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Évértékelő beszélgetés Cser-Palkovics Andrással

Látrányi Viktória

Mozgalmas volt az idei év. Melyek
voltak a legjelentősebb pillanatok a város
életében?
Minden itt élő vágya egy erős Székesfehérvár. Egy biztonságos város. Ezért
a célért dolgoztunk és teszünk a jövőben is. A 2015-ös év eseményekben
és eredményekben egyaránt bővelkedett. Emellett persze, mint minden
nagyvárosban, voltak és sajnos még
2016-ban is lesznek problémák. Ha a
mérföldköveket kellene megemlíteni,
az egyik legfontosabb kérdés a 2013
előtt indult uniós ciklus lezárása
volt. Ide tartozott a sóstói kerékpárút
fejlesztése, a Várkörút vagy például a
Brunszvik óvoda felújítása. Fontos a
következő uniós ciklusra való felkészülés is. A város számára több mint
17 milliárd forintos keret áll rendelkezésre. Ez meghatározza majd a következő években a fejlesztési irányvonalat. Az ezzel kapcsolatos tervezetet a

Fotó: Simon Erika

Zsúfolt, hosszú volt az idei esztendő, mégis úgy
tűnik, mintha elrepült volna. Egy nagyváros
életében pedig rengeteg minden történik egy
év alatt. A 2015-ös esztendő Székesfehérváron
eredményekben és eseményekben is gazdag volt.
A történéseket Cser-Palkovics András polgármesterrel vettük górcső alá.

Cser-Palkovics András a Fehérvár Televízió
vendége lesz december 25-én. Az Ünnepi beszélgetések című műsorban teljes egészében
megtekinthetik a polgármester évértékelőjét.

közgyűlés egyhangú döntéssel fogadta el. Ennek első pályázatait már 2016
januárjában beadhatjuk, így például
megkezdődhet a Ligetsor felújítása.
Mérföldkő volt a Modern városok
program. A rendszerváltás óta nem
volt olyan program, ami a vidéki
nagyvárosokat összefogva elismeri
azt a kiemelt szerepet, amit a megyei
jogú városok az ország életében be-

töltenek. A program 2020-ig fogalmaz
meg fejlesztéseket, s összességében
minden területet érint. Fontos kérdés,
hogy eldőljön, hol van lehetőség
uniós források bevonására, hol lesz
nemzeti forrás és hol szükséges az,
hogy a város állja a költségeket.
Az oktatás terén is óriási változások
történtek.
Az idei év egyik legnagyobb eredménye a felsőoktatás megerősítése. Az
Óbudai Egyetem létrehozta az Alba
Regia egyetemi kart itt Székesfehérváron, 2016 szeptemberétől pedig bővíti
azoknak a szakoknak a számát, amit
itt oktatnak. Sportnyelven szólva egy
nagyot is igazoltunk, hiszen az ország
legpiacképesebb diplomáját adó
felsőoktatási intézménye, a Budapesti
Corvinus Egyetem is létrehoz egy
campust Fehérváron. Ez egyben 2016
legnagyobb kihívása is. Fontos, hogy
meg tudjuk szólítani a fiatalokat, hogy
éljenek is ezzel a lehetőséggel. Ehhez
nyilván kell egy nagyon jó ösztöndíjprogram, amit januárban meghirdetünk. Kellenek infrastrukturális
fejlesztések. Kell az, hogy a duális
képzésben legyenek olyan vállalatok,
partnerek, akik ebben támogatást
nyújtanak. De ez az útnak az eleje.
Fontos, hogy a fiatalok számára közösségi tereket is biztosítsuk. Terveink

között szerepel a Petőfi mozi felújítása, ami az egyetemisták találkozási
helye, egy egyetemi klub lehet.
Mi a legjelentősebb feladat a jövő évben?
A sport és a kultúra az a két nagy
terület, amitől fehérváriként büszkék vagyunk a közös otthonunkra.
Jellemzően ezeket az önkormányzat
finanszírozza, mi pedig nem tudjuk
ezt másból megtenni, mint a különböző állami támogatásokból, pályázati
forrásokból és az adósságkonszolidáció révén felszabaduló forrásainkból
és a gazdaság szereplőinek teljesítményéből. Ezért nem titkolt célunk
az is, hogy továbbra is dolgozzunk a
helyi gazdaság erősítésén. A Modern
városok program és az Európai Unió
biztosította források felhasználásban
jelentősen előre kell lépni. A felsőoktatásban meg kell tudni szólítani a
fiatalokat. Az Ybl- és a Saára-programot folytatni kell. A legfontosabb
dolog a jövő évben is a közösségépítés. Látni kell, hogy százezren nemcsak éldegélünk itt egymás mellett a
városban: együtt erősebbek vagyunk,
összefogással könnyebb mindent
elérni! Közös a felelősségünk, hogy
a város egésze fejlődni és erősödni
tudjon és előrébb léphessünk. Szép
év volt a 2015-ös esztendő, és az új év
is kihívásokban gazdag lesz.

Térj vissza, Európa!
„Térjetek meg hozzám, így szól a Seregek Ura,
és én is hozzátok térek!” (Zak 1,3)

A szívünk mélyén érezzük, ez a karácsony más. A fények ragyognak,
az ajándékok sorakoznak, s még
mindig sokaknak jutnak finom
falatok az asztalukra. De valami
összetört. A sebezhetetlenségünk, a
legyőzhetetlenségünk mítosza odaveszett. Jönnek emberek, új rendet,
új szokásokat követelnek. S Európa
enged, újra enged…
Miért? Miért léphetnek fel mások
ilyen határozottan, s mi miért hátrálunk ilyen szánalmasan? – Mert a
valódi, élő hitünk odaveszett! Pedig
minden cselekedetünket, minden
megnyilvánulásunkat a bizalom
határozza meg! – Ha a pénzben
hiszel, s a láthatatlant tagadod,
a pénzed öl ki belőled minden
tartást, minden ellenálló-képességet. Ha a testi jólét, a kényelem és
a siker a legfőbb érték – ebbe pusztulunk bele. S ma Európában egy
a legfontosabb, hogy jól érezzem
magam! ÉN – csupa nagybetűvel…
De mi lesz azzal, akitől mindenemet kaptam? S mi lesz azokkal,
akikért kaptam, amit átvehettem?
A család, az idős, a gyermek, a
szegény, a magányos, az elnyomott,
a fogyatékkal élő – nem értük
kaptuk, amink van? Fehérvári
szószéken prédikált, aki gyönyörű
versbe öntötte: „Azért van seb,
hogy bekösse kezed.” (Bódás János:
Ki van jelölve a helyed).

S vajon akit az első karácsonyon
kaptunk, nem páratlan? – El lehet
hagyni azt, aki minden gazdagságát hátrahagyva föláldozta magát
helyettünk? El lehet felejteni, aki

minden gazdagságunkat, minden
tudásunkat és minden lehetőségünket köszönhetjük? A válasz: igen
– de a következmények tragikusak.
Amit vetettünk, le kell aratnunk…

most is közbenjár érettünk? Meg
lehet vetni, le lehet becsülni, aki
végre – s egyedül – úgy is élt, ahogy
beszélt – szemben minden más
hithőssel, vallásalapítóval, politikussal, filozófussal vagy hétköznapi halandóval? Mellőzni lehet
a médiában, a tudományban, a
hétköznapi rohanásban azt, akinek

Térj vissza, Európa, térj vissza,
kedves Olvasó! Ha egy minimális
esélyt akarsz adni a saját jövődnek,
de egyben gyermekeidnek és unokáidnak is, akkor kiálts, kiáltsuk
együtt: Urunk, irgalmazz! Urunk,
irgalmazz nekünk ezen a karácsonyon! Önzésünk, bűneink teljesen
elborítottak, hitünk pislákol vagy

teljesen odaveszett, s döbbenten
nézzük, hogy mások mit képesek
megtenni, kiharcolni, elérni a hitükért s a hitük által… Pedig ők nem
a karácsonyi Fiúhoz ragaszkodnak!
Nem ismerik azt, akire egyszerre,
s mindörökre igaz: „Csodálatos
Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló
Atya, Békesség Fejedelme!” (Ézs
9,5) Igéjéből a legjobb tanácsokat
kaphatnánk, ereje által a legnehezebb helyzetben is volna remény,
isteni gondviselését nem pótolja
semmi, s az ő békessége minden
értelmet felülmúl. Hozzá kellene
visszatérni! Hozzá, aki nem taszít
el, akinek megdöbbentő a türelme
hozzánk, aki soha nem küld sem
szent, sem piszkos háborúkba, aki
nem elvenni, hanem adni tanít.
Nincs még egy ilyen ajándék, mint
a Karácsony Ajándéka! Borulj elé,
szólítsd meg, valld meg előtte bűneidet, fejezd ki imádatodat iránta,
mert ő valóban megérdemli!
Erős, agresszív hittel szemben csak
az alázatos hit lehet győzedelmes,
a fegyverek soha! Ma is munkál és
győzelemre viszi igazságát az advent
és a karácsony hamarosan visszatérő ura, hogy beteljesítse: „Aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és
aki megalázza magát, felmagasztaltatik.” (Mát 23,12) „Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig
kegyelmét adja!” (Jak 4,6)
Somogyi László
református lelkész

Van egy népi ének, amit advent és karácsony
idején énekeltek az emberek, talán még most is
van, aki énekli: „Szállást keres a szent család,
de senki nincs ki helyet ád…” Ez a mondat
kétezer éve és ma is ugyanolyan aktuális: vajon
be tudjuk-e fogadni, aki kopogtat, és hogyan
tudjuk jól fogadni a szállást keresőket? Van-e
helyünk a szent család számára? Kérdéseimmel
Spányi Antal megyés püspököt kerestem fel.

válasz:
A szent család befogadására
mindannyian fel vagyunk szólítva,
szívünkben és lelkünkben kopog
a szent család. Ha megsejtjük
Isten szeretetét, és megpróbálunk
erre a szeretetre megfelelő módon
válaszolni, akkor úgy gondolom, a
szent család befogadása széppé és
gazdaggá teszi az életünket, ahogy
adventünket, karácsonyunkat is.
Európába most olyan emberek tömegei
érkeznek, akik szintén szeretnék, ha
befogadnák őket. Azonban számtalan
érdekes reakciót látunk Európán belül
erre a befogadásra. Vannak például,
akik úgy gondolják, hogy a keresztény
jelképek sértik azokat, akiket befogadunk, ezért lépéseket tesznek annak
érdekében, hogy az Európában hajlékot
keresők ne is találkozzanak ezekkel a
jelképekkel. Ön szerint a kereszténység
lehet sértő bárki számára?

Én azt gondolom, hogy a kereszténység a szeretetnek a vallása.
Nemcsak hirdeti a szeretet, de a
szeretetnek számos formáját megmutatja. Amikor valaki eljön hozzám, és azt kéri, adjak neki szállást,
úgy gondolom, joggal várom el,
hogy ahhoz a napirendhez, azokhoz a szokásokhoz próbáljon meg
igazodni, amelyekben én élek vagy
a családom. Kell tehát egymáshoz
igazodnunk, és ennek az igazodásnak kölcsönösnek kell lennie.
Elgondolkodtató, hogyha valakit
annyira irritál egy kereszt jele vagy
egy szentnek az ábrázolása, annyira
irritál karácsony igazi üzenete, az
Isten szeretetének kinyilatkoztatása, hogy nem bírja ezt elviselni,
miközben magának követeli, hogy
papírok nélkül, határokat semmibe
véve közlekedhessen a világban –
amit én sem tehetek meg, és más
sem a civilizált világban – akkor el
kell gondolkodni a jószándék és a
kölcsönösség arányain. Megdöbbentő volt, hogy a vándorló migránsok a katolikus karitász szeretetszolgálat munkatársaitól nemcsak
a muszlim étkezésnek megfelelő
ételt nem fogadták el, de még a
tiszta vizet sem. Elgondolkodtató,
és némi aggodalomra is okot adó,
hogy mi lesz tíz-tizenöt év múlva
Európában.

Református ünnepi istentiszteleti rend
Széchenyi úti templom:
(csütörtök)
(péntek)
(péntek)
(péntek)
(szombat)
(szombat)
(szombat)
(vasárnap)
(vasárnap)
(csütörtök)
(péntek)

15:00
08:00
10:00
18:00
08:30
10:00
18:00
08:30
10:00
15:00
10:00

Szenteste délutáni istentisztelet
Karácsony I. napja, úrvacsorás istentisztelet
Karácsony I. napja, úrvacsorás istentisztelet
Esti istentisztelet legátus szolgálatával
Karácsony II. napja, istentisztelet
Karácsony II. napja, úrvacsorás istentisztelet
Esti istentisztelet legátus szolgálatával
Év utolsó vasárnapi istentisztelet
Év utolsó vasárnapi istentisztelet
Óévi hálaadó istentisztelet
Újévi istentisztelet

December 24.
(csütörtök) 15:00
karácsony
December 25.
(péntek) 09:00
December 26.
(szombat) 09:00
			
December 27.
(vasárnap) 09:00
December 31.
(csütörtök) 15:00
Január 1.
(péntek) 09:00

Szenteste délutáni istentisztelet és gyermek-

Fotó: Kiss László

Szállást keres a szent család

László-Takács Krisztina

December 24.
December 25.
December 25.
December 25.
December 26.
December 26.
December 26.
December 27.
December 27.
December 31.
Január 1.
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A közelmúltban a rengeteg életet
követelő merényletek egyre inkább
elültették az emberekben a félelmet, és
bizony keresztényként sem kön�nyű megtanulni nem félni. Egy más
problémákkal küzdő korban, de nem
olyan régen Szent II. János Pál pápa
megválasztásakor első megszólalásában arra szólította fel a tömegeket:
„Ne féljetek!” Ez a mondat sokaknak
még ma is visszhangzik a lelkében. Mit
meríthetünk ebből a krisztusi bátorításból ma?
A Bibliának ez egy nagyon fontos
üzenete: meg akar minket Krisztus
erősíteni a félelemmel, az aggoda-
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lommal, az elbizonytalanodással
szemben. Ő azt mondja, hogy a hit
elég erőt ad nekünk ahhoz, hogy
helyt tudjunk állni, ki tudjunk
tartani azok mellett az igazságok
mellett, amelyekre építettük az
európai kultúrát, a kereszténységet.
Ez olyan sok értéket teremtett az
életünkben, amit nem hagyhatunk
figyelmen kívül: iskolák, kórházak,
szeretetszolgálatok, az idősekkel,
betegekkel való törődést, és a szentek olyan szép példát mutatnak
ezeknek az erényeknek a hősies
gyakorlásában. Készen kell nekünk
is lennünk, hogy a hitünkről tanúságot tegyünk, mert ez az egyetlen
erőnk. Ha félünk, ha eltakarjuk
a keresztjeinket, ha nem merjük
megvallani a hitünket, akkor a
félelmünket magunk gerjesztjük,
és magunk fogjuk a saját életünk, a
saját történelmünk végét jelenteni.
Ha viszont tanúságot merünk tenni
a hitünk mellett, akkor ezzel egymást is erősítjük, és erőt mutatunk
fel: a szeretet erejét. Ha hiszünk a
szeretetben, a legnagyobb erőt képviseljük. Szent II. János Pál az ókeresztény időszakhoz hasonlította
a mai kort – akkor elég erős volt a
keresztények hite, hogy megmaradjon és egy kultúra épüljön belőle,
most rajtunk a sor, hogy tanúságot
tegyünk hitünkről.

Ezerháromszáz csillogó szempár!
Nem kell „brit tudósnak” lenni ahhoz, hogy
egy doboz térfogatát kiszámolva megállapítsuk: kilencezer köbcentiméteres hely pont
elég ahhoz, hogy új cipőnket biztonságosan
hazaszállíthassuk.

szív szeretetét próbáljuk elhelyezni
ezen a szűk helyen. Idén majdnem
ezerháromszáz doboz kürtölte szét
gazdag tartalmával: adni nagyszerű
dolog! Felemelő érzés volt látni,
hogy a megajándékozottak öröme

Azután bármily elegáns is a kis
tárolóeszközünk, a maga kilenc
literes űrtartalmával csak gonddá
válik. Ezen a helyzeten változtat
az a lehetőség, hogy már tizenkettedik alkalommal rendezhettük
meg a Cipősdoboz Akciót, melyet
hazánkban a Baptista Szeretetszolgálat szervez. Fehérváron az elmúlt
időszakban sokan, sokfelé szembesültünk azzal, hogy a haszontalannak gondolt dobozkák hirtelen
értelmet kapnak, sőt, térfogatuk
szinte összezsugorodik, mikor a

majd szétfeszítette a Cipősdoboz
Akció ajándékozóhelyeit. Így a szeretetetek ereje lett láthatóvá. Gyülekezetem nevében is szeretném
megköszönni mindazok munkáját,
akik a város más adományozó
lehetősége mellett a cipősdobozt
választották eszközként ismeretlen
szívek megvidámítására.
Áldott és szíveket felmelegítő karácsonyt kívánok mindenkinek!

Maroshegyi imaház:
Karácsony I. napja, úrvacsorás istentisztelet
Karácsony II. napja, istentisztelet legátus
szolgálatával
Év utolsó vasárnapi istentisztelet
Óévi hálaadó istentisztelet
Újévi istentisztelet

Budai úti templom:
December 24.
December 24.
December 25.
December 26.
December 27.
December 31.
Január 1.

(csütörtök)
(csütörtök)
(péntek)
(szombat)
(vasárnap)
(csütörtök)
(péntek)

15:00
22:00
10:00
10:00
10:00
15:00
10:00

Szentesti istentisztelet
Szentesti zenés - gyertyafényes istentisztelet
Karácsony I. napja, úrvacsorás istentisztelet
Karácsony II. napja, úrvacsorás istentisztelet
Év utolsó vasárnapi istentisztelet
Óévi hálaadó istentisztelet
Újévi istentisztelet

15:00

Karácsonyi szórvány istentisztelet úrvacsorával

Börgöndi kápolna:
December 25.

(péntek)

Révész Lajos
baptista lelkipásztor
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Betáncolták magukat az egész ország szívébe
Leffelholcz Marietta
December 18-án rendezték meg a Fölszállott
a páva tehetségkutató döntőjét. A fináléban a
székesfehérvári Pulutyka csoport is versengett,
az ifjú táncosok különdíjjal tértek haza.

Az Alba Regia Alapfokú Művészeti
Iskola Pulutyka csoportja hihetetlen és példaértékű teljesítményt
nyújtott az MTVA és a Hagyományok Háza közös tehetségkutató
műsorában. A fiúk és lányok

egymás után győzték le az akadályokat, és a döntőbe is betáncolták
magukat. Minden egyes megmérettetést maximális pontszámmal teljesítettek, ám nemcsak a szakmai
zsűri értékelte teljesítményüket
fantasztikusnak, számos szavazatot
kaptak a gyerekek a nézőktől is.
A tehetségkutató verseny utolsó
fordulójára hazai, azaz mezőföldi
táncokkal készültek. A gyerekek
a felkészülési időben is remekül teljesítettek. A napi 3-4 órás próbákat

Fotók: Arami Pulutyka

Színvonalas produkcióval kápráztatták el a közönséget adásról-adásra

A december 18-i döntő után a Táncházban ünnepeltek a pulutykások. A sok hetes megfeszített
tempóban sem fáradtak el a gyerekek, hajnalig táncoltak főhadiszállásukon.

követően még otthon is gyakoroltak, de ezen túl játékra, mozgásra
is volt energiájuk. December 18-án
végül útra keltek, és a döntőben is
hihetetlen teljesítményt nyújtottak.
Mint azt Majoros Róbert, egyik
felkészítőjük mesélte, rövid idő állt
a gyerekek rendelkezésére, hogy egy
vadonatúj táncot, műsort megtanuljanak, ám ez a fináléban egy
pillanatig sem látszott produkcióju-

kon. A sors azonban úgy hozta, hogy
kategóriájukból mégsem ők kerültek
ki győztesen. A fiatalok azonban Pesten hagyták az eredmény miatti apró
kis szomorúságot, hiszen ettől függetlenül büszkék voltak csapatukra,
és a visszajelzésekből is érzik talán,
ők voltak a műsor igazi felfedezettjei
és hősei. És nem is távoztak üres
kézzel: a „legsokoldalúbb táncegyüttes” címet érdemelték ki.

Családi vetélkedősorozat
Látrányi Viktória

A rendezvényen a családok ügyességi feladatok és kvízkérdések
megoldása során remekelhettek.
A feladatokban az érzékenyítés is
hangsúlyt kapott, az ügyességi feladatok között szerepeltek többek
között az esélyórákon megismert
játékok, feladatok is. A program célja a családi összetartozás
erősítése volt. Középpontba került
a generációk közti párbeszéd is,
olyan feladatokkal, melyekben az
idősebb illetve a fiatalabb korosztály jeleskedhet.
„Két területi fordulót tartottunk.
Októberben az első területi fordulót
Móron, novemberben a másodikat
Sárbogárdon. Az első fordulóban a
székesfehérvári, móri, bicskei, polgárdi járásban élők mérték össze tudásukat. Innen négy család jutott tovább.
A dunaújvárosi, martonvásári,
enyingi és sárbogárdi járás területén
élők számára szervezett második fordulóból három család jutott tovább.
A döntő megmérettetésnek Székesfehérvár adott otthont. Azt gondolom, a
résztvevők jól érezhették magukat, és

Kép: Preszter Elemér

A családi összetartozás erősítése, a családok
számára a szabadidő minőségi eltöltésének
biztosítása volt a nem titkolt célja a Fejér
Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntesház által életre hívott családi vetélkedőnek.
Az egyes járásokban szervezett versenyeken
továbbjutók egy döntőn mérték össze tudásukat a Megyei Művelődési Központban.

Családi vetélkedő ügyességi és kvízkérdésekkel, érzékenyítő játékokkal

teljesült a szervezet célja: a családok
összetartó, jó csapatmunka eredményeként színvonalasan és szórakoztatóan töltötték el együtt a szabadidejüket.” – tette hozzá Szabó-Lukoczki
Ágnes, a Fejér Megyeri Család,
Esélyteremtési és Önkéntesház
irodavezetője. A családi vetélkedő

első három helyezettje és különdíjas családja értékes ajándékokkal,

játékokkal és könyvjutalommal
gazdagodhatott.

Családügyi feladatok: májustól decemberig huszonkét program valósult meg, összesen
1384 résztvevővel.
A szervezők nem titkolt célja ezekkel a programokkal a családi közösségek erősítése. A
szülői kompetenciák fejlesztése, a szabadidős és kulturális programok színesítése volt.
Biztosított volt az egyenlő esélyű hozzáférés, s minden program ingyenes volt.

Adventi zenevarázs

Vakler Lajos
A The Bluesberry Band gondoskodott arról,
hogy igazi zenével várhassuk a karácsonyt.
A rhythm and blues zenekar vendége ezúttal
Tátrai Tibor gitároslegenda volt a Szabadművelődés Házában.

Csaknem húsz éve, hogy Veszprém
környéki zenészekből megalakult
a The Bluesberry Band. A kilenc
tagot számláló rhythm and blues

zenekar – némi soul és funky
beütéssel – 2010-től Muck Ferenccel, a szaxofonos ikonnal kiegészülve immár otthonosan mozog a
klasszikus zenén át a big-band-ig,
az akusztikus zene, a dzsessz vagy
akár a rock műfajában is. A nagyszerű csapat a Szabadművelődés
Házában is bizonyította, hogy a
rengeteg munkának, no meg a tehetségnek, a zenei virtuozitásnak,
a lendületes előadásmódnak és a

Ha valaki esetleg nem tudná, ott a szélen az az ember Tátrai Tibor – mutatja Muck Feri

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
SZÉKESFEHÉRVÁR, SÖRHÁZ TÉR 3.

ÜNNEPI NYITVATARTÁS
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2016.
2016.
2016.
2016.

december 22.
december 23.
december 24.
december 25.
december 26.
december 27.
december 28.
december 29.
december 30.
december 31.
január 1.
január 2.
január 3.
január 4.

kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő

8.00-12.00 és 13.00-16.00
8.00-12.00
zárva
zárva
zárva
zárva
zárva
zárva
zárva
zárva
zárva
zárva
zárva
8.00-12.00

A többi napon az ügyfélfogadás változatlan!

töretlen lelkesedésnek köszönhetően korhatártól függetlenül abszolút
szórakozást nyújtanak. A sokak
által ismert világslágereket gyökeresen újraértelmezve, modern
hangszereléssel, a tagok nagyon is
jó ízlésére, stílusára formálva adják
elő, és ahogy megtapasztalhattuk,
együtt élnek vele. Ebből a zenekarból nem hiányzik a motiváció,
és bizony az is jelzésértékű, hogy
Muck Feri láthatóan lubickol ebben
a felállásban is: „Meghallgattuk a
közönség kérését, hogy jó lenne már
egy ilyen koncert. Sokadszor próbálkozunk ezzel, most végre sikerült.
Bár nem vallom magam dzsesszzenésznek, de tisztelem és szeretem a
műfajt, hiszen számtalan világhírű
dzsesszzenésszel játszottam együtt. A
szívem csücske azonban a rhythm and
blues és a funky. Hála Istennek ma
már nemcsak a dzsessz kiváltsága az
improvizatív zene, hanem elfogadott
a többi műfajban is. Ez a fehérvári
történet számomra külön öröm, hiszen
1979-ben jártam először az akkori
Ifiházban – egy amatőr pop-rock fesztiválon nyertünk, úgyhogy nekem ez
egy szent hely. A kapcsolatunk mindig
is kiváló volt a házzal, a mai este pedig
mindenképpen különleges, hiszen
Tátrai „Tibusz” is eljött közénk. Vele
a szó szoros értelmében egyívásúak vagyunk, azóta vagyunk barátok, mikor

FehérVár
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Fotók: Bácskai Gergely

Kultúra

közéleti hetilap

Tátrai „Tibusz”, a gitárművész

fiatal titánként, még Orszáczky Jackie
mutatta be, mint egy olyan gitárost,
aki nemcsak dzsesszt játszik, hanem
improvizatív rockzenét is, és leginkább
Jimi Hendrix-hez hasonlítható.”
A fentiekhez persze hozzátartozik
az is, hogy Tátrai Tibor, a Liszt
Ferenc-díjas gitároslegenda olyan
természetességgel szállt be ebbe a
formációba, ami egy megkerülhetetlen zsenitől is ritka. Ezt az estét
nem kellett megtervezni. Az igazi
jamhangulathoz, a közös muzsikálás öröméhez nem kellett semmiféle
hatásvadász portfólió „csak” Bluesberry, „csak” Muck, „csak” Tátrai...

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.
Dec. 31., jan. 1-2.
A hulladéklerakó és a Palotai úti Hulladékudvar zárva.
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.
Kérjük, a gyűjtőedényeket reggel 6 órára
szíveskedjenek kihelyezni!

FehérVár
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Közélet

Nem állítanak Hóman-szobrot

2015. december 22.

Heiter Dávid tamás

Idei utolsó ülését tartotta Székesfehérvár képviselő-testülete. A
pénteki közgyűlés elején Érdy János-emlékérmet vehetett át Nádorfi
Gabriella, aki pályája során sokat
tett a székesfehérvári Nemzeti
Emlékhely ügyéért.
Ezt követően Cser-Palkovics András arról számolt be, hogy a Hóman
Bálint Alapítvány levélben arról
tájékoztatta: eláll a Hóman-szobor
december 29-re tervezett felállításától. Ezt a közgyűlés tudomásul vette, és visszavonta korábbi
határozatát. A polgármester
kiemelte: az ügynek ezzel vége van
Székesfehérváron, és bízik benne,
hogy helyreáll a köznyugalom.
Hozzátette, átvizsgálják, hogy milyen ideológiákhoz, diktatúrákhoz
köthető köztéri alkotások vannak
városunkban, és megteszik a szükséges lépéseket.
A Hóman Bálint Alapítvány elnöke,
Kováts Gábor sajtótájékoztatót
tartott a bejelentést követően a

Fotó: Simon Erika

Eláll a szoborállítástól a Hóman Bálint Alapítvány. Ezt a város polgármestere jelentette be
pénteken. Érdy János-emlékérmet vehetett át
Nádorfi Gabriella. A Deák középiskola felújításáról és a Sóstó rehabilitációjáról is tárgyaltak
a képviselők a pénteki közgyűlésen.

Érdy János-emlékérmet vehetett át Nádorfi Gabriella

Városház téren. Mint mondta, az
alapítványt nem győzték le, születésének 130. évfordulóján pedig
megemlékeznek Hóman Bálintról,
akinek a szobra nem bronzból,
hanem lélekből lesz.

Egyéb fontos döntésekről is tárgyalt
a közgyűlés, például a Deák középiskola felújítását és a Sóstó rehabilitációját is érintették. A testület újabb öt
évre megválasztotta Zsabka Attilát a
Kríziskezelő Központ igazgatójának

és a Frim Jakab Képességfejlesztő
Szakosított Otthon igazgatóját, Rábai
Ildikót is újabb öt évre igazgatóvá nevezte ki a testület. Továbbá támogatja
a város önkormányzata a belvárosi
épületek homlokzatfelújítását is.

Újabb körforgalom Székesfehérváron
Leffelholcz Marietta
Új csomópontot vehettek birtokba a napokban
a fehérváriak. A Géza utca és a Király sor kereszteződésében került kialakításra egy „mini
körforgalom”.

Alig lehet ráismerni a Géza utca és
a Király sor kereszteződésére. Még
az autósoknak is szokniuk kell az
itt kialakított, speciális körforgalmat. Ez az első ilyen a városban, a
közepe egy szintben van az úttal,
ezáltal pedig a buszok, teherautók
kanyarodása könnyebb. A körforgalom szabályai vonatkoznak a kereszteződésre, amire tábla mellett
a burkolati jelek is figyelmeztetik
a közlekedőket. A városrész ezen

szegletében többször volt baleset,
most azonban abban bíznak, az
átalakításnak köszönhetően biztonságosabb lesz a gyalogosátkelés is.
Több mint egymilliárd forint értékben valósultak meg útfelújítással
kapcsolatos beruházások a városban
2015-ben. Cser-Palkovics András
polgármester a beruházásokkal kapcsolatban elmondta, hogy minden
városrészben igyekezett fejleszteni az
önkormányzat, és arányosan elosztani a rendelkezésre álló forrásokat. Jövőre már lesz lehívható uniós forrás
is, amihez kész tervekkel rendelkezik
a város. A nagyobb útfelújítások jövő
évi tervei között a Liget sor, a „kis”
Pozsonyi és a Berényi út is szerepel.

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

Ügyfélszolgálat

Fotó: Bácskai Gergely

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

Többször volt már baleset a forgalmas kereszteződésben, a Géza utcából balra nehézkes volt
kikanyarodni, nem volt gyalogos-átkelőhely a Géza utcában és veszélyes volt a Király sori
zebra is. A körforgalom a tapasztalatok szerint sokkal biztonságosabb.

Parkolóhelyek, garázsok:
• Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt
udvarban parkolóhelyek;
• Mura u. 2. szám alatti telephelyen 1 db
15 m 2 garázs;
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
Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre
egyeztetett időpontban történhet.
Telefon:
e-mail:

22/541-307
info@szepho.hu;
ingatlankezeles@szepho.hu

Novák Rita
Látványos tűzoltási bemutatóval hívta fel a
figyelmet a katasztrófavédelem és a Fehérvári Tűzoltó Egyesület a karácsonyi időszak
veszélyeire.

Egy nagyméretű fém konténerben
elhelyezett karácsonyfa és egy
átlagos szoba berendezései borultak lángba, szemléltetve, hogy egy
kigyulladt karácsonyfától milyen
gyorsan lángra kapnak a környező
bútorok is. Az érdeklődőknek a
gyulladás, a tűzterjedés és a tűzoltói
beavatkozás folyamatáról Far-

Közélet

Kigyulladt a szoba

FehérVár

kas-Bozsik Gábor tűzoltó alezredes,
a székesfehérvári katasztrófavédelmi kirendeltség tűzoltósági felügyelője adott tájékoztatást.
A tűz pusztító erején kívül azzal is
szembesülni lehetett, hogy a gyulladás pillanatától a mindent felemésztő lángtenger kialakulásáig csupán
percek telnek el. Farkas-Bozsik
Gábor tűzoltó alezredes felhívta
a figyelmet a gyertyák, adventi
koszorúk körültekintő elhelyezésére, használatára. A gyertyákat
olyan stabil helyre rakjuk, ahol nem
dőlhetnek fel! Helyezzünk alájuk
fém- vagy hőálló tálcát, a közelükből
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Fotók: Katasztrófavédelem

közéleti hetilap

A tűzoltási bemutatóra nagyon sokan voltak kíváncsiak, a Németh László Általános Iskola
diákjai is megnézték, hogyan dolgoznak a szakemberek

Óriási lánggal égett a karácsonyfa miatt kigyulladt szoba

pedig minden gyúlékony anyagot,
textíliát, függönyt távolítsunk el. Az
égő gyertyát soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, a karácsonyfán pedig
semmi esetre se gyújtsunk gyertyát,
és a csillagszórók használata sem
javasolt. A fenyők díszítése során a
lámpafüzér kiválasztásánál ellenőrizzük a terméken a minőségbiztosítási „CE” jelölés feltüntetését. A
rossz minőségű, jelöletlen termékek
az áramütés és a tűzeset lehetőségét

is magukban hordozzák. Éjszakára,
vagy ha elmegyünk otthonról, húzzuk ki a konnektorból a lámpafüzéreket és a többi elektromos díszt.
A lángba borult konténert végül
a székesfehérvári hivatásos és
önkéntes tűzoltók közösen oltották
el. A látványos bemutató célja, hogy
felhívja a lakosság figyelmét: az ünnepi készülődés során sem szabad
megfeledkezni a tűzmegelőzésről,
otthonunk biztonságáról.

Monumentális kürtő
Szabó Miklós Bence
Új kéménnyel gazdagodott a Király sori
fűtőtelep. A többtonnás monstrum első elemét
december közepén daruzták a helyére.

Képek: Körtvélyes Tivadar

Négy, egyenként tizennégy tonnás
kéményelemet állítottak fel. Az
elemeket három hónappal ezelőtt
gyártották le, egyenként tizenkét

méter magasak. Mint a gyártó cég
képviselője mondja, az egyes elemek szállítása is komoly logisztikai
feladat volt, csakúgy, mint az összeszerelés, amin csaknem egy tucat
ember dolgozott a Király sori fűtőtelepen. A kürtő belső része saválló
acélból készült, ez az úgynevezett
haszoncső, ebben áramlik majd a
füstgáz. Az összeillesztést követően

Szédítő magasságokban dolgoztak a szakemberek

Háromszázhatvan tonna teherbírású daru mozgatta az elemeket

az elemeket összehegesztik. A kémény külső burkolata gyakorlatilag
a merevítésért felel.
Mint Szauter Ákos, a Széphő Zrt.
vezérigazgatója lapunknak elmondta, a 48 méter magas új kéményre
azért volt szükség, mert a régi,
korszerűtlen és elhasználódott 105
méter magas betonkürtő felújítása
rengeteg költséggel járt volna. A
környéken élők a cseréből azonban

várhatóan semmit sem érzékelnek
majd. A kéményt januárban állíthatják üzembe. A Király sori fűtőtelepen lévő 40 megawattos kazán
csatlakozik majd rá, ha elkészül.
Közben a Bakony utcában egy új
kazánt is üzembe helyeznek, így a
régi, Király sori 105 méter magas
kémény kapacitását várhatóan
teljes mértékben ki lehet majd
váltani.

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár,
Pf. 229. • Fax: 06-22-516-100 • E-mail: ujsag@fmc.hu • Felelős szerkesztő: Nagy Zoltán Péter • Telefon: 06-30-530-23-77 • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Tördelés, nyomdai
előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: PLT Nyomda Veszprém • Felelős vezető: Horváth Gábor • Terjesztő: PLT • A FehérVár megjelenik hetente 50 000 példányban • ISSN: 2061-2273

8

FehérVár

Gasztronómia
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Egészséges karácsonyi menü két óra alatt
Kurucz Tünde

A körethez:
• egy kiló fehérrépa
• egy nagyobb fej vöröshagyma
• négy deci rizstejszín (vagy főzőtejszín)
• a sütéshez kókuszzsír (vagy olívaolaj)
• három darab babérlevél
• egy kávéskanál szerecsendió
• egy késhegynyi bors
• ízlés szerint só

Az év egyik legnagyobb és legnehezebb feladata a karácsonyi menüsor összeállítása. Feltéve,
ha nem ragaszkodunk a töltött káposzta, a
halászlé és a rántott ponty szentháromságához. Most egy kicsit klasszikus, de mégis
modern, háromfogásos, egészséges ételsort
mutatunk be, amit a kezdő szakácsok is bátran
kipróbálhatnak.

Gyömbéres-almás céklakrémleves citromos habgaluskával
Hozzávalók:
A leveshez:
• két-három darab nagyobb cékla
• két közepes alma
• két deci rizstejszín (aki nem tejérzékeny vagy paleós, az használhat
sima főzőtejszínt is)
• egy közepes fej vöröshagyma
• két gerezd fokhagyma
• egy kávéskanál bors
• egy csipet gyömbér
• az ízesítéshez só
• a sütéshez kókuszzsír (lehet olívaolajat is használni)
A galuskához:
• két tojásfehérje
• két evőkanál nyírfacukor (lehet
sima cukor vagy eritrit is attól
függően, ki mit használ)
• egy citrom reszelt héja
A fazékban az apróra vágott
hagymát a kókuszzsíron üvegesre
pirítjuk, majd hozzátesszük a megtisztított, kockára vágott céklát és a
felaprított almát. Pár perc kevergetés után felöntjük az egészet nagyjából egy liter vízzel. Belerakjuk a
fokhagymát, a borsot, és hagyjuk
tizenöt-húsz percig rotyogni.
„Az ön régi autóüvegese új háttérrel!”

Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!
Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új esztendőt kívánunk
minden kedves ügyfelünknek!

Horoszkóp
december 24. – december 30 .

Fotó: Kiss László

Négy főre körülbelül két óra alatt el
lehet készíteni. Plusz jó pont, hogy
a vacsora végén nem lesz olyan
nehéz a gyomrunk, hogy partra
vetett cetként terüljünk el a fa alatt.
Ráadásul a cukorbetegek, a gluténérzékenyek valamint a laktóz- és
tejfehérje-érzékenyek is bátran
fogyaszthatják.

A céklakrémlevest előző nap is el lehet készíteni

Megszúrjuk villával a céklát és az
almát, ha elég puhának érezzük,
akkor jöhet bele a rizstejszín és a
gyömbér. Még pár percig főzzük,
majd ízlés szerint sózzuk. Végül
egy botmixerrel krémesre turmixoljuk.
Amíg a leves hűl, belevághatunk a habgaluskagyártásba! A
tojásfehérjét robotgéppel habosra verjük. Akkor tökéletes,
ha megfordítjuk a tálat és a hab
nem folyik ki belőle. Ezután
vizet melegítünk. Két evőkanál
segítségével hosszúkás gömböket
formázunk, majd a galuskákat oldalanként egy-egy percig főzzük.
A tetejükre egy kis citromhéjat
reszelünk.

www.holdfenyek.hu

Fokhagymás busafilé borsmártással és fehérrépapürével
Hozzávalók:
A halhoz:
• egy kiló busafilé
• két kávéskanál halfűszersó
• négy gerezd fokhagyma
• ízlés szerint só
• a sütéshez kókuszzsír (lehet olívaolajat is használni)
A mártáshoz:
• két evőkanál zöld bors
• két evőkanál szegfűbors
• egy deci rizstejszín (vagy főzőtejszín)
• egy evőkanál kókuszzsír (vagy vaj)
• egy kávéskanál mustár
• egy kávéskanál étkezési keményítő

VÉRVÉTEL • KARDIOLÓGIA
ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA
ENDOKRINOLÓGIA • BELGYÓGYÁSZAT
Székesfehérvár, Nagy László u. 1.
Telefon: 22/500-300, 06-30/534-3121
Nyitva: hétfőtől péntekig bejelentkezés alapján

Kos 3. 21. – 4. 20.

Általános közérzete kifejezetten jó. Energikus és
ötletgazdag időszaka indul. Egy kis elégedetlenséget
is érezhet, aminek nem találja az okát. Egy régebbről
húzódó kérelmét ezen a héten jóváhagyják. Pénzügyi
döntéseinél figyelnie kell a részletekre.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő

Először megpucoljuk, felkarikázzuk a hagymát, és a kókuszzsíron
egy lábasban megpirítjuk. Felöntjük annyi vízzel, amennyi éppen
ellepi, majd beletesszük a karikára
vágott fehérrépát. Ismét hozzácsurgatunk annyi vizet, hogy éppen ellepje a zöldségeket. Hogy finomabb

Régi megrekedt ügyeit kézbe veheti és irányíthatja.
Jut is és marad is. Ezt az elvet követheti. Ne akarjon
mindent azonnal megoldani, ami a múltból még
rendezni való! Élnie is kell. Ajándékozza meg magát
valami széppel, amire régóta vágyik!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Egyre jobban kezdi foglalkoztatni a pénzügyi gyarapodás kérdése, ami újabb motivációt jelenthet. A partnerével, akivel most lelkileg nagyon jól megértik egymást,
olyan ötleten gondolkodnak, ami a későbbiekben
mindkettőjüknek komolyabb anyagi hasznot hoz.

A bizalom, ami önből árad, teljesen teljesen új perspektívába helyezi a környezetében lévők véleményét
Önről. Ez kihat a környezetére, ahol megfordul a
hét során. Kisebb, elenyésző problémák felüthetik a
fejüket, de csak átmenetieknek bizonyulnak.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Most fokozottan vigyázzon az egészségére, a
változatos és rendszeres táplálkozásra. Önmagával
is törődni kell. A munkahelyén adódhatnak némi
átmeneti feszültségek, de ezek nem akadályozzák
abban, hogy véghezvigye azt, amit szeretne.

A pozitívan gondolkodók Ön köré gyűlnek. Olyan késztetést is érezhet, hogy a fontos és jónak tűnő dolgokat is
megkérdőjelezze. Ez csak egy belső érzet. Ha alaposan
megvizsgálja a helyzetet, rájön, hogy már rég nem aktuális az, hogy kétségbe vonja az eddigi döntéseit.

legyen az íze, néhány babérlevelet
is tehetünk a főzővízbe. Nagyjából
negyedóra alatt a fehérrépa puhára
fő. Egy levesszűrő segítségével a
karikákat beletesszük a turmixba.
A főzőléből annyit öntünk hozzá, amennyi a harmadát ellepi.
Beletöltjük a turmixba a rizstejet

FehérVár
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a tejszínnel és a mustárral, és pár
percig főzzük. Végül a mártást
étkezési keményítővel besűrítjük.
A busafilét a halfűszersóval, a sóval
és a durvára összetört fokhagymával alaposan bekenjük, majd
hagyjuk fél órát állni. Ezt a fázist
előző nap is elvégezhetjük, ugyanis

Házi máktejes panna cotta
meggyöntettel
Hozzávalók:
A panna cottához:
• 100 gramm mák
• 4 deci forró víz
• 3 evőkanál nyírfacukor (lehet sima
cukor vagy eritrit is)
• egy rúd vanília kikapart magja
• egy csomag expressz zselatin (vagy
három darab lapzselatin)
A meggyöntethez:
• 300 gramm meggy
• egy teáskanál étkezési keményítő
A díszítéshez:
• néhány szál mentalevél
Ezt a desszertet legjobb 23-án
megcsinálni! Először a máktejet
készítjük el. A mákot egy hőálló tálban vagy kancsóban leforrázzuk a
vízzel. A tetejét lefedjük, és legalább
négy órán keresztül állni hagyjuk.
Utána az egészet összeturmixoljuk
és egy levesszűrőn átszűrjük. A
„tejbe” belekeverünk valamilyen
cukrot, attól függően, mit használunk otthon, illetve beletesszük
a kikapart vaníliamagokat. Egy
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edényben lassú tűzön az expressz
zselatinnal öt perc alatt csomómentesre keverjük. Fontos: csak melegítjük, nem forraljuk! A végeredményt
poharakba töltjük. Hagyjuk kihűlni,
majd legalább négy órára, de inkább
egész éjszakára hűtőbe tesszük.
Végül nekiállhatunk a meggyöntetnek! Ez sem nehéz művelet: a
kimagozott meggyet egy lábasban
elkezdjük főzni. Éppen csak annyi
vizet csurgassunk hozzá, amen�nyi a gyümölcsöket ellepi. Amikor
már rotyog, keverjük el benne az
étkezési keményítőt. Pár perc alatt
az öntet szépen besűrűsödik. Ízlés
szerint lehet ebbe is cukrot tenni,
attól függően, milyen a meggy. A
panna cottát lehet tányéron vagy
pohárban is tálalni. Ha a tányér
mellett döntünk, akkor egy kis tálba
forró vizet öntünk. Ebbe helyezzük
bele óvatosan a poharat. Pár percig
állni hagyjuk. Majd egy gyors és laza
mozdulattal a poharat a tányérra
fordítjuk. A pohár tetejét addig ütögetjük, hogy a panna cotta kicsús�szon belőle. A halom tetejére bőven
rakunk a meggyöntetből, majd egy
szál mentalevéllel díszítjük.

A borsmártásból elég csak egy pöttyöt tenni, mert kicsit csípős

is. Összeturmixoljuk az egészet,
majd a szerecsendióval, a sóval és
a borssal ízesítjük. Halmokban
tálaljuk. Akinek sok ideje van, vagy
nagyon ad a látványra, egy habzsák
segítségével kis csavart tornyokat
is készíthet a tányérra. A tetejére
jelképesen szórhatunk vékonyra
szeletelt póréhagymát.
A köret után a mártást főzzük meg.
Az egész borsokat egy mozsárban
apróra törjük, majd kis lángon
némi kókuszzsíron vagy vajon
elkezdjük melegíteni. Mikor elkezd
pattogni, gyorsan nyakon öntjük

a halszelet minél tovább áll a sós
pácban, annál finomabb. Ezután
egy serpenyőben bő kókuszzsírban
vagy olívaolajban a bőrös oldalával lefelé elkezdjük sütni, közben
ide-oda mozgatjuk a szeleteket,
nehogy odaégjen az alja. A hal
tetejét közben locsolgassuk a forró
kókuszzsírral. Amikor látjuk, hogy
a busa húsa fehéredik, megfordítjuk. Akkor van készen, amikor a
nem bőrös rész teteje szép pirosas.
A szeletek tetejére kis adagokban
teszünk a mártásból, majd a fehérrépahalmokkal tálaljuk.

A meggy fanyarsága jól kiemeli a mák és a vanília édességét

Mesz-tor

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

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

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Kerülnie kell ezekben a napokban a nehéz kérdések
boncolgatását. Ez érthető az üzleti partnerére,
házastársával való beszélgetésekre is. A szerda
minden jellegű kommunikációra nagyon kedvező.
Úgyszintén kedvez fontos szerződések vagy tárgyalások lebonyolítására.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Sötétebbnek ítéli meg helyzetét, mint amennyire
indokolt lenne. A valóság messze nem ennyire tragikus.
Szerdától már sokkal optimistábban látja a dolgokat.
Visszatér az éles szemlélete és a kreativitása.

Békés, boldog karácsonyt
és sikerekben gazdag
új esztendőt kívánunk
mindenkinek!
Székesfehérvár, Berényi út 81.
Tel.: 22/331-332
www.mesz-tor.hu

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Olyan késztetést érezhet, hogy a dolgok értékét alábecsülje. Nagyon jó hatással vannak Önre az elismerések,
melyekben nem szenved hiányt. A környezete szereplői
csendben csodálják Önt a határtalan nyugalmáért és a
meggyőződéséért való kiállásért.

Óvakodjon az otthon üléstől és az unatkozástól, mert hamar elfogy a türelme. Amennyiben
feszültséget érzékel a környezetében, legyen
óvatos, mert ragályos lehet Önre nézve ebben az
időszakban.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a házassága,
párkapcsolata ápolására. Ne engedje, hogy egy rokon
vagy egy szomszéd áthúzza a kedvesével tervezett
időtöltését! Most a legfontosabbak egymásnak és
csak ezután jöhet a más valaki ügye baja.

Otthoni fronton békés időszakban van, töltődni
tud az Önt körülvevő szeretetből, harmóniából. A
saját életvezetésével kapcsolatos változtatások esetén
a döntések meghozatalában ezen a héten nincs a
helyzet magaslatán minden téren.
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„Dicsőség mennyben az Istennek!”
Karácsonyi koncert a bazilikában

„Dicsőség mennyben az Istennek! Békesség földön az embernek!” Ezzel az üzenettel búcsúzott az
óévtől az Alba Regia Szimfonikus Zenekar a Szent
István-bazilikában. A karácsonyi hangversenyen
a Primavera Kórus és az Alba Regia Vegyeskar
közreműködésével Johann Sebastian Bach
Karácsonyi oratóriumából az első három kantáta
dallamai csendültek fel. Az orgona continuot
Dinnyés Soma szólaltatta meg. Az ünnepi koncert
karmestere a világhírű, bolgár származású Eugeny
Chevkenov volt.

Bach nagyszabású karácsonyi
oratóriumának első kantátája
időben Jézus születéséig repít vissza
bennünket, majd Mária és József
Betlehembe indulását meséli el a
zene nyelvén. A második kantátában a pásztorok megkapják az
örömhírt az angyaltól, aki hírül adja
Jézus születését, majd a pásztorok
elindulnak a kis Jézushoz, akit
megtalálnak a jászolban. A harmadik kantáta karácsony másnapjára
készült, fő motívuma a pásztorok
látogatása, amelynek középpontjában a hálaadás áll.
Major István, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar igazgatójának meghívására ez évben Eugeny Chevkenov
vezényelte az örökbecsű Bach-oratóriumot. A világhírű hegedűművész és karmester, bár először járt
Székesfehérváron, bizonyosra veszi,
hogy újra találkozhat az Alba Regia
Szimfonikus Zenekarral, amelyről
nagyon jó benyomásokat szerzett.
A legrangosabb koncerttermek
szívesen látott vendége, az ünnepelt
csillag megkeresésünkre elmondta
sikereinek titkát, s mindazt, ami a
bolgár zenészcsalád gyermekeként
elindult fiatal zenészt a Carnegie
Hallig repítette.
Milyen álmai voltak egy Plovdivban
született kisfiúnak, aki zenészcsaládban
nőtt fel?
Hatévesen kezdtem el zenét tanulni,
szolfézst és hegedűt. Édesanyám
operaénekes volt, édesapám zongoraművész. A zene már édesanyám
hasában megérintett, hiszen színpadon voltam megszületésem előtt:
édesanyám Faust Margaritáját énekelte, amikor terhes volt velem. Mielőtt újszülöttként megláttam volna
a napvilágot, már zenét hallgattam.
Ezek voltak az első érintkezéseim a
zenével, és aztán a szüleim is arra az
útra tereltek, amelyen a mai napig
járok. Mindezt örömmel teszem, nem
azért, mert ebből élek. Szeretem,
amit csinálok.
Kik voltak azok, akik bátorították, akik
felfedezték a tehetségét és segítették
pályafutását?
Szüleim szerepét természetesen ki
kell emelnem. Az első tanárom az
iskolában Dankova asszony volt, őt
nagyon szerettem. Ő volt a tanárom, amikor tizenhét évesen az első
díjamat nyertem. Nagyon sok helyen
tanultam, Szófiában, Amerikában,
Bécsben. Csodálatos oktatóim voltak,
mint Stankov professzor. Köszönettel
tartozom Siro Józsefnek, aki magyar,
és Bécsben tanított engem, vagy Gilbert Schubertnek, akinél befejeztem

az egyetemet. Remélem, mindenkitől
át tudtam venni valami jót.
Ön már egészen fiatalon, először hegedűművészként, majd karmesterként is
bejárta a világot, sikert ért el a legran-

lóban nagy dolog, hogy több csodás
helyen játszhattam, vezényelhettem
világszerte, Bécsben a Musikvereinben, a Carnegie Hallban, Tokióban,
ennek nagyon örülök. Nagyon fontos,

Fotók: Simon Erika

Vakler Lajos

Eugeny Chevkenov közvetlen stílusával meghódította Székesfehérvárt is

gosabb koncerttermekben is. Milyen
megerősítést ad a siker?
A siker érdekes dolog, sokféle
módon definiálhatjuk. Van, akinek a
hírnevet jelenti, van, akinek a pénzt.
Nekem elsősorban a családot. Boldog
és elégedett vagyok. Van egy csodálatos feleségem, két remek gyermekünk, nekem ez a legnagyobb siker.
Ha a színpadról nézzük, akkor va-

Bach oratóriuma a karácsony örök himnusza

hogy a siker előrevigye az embert, de
veszélyes is lehet az emberi lélekre.
Két dolog tudja padlóra küldeni az
embert: ha nincs siker, és ha sok a siker, ami önimádóvá tesz. Ezt tapasztalhatjuk a művészvilágban, nemcsak
a zenében, de például a festészetben
is, mindenütt, amikor valaki nagyon
képzett szakmailag, de túl önzővé
válik. Ettől én megpróbálom távol

tartani magam. Megpróbálom élvezni
a sikert, de nem elszállni tőle.
Melyik volt az a pillanat, amikor eldöntötte, hogy a hegedűművészi karrierje
mellett karmesterként is kipróbálja
magát?
Egyetemista voltam, és egy nyári
táborban játszottam a bécsi filharmonikusoknál. 1997-ben Sir Neville
Marriner, a híres angol karmester
vezényelt bennünket a koncerten,
ahol én voltam a koncertmester. Az
előadást követően, a fogadáson Sir
Marriner odajött hozzám. Én izgatottan mondtam, hogy maestro, nagyon
köszönöm a csodálatos koncertet,
erre ő rátette a kezét a vállamra és azt
mondta: Fiatalember, önnek karmesternek kell lennie! Én zavartan feleltem, mit, miért, hogyan? És akkor azt
válaszolta: nagyon egyszerű - egy-kéthá. Szóval ez volt az első lecke, és én
komolyan vettem. Elkezdem tanulni,
hiszen már korábban is érdekelt
a vezénylés, és aztán fokozatosan
alakult a karmesteri karrierem, amíg
eljutottam oda, ahol most tartok. Ez
hozott most ide Székesfehérvárra.
Negyven felett, számtalan siker után
miként tud továbbra is fejlődni, új utakat
keresni?
A fejlődéshez jó és rossz kritikákra is
szükségünk van. Ha csak azt hallod,
milyen csodálatos vagy, akkor megfeledkezel arról, hogy fejlesztened
kell magad. Sok jó kritikát kaptam
életemben, de meghallom a másik
oldalt is. Úgy gondolom, egyiket sem
kell a szívünkre venni, mert elbizonytalaníthat. Arra törekszem, hogy
megértsem a jogos kritikát. Ha valaki
azt mondja nekem, hogy nézd, ez
nagyon jó, de ez nem annyira, akkor
azt meghallgatom. Úgy vélem, fontos, hogy tisztában legyünk mások

Portré

közéleti hetilap
reakciójával, de művészként ragaszkodnod kell a saját véleményedhez, a
saját utadat kell járnod.
Azzal, hogy a hegedűművészi és karmesteri pályafutása mellett immár tanít
is, miként tudja megtartani az egyensúlyt? Tud-e figyelni arra, hogy a három
egymáshoz tartozó, de mégis különböző
feladatot hangsúlyosan végezze?

FehérVár
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itt mindenképpen szeretnék elismeréssel szólni a kitűnő székesfehérvári
zenekarról, és köszönetet mondani
barátomnak, ifj. Major István igazgatónak, aki remek zenész és menedzser egy személyben. Köszönöm a
meghívását, hiszen nélküle a közös
munkánk nem jöhetett volna létre.
Szóval szelídnek is kell lenni, meg

akkor nagyon szerencsés, hogy
olyan sokféle dolgot elérhettem
zenészként, hogy nagyzenekarban, kamarazenekarral játszhatok,
vezényelhetek, taníthatok. Nagyon
szeretem a diákjaimat. Tizenöt diákot tanítok Bécsben, három közülük
magyar, nagyon ügyes fiatal hegedűművészek! Ha megállsz, akkor

új kihívás volt számomra, nagyon
érdekesnek találtam. A művészet,
az emberek, a természet összekapcsolódnak. Ez egy folyamat, az élet
egy utazás, és a művészet is az.
Hiszem, hogy mindig van lehetőség
a fejlődésre.
Milyen gondolatokkal fogadta a székesfehérvári meghívást?

kell ismerni mások véleményét is,
mert mindenkihez van út. Ezt néha
könnyű megtalálni, máskor pedig
nehéz.
Kimondhatjuk, hogy teljes életet él?
Az élet egy folyamat, egy utazás.
Egész életemben, minden munkámban szorgalmas voltam, de nem a
legambiciózusabb ember. Ugyan-

vége az életednek, én pedig folytatni
akarom, mert sok dolgot szeretnék
még kipróbálni. Életemben először
december 3-án szerepet játszottam
egy színházban. Ennek semmi köze
a zenéhez, bár zenéről szólt: a darab
a Lohengrin, Wagner librettója
nyomán. Én játszottam Lohengrint,
a fiam volt Gottfried herceg. Ez

Nagyon örültem, ugyanakkor
kíváncsi voltam, hiszen korábban
még nem jártam Székesfehérváron.
Magyarországon már több helyen
felléptem: a budapesti Vigadóban
a Berlioz-koncerten játszottam,
mint hegedűművész, de ez az első
alkalom, hogy itt vezényelhetek, és
remélem, nem ez lesz az utolsó.

A zenekar és a karmester is jelesre vizsgázott

Megpróbálok egyensúlyt tartani.
Általában nagyon elfogadó, szelíd
vagyok, de tudni kell, hogy mikor
nyomd be a féket vagy lépj a gázra.
Én nem hiszek abban, hogy a vezetőnek túl keménynek kell lennie.
Meggyőzőnek kell lenni, hogy az
emberek higgyenek benned. Minden
új zenekarral új munka kezdődik. És

Székesfehérvár, Gyimesi u. 2.
(Balatoni út-Gyimesi u. sarok)

Telefon: 22/347-423

www.hollander.hu
Mór, Asztalos út 1. (a volt orosz laktanya)
Telefon: 22/400-220

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS SZAKÁRUHÁZ,
FÜRDŐSZOBASZALON,
CSEMPE- ÉS ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS

Székesfehérvár, Tátra u. 30.
Telefon: 22/500-252
info@legcsavar.hu
• spíkócsövek és idomai 1250 mm-ig,készleten 400 mm-ig
• gépészeti szigetelôanyagok
• négyszög légcsatornák
• rögzítéstechnika
• klímák és kiegészítôi

Kellemes ünnepeket
és boldog újévet kívánunk
minden vásárlónknak és partnerünknek!

A Fehérvár Televízió műsora 2015. december 26-tól 2016. január 1-ig
K Ö Z É L E T - K U LT Ú R A - S P O R T - S Z Ó R A K O Z Á S

18:30 A Fehérvár TV
archívumából –
karácsonyi ételek,
00:00 Képes hírek – benne
népi pásztorjáték
minden egész órakor
19:00 Hírek
a Hírek ismétlése
19:05 Híradó visszatekintő
10:00 Hírek – ismétlés
– 2015 április
10:05 Karácsony a Táncházban
19:45 Sportpercek
10:55 Fehérvári
visszatekintő –
beszélgetések
2015 április
– ismétlés
20:00 Paletta visszatekintő
Műsorvezető: Vakler
– 2015 április
Lajos. Vendég:
Trommelné Rusz Rita 20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Koronázási
11:20 Fehérvári
Szertartásjáték 2015
beszélgetések – ism.
21:30
Napi színes
Műsorvezető: Látrányi
21:35 Miami Vice –
Viktória. Vendég:
am. bűnügyi
Honty Katalin I. rész
filmsorozat (12)
11:45 Fehérvári beszélgetések
22:35 Kolonics György,
– ismétlés
a kenuslegenda
Műsorvezető: Látrányi
22:50 Hírek – ismétlés
Viktória. Vendég:
22:55
Képes hírek
Honty Katalin II. rész
12:05 A világ Kocka módra
2015. 12. 27. VASárnAp
– dokumentumfilm
13:00 Ünnepi beszélgetések
00:00 Képes hírek – benne
– ismétlés
minden egész órakor
Műsorvezető:
a Hírek ismétlése
Látrányi Viktória.
Vendég: Spányi Antal, 10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Fehérvári
megyéspüspök
beszélgetések
13:30 Fehérvári Versünnep
– ismétlés
2015 – döntő
Műsorvezető: Vakler
16:00 Újrakezdés – olasz
Lajos. Vendég:
sorozat 121Matus György
122. rész (12)
10:35 Fehérvári
17:00 Karácsony a Boka
beszélgetések
és a Klikk-kel
– ismétlés
17:30 Ünnepi beszélgetések
Műsorvezető:
Vakler
– ismétlés
Lajos. Vendég:
Műsorvezető: Látrányi
Dienes Ottó
Viktória. Vendég:
Cser-Palkovics András 11:05 ARAK AKTIV – 2015
13:10 III. Fricsay Richard
polgármester
Katonazenekari
18:00 Fehérvári
Fesztivál
beszélgetések
13:35 Fülöp Attila, a bodajki
Műsorvezető: Vakler
fegyvergyűjtő
Lajos. Vendég:
14:05 Napi színes – ismétlés
Matus György
2015. 12. 26. SZOMBAT

14:10 Sportmajális 2015.
15:00 Zorán és barátai
15:30 Újrakezdés – olasz
sorozat 123124. rész (12)
16:30 Fehérvár AV19 – Linz
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
18:00 Fehérvári
beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Hegedűs Ferenc
18:30 A Fehérvár TV
archívumából –
Gyertyafény 1999,
Betlehemben 1999.
19:00 Hírek
19:05 Híradó visszatekintő
– 2015 május
19:45 Sportpercek
visszatekintő –
2015 május
20:00 Paletta visszatekintő
– 2015 május
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Alba Regia Feszt 2015
20:40 Lecsófilm 2015
21:05 Ludas Matyi
21:35 Miami Vice –
am. bűnügyi
filmsorozat (12)
22:35 Fehérvár szépe 2015
23:35 Hírek
23:40 Képes hírek
2015. 21. 28. Hétfő
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 ARAMI 2014 –
néptáncgála
11:50 Képes hírek – benne
egész órakor a
Hírek ismétlése

13:00 Fehérvári
beszélgetések – 2015
15:00 Kulturkorzó I-II. rész
16:10 Seuso-kedd
Rejtélyek
nyomában I. rész
17:30 Karácsony a
Táncházban
18:15 Ünnepi beszélgetések
Műsorvezető: Nagy
Zoltán Péter. Vendég:
Vargha Tamás
19:00 Hírek
19:05 Híradó visszatekintő
– 2015 június
19:45 Sportpercek
visszatekintő –
2015 június
20:00 Paletta visszatekintő
– 2015 június
20:15 Hírek
20:20 Kispálya – kispályás
labdarúgó-mérkőzés
21:20 Székesfehérvár
Rallye 2015
21:55 Múzeumok éjszakája
22:15 Hírek – ismétlés
22:20 Képes hírek
2015. 12. 29. Kedd
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 XX. Királyi Napok
Nemzetközi
Néptáncfesztivál
– nyitógála
11:55 Képes hírek – benne
egész órakor a
Hírek ismétlése
13:00 Fehérvári
beszélgetések – 2015
15:00 Fény-szín-harmónia
15:20 Öreghegyi
Mulatságok – 2015

16:10 Seuso –Kedd
Rejtélyek nyomában
II. rész
18:30 Ünnepi beszélgetések
Műsorvezető: Nagy
Zoltán Péter. Vendég:
Vargha Tamás – ism.
19:00 Hírek
19:05 Híradó visszatekintő
– 2015 július
19:45 Sportpercek
visszatekintő –
2015 július
20:00 Paletta visszatekintő
– 2015 július
20:15 Hírek
20:20 Fehérvár AV19
– Salzburg
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 Hírek – ismétlés
22:05 Képes hírek
2015. 12. 30. SZerdA
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 XX. Királyi Napok
Nemzetközi
Néptáncfesztivál
– zárógála
12:15 Képes hírek – benne
egész órakor a
Hírek ismétlése
13:00 Fehérvári
beszélgetések – 2015
15:00 Kortárs nyugdíjas
gála 2015 I. rész
16:40 Seuso-kedd Rejtélyek
nyomában III-IV. rész
18:30 Ünnepi beszélgetések
Műsorvezető: Heiter
Dávid Tamás. Vendég:
Dancs Norbert
19:00 Hírek

19:05 Híradó visszatekintő
– 2015 augusztus
19:45 Sportpercek
visszatekintő –
2015 augusztus
20:00 Paletta visszatekintő
– 2015 augusztus
20:15 Hírek
20:20 Alba Regia Kick
Off koncert
22:25 Hírek – ismétlés
22:30 Képes hírek
2015. 12. 31. CSüTörTöK
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Fény utca megnyitó
– dok. film
10:30 Koronázási
Ünnepi Játékok
10:50 Koronázási
Szertartásjátékok
11:15 Zichy színpad
koncertek I. rész
11:40 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
13:00 Fehérvári
beszélgetések – 2015
14:55 Vértes vitéz – dok. film
15:45 Kispálya 2015
kispályás labdarúgó
mérkőzések
döntőjének
összefoglalója
16:45 Seuso-kedd Rejtélyek
nyomában V. rész
18:00 Karácsony a Boka
és a Klikk-kel
18:30 Ünnepi beszélgetések
Műsorvezető:
Heiter Dávid Tamás.
Vendég: Dancs
Norbert – ismétlés

19:00 Hírek
19:05 Híradó visszatekintő
– 2015 szeptember
19:45 Sportpercek
visszatekintő –
2015 szeptember
20:00 Paletta visszatekintő
– 2015 szeptember
20:15 Polgármesteri
köszöntő
20:20 Fehérvár AV19 –
Vienna Capitals
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
22:05 Kulturkorzó I-II-III. rész
23:35 Zichy színpadi
koncertek I. rész
00:00 Himnusz
00:05 Képes hírek
2016. 1. 1. pénTeK
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Fehérvár Hangja
2015 – döntő
12:15 A világ Koczka módra
13:10 Fehérvári
beszélgetések – 2015
15:00 Orka Gála – ismétlés
16:30 Seuso-kedd Rejtélyek
nyomában VI. rész
17:40 A tánc világnapja 2015
19:00 Hírek
19:05 Híradó visszatekintő
– 2015 október
19:45 Sportpercek
visszatekintő –
2015 október
20:00 Paletta visszatekintő
– 2015 október
20:15 Hírek
20:20 Suppé Requiem 2015
22:40 Hírek – ismétlés
22:45 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: december 28. 21:20 Székesfehérvár Rallye 2015

Váltson
tisztességes, átlátható,
szakszerű és megbízható
társasházkezelésre!
Amennyiben társasháza jövőjét
kompromisszumok és rejtett
költségek nélkül képzeli el, válassza
a SZÉPHŐ Zrt. megújult társasházkezelését, megbízható szakértői
háttérrel, új díjcsomagokkal!
Érdeklődjön különböző díjcsomagjainkról a

tarsashazkezeles@szepho.hu
e-mail-címen
illetve a

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

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Cím: Szent Vendel u. 17/a.Telefon: 06/22/513-480
Központi hibabejelentés:
(22) 500-984
hiba@varosgondnoksag.hu
Hóügyelet:
(22) 513-483
Állati tetemek begyűjtése
közterületről
(0-24 óráig hívható zöldszám):
06/80/205-093
Városüzemeltetés
– Berényi út 15.
Elérhetőség: 22/513-480
Ügyfélfogadás:
Hétfő : 13.00-15.00
Szerda: 8.00-12.00
és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-12.00
Parkolási csoport –
Szent Vendel u. 17/a
Elérhetőség: 22/513-481
Ügyfélfogadás:
Hétfő, kedd, csütörtök:
8.00-12.00 és 13.00-15.30
Szerda : 8.00-12.00
és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00
Temetőüzemeltetés:
Béla út 1/b.
Elérhetőség: 22/301-449
Ügyfélfogadás:
Kedd: 8.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00
Temetőellenőrzés
telefonszám: 22/301-339
Mobil: +36/70/6699-165

ÁLLÁSAJÁNLAT
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

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

Programajánló

közéleti hetilap

Fergeteges óévbúcsúztató bulik a városban
Programok december 25-től január 3-ig

Szabó Petra

December 26.

Xmas party az AB/CD-vel
21 óra, Fezen Klub
AB/CD- és Fueled-koncert.
Passz-koncert
19 óra, A Szabadművelődés Háza
December 26-án 19 órától a Passz
együttes lép fel A Szabadművelődés Házában. A karácsonyi-évbúcsúztató koncert két felvonásos
lesz, elektromos, majd akusztikus
verzió hallható, vendégelőadók
közreműködésével.
Köfém retró diszkó
19 óra, BEAT étterem
Karácsonyi retró diszkó, a zenefelelős Vincze Tamás.

December 30.

Wellhello-előszilveszter
20 óra, Fezen Klub
Vendég: Superstereo.

December 31.

Latin szilveszter
Éjfél, Oliva Bisztró
A Salsa jam táncklub szervezésében Latin szilveszter Székesfehérváron!
„Belgás” szilveszteri buli
20 óra, Menta Cafe and Lounge
Óévbúcsúztatás jó és táncolható
zenékkel, finom ételekkel.
Fergeteges szilveszter
19 óra, Hotel Magyar Király
Óévbúcsúztatás koncertekkel, ételekkel, színpadi produkciókkal.
Szilveszter – batyuból
19 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Óévbúcsúztató bál lesz a Kisfaludi
Közösségi Házban. A programok
19 órától kezdődnek zenével, tánccal, tombolával. 21 órakor a Freya
táncműsora kezdődik, éjfélkor
pedig pezsgővel búcsúztatják a
jelenlévők az elmúlt esztendőt.
Városi szilveszter
20.35, Zichy színpad
Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.
30.000 Ft feletti javítás esetén

RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638
szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

20.35 OneDay Zenekar
21.10 Paradicsom
22.00 Fehérvár Hangjai: Veres-Kovács Petra, Orsovai Renáta, Arany
Timi
22.35 Paradicsom
23.30 Vastag Csaba
24.00 Újévi köszöntő és tűzijáték
00.05 Paradicsom
01.00 DJ Zsiráf

Január 1.

Szerencsehozó lencse
14 óra, Alba Plaza előtti tér
Újévi köszöntés lencsefőzelékkel és
forró teával.
Újévi hangverseny
17 óra, Vörösmarty Színház
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar koncertjén népszerű dallamok

csendülnek fel, így indítva az új
évet. Köszöntőt mond Cser-Palkovics András. Vezényel Drahos Béla.
A meglepetések sem maradnak el!

Január 3.

NFL-meccs megtekintése az Enthronersszel
19 óra, Alba Plaza ételudvar
Közös meccsnézés sörrel, hot-doggal, barátokkal és a Fehérvár
Enthroners szakértőivel.

Szilveszteri varázslat
December 27-31. 11-17 óra, Koronás
Park
Dekoráció, partiszemüvegek, kalapok
készítése, amik nélkülözhetetlen
kellékei egy fergeteges óévbúcsúztató
bulinak.

Téli kiállítások
Rejtőzködő advent
Vörösmarty Mihály Könyvtár olvasóterem
Könyvkiállítás a VMK nem kölcsönözhető könyveiből.
A kiállítás december 30-ig látogatható.
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.
Katona karácsonyfa, háborús karácsonyfa az első
világháborúban
Szent István Király Múzeum – Rendház, földszinti
kiállítóterem
Megtekinthető: 2015. november 27-től 2016. január
4-ig, keddtől vasárnapig 10-18 óráig.
Teljes lélekkel – képekkel
A Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon
fiataljainak kiállítása a fogyatékkal élők világnapja alkalmából. A Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított
Otthon 1987-ben nyitotta meg kapuját Székesfehérváron (Széna tér 2.) – akkor még Értelmi Fogyatékosok
Napközi Otthona néven. 1997-ben a tízéves évfordulón
vette fel Frim Jakab nevét, aki elsőként hozta létre
Magyarországon az értelmi fogyatékosok intézetét.
Az átmeneti otthon, a tartós bentlakást biztosító ápoló-gondozó otthon illetve a nappali részleg ellátottainak
foglalkoztatása napközben integráltan történik fejlesztő és terápiás foglakoztatás keretében (mozgásfejlesztés, tankonyha, zene-dráma foglalkozás, számítógépes
foglalkozás, kézműves foglalkozás, szocializációs
foglalkozás). A kiállítás megtekinthető január 8-ig az
Aranybulla Könyvtár Alapítvány olvasótermében.
Tárnok Gyula – Parasztábrázolások
Kiállítás a Szabadművelődés Házában Tárnok
Gyula festő, grafikus munkáiból. Tárnok Gyula 1940.
május 10-én született Székesfehérváron. A háborút
átvészelve először a ciszterci rendnél majd a mai Szent
Imre Általános Iskolában folytatta tanulmányait.
Tízéves korától M. Tóth István Székely Bertalan-díjas
festőművész szárnyai alatt kezdett lelkesen hozzáfogni
a rajzoláshoz. 1952 nyarán az M. Tóth István vezetésével megrendezett badacsonytördemici művésztelepen
olyanok társaságában tanulhatott, mint Ballagó Imre,
Bodor Aladár, Sándorfalvi Sándor. Az előtanulmányok
eredményeképpen 1954-ben felvételt nyert a Budapesti
Képző-és Iparművészeti Gimnáziumba, ahol Csebi
Pogány István tanítja festésre, rajzolásra, és Somogyi
József Kossuth-díjas szobrászművész keze alatt tanulja
a mintázást. Itt a rajzolás és a festés mellett művészi
szinten tanulta ki a fotózást.
A diákéveket művészeti szempontból holt időszak
követte. 1958-tól hol betanított munkásként, hol
földmérőként dolgozik. Ezt követően a termékeny

hetvenes évek hozzák meg jelentősebb akvarell alkotásait, és ugyancsak ezt a korszakot fémjelzi számos
grafikája szénnel. Kisebb szünet után a kilencvenes
években, majd főleg nyugdíjba vonulása után kezdett
újból festeni, rajzolni. Igen sok ihletet merített külföldi
útjaiból. Meghatározó élménye volt két ecuadori útja,
melyben a szemlélődő ember jellegzetes Tárnok Gyula-i perspektívái képviseltetnek festményein, grafikáin.
A festő a későbbiekben is tartotta a kapcsolatot M.
Tóth Istvánnal, egészen a mester haláláig.
Az évek során mit sem változott a kompozícióhoz
való viszonya. A csendéletek, utcaképek, portrék ábrázolása alapos szakmaisággal, kimért rezonanciával
történik.
E festői magatartás egyszerre hív utazásra, más földrészre, és egyaránt marasztal, mutatva rá gyökereinkre,
hazai értékeinkre. Az utazó és a fehérvári szellem
keveredik a színekben, a palettán, de céljuk egy: az értékteremtés. A tárlat megtekinthető 2016. január 10-ig.
Honfoglaló idők – életképek a hazatérések korából
A Fehérvári Hagyományőrző Íjászegyesület kiállítása.
A kiállításon korabeli használati tárgyakat, a jurtát és
berendezését tekinthetik meg az érdeklődők. Láthatók
lesznek harcászati eszközök: nyereg, vértek, láncingek
és fegyverek. A tárlat 2016. január 19-ig látogatható a
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban.
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 Galériájában.
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 származó kőfaragványok és rekonstrukciós rajzok bemutatásával.
Az Árpád-dinasztia székvárosában, Fehérvárott épült
fel a középkori Magyar Királyság legfontosabb temploma, a Szűz Máriának szentelt prépostági templom.
Alapítója maga István király volt, halála után Fehérvár
török általi elfoglalásáig (1543) minden magyar királyt
ebben az épületben koronáztak meg. A templom
őrizte Szent István király és Szent Imre herceg sírját,
valamint rajtuk kívül még tizennégy uralkodó és számos uralkodói családtag temetkezett ide. Az 1601-ben
bekövetkezett robbanást követően az épület pusztulásnak indult, maradványait ma a Nemzeti Emlékhely
őrzi. A tárlat 2016. február 28-ig megtekinthető a Szent
István Király Múzeum Dísztermében.
„Az égből dühödt angyal dobolt”
Székesfehérvári ezredek az I. világháborúban. A kiállítás megtekinthető 2016. április 17-ig a Szent István
Király Múzeum Országzászló téri épületében.

A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!
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A Vörösmarty Színház műsora
A padlás
December 26. 17 óra, december 27. 15 és 19 óra,
Nagyszínház
Csókos asszony
December 28. 19 óra, Nagyszínház
Balfácánt vacsorára!
December 29., 30. és január 2. 19 óra, Nagyszínház
Alba Regia Szimfonikus Zenekar: Újévi koncert
Január 1. 17 óra, Nagyszínház
SingSingSing!
Január 3. 19 óra, Nagyszínház

A Barátság mozi műsora
Anyám és más futóbolondok a családból
December 29. 20.30
Magyar filmdráma.
Star Wars – Az ébredő Erő 3D
December 29. 18 óra, december 31. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai sci-fi.
Snoopy és Charlie Brown
December 28. és 29. 16 óra, december 30. 10
és 18 óra
Magyarul beszélő amerikai családi animációs film.
Elmentek otthonról
December 28. 18 óra, december 30. 20 óra
Magyarul beszélő francia vígjáték.
Marguerite – A tökéletlen hang
December 28. 20 óra
Magyarul beszélő francia-cseh-belga filmdráma.
Ifjúság
December 31. 18 óra
Feliratos olasz-svájci-angol-francia filmdráma.
Nagyon vadon – Bolondos vadászidény
Január 2. 16 óra
Magyarul beszélő amerikai családi animációs film.
Lépcsőházi történetek
Január 2. 18 óra
Feliratos francia-angol vígjáték.
Truman
Január 2. 20 óra
Feliratos spanyol-argentin vígjáték.

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 2016. május 10-ig telefonon
vagy e-mail-ben értesítik, illetve névsorukat a www.
ggmuvhaz.hu honlapon közzéteszik. A legjobb írásokat
az egyesület egy későbbi időpontban megjelenteti.
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Elköszönt Rácz Lajos, a legenda

Németh Zoltán

Vakler Lajos

Székesfehérvár önkormányzata, a Magyar
Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága,
a Magyar Birkózó Szövetség, tisztelői, barátai,
versenyzőtársai és tanítványai körében,
ünnepélyes keretek között búcsúzott el az edzői
munkától Rácz Lajos.

Fotók: Simon Erika

Bronzszobor a búcsúzó aranyembernek

számára Rácz Lajos emberként és
katonasportolóként is az a személyiség, akire társai és tanítványai
mindig, mindenkor számíthattak:
„Rácz Lajos a magyar birkózás és a
honvédsport emblematikus figurája.
Nagyon sokat köszönhet neki a Honvéd Szondi SE is, hiszen piros-fehér
színekben érte el legnagyobb sikereit.
Ő volt, aki előbb versenyzőként, majd
edzőként és vezetőként is továbbvitte
a honvédsport legnemesebb hagyományait. Társaival együtt sokat tett azért,
hogy életben tartsa a honvédsportot és
dicsőséget szerezzen önmagának, társainak, a honvédségnek és hazájának.”
Rácz Lajos nehéz szívvel köszönt
le, de vezetőként továbbra is
sokat tehet azért, hogy szeretett
sportága tehetségei előtt Székesfehérváron új utak nyílhassanak

meg: „Felemás érzésekkel búcsúzom.
Megvallom, elérzékenyültem, amikor
megláttam itt a sok ismerőst, barátot,
versenyzőtársaimat. Elszorult a torkom, mert 1971 óta Székesfehérvár
az otthonom, és a Honvéd Szondi SE
színeiben értem el azokat a sikereket,
amelyek ismertté tettek. Visszagondolva erre a több mint négy évtizedre, soha nem feledem, mit kaptam
a birkózástól a szőnyegen és azon
túl. Ha felidézem emlékeimet, ilyen
pályafutást kívánok mindenkinek.
Minden egyes pillanat, vér és verejték
ellenére azt mondom, megérte.
Edzőként búcsúzom, vezetőként nem,
a szakosztály élén teszem tovább a
dolgomat. Azt hiszem, amit az ember
megközelítőleg ötvennégy éve csinál,
azt nem lehet egyik pillanatról a
másikra abbahagyni.”

Fotók: Simon Erika

Rácz Lajos elköszönt tanítványaitól. Az olimpiai ezüstérmes,
világ- és Európa-bajnok edző, aki
mesteredzőként is sokat tett szeretett sportágáért, nem folytatja edzői
karrierjét. A jövőben egy olyan regionális utánpótlás birkózócentrum
koordinátora lesz, amely a sportág
egyik legnagyobb vidéki bázisát
jelenti.
Cser-Palkovics András köszönetet
mondott Rácz Lajosnak azért, hogy
fehérvári színekben öregbítette
városunk jó hírét, és pályafutása
befejeztével edzőként is sikeres
sportolókat és embereket nevelt fel:
„Rácz Lajos példakép, akár a sportolói
tevékenységét nézzük, akár az emberi
nagyságát, akár az utánpótlás-nevelői
munkáját, amit aktív pályafutását követően végez. Nemcsak az eredmények
miatt, bár azok is önmagáért beszélnek,
sokkal inkább azért fontos a város
közösségének, mert az az alázat példa
értékű, amellyel a sportért dolgozott.
A munka iránti elkötelezettsége, amely
segített a világszínvonalú eredmények
elérésében, a hétköznapokban az
edzői pályafutásában is jelentkezett.
Sportolói és emberi erényeit nem
tartotta meg magának, hanem átadta
a fiatal, őt követő nemzedéknek. Ezen
az ünnepségen ezt köszönjük meg, s
talán nem is választhattunk volna jobb
időszakot, hiszen a negyedik adventi
vasárnap előtt arra emlékezünk, amit a
közösségért tett. Ha valaki megérdemli
a kiemelt figyelmet, ő mindenképpen.”
Fucsku Sándor vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi
Parancsnokságának parancsnoka

Hajrá, Fehérvár!

Az edzősködéstől igen, a birkózószőnyegek világától nem búcsúzik Rácz Lajos

Sokan a szememre vetették, hogy
az idén sokszor negatívan, virtuális
pennámat tinta helyett vitriolba
mártva közelítettem meg e hasábokon Fehérvár sportéletének
történéseit. Nem titkolom, így volt.
Hiszem, a dolgokat több oldalról
kell megvizsgálni, tovább kell látni
a puszta híren, érezni kell az események súlyát, következményeit.
Mondják, Zoli, ne legyél már en�nyire negatív! Hiszen ez a város a
Bajnokok Városa, megannyi remek
sportember és sportszerető szurkoló
otthona. És ez így is van! Aki a
sportot szereti, jobb helyen nem is
élhetne, kiválóbb csapatoknak nem
is szurkolhatna, nagyszerűbb eredményeket nem is kívánhatna!
Elérkezett karácsony, a szeretet
ünnepe, így vitriolomat tintára cserélem én is, és őszintén elmondom:
nagy ajándék sporttal foglalkozó
újságírónak lenni Székesfehérváron,
nagy élmény a Bajnokok Városának
hírmondója lenni!
De eljön majd az újév, és visszarakom íróasztalomra a vitriolos
üvegcsét, mert hiszem: néha oda
kell szúrni, no nem azért, hogy
bántson az ember, egyszerűen csak
azért, mert bár egy helyen élünk,
mégis másképpen látunk dolgokat.
És valljuk be, ez így szép, ez így jó.
Ami viszont ezzel együtt is biztos,
ebben a városban egy torokként
kiáltjuk jövőre is: Hajrá, Fehérvár,
hajrá, Bajnokok Városa!

Ünnepi sportmenü
Fehérvár csapatainak nagy
része karácsonyi pihenőre
vonul, az üdítő kivételt a
jégkorongozók jelentik. A
Fehérvár AV 19 MOL Ligás
kerete december 23-án
18.30-tól a MAC gárdáját fogadja, a találkozót
szenteste 21 órától közvetíti a Fehérvár Televízió.
December 26-án és 28-án
az EBEL-keret is hazai
környezetben korcsolyázik
jégre a Linz és a Salzburg
ellen, előbbi találkozót
december 27-én 16.30-tól
láthatják a Fehérvár TV
képernyőjén. A hagyományoknak megfelelően a
szinkronúszók nagyszabású karácsonyi gálával
búcsúztatják az évet, a
látványos kűröket hozó est
felvételét december 25-én
15 órától tekinthetik meg
a Fehérvár Televízióban.
Elöljáróban annyit elárulhatunk, a fehérvári lányok
fantasztikus produkciói
miatt érdemes lesz odatelepedni a képernyő elé, a
2015-ös gála műsorában 21
kűr, köztük több kimondottan erre az alkalomra
összeállított karácsonyi
produkció kapott helyet.

FehérVár
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Pozitív előjelek az ünnepi nagyüzem előtt
Kaiser Tamás

A Volán a hétvégén két meccset tudott
le, így már csak tizenegy van hátra az
alapszakaszból. A mérleg egy győzelem, egy vereség. A vesztes meccs
azért is különösen fájó, mert a közvetlen rivális Vienna Capitals tudott
nyerni Székesfehérváron 3-2-re. A vasárnapi, Graz elleni találkozó azonban
már sokkal jobban sikerült, a Fehérvár
AV 19 többek között az utóbbi időben
remeklő Nagy Gergő két góljának
köszönhetően győzött simán, 5-1-re.
A mérkőzést követően a Volán vezetőedzője, Rob Pallin kifejezetten
optimistán nyilatkozott, ami mindenféleképpen bizakodással töltheti el az
együttes szurkolóit: „A hullámhegyek és
-völgyek természetesek, de ha ez a csapat
összeáll, és semmi sem zökkent ki minket,
akkor igen jók leszünk. Legutóbb, vasárnap nem az ellenféllel vagy a játékvezetőkkel foglalkoztunk, végig a saját dolgunkra
összpontosítottunk, és ez így volt jól. A
múltban nem mindig volt így, de ennek a
jövőben így kell lennie. Az a játékos, aki
nem így tesz, a lelátón találja magát. A
sérülésből visszatérőink is egyre jobbak,

Fotó: Kiss László archív

A Fehérvár AV 19 a kilencedik helyen áll az
EBEL-ben, de nem tűnik lehetetlennek, hogy az
alapszakasz végén a biztos rájátszást érő hatodik
helyen zárjon a csapat. Ettől csak öt pont választja
el Rob Pallin gárdáját.

A következő hetekben egyre feljebb törhet a Fehérvár AV 19

igaz Andrew Sarauernek még erőnlétileg
utol kell érnie magát, Bartalis Istvánnak
is, illetve neki még az önbizalmát is meg
kell erősítenie. Keményen dolgoznak, és
ha Frankie is visszatér, akkor még egyet
lépünk előre, hiszen egy ilyen mesterlövészre nagy szükségünk van.” – közölte
a dolgokat legtöbbször reálisan látó
mester.
A Volán tehát egyre inkább összeáll,
egyre kevesebb a hiányzó. A teljes
létszámra pedig szükség is lesz,
hiszen nagy menetelés vár a csapatra a következő szűk egy hónapban.
Az EBEL-ben megszokhattuk, hogy
karácsonykor sincs leállás, sőt nagyon
sokszor ebben a nagyüzemi időszakban dőlnek el az alapszakasz legfontosabb kérdései.
A fehérvári jégkorongozóknak is fel
kell kötniük a gatyájukat, a hátralevő
tizenegy meccset huszonhat nap alatt
„nyomják le” Kovács Csabáék. Előbb
22-én egy villach-i túra vár a gárdára,
a két együttest mindösszesen két pont
választja el egymástól a tabellán, így
egy esetleges fehérvári győzelemmel
meg lehetne előzni a Villachot. Ezt
követően három hazai meccs jön 26-a
és 30-a között, sorrendben a Linz, a
Salzburg és a Vienna Capitals érkezik
az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokba.
Egy jó ünnepi meneteléssel a Fehérvár
a felsőház közeléből köszöntheti az
újévet.

Ünnepek közti futballfesztivál
Tizenhatodik alkalommal rendezik meg a
Masterplast Fehérvári Futballfesztivált
a Videoton Baráti Kör szervezésében. A
fesztivál keretében bemutatkozik a magyar
kispályás-válogatott is. A helyszín és az
időpont már megszokottnak mondható,
hiszen idén is a Videoton Oktatási Központ
ad otthont a rendezvénynek december 27.
és december 30. között.

A futballfesztivál a december
27-i öregfiúktornával indul,
már reggel fél nyolckor pattogni fog a labda a VOK-ban. A
„főműsornak” számító nemzetközi kispályás labdarúgókupa
csoportmérkőzéseit december
27-29. között, a helyosztókat
és a döntőket pedig december
30-án játsszák le a Videoton
Oktatási Központ csarnokában.
De a hagyományoknak megfelelően lesz négycsapatos női
és U-10-es utánpótlástorna is.
Mindegyik versenybe hívtak
meg határon túli csapatokat is,
Székesfehérvár testvérvárosai
közül több is képviselteti magát
az eseményen.
Juhász László, a szervező Videoton Baráti Kör Egyesület elnöke
elmondta, a nagyszabású sportprogram lebonyolításában az
elmúlt évek jól bevált módszerét
követik. Idén is számos kiegészítő programmal készülnek. A
színházteremben minden nap

12.30-tól vetítik Az utolsó kupadöntő című dokumentumfilmet,
ami a Videoton 1985-ös, UEFAkupa-döntős csapatának állít
emléket. A VOK színháztermé-

legfontosabb mégis csak a kispályás foci és a torna, amely az
egyik legrangosabb ilyen jellegű
esemény az országban, csak a
szintén ebben az időpontban

Fotó: Simon Erika

Somos Zoltán

Nagy Lajos, Tibor Dávid, Mészáros Attila és Juhász László a sajtótájékoztatón

ben a fesztivál alatt fitneszprogramokkal várják a közönséget,
lesz zumba, pilates és streching
is. Ingyenes pingpong, fizetős
csocsó, X-box – íme néhány
további szabadidős program
az érdeklődők számára. De a

zajló debreceni kupa rendelkezik erősebb mezőnnyel. Nem
maradhatnak el a gálameccsek
sem, ezek csúcspontja a 2006-os
Magyar Kupa-győztes Videoton
pályára lépése lesz 30-án, közvetlenül a torna döntője előtt.

A fesztivál keretében bemutatkozik a magyar kispályás-válogatott is, 27-én délután Szlovákia és Szlovénia legjobbjai ellen
lép pályára az I. Christmas Cup
Hungary-n. Ennek jelentőségéről is beszélt Mészáros Attila
alpolgármester a futballfesztivál
sajtótájékoztatóján: „Nyáron
megalakult az országos szövetség
fehérvári székhellyel. Tibor Dávid
elnök és csapata jó munkát végzett,
a jövő évi Európa-bajnokságot Székesfehérvár szervezheti. A Christmas Cup fontos állomás abban a
tekintetben is, hogy ráirányítja a
figyelmet a jövő augusztusi kontinenstornára.”
Nagy Lajos, az Országos Minifutball Szövetség szakmai
vezetője most jelentette be,
hogy a magyar válogatott új
vezetőedzője Reveland Zoltán
lett. A sokszoros futsalválogatott kapus korábban fehérvári
színekben is játszott, ezentúl
pedig az 5+1-es válogatott
szakmai munkájáért felel. A
torán egy érdekes új szabályt
is kipróbálnak: az eredménytől
függetlenül minden meccs után
ötperces hosszabbítás lesz,
amit az európai szövetség ajánlott kipróbálásra a büntetőrúgások helyett. A hosszabbításban percenként lejön egy-egy
játékos, így az utolsó percben
két mezőnyjátékos játszik kettő
ellen.

FehérVár
Hirdetes

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.
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