári
uszodába kilátogató érdeklődőket.
A repertoárban helyet kaptak az
idei esztendő versenykűrjei, de a
lányok bemutattak részleteket a
jövő évi megmérettetésekre készülő
programokból is. Ezek mellett
természetesen akadtak külön erre
az alkalomra összeállított karácsonyi kűrök is, melyekkel egy remek
eredményeket hozó esztendőtől
köszöntek el a klub versenyzői.
„Nagyon sok versenyzőnk esett át
az idén korosztályváltáson, de ezzel
együtt is hoztuk az úgymond kötelező,
magunktól elvárt eredményeket. De
úgy érzem, a 2016-os év még nagyobb sikereket tartogat számunkra!
Nagyon remélem, hogy ismét egy
sikeres nemzetközi versenyt rendezünk

A tizennyolcadik Orka Gála utolsó kűrjében hagyományosan minden szinkronúszó a medencébe csobbant egy gyertyafényes bemutató erejéig

Fehérváron, mely – most már bizton
állíthatom – Magyarország egyik
legnépesebb mezőnyű megmérettetése,
sok külföldi résztvevőt felvonultatva.
Emellett pedig szeretném, ha az országos bajnokságokon is a dobogó tetejére
állhatnának a lányok.” – árulta el
várakozásait Molnár Andrea, az
Orka SE vezetőedzője.

Az orkás lányok külön erre a gálára összeállított kűrjükkel megidézték a nyár vicces pillanatait is

Fotók: Kiss László

A látványos technikai elemeknek is köszönhetően a fehérvári egyesület szép eredményeket ért
el az országos versenyeken, a vezetőedző szerint a jövő év még szebb sikereket hozhat

Az utánpótlás is biztosított az Orka SE-nél: a karácsonyi gálán a legkisebbek is megmutatták tudásukat

Az utánpótlás is biztosított az Orka SE-nél: a karácsonyi gálán a legkisebbek is megmutatták tudásukat
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Négy sorral a rájátszásért

Kaiser Tamás
Összességében jól jött ki a Red Bull Salzburg
elleni páros meccsből a Fehérvár AV 19. A
Volán előbb itthon nyert rendes játékidőben,
idegenben pedig csak hosszabbítás után kapott
ki, így négy ponttal zárta a címvédő elleni odaés visszavágót.

Ami talán a legfontosabb a Volán életében, hogy egyre inkább
csökken annak a listának a hossza,
melyen a sérültek nevei szerepelnek. Az elmúlt hétvégén visszatért
a csapatba az áprilisban megsérült
Bartalis István, de ismét játékra
jelentkezett Andrew Sarauer is.
Utóbbi ráadásul góllal vette ki a
részét a szombati 4-3-as Salzburg
elleni sikerből.
A sorsolás szeszélye folytán három
nappal később ismét összecsapott a
Fehérvár és a Red Bull. Ezúttal is 4-3
lett a vége, igaz, fordított előjellel, és
csak hosszabbítás után. Salzburgban már ott lehetett a december

elején bejelentett francia válogatott
hátvéd, Antonin Manavian, aki góllal mutatkozott be a Fehérvárban.
Így a címvédő ellen két meccsen
négy pontot gyűjtött a Volán, ami
összességében jó eredmény. Rob
Pallin csapata így tovább őrzi esélyét, hogy a negyvennégy meccses
alapszakasz végén a biztos rájátszást érő első hat pozíció valamelyikén találja magát.
A vezetőedző szerint a csapat jó
úton halad célja felé, ami annak
is betudható, hogy a gárda egyre
kiegyensúlyozottabb játékra képes.
Ez köszönhető annak is, hogy végre
négy teljes sorral tud kiállni a Volán: „A sérülésből visszatérő játékosok
teljesítménye folyamatosan javul, bár
ez nem megy egyik napról a másikra,
időt igényel. Ez a harmadik meccsük.
Az első nem volt jó, a második már
kicsit jobb volt, kedden pedig egyértelműen az eddigi legjobbjukat nyújtották.
Nagyon keményen küzdöttünk, négy
sorral játszhattunk, ez is régen fordult

2015. december 17.

Pallin a klub honlapjának a keddi
találkozót követően.
A Volán jelenleg még „csak” nyolcadik az EBEL tabelláján, de csak öt
pont a hátránya a hatodik Bolzanóval
szemben. A dobogó már kicsit mes�szebb, tíz pontnyi távolságra van. A
hétvégén két hazai meccs vár Kógerékre: pénteken a közvetlen rivális,
a hetedik Vienna Capitals érkezik
Székesfehérvárra, majd szombaton a
jelenleg utolsó előtti, tehát egyértelműen verhető Graz vendégeskedik
az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokban. Az ukázt tehát ki lehet adni:
győzelemre és előzésre fel!

Menetel az U20-as válogatott
Háromból hármat nyert a divízió II/A
világbajnokságon az öt fehérvári
játékossal felálló magyar válogatott. A
Szaller Márkot, Vokla Rolandot, Mazzag
Dánielt, Szita Donátot és Vizi Dánielt
soraiban tudó nemzeti csapat előbb
Dél-Koreát verte 8-2-re a Litvániában
zajló seregszemlén, majd a vártnál
nehezebben, 7-5-re győzött Hollandia
ellen. Az Észtország elleni, szerda délelőtti meccsen pedig parádéztak a mieink: 6-0-ra győztek, és három játéknap
után magabiztosan vezetik a mezőnyt. A
folytatásban előbb pénteken Horvátország, majd szombaton a házigazda
Litvánia vár a válogatottra.

Fotó: Kiss László
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Rajna Miklós az év jégkorongozója

Rob Pallin tekintete ugyan még szigorú, de
ha minden így megy tovább, az alapszakasz
végén lesz minek örülnie

A Magyar Jégkorong Szövetség közzétette az idei esztendő legjobbjait tartalmazó
listát. Az év férfi jégkorongozója a Fehérvár AV 19 kapusa, Rajna Miklós lett. A válogatott hálóőr nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 2016-ban, története során másodszor
A csoportos világbajnokságon szerepelhet a válogatott, de az EBEL-ben is stabil
teljesítményt nyújt hétről hétre. Rajna először nyerte el a díjat.

elő velünk. Ha így játszunk a folytatásban is, akkor bejutunk a legjobb hat
közé. Még van tizenhárom meccs, minden harmadban versenyképesnek kell
lennünk ezután is.” – nyilatkozta Rob

Öttusában jól állunk
Somos Zoltán
Évzárót tartottak mindkét székesfehérvári öttusaszakosztálynál. Ahogy megszokhattuk, a Volán
Fehérvár és az Alba Öttusa is büszkélkedhet felnőtt
és korosztályos sikerekkel, és nem elhanyagolható,
hogy több száz gyermek ismerkedik a sporttal az
öttusabázisokon.

példaértékűnek nevezte az idei év
termését. Nem elhanyagolható, sőt a
sikerek kulcsmomentuma az a tény,
hogy a Volán rendelkezik az egyik
legerősebb utánpótlásbázissal. Csáder
Dezső klubelnök szerint ez legalább
olyan fontos, mint a felnőtt sikerek:
„Természetesen a mi esetünkben is nagy
jelentőséggel bírnak a felnőtt hazai és
nemzetközi versenyek, de legalább ilyen
fontos számunkra az utánpótlás-nevelés
kérdése is. Büszkén mondhatom, hogy
Székesfehérvárról illetve vonzáskörzetéből több száz gyermeket nevelünk a sportolásra és az egészséges életmódra. Ezen

Fotó: Samu Miklós

Az Alba Volán SC évzáróján az egyesület világversenyeken kiemelkedően
szereplői sportolóit köszöntötték. Az
ötvenöt éves klub öttusázói évtizedek
óta szállítják a sikereket, 2015-ben
is hazai és nemzetközi versenyeken

elért győzelmek, érmes helyezések
fémjelezték a Volánnál zajló szakmai
munkát. Kovács Sarolta személyében
biztos olimpiai kvótás versenyzője
is van a szakosztálynak, és Vörös
Zsuzsanna szerint jelenlegi formája
alapján erre mindene esélye megvan
Demeter Bencének is. A korábbi
olimpiai bajnok szakosztály-igazgató
kiemelte Málits István és Harangozó
Bence bravúros teljesítményét is, akik
az angliai Bath-ban Európa-bajnoki
ezüstérmet szereztek váltóban.
Az utánpótlás-neveléssel kapcsolatban
Vörös Zsuzsanna kiemelkedőnek és

A Volán kiválóságai: Demeter Gergely, Kovács Sarolta, Demeter Bence, Harangozó Bence, Málits István

kívül mindenképpen ki kell emelnem az új
lovarda megépülését, amely még nagyobb
lehetőségeket nyitott meg az öttusaszakosztály számára. Bízom benne, hogy ilyen
eredményességgel dolgoznak a következő
évben is edzőink, felnőtt és utánpótlás
sportolóink.” – mondta Csáder Dezső.
Szintén elhangzott, hogy idei döntés
alapján 2017-ben junior világbajnokságot rendezhet Fehérvár, vagyis folytatódik a rangos nemzetközi öttusaversenyek fehérvári hagyománya.
Szintén van mire büszkének lenni a
másik fehérvári egyesületnél. Az Alba
Öttusa SE ünnepélyes keretek között
köszöntötte idén szépen fejlődő tehetségeit és a képességüket már nagy,
nemzetközi versenyen is megmutató
sportolóit. Komlódy Zsolt klubvezető
emlékeztetett rá: egy évvel korábban
célul tűzték ki az olimpiai kvóta
megszerzését. Ez még nem sikerült,
de Alekszejev Tamarának esélye
van rá, hogy ranglistás helyezésével
kvalifikáljon. A másik cél viszont
maradéktalanul megvalósult: nemzetközi szinten is előrébb lépett az Alba
Öttusa. Tamara csapatban világbajnoki bronzérmes lett (Kovács Sarolta és
Földházi Zsófia volt a válogatott tagja
még), Ormándi Rebeka és Palkovics
Karolina pedig váltóban aranyérmet
szerzett a junior Európa-bajnokságon
és harmadik lett a vb-n. A junior
világbajnokságon Strobl Krisztián
volt a bronzérmes magyar férfi váltó
tagja, és szintén megmutatta magát
világversenyen Kiss Virág valamint
Varga Eszter.
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Utolsó gól és győzelem a Sóstói Stadionban
Somos Zoltán

A Paks elleni 1-0-s győzelemmel nemcsak a szezontól búcsúzott el a Vidi és a szurkolótábor. A
pocsék idényrajt után a dobogóig felkapaszkodó piros-kékek utolsó meccsüket játszották a Sóstói
Stadionban, amit lebontanak, hogy 2017-re vadonatúj épüljön a helyén.

Németh Zoltán

Ő még mindig csak tíz
Tudor – Csizmadia, Koller, Kuttor,
Horváth – Bozics (Bartyik), Schwarcz,
Farkas, Alumona (Disztl D.) – Sitku,
Györök (Vincze).
Alig tíz esztendeje, 2005. augusztus
21-én ezzel a csapattal nyert 3-0-ra a
Videoton a Honvéd ellen, a gólokat
Bozics, Disztl és Farkas szerezték. Hogy
miért olyan emlékezetes ez a bajnoki?
Nos, ezzel a meccsel avatták fel a Sóstói
Stadion akkor még vadonatúj, napjaink-

ra azonban bontásra ítélt főlelátóját.
Megmondom őszintén, sajnálom a stadionon belül a főlelátó elbontását. Egyrészt
érzek némi felesleges pazarlást abban,
hogy egy tízéves, több milliárd forintba
kerülő főlelátót csonkig bontanak, majd
újraépítenek. Persze a tíz évvel ezelőtti
„imidzs” nem fér bele a mai tervekbe, de
azért nekem egy kicsit szúrja a szemem,
na...
A másik, ami miatt sajnálom ezt a bizonyos főlelátót, az a tíz év, mely egyértelműen a „hogyan emelkedett a pokolból a
mennybe a fehérvári labdarúgás” című
eposzról szólt. És a stadion eme része –
kis képzavarral élve – az első sorból élte
meg, hogy újra felragyog az ég.
Rövid, de nagy idők nagy tanúja volt.
Isten veled!

Nem fiatal, de még mindig szép: ilyen panorámával búcsúzott az 1967-ben átadott stadion

Somos Zoltán

Újjászületés
A stadion lelke a néző, aki benne
van. Ha innen nézzük, a Sóstói Stadionba már csak hálni járt a lélek.
És mégis… Ha egyszer mindenki
összegyűlne, aki valami soha nem
feledhető, személyes és gyönyörű
emléket őriz a mi hazai pályánkról,
hát újra olyan szűkösek lennének
a betonlelátók, mint a Real Madrid
látogatása idején.
Betonkaréj. Hamarosan értelmezhetetlen, szótárunkból kikopó kifejezés
lesz, hiszen már a kevésbé modern
arénákban is műanyag székekről

nézi a focit a nagyérdemű. Vajon
hányan értik majd, ha elmesélem,
annak idején két félidő között mi is
térfelet cseréltünk, és mindig, mindig
az ellenfél kapuja mögül néztük a
meccset, mert oda fogja rúgni a gólt
a Vidi. A betonteknőben nyaktörő
mutatvány volt ugrálni a sorok
között, de senkinek nem hiányzott a
komfort. Legfeljebb a hely, amikor
egymást taszigálva szorongtunk az
UEFA-menetelés alatt.
Ami előtt tíz évvel voltam először
Sóstón. Óvodából vitt apu, a tesóval
együtt, és még emlékszem, az egyik
első alkalommal hogy sírtam, amiért a
Csepel egy Csordás nevű játékos góljával legyőzte a Vidit. 1975-ben. Apu,
tesó, Sóstó: megöregedtünk mind.
De legalább egyikünk újjászületik, az
is valami...

Az ultrák hatalmas, a régi szép időket felidéző transzparenssel köszöntek el kedvenc pályájuktól

Ezúttal legális volt a tűzijáték, mint a búcsúceremónia része a mérkőzés után

Vakler Lajos

Fotók: Simon Erika

Novemberi emlék

A Vidi tudta kötelességét: zsinórban nyolcadszor győzött a Sóstón, méltóvá téve a búcsút a
helyszínhez

Hetvenhét novemberét írtuk.
Csodaszép késő őszi szombaton
léptünk pályára a tartalékcsapattal.
Olyan gárda volt a miénk, amely az
első osztályban egyedüliként csupa
ifjúsági játékosból állt. Félnivalónk
mégsem volt, hiszen a keret zöme
szerepelt Rákosi Gyula korosztályos
válogatottjaiban is. Önbizalomnak
sem voltunk híján, Szőke Miki bá’
irányításával 1976-ban magyar bajnokok lettünk. Az Újpest fénykorát
élte, Fazekassal, Törőcsikkel, Tóth
Andrással, de azért jutott néhány

kiváló spíler a fakóba is. A centerpálya mögötti első (összesen kettő
volt) salakpálya volt az otthonunk.
A pálya melletti jegenyefák mögött
pedig még ott hullámzott a Sóstó a
maga valójában, s a vízen ott ringott
a csónak is a szákkal, hogy Miki, a
szertáros egy-egy rossz felszabadítást
követően kihalássza a labdát. Tudják,
azt a kocka alakút.
A meccsünkön egyébként négyezer(!)
néző szurkolt. Nyertünk 3:1-re. Majd
gyors zuhany után, még az első
félidő végén felmentünk a rozoga
betonlelátóra. Megdöbbentünk.
Húszezer ember őrjöngött, és megláttuk a kicsi, kopott eredményjelzőn:
Videoton–Újpesti Dózsa: 6–0. Tieber
(3), Burcsa, Szabó, Kovács J. Ugyan
6:4 lett a vége, de ezt a napot soha,
de soha nem felejti el egyikőnk sem.
Egyszer volt, igaz volt...
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