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Forgalomkorlátozás pénteken
A Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó
és Vezetéstámogató Ezrede két pénteki rendezvénye
miatt is forgalomkorlátozásokra kell számítani a
városban. A közlekedők türelmét és megértését kérik!
A Malom utcában lévő Helyőrségi Klub épületének
falára kerülő emléktábla avatása miatt december
2-án, pénteken 11 és 12 óra között teljes szélességében lezárja a honvédség a Malom utca Mészöly Géza
utca és Honvéd utca közötti szakaszát valamint a
Helyőrségi Klub előtti járdát illetve zöldterületet is.
Ugyancsak ezen a napon este is forgalomkorlátozásra kell számítani a Prohászka Ottokár-emléktemplomban megrendezésre kerülő adventi hangverseny
miatt. December 2-án 17 és 21 óra között a templomhoz tartozó parkolót zárják le a katonák.

2016. december 1.

Közélet

Gazdag kiállítási program a jövő évben
Heiter Dávid Tamás

Az iskolák működtetését is átveszi az állam
januártól, döntés született a Tóvárosi és a Németh László Általános Iskola teljes tetőfelújításáról és elfogadták a fehérvári újszülötteknek
és szüleiknek szóló támogatási programot is
– ülést tartott pénteken reggel Székesfehérvár
közgyűlése.

Az iskolák állami fenntartásba
kerültek, már évekkel ezelőtt,

január 1-től pedig már a működtetésről, az üzemeltetésről
is az állam gondoskodik. Az
ehhez kapcsolódó döntéseket
is meghozta a testület a pénteki közgyűlésen. Cser-Palkovics András kiemelte, hogy az
önkormányzat természetesen
továbbra is segíteni fogja az
oktatást Székesfehérváron. A
város polgármestere elmondta,
hogy a munkavállalók, akik az

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.
30.000 Ft feletti javítás esetén

RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Januártól az iskolák működtetése is állami feladat lesz, a munkahelyek változatlanul megmaradnak

Tizenegyedik alkalommal adták át a Príma díjakat
Dávid Renáta
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségének Fejér Megyei Szervezete 11.
alkalommal adta át a Fejér Megyei Príma
díjakat szombaton a Magyar Király Szállóban.
Idén több mint tizenkétezer szavazat érkezett a
javaslattevőktől.

Wéhli Regős Dóra
A vásárlók, a vendégek dönthettek arról, mely
üzletek, vendéglátó egységek munkáját díjazza
a Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület.
Idén több mint negyven cégvezető vehette át az
elismerő oklevelet.

Csaknem húsz éve számít a
vásárlókra a szervezet. Egy teszt
kitöltésére kéri a fogyasztókat. Az
egyesület arra kíváncsi, mennyire
elégedettek a vásárlók az üzletekben.
Fujákné Martinek Anna, a Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület
elnöke elmondta, a díjak, elismerések odaítélésekor figyelembe veszik
azt, hogy az üzlet tiszta, rendezett

Fotó: Kiss László

Az elismeréseket azok kaphatják
meg, akik maradandót alkottak
saját területükön. A rendezvényen az egymillió forinttal járó
fődíjakat Sárkány Ágnes főorvos,
Kámán Béla építész és Szilner
Tibor táncpedagógus vehették át,
a közönségdíjat Kovács Sarolta
öttusázó kapta. Az ünnepségen az
„Év vállalkozója” díjakat is átadták
Pretz Jánosnak, Unyi Ferencnek,
László Józsefnek, Nyitrai Jenőnek
és Kolosa Jánosnak.

A Fejér Megyei Príma díj további elismeréseit Borbély Béla fotográfus és
Hirtling István színművész vette át.
László István, a VOSZ Fejér Megyei
Szervezetének elnöke köszöntőjében kiemelte, hogy ez alkalomból a
kitüntetettek a díj kapcsán egymásra figyelnek, megbeszélik, értékelik, majd együtt ünneplik az élet
minden területén elért kiemelkedő
teljesítményeket.
Cser-Palkovics András polgármester
ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta,
hogy a sport, kultúra, tudomány és
egészségügy területén dolgozók, illetve
a gazdasági élet szereplőinek kölcsönhatása a város életében is megmutatkozik. Fejér megyéből két vállalkozó
az országos „Év vállalkozója” díjat
nyerte el: Kelemen Csaba és Rostási
Szabó József decemberben veheti át az
elismerést a Művészetek Palotájában.

Elismerő oklevél a legjobbaknak

Az egy-egymillió forinttal járó fődíjakat Sárkány Ágnes főorvos, Kámán Béla építész és Szilner
Tibor táncpedagógus vehették át, a közönségdíjat Kovács Sarolta öttusázó kapta

és higiénikus legyen, a piacon jó
minőségű áru jelenjen meg, de fontos az udvarias, kedves kiszolgálás
valamint az, hogy az árak pontosan
és feltűnő helyre legyenek kiírva.
A kérdőívek kihelyezése és annak kitöltetése nem kötelező, a
kereskedők azonban mégis élnek
a fogyasztóvédelem kínálta lehetőséggel. Mint mondják, ez egy
jó visszajelzés arra, hogy jó úton
haladnak vagy sem, illetve hogy milyen változtatásokra lenne szükség
ahhoz, hogy a vállalkozás sikeresebb legyen.
Az idén a Fogyasztók Kiváló Boltja
és Vendéglátó egysége díjat negyvenkét fehérvári kereskedés vehette
át.

Kép: Németh-Nagy Róbert

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

Fotó: Simon Erika

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

iskolák működtetése terén dolgoztak, azok munkáltatói jogutódlással átkerülnek az állam
alkalmazásába, és mindenkinek
megmarad változás nélkül a
munkahelye. Teljes politikai
egyetértéssel születtek meg az
ezzel kapcsolatos határozatok, a
testület ismét bizonyította, hogy
képes a város érdekében egységes döntéseket hozni – mondta
Cser-Palkovics András.
A képviselők a Tóvárosi és a
Németh László Általános Iskola
tetőfelújításáról is döntöttek,
mintegy nyolcvanmillió forint
értékben.
Székesfehérvár Születési Támogatási Programot indít január
elsejétől. A programra a város
harmincmillió forintot különít el
a jövő évi büdzséből.
A Szent István Király Múzeum
jövő évre tervezett kiállításait is
támogatták a képviselők. Többek
között Somogyi Győző „A döntés”
című kiállítását, a Pompei-kiállítást a Gorsium Régészeti Parkban,
az Aba Novák Vilmos-kiállítást
és Párkányi Raab Péter „Hanyatló - Szárnyaló” című kiállítását is
megrendezi a múzeum.
Az Akácfa utca és a Zrínyi utca
burkolatának felújításáról és a
Zrínyi utca–Erzsébet utca-kereszteződésben három új gyalogos-átkelőhely építéséről is döntöttek.

Negyvenketten a kiválóak között
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Ötvenhatos emlékoszlop Opoléban

László-Takács Krisztina

Bácskai Gergely

Emlékoszlopot állítottak az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére Székesfehérvár
lengyelországi testvérvárosában, Opoléban.
A mintegy két és fél méter magas, magyar és
fehérvári szimbólumokkal díszített alkotást
Horváth János szobrászművész készítette.

Fotók : Bácskai Gergely

Félelem és rettegés
a gyermekszemészeten

Az emlékművet katonai tiszteletadással, nagyszabású ünnepség keretében kedden avatták fel testvérvárosunkban. A művet magyar és fehérvári szimbólumok díszítik, többek között az Országalma is látható rajta.

Az emlékoszlop Opole belvárosában, nem messze a városházától, az
Odera mellékága mellett található

A „Lengyel nyár, Magyar ősz” című ’56-os dokumentumfilm bemutatójával kezdődött az opolei városházán az ’56-os emlékoszlop
avatása, melyen fiatalokkal telt meg a ház díszterme. A 2016-os évet
a lengyel-magyar szolidaritás évének nyilvánította a lengyel szenátus
abban a határozatban, amelyet az 1956. júniusi poznańi kommunistaellenes felkelés és az 1956-os magyar forradalom hatvanadik
évfordulójára való megemlékezés jegyében fogadtak el.

Engedélyeztetni lehet az illegálisan fúrt kutakat
Bácskai Gergely

A fennmaradási engedélyezési
eljárás lefolytatásának feladata két
hatóság között oszlik meg. A helyi
jegyzőhöz akkor lehet fordulni, ha a
kút házi ivóvízigény kielégítésére is
szolgál, és maximum ötszáz köbméter vizet szolgáltat évente talajvízből
vagy vízparti vízből. Amennyiben
a kút tulajdonosa hitelt érdemlően
tudja bizonyítani, hogy a kút 2016.
június 4. előtt létesült, és a hatóságtól
megkapja a fennmaradási engedélyt,
a tulajdonos mentesül a bírság megfizetésének kötelezettsége alól. Más
esetben, ha a kutat engedély nélkül
2016. június 4. után létesítették,
akkor a fennmaradási engedély mellé
bírságot is köteles kiszabni a hatóság.

Fotó: Bácskai Gergely

2018. év végéig bírságmentesen lehet engedélyeztetni a 2016. június 4. előtt illegálisan
kialakított kutakat az ország egész területén.

A kút engedélyezésének egyik feltétele, hogy az ne érintse vízbázis védőterületét. Ettől eltérő
esetben – pl. kizárólag öntözési célból létesített kút esetén a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatósághoz (8050 Székesfehérvár, Pf. 947. e-mail: fejer.vizugy@katved.gov.hu) kell benyújtani
a kérelmet, amelyhez csatolni kell a működő, megépített kút adatait tartalmazó tervdokumentációt.

Az is előfordulhat, hogy a hatóság
nem engedélyezi a kút fennmaradá-

sát, ilyenkor a kút elbontására, megszüntetésére kötelezik a kérelmezőt.

A kórház udvarán át sietünk a
gyerekambulanciára. Mellettem
egy betegszállító fiatalember egy
tolókocsival, amiben falfehéren
ül tíz éves fiam, miközben én
könnyeimmel küszködve, kezét
szorongatva ismételgetem: nem
lesz semmi baj. Szülőként sokféle
rémálma van az embernek, az egyik
éppen ilyen lehet: összeesik a gyerek
a rendelőben, majd epilepsziagyanúval sürgős kivizsgálásra küldik.
Azonnal fogadnak minket, az ambuláns orvos, az asszisztens és a két
medikuslány kedvessége már-már
feledtette az imént átélt borzalmakat. A gyermeket leültetik, körbeállják, kérdezik türelmesen: „Mi
történt? Mire emlékszel?” „A doktor
néni kiabált anyukámmal, majd nem
sokkal később elsötétült előttem a
világ, és már csak arra emlékszem,
hogy fekszem a földön, és mindenki
fölém hajol” – hangzik a válasz.
Az orvos kérdőn néz rám, ezért
elmondtam a történetet az elejétől: a
fiamnak begyulladt az egyik szeme,
s mivel nem tudtuk pontosan az
okát, édesanyám tanácsára szemész
szakorvoshoz mentünk. Amikor
a kórház gyermekszemészetén az
asszisztens hölgy előkereste fiam
adatait a számítógépben, mint akiket
valami nagy bűntényen kaptak rajta, közölte velünk: tudnak róla, hogy
2007-ben ugyanitt, ugyanez a szemész orvos kancsalságra hivatkozva
két dioptriás szemüveg viselését írta
elő. „Hol van hát a szemüveg? – háborodott föl a doktornő – Idejönnek,
aztán kiderül, hogy hiába dolgozom,
semmibe veszik a munkámat!”
Eközben az asszisztens hamarjában
olvastatni kezdte fiammal a táblát.
Mire szegény gyermek a legapróbb jeleket is elolvasta, addigra a
doktornő kiabálva elhordott a világ
leghanyagabb anyjának, a gyereket
pedig félig vaknak minősítette. Csak
álltam döbbentem, és – én naiv! –
azt sem mertem megmondani, hogy
más szemésszel is megvizsgáltattam
a fiamat, aki úgy döntött, hogy
nincsen szükség szemüvegre, mert a
gyermek nem kancsal. Azóta számtalan szűrővizsgálat volt az óvodában, majd az iskolában, és sohasem
kaptunk beutalót szemészetre – de
a hangulatra való tekintettel ezt
sem mondtam, mert attól tartottam,
hogy ezek után majd nem fognak
gyógyszert felírni a fiam szembetegségére. A gyermek a vizsgálat után
az ajtóhoz legközelebb eső sarokban
állt meg. Miközben magukban dohogva a receptet írták, egyszer csak
puffanás hallatszott, a gyerek pedig
már a földön feküdt. A „szakértők”
úgy találták, hogy az ájulást rángás
kísérte, ezért küldtek minket át az
ambulanciára. Ott kiderült, hogy a
vérképe tökéletes, epilepsziára utaló
jel nincs, és a szíve is jól működik.
Annyira jól, hogy a vizsgálatok
után megölelt, és a fülembe súgta:
„Te vagy a legjobb anyuka!” Ettől
pedig már az én szívem is gyógyulni
kezdett.
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Karácsonyra várva
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A külsőségek mellett a belső ráhangolódás a cél
László-Takács Krisztina
Már az első vasárnap este több ezren sétáltak
a belvárosban, és merültek el abban a mesevárosban, amely az idei adventi várakozás
díszletéül szolgál. Izgalmas családi programok,
jó koncertek és kellemes karácsonyi hangulat
várható a következő három vasárnapon is, de az
sem fog csalódni, aki hétköznapokon csodálja
meg a karácsonyváró fényeket.

A legnagyobb sor idén is a kürtőskalácsosoknál volt, de illett
sorban állni a Fő utca különböző
pontjain elhelyezett karácsonyi
díszleteknél is, ahol – mintha
a Broadway vörös szőnyegén
lennénk – folyamatosan villogtak
a vakuk, készültek a fotók. A legnépszerűbb a múzeum előtt álló
mézeskalács házikó és a Magyar
Király Hotel előtti téren elhelyezett világító gömbök voltak. De
megragadta a gyerekek figyelmét a
város karácsonyfája körül közlekedő kisvasút is. Ahogy tavaly,
úgy idén is bárki elkészítheti
fotóját szerettei számára egy-egy
mesebeli állomásnál.

A díszvilágítást idén is Bese Marcell kapcsolta fel Székesfehérvár polgármesterével közösen

ünnepére. Karácsony a szeretet, a
mosoly és annak az ünnepe, hogy
odafigyeljünk a másikra, törődjünk

Fotó: Kiss László

„Ami fényben, rendezvényben, eseményben megjelenik, az mind-mind
csak keret, egyfajta külsőség, ami
hozzátartozik az adventhez, de nem
helyettesítheti a lelki felkészülést: az
elcsöndesedést és azt, hogy várakozzunk és készüljünk karácsony szent

Fotó: Kiss László

Legyen a lelkünkben is
világosság!

Fotó: Simon Erika

A belváros fái új, az eddiginél nagyobb fényben pompáznak, a Fő utca két oldalán pedig négy
méter magas fényoszlopok vezetnek az Országzászló térig

Az adventi belváros az idén is számos újdonsággal várja a fehérváriakat és teremt igazi karácsonyi varázslatot

a másikkal.” – mondta Cser-Palkovics András köszöntőjében, majd
Bese Marcellel közösen kapcsolta
fel az ünnepi fényeket. A tizenkét éves fiatalember nyerte meg
idén is az Adventi jótékonysági
futást, így a fények felkapcsolását

már-már rutinosan hajtotta végre.
Az adventi programsorozatra való
lelki ráhangolódást a Vox Mirabilis Kamarakórus segítette. Este
a Városház téren Szulák Andrea,
a Zichy színpadon pedig a Mörk
zenekar koncertezett.

Kultúra
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Fotó: Kiss László

Az adventi gyertyának van a legkülönlegesebb fénye

Adventi pihenő a város közepén

A Püspöki Udvar is ünnepi díszbe
öltözött, és megtelt családokkal,
akik az imádságos gyertyagyújtásra és a diákok műsorára
érkeztek. „Advent a várakozás
megszentelése. Rokona annak a
gyönyörű gondolatnak, hogy meg
kell tanulnunk vágyakozni az után,
ami a miénk.” – hangzottak el Pilinszky János költő sorai a fiatalok
műsorában. „A karácsony a kis
Jézus születésének megünneplése,
az örömhír továbbadása meghitt
együttlétben. Az ünnepi asztal, az
ajándékozás, a családi szokások
és a békés hangulat hozzátartozik
az ünnephez. Sok család számára
azonban a körülmények, az anyagi
nehézségek, a családi viszonyok,
a nélkülözés megnehezíti, sokszor
ellehetetleníti a karácsony igazi
örömének megélését. Ami nekünk
a karácsonyi asztalra kerül,
számukra csak távoli vágy, ami
nekünk egy hétköznapi bevásárlólista, nekik a karácsonyi kívánságuk, ami nekünk elképzelhetetlen
tragédia, nekik a hétköznapjaik.”
– emelte ki megnyitóbeszédében
Spányi Antal a megyéspüspök,
a Karitász elnöke, majd felhívta a Figyelmet a „Tárjátok ki a
szíveteket!” karitatív gyűjtésre. (A
gyűjtésről részletek a 12. oldalon
olvashatók.)

Fotó: Kiss László

Fotó: Kiss László

A Püspöki udvar is ünnepi díszbe öltözött

Újdonság a város karácsonyfája körül futó kisvonat, de emlékezetes fotók készülhetnek egy óriási
játékmackóval, az éneklő családi kórussal és a kisangyalkákkal is
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Ingyenes parkolás az ünnepek alatt
Szabó Miklós Bence

Ki ne szeretné a mézeskalácsot?

Fotó: Kiss László

Kicsik és nagyok a belváros számos pontján képeskönyvbe illő művészeti installációkkal találkozhatnak. Idén is láthatók a diótörő katonák, az életnagyságú mézeskalácsbaba és a titkot
rejtő ajándékdobozok is.

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

Jó hír az autósoknak, hogy december 17-e és január 2-a között
ingyenesen lehet majd parkolni a
városban. Nem egyedi esetről van
szó, az elmúlt években már találkozhattak az autósok az ünnepek

alatti ingyenes parkolással.
A díjmentességgel Székesfehérvár Városgondnoksága a családok
életét szeretné megkönnyíteni az
ünnepek alatt, így ez az intézkedés nagy segítség lehet az ünnepi
rokonlátogatások, a belvárosi séták és a bevásárlások alkalmával.

A látogatók felett szinte égboltot képez a Liszt Ferenc utcánál felállított fénysor
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Százhúszan olvasták együtt az élet könyvét
Látrányi Viktória

Fotó: Simon Erika

Vasárnap hajnalban indult a húszórás
Újszövetség-maraton. Az önkéntesek a
székesfehérvári színház nagyszínpadán
olvastak fel az Újszövetség katolikus és
protestáns fordításából is.

Fotó:

Fotó: Kiss László

Gyermekhangokkal telt meg a Vízivárosi advent színpada

„Adott volt a hely. Nyissuk ki a
színházat, nyissuk ki a kapukat!
Jöjjenek be az emberek! Üljünk le,
legyünk együtt és olvassunk! Most,
az ötödik évben úgy tapasztalom,
hogy az eseményre látogató emberek
számára ez egy jó lehetőség, segíti a
felkészülést az adventi ünnepkörre,
akár olvasnak, akár csak hallgatják
a felolvasást.” – mondta Szikora
János, a Vörösmarty Színház
igazgatója.

Több mint százhúsz ember jelentkezett, hogy szeretne olvasni – ez
mutatja azt, hogy a Biblia üzenete
ma is aktuális, az ma is érdekli
az embereket, meg jelenti azt is,
hogy sok-sok szív nyitott arra,
hogy a Biblia üzenetét befogadja – tette hozzá Spányi Antal
megyés püspök.
Az Újszövetség-maraton alatt
bárki belehallgathatott a felolvasásba. A program egyedülálló
az országban, igazi fehérvári
eseménnyé vált. És az idén újabb
elemekkel bővült, hiszen zeneiskolások, gimnazisták készültek
koncertekkel. Így az Újszövetség-maraton keretében a színház
előterében zenei előadások várták
az érdeklődőket.

Adventi ünnep volt Feketehegy-Szárazréten is

Fotó: Kiss László

Fotó: Bácskai Gergely

Újra megnyílt a Betlehemi Szép Csillag kiállítás a Szent István Művelődési Házban

A felolvasó, a szent könyv és az Úr – százhúszan olvastak fel idén az Újszövetség-maratonon
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Néprajzi értékeink 1. rész

Téli népszokások Székesfehérváron
Lukács László
Téli népszokásaink XVIII. századi történetének egyik becses emlékét őrzi Székesfehérvár
szabad királyi város tanácsának jegyzőkönyve. Székesfehérvár tanácsa 1770. december
7-én határozatot hozott a városban gyakorolt
babonás szokások üldözésére, büntetésére.

A határozat ezzel a szöveggel
került a tanács jegyzőkönyvébe:

haragnak valamennyire ezen nemes várostul teendő eltávoztatására nézve, determináltatott: Hogy
valaki ennek utánna vagy efféle
babonaságokat elkövettni, a’ vagy
Szent Miklós, Lucza és aprószentek napjain, estvéjén és éczakáján
ruházattyukat változtatván járni,
és így lélek kárhozattyára czélzó
gonoszságokat elkövetni merészelne az purger (polgár) ember

tak. Ezek a népszokások minden
üldözés, tiltás ellenére a székesfehérvári Felsőváros és Palotaváros
földműves lakosságánál egészen a
XX. századig fennmaradtak.
A XX. század elején még mindkét
városrészben jártak Miklós-nap
reggelén a gyerekek Mikulást
köszönteni. Nyolc-tíz év körüli
fiúk párosával vagy hárman-négyen kenderkócból ragasztott

tő, adománygyűjtő pásztorok
jártak házról házra. Felsővárosban
aprószentek napján a legények
fűzfavesszőből font korbáccsal
megvirgácsoltak mindenkit, de főleg az eladósorban lévő lányokat.
Közben ezt mondták: „Egészséges
légy, keléses ne légy, Jövő évben
még frissebb légy!” Ha valamelyik lányt nagyon megütötték, azt
dióval, almával engesztelték meg.

bajusszal, szakállal, bekent arccal,
láncot zörgetve járták az utcákat,
házakat, ijesztgették a kisebb
gyerekeket. Köszöntésükért néhol
pár fillért kaptak, máshol elzavarták őket.
A Luca-napi szokásokkal többek
között a baromfitartás hasznát
igyekeztek biztosítani. A századfordulón Luca-nap reggelén még
az ólban füstös bottal, piszkafával
vagy söprűnyéllel meglucázták, megpiszkálták a tyúkokat.
Közben ezt mondták: „Nekünk
sokat tojjatok, a szomszédnak
kotoljatok!” Akadtak akik hasonló
célból söprűvel cirógatták meg a
tyúkokat.
Karácsony előtti hetekben a
betlehemező csoportok, karácsonyeste vagy újévkor a köszön-

A lányok között ilyenkor ez a
mondás járta: aki a legtöbbet vert
rájuk, az lesz a kérőjük. Aprószentek napja után a korbácsot
elégették, mert azt tartották róla,
hogy bajt, kelést okoz.
A karácsonyi ünnepkör utolsó
napján, vízkeresztkor Székesfehérvár-Felsővárosban és Palotavárosban is az 1920-as években még
13-14 éves fiúk jártak a kiugratható csillaggal háromkirályok
képében köszönteni. A szerecsen
királyt alakító gyerek bekormozta
az arcát. Így köszöntötte a ház népét: „Én szerecsen király vagyok,
napkeletről jöttem, Ne csodálkozzatok, hogy megfeketedtem.”
A háromkirályok köszöntését a
házbeliek néhány fillérrel honorálták.

Betlehemesek Székesfehérváron, 1908-ban (Szent István Király Múzeum)

„Mivel a’ nemes magistratusnak
nem kevés fájdalmára jelentetett,
hogy ezen királyi városban lévő
lakosok igaz keresztény római
catholica hite ellen nem csak az
körösztény hivek fölöttébb való
botránkozásokra hanem eönnön
egy lelkek veszedelmével Szt.
Lucza naptul fogva, karácsony
és a 3 királyok napjáigh külömb
külömb féle babonaságokat ell
követni, ugy szintén szent Miklós, Aprószentek, és más e’ féle
napokon, ruházattyukat változtatván, avagy mustár magokat,
azaz veszőbül font korbácsokat
kezekben vévén sok kárhoztató
gonoszságokban vakmerőképpen
elmerülni szoktanak. Ahhoz képest az illetén vétkek sokassétás
által méltán reánk szálható Isteni

férfiu a’ vagy asszony legyen az;
előbbször tizenhét foréntokra,
ha pediglen zsellér férfi, a’ vagy
asszonyi álatt légyen arestom
mellett 32 pálcza, vagy korbács
ütésekkel, ha pediglen többször
ezen magistratualis végzés ellen
cselekedvén, aztot általhágni merészelnék nagyobb és sullyosabb
büntetéssel okvetettlen büntetődni fognak.”
Eszerint Székesfehérváron a
XVIII. század utolsó harmadában
polgárok és zsellérek, férfiak és
nők erősen gyakorolták a téli népszokásokat. Luca, Miklós napján
elváltoztatták ruházatukat, maskarába öltözve, házról házra járva
alakoskodó népszokást űztek; aprószentek napján fűzfavesszőből
font korbáccsal korbácsolni jár-
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Katalin-napi hagyományaink

Vakler Lajos

Kati néni legenda, a „régi piac”
árkádjai alatt minden egyes
szombat reggelen találkozhattunk
vele. Ma már a néprajzkutatóknak
is köszönhetően tudjuk, miként
élt a felsővárosi közösség, hogyan
teremtettek boldogságot családjuknak a felsővárosi asszonyok,
miként neveltek libát, kacsát a
földbebújó házak udvarain, hogy
aztán egy-egy piaci napot követően,

Fotók: Kiss László

November huszonötödikén hagyományos módon
módon Cser-Palkovics András, Székesfehérvár
polgármestere és Földi Zoltán, Felsőváros
önkormányzati képviselője köszöntötte a Katalinokat. A Liszt Ferenc utcai Kati néni-szobornál
ezúttal is ott volt a város apraja-nagyja, hogy
fogadja a városvezetők köszöntését.

November huszonötödike Kati néni ünnepe is
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renc utcában Kati néni otthonra
talált, bizonyságot ad arról, hogy
azok az emberek, akik tisztelik
az értékeket, továbbra is hitet
tesznek egy-egy napon a közösségi értékek megőrzése mellett:
„Jó, hogy itt van nekünk, és jó, hogy
megmaradt nekünk. Az életének, a
hagyománynak, a legendának, Kocsis
Balázsnak köszönhetően éljük meg,
hogy napról napra egyre többen járnak erre, és megsimogatják a szobor
orrát. Itt köszöntjük a Katalin-napot
is, mely után a Felsővárosban folytatódik az ünnep. Ez is a történelmünk,
mindennapjaink része, amely nélkül
nincsenek, nem lehetnek ünnepeink
sem.”
Földi Zoltán, Felsőváros önkormányzati képviselője hangsúlyozta, hogy a köznapi lét egyik fontos

A legismertebb Katalin-napi időjóslás, hogy ha Katalin kopog, a karácsony locsog
– és fordítva, melyet mindenki ismer, és melyre általában figyelnek is az emberek.
Ez azt jelenti, hogy amikor Katalin napján fagyos, télies idő van, akkor karácsonyra
enyhébb időjárás várható. A mindenki által ismert mondás mellett mások is vannak,
amelyek szintén a karácsonyi időjárásra utalnak. Ilyen a „ha Katalin szépen fénylik,
a karácsony vízben úszik”, de közmondások is vannak az időjárással kapcsolatosan:
ha Katalinkor megállt a liba a jégen, akkor a karácsony sáros lesz. November 25-ét
szerelemjósló napnak is tartották, amikor a lányok megálmodhatják, hogy ki lesz
a jövendőbelijük. Emellett Katalin-napkor orgonaágat helyeztek vízbe, s amelyik
lány ága karácsonyra kizöldült, az a következő évben férjhez ment. A katalinágakat a
különböző vidékeken másként állították a lányok, volt, ahol kilenc különböző gallyat
tettek vízbe, máshol pedig nem cserélték a vizet az ágon, és meleg helyen kellett
tartani. A néphagyomány szerint ez a nap dologtiltó is, főként az asszonyoknak:
nem szabad seperni és kenyeret sütni, de mulatni lehet, mivel ez a nap a kisfarsang
utolsó napja, amikor Katalin-bált is tartottak.

Ezen a napon minden Katalin mosolyog

jó eséllyel zsugorgatva a hasznot,
tiszta szívvel térhessenek haza.
Minden egyes napon újrakezdték.
Nem tébláboltak céltalanul, tudták,
hogy a család boldogulása részben
vagy egészben rajtuk múlik.
Kocsis Balázs szobra alapja a felsővárosi fertályos asszonyok dicsőítésének. Határozott elképzelései
voltak, milyen kompozícióban lehet

megmutatni a piacos asszonyokat,
akik a Szent Sebestyén-templom
árnyékában élték a maguk sajátos életét, de a jeles napokon
felkerekedtek, hogy a jófajta étket
kedvelőknek szolgáljanak.
A szobor ma már a város egyik
jelképe. Tekintve, hogy a székesfehérváriak és jószerivel mindenki,
aki a megyeszékhelyre látogat,

A város ünnepén a Tilinkó zenekar is köszönti a névnaposokat

A felsővárosi fertályos asszonyok hagyománya örök

nemcsak szeretné megérinteni a legendás felsővárosi asszony orrát – a
jószerencse reményében – hanem
már a tisztelettől fényes orr mellett
a kezeket is megszorongatják.
Cser-Palkovics András polgármester ünnepi köszöntőjében
úgy fogalmazott, napról napra
szembesül azzal, hogy a Liszt Fe-

része az a megtartó erő, amelyet
a településrész lakói, a Fehérvári
Polgárok Egyesülete és A Hagyományos Piacokért Egyesület tagjai
gondoznak, s amelynek mentén a
Felsővárosi Közösségi Ház otthont
tud adni több mint egy évtizede
az igazi tősgyökeres felsővárosi
hagyományoknak.
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Puskás-kiállítás a múzeumban

Vakler Lajos

Az eseményen Cser-Palkovics
András, Székesfehérvár polgármestere úgy fogalmazott, a tárlat
méltó emléket állít minden sportot
és labdarúgást kedvelő magyar
számára: „Nincs olyan magyar család,
amelyikben ne lenne személyes élménye
valakinek a korszakkal, a sporttal,
az Aranycsapattal és természetesen
Puskás Ferenccel kapcsolatban. Az én
családomban is vannak ilyenek, nekem
talán a legszebb emlék, mikor nyaranta, nagypapám üdülőjében esténként
mesélt az Aranycsapatról, a rádió előtti
kuporgásról. Ezeket az élményeket csak
azok adhatták át hitelesen, akik tudták,
hogy azokban az időkben mit jelentett
ez Magyarországnak, a magyar embereknek. Mi gyermekfővel azt láttuk,
azt érzékeltük, hogy ez mekkora dolog
lehetett, hiszen generációknak adott
élményt, megerősítést a pályán nyújtott
teljesítményével, emberként pedig azzal,
hogy soha nem feledte, honnét indulva
lett a világ egyik legkiválóbb labdarúgója. Amikor felmerült, hogy a vándorkiállítást adott esetben befogadjuk-e, nem

Fotó: Simon Erika

A székesfehérvári Szent István Király Múzeum az
első állomása a „Puskás Ferenc 10” című országjáró vándorkiállításnak. A pénteki megnyitót követően december 18-ig lesznek láthatók minden
idők egyik legjobb labdarúgójának relikviái.

A legenda relikviái december 18-ig láthatók a Szent István Király Múzeumban

volt kérdés, hogy igen, hiszen a magyar
sport egyetemes alakjáról beszélünk,
egy korszakos egyéniségről, akiről
mi, magyarok bízvást mondhatjuk, a
labdarúgás legnagyobb alakjáról van
szó. Puskás Ferenc példakép volt, itthon
és Madridban egyaránt. Számunkra
megtisztelő, hogy ez a kiállítás itt van,
és biztos vagyok benne, hogy az adventi
időszakban nagyon sok látogatója lesz a
tárlatnak.”

Balogh Balázs, a Puskás Intézet
igazgatója, a felcsúti Puskás Ferenc
Labdarúgó-akadémia kommunikációs igazgatója hangsúlyozta, hogy
Puskás Ferenc életútjának megismertetése az egyik fő céljuk, ezért olyan
kincseket is kiállítanak a múzeum
Megyeház utcai épületében, amelyek
korábban sohasem voltak láthatók:
„Örülök, hogy ehhez a naphoz méltó
módon járultunk hozzá. Ha a szám-

misztikát nézzük, éppen hatvanhárom
évvel ezelőtt győzött a magyar nemzeti
együttes Londonban 6:3-ra az évszázad
mérkőzésén, és ezen a napon ünnepeljük
a magyar labdarúgás napját is. Ezzel a
kiállítással Puskás Ferenc pályafutásának valamennyi korszakát megidézzük.
A Honvédban, a válogatottban töltött
évek mellett a Real Madridban aratott
sikereinek relikviái is láthatók ezen a
tárlaton.”
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Szabó Miklós Bence

A három nővér időrendben Csehov
utolsó előtti színműve. A Ványa
bácsi 1899-es sikeres bemutatója
után Nyemirovics-Dancsenko rendező igyekezett rábírni Csehovot,
hogy a színháznak darabot írjon.
Biztatására, sőt sürgetésére Csehov
1900 augusztusában kezdte írni és
decemberben be is fejezte a drámát.
A darabot a Művész Színház mutatta be először 1901. január 31-én
Moszkvában, majd február 28-án
a fővárosban, Szentpéterváron.
Ugyancsak februárban a Russzkaja
Miszl című folyóirat közölte először
nyomtatásban, és még az író életében olasz, német és cseh nyelvre lefordították. Magyarországi ősbemutatóját 1922. október 15-én tartották
a budapesti Vígszínházban.

Fotók: Kiss László

Három nővér hat alakban, hat arc és hat
portré – ez a fehérvári Csehov-előadás legfőbb
újdonsága. Szikora János húsz éve dédelgetett álmát állította színpadra a Vörösmarty
Színházban. A Prozorov testvéreknek az előadás
alatt egyaránt jelen van a fiatal és a jelenkori
énje is. Attól függően van színen egyik vagy a
másik figura, hogy a fejlődésének milyen stádiumában tartunk. Egyes hangsúlyos helyeken
azonban mindkettő együtt szerepel.

Mása jelenkori énjét Tóth Ildikó alakítja az előadásban, párja a most másodéves Szász Júlia. Olga szerepében Kiss Diána Magdolnát, Irina szerepében Törőcsik Franciskát láthatja a közönség.

Az előadás mindvégig olyan kérdésekre keres választ, hogy mi az élet értelme, érdemes-e
egyáltalán élni. Szikora János rendezése végül egy lehetséges választ is ad a dráma végén a
kérdésekre.

Kiss László

Csehov a spájzból
1980 lehetett, ott álltunk az árokparton,
és egymással versengve hadonásztunk a
falun átrobogó „versenyautókból” kidobált
matricákért. Lövésünk sem volt az elkapott
példányokon reklámozott márkákról, lévén
a halódó kapitalizmusra rá se hederítettünk,
de az illatukat, azt a csodás műanyagillatot
képtelen vagyok elfelejteni. Volt valami
keserédes bukéja a Zenitnek, meg a többi
orosz ketyerének is, de az akkor engem
még erősen taszított. Kicsivel később az
olvasmányaimban sem fért el Villon, Brecht
vagy Heller mellé Bulgakov, Csehov, de még
Tolsztoj sem. Kötelező! Így az orosz szépírók
a spájzban maradtak. Nem sokkal később
mégis egy Пётр Ильич Чайковский nevű
homoszexuális zsenivel kötöttem életre szóló

szövetséget, majd jött Сергей Васильевич
Рахманинов, aztán a РостроповичРихтер-féle Beethoven-csellószonáták, de
Csehov és Gogol nem jöttek elő a befőttek
közül. Mígnem ’85 körül Булгаков-ot
kerestem ki erős lelkesedéssel anyám teljesen
egyformának tűnő „A világirodalom remekei”
című könyvgyűjteményéból Bódy Gábor
Tüzes angyalának hatására. Lassanként még
találkoztam Прокофьев-vel, Мусоргский-jal
a zenében, de a cirillbetű-vetőket továbbra is
gondosan elkerültem. Egészen a múlt hétig,
mikor is ez A három nővér olyan lendülettel
sétált az arcomba, hogy esélyem sem volt
tiltakozni, zsigerből elutasítani és vállal
betuszkolni őket a spájz ajtaján, hogy vissza,
oroszok! Elképesztően jól öltözötten jöttek,
szikrázó szemekkel, égig érő lábakkal ezek
a friss Másák, Irinák és Olgák, ráadásul
ahogy kimondták: Édesem! Na itt vesztem el
teljesen. És a cselló... Szokták állítani, hogy
könyvben sokkal jobb. ‚Az lehet, most pont
nem érdekel, és ahogy 80 körül lelkesedtünk volna: Да здравствует Szikora! Да
здравствует színház! Большое спасибо!
Ide egy Чехов-os matricát!

Osztott szereposztásban és Zoób Kati tervezte jelmezekben láthatjuk a három nővér szerepében
a fehérvári színház művészeit és a Kaposvári Egyetem színinövendékeit

A három nővér decemberben 4-én, 10-én és 15-én látható a székesfehérvári Vörösmarty Színházban.
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„Pedig a világ nem olyan rossz!”

László-Takács Krisztina
Utoljára 2010-ben tartott előadást Böjte Csaba
a Szent István Művelődési Házban. Ahogy
akkor, most is megtelt a legnagyobb előadóterem. Úgy tűnik, igény van rá, hogy az ember az
istengyermeki lét szabadságával szembesüljön
és a megbocsájtás útján járjon. Aktuális ez
mindenkor, advent idején különösen.

„Azt látom, hogy nagyon sok a
feszültség, a veszekedés, a civakodás,
éppen ezért a békesség útjára hívom

a a kedves olvasókat. Minden nap
más-más béketeremtő szentet próbálok
meghívni, olyat, aki a maga korában
bizonyos problémákat jól oldott meg.
Tanuljunk tőlük! Úgy látom, hogy
nem a hírekben szereplő külső problémákkal van nekünk nagy bajunk,
hanem a bennünk lévő feszültségekkel.” – mondta el lapunknak Csaba
testvér.
A fehérvári előadás példát adó
szentje a Szűzanya volt. „Máriának
először eszébe sem jutott a tizenkét

Fotók: Kiss László
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Az esten a csíkszeredai Role zenekar muzsikált, velük énekelt Csaba testvér csíksomlyói házának két növendéke: Erzsike és Marika

„Advent idején próbáljunk meg párbeszéddel közeledni egymáshoz!”

Tárjátok ki szíveteket!
A püspökség Adventi udvarának központi üzenete,
hogy nyújtsunk segítő kezet azoknak a családoknak, akik erre rá vannak szorulva.

Écsy Gábor atya, a Katolikus
Karitász igazgatója elmondta, hogy
minden évben meghirdetik az
adventi adománygyűjtést. A nyitott
tenyérben tartott hóból formált szív
szimbóluma annak, hogy kezünkben van a lehetősége a segítségnyújtásnak. „Az országos akcióhoz több
módon is lehet kapcsolódni az advent
első hétvégéjétől egészen karácsonyig
tartó időszakban. A 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal,
csekkes befizetéssel, banki átutalással
bármilyen összeggel hozzá lehet járulni
a karácsonyi segélyprogramokhoz
és a karitász évközi munkájához. Az

egyházmegyei karitászközpontokon
és a meghirdetett gyűjtőpontokon
keresztül tárgyi vagy pénzadományokkal is lehetőség nyílik a rászorultak
támogatására.” – tájékoztatott Écsy
Gábor atya.
Évről évre növekszik az adományozók és a támogatott családok száma,
így mára egy nagy összefogássá
vált a Tárjátok ki szíveteket adventi
segélyprogram. Szívünk kitárásával
felmelegíthetjük mások hideg otthonát, ünneppé tehetjük küzdelmekkel
teli napjait. A szeretet kézzelfoghatóvá válhat, ha olyat adunk másnak,
ami örömet okoz neki, ami kisegíti
a bajból, vagy ha egyszerűen csak
megajándékozzuk, és megélheti,
hogy nincs egyedül.
Forrás: szfvar.katolikus.hu

Megkezdődött a baptista advent is
Nagy Zoltán Péter
Tizenharmadik alkalommal indul az ország
egyik legnagyobb adventi adománygyűjtő
akciója.

A Baptista Szeretetszolgálat december elsejével indítja el a Cipősdoboz akcióját. Az országban kétszáz
gyűjtőpontot jelöltek ki a szervezők, ahol december 18-ig várják
a felajánlott ajándékokat, amiket
cipősdobozba csomagolnak az emberek. Fejér megyében az akcióról
december 2-án, pénteken 15 órától
tájékoztatják a sajtót a fehér Palota
Üzletközpontban, ahol december
4-ig ajándékokat és tartós élelmi-

szert várnak az adományozóktól
minden nap 10 órától 19 óráig
– tájékoztatta lapunkat Tihanyi
Tamás, a Baptista Szeretetszolgálat
kommunikációs munkatársa.
Az idei esztendő kedvezményezettjei a vidéki városokban élő
rászoruló gyermekek, Böjte Csaba
parajdi árvái és a mélyszegénységben élő cigány családok lesznek. A
szeretetszolgálattal együttműködnek más szervezetek is, melyek a
szétosztásban segítenek. A vidéki
városok rászorultjaihoz a nagycsaládosok szervezetei, míg a cigány
családokhoz a roma nemzetiségi
önkormányzatok juttatják el az
adományokat.

éves Jézust a templomban keresni, így
csak három nap után talált rá. Mégsem
a szidás volt az első, amellyel fogadta,
hanem párbeszédet kezdeményezett
fiával, vagyis úgy kezelte a benne
felgyülemlő feszültséget, hogy megkérdezte, hol volt, hiszen Józseffel együtt
borzasztóan aggódott érte. Elképzelhető, hogy nem is értette egészen Jézus
válaszát – „atyám dolgaiban kellett
járnom” – mégis el tudta fogadni, és
örülni annak, hogy megtalálta szeretett
gyermekét.” – magyarázta előadásában a ferences szerzetes.
Csaba testvér szerint ha meg tudnánk őrizni magunkban a párbeszédre való készséget, egymással és
magunkkal is békét tudnánk kötni,

ezért erre hívta advent idején a
közönséget. Számtalan mai példát
hozott fel, olyan példákat, amikor
a párbeszéd hiánya tragédiához
vezetett. „Pedig a világ nem olyan
rossz! Isten teremtett mindannyiunkat:
az ellenőröket, a vámosokat, mindenkit, és Isten nem teremt selejtet!
Mielőtt valakit elítélünk, gondoljunk
bele, hogy Jézus őérte is meghalt a
kereszten. A bűn olyan, mint a rabság,
mely az istengyermeki létből kitaszított
bennünket. Nekünk az a dolgunk, hogy
a szabadságot, az életet másoknak is
megmutassuk.” – vallja Böjte Csaba,
aki az előadás végén mindenkit
arra hívott, hogy döntsön ezentúl
mindig a párbeszéd mellett!

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

Terület
(m2)

Megnevezés

Jancsár utca 37. 3. jelű

ÜZLETEK/IRODÁK
54
üzlet/iroda

Havranek J. utca 12.
Prohászka O. utca 26.
Széchenyi út 2. 9. jelű

15
15
16

Bérbeadás
időtartama

Bérleti díj
Ft/m2/hó+ÁFA

5 év

1.000,-

5 év
3 év
5 év

360,360,400,-

GARÁZS
garázs
garázs
garázs

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 17. § és 18. § alapján a működési
engedélyhez kötött tevékenység végzéséhez célszerű a társasházzal történő előzetes
egyeztetés.
Az Önkormányzat azon pályázókkal, akiknek az Önkormányzattal szemben esedékes tartozása áll fenn, nem köt bérleti szerződést.
A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy az
Önkormányzattal szemben esedékes tartozása nem áll fenn.
A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó 3 hónapnál nem
régebbi igazolással bizonyítsa, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője –
mint önkormányzati adóhatóság – felé nincs adótartozása.
A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése és a
feltételek biztosítása Bérlő feladata és költsége.
A pályázatok közzététele: 2016. december 1.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. december 30.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Önkormányzat honlapján, a www.szekesfehervar.hu oldalon és a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálatán hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági Szakbizottsága

Egyház

közéleti hetilap
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Semmi különös, egyszerűen csak működik
László-Takács Krisztina

Jó, ha a suliból egy nehéz nap után van segítség, jó, ha egy igazi családi légkör fogadja az
embert. Nem a problémákon rágódik délután,
hanem valakivel megbeszélheti azokat,
ráadásul van, aki segít a tanulásban. Nem csak
egy baráti társaság, hanem igazi közösség
formálódik a Szent Imre Iskolaházban: olyan
ez, mint egy család, ahol lassan felnő az első
nemzedék.

Évek óta működik a skanzenben
Csaba testvér iskolaháza, az idő
pedig úgy rohan, hogy a nagyobb
fiúknak, lányoknak az az épület már
egyre szűkösebbnek bizonyult. „Sok
olyan tizennégy év fölötti gyermekünk
lett, akik egyre inkább kommunikálták,
hogy nekik már másra van szükségük,
mint amit a kicsikkel együtt kaptak.
Mi is így láttuk. Az tetszett nagyon,
hogy nem azt mondták, hogy köszönet
az eddigiekért, de mi holnaptól nem
jövünk, mert ezt az egészet kinőttük,
hanem elkezdtek kezdeményezni egy
szabálymódosítást, amely az ő élethelyzetükhöz van szabva.” – magyarázza Németh Ádám, a Szent Imre
Iskolaház vezetője. Erre jelentkezett
az Alcoa-Köfém Kft., akik látván az

A fiatalok a nyúlketrecet is maguk barkácsolták

legalább hetente háromszor itt töltjük
a délutánt egészen a vacsoráig, de végülis az a tapasztalat, hogy háromnál
többet jövünk. Azért mégis jó, hogy
magunk dönthetjük el, mikor vagyunk
itt!” – meséli Gyuri. „A péntek szabadnap, én akkor például a kis iskola-

van felöltözve, egyszerűen csak próbálunk közösen előrehaladni.”
Néhányan például a múzeumba
járnak, hogy elsajátítsák az idegenvezetés fortélyait. Tanulnak a Rác
utcáról, a környék nevezetességeiről, és már fogalmazzák magukban
azt a táblát, amit tavasszal akasztanak ki a kapura: Idegenvezetést
vállalunk. „A szolgáltatás ingyenes
lesz, de ha valaki adományt ad
érte, akkor az azé lesz, aki vezette a
látogatókat.” – magyarázza Németh
Ádám. Tervben van az is, hogy
fagyizót nyitnak, és folyamatosan
készítik az Adventi Udvarban megvásárolható karácsonyi kézműves
termékeket.

Fotók: Kiss László

Jót tenni jó!

Adok-kapok kamaszház módra

eddigi gyermekvédelmi munkát, felajánlották a Rác utcai házukat. Az
otthonteremtésben a kezdetek óta
hatalmas szerepet vállalt a Videoton Holding Zrt., ami Sinkó Ottó
vezérigazgató szavára a kamaszház-kezdeményezést is felkarolta.
Hamar olyanná vált ez a ház is, mint
egy családi otthon: van konyha,
étkező, mindenkinek saját szekrény,
asztalok a tanuláshoz, középen
pedig egy hatalmas kanapé terpeszkedik, ide gyűlnek össze a fiatalok,
ahogy most is. Elárulják terveiket,
vágyaikat: van, aki bolti eladó lesz,
egy másik lány egészségügyibe
jár, van, aki történeteket ír, és írói
pályáról álmodik, az egyik fiú pedig
CNC gépkezelőnek tanul. Mesélnek
a hétköznapokról is, de amikor
megkérdezem őket, hogy honnan
jönnek, és mi a különbség az otthoni és az itteni körülmények között,
mély hallgatásba burkolóznak.

„Jó, hogy magunk dönthetünk!”
„Jó pár dologban más ez a ház, mint a
kis iskolaház, szabadabban lehetünk
itt. Egyöntetűen úgy döntöttünk, hogy

házban szoktam segíteni. Visszajárok,
mert egy kicsit hiányzik a hely. Segítek
például a kicsiknek ruhát hajtogatni,
esetleg főzni.” – teszi hozzá Gabi. A
fiatalok vezetőt is választottak, így
került Gyuri a házvezető-helyettesi
posztra: „Próbálok felügyelni a tanulásra, és segítem azokat a projekteket,
amiket szeptemberben elkezdtünk.”
A Kamaszház végében nyúlketreceket építettek, amelyekben már négy
lakó is van, egyelőre az állomány
gyarapítása és „életben tartása” a
cél, mert megesett már, hogy az
aznapi felelős elfelejtette megetetni
őket, de a kezdeti nehézségeken
túllendülve hosszú távú terveik
vannak. Hogy mi lesz a nyulak
sorsa, még kérdéses: a fiúk a pörköltre szavaznak, a lányok viszont
erről hallani sem akarnak. Egyelőre
marad a szaporítás és a húsvéti
bérbeadás. „Ha összetartunk, minden
sikerülhet!” – véli Tamás. – „Úgy
vagyunk itt együtt, mint egy család,
és ha például valaki nehezen tudja a
feladatát elvégezni, segítünk neki, és
kitartunk egymás mellett. Itt senki
sincs egyedül, és nem azt nézzük, hogy
valaki hogyan viselkedik, vagy hogyan

Családként élni azt jelenti, hogy
egymást segítik, szerepet vállalnak
a ház körüli teendőkben, ugyanakkor lelki biztonságot ad – állapítják meg a fiatalok. Lassan vége a
délutáni tanulóidőnek, így közénk
telepednek azok az önkéntes segítők is, akik eddig a matekot vagy a

ezért kerestem olyan tevékenységet,
ahol értelmesen töltöm el az időt.
Nyitottak a gyerekek, és nagyon jó
kapcsolat alakult ki velük, ezért sokkal
többet jelentenek ezek a délutánok a
korrepetálásnál. Nincs nagy titok, egyszerűen csak meg kell hallgatni őket, és
ettől kialakul egy bizalmi kapcsolat. Ettől jó itt a légkör, és megnyugtató, hogy
az ember csinálhat valami hasznosat,
miközben jól is érzi magát”
Csilla néni másfél éve jár az iskolaházba matekozni a fiatalokkal. Hat
évig ápolta beteg férjét, majd a férfi
halála után szerette volna hasznosan tölteni az idejét: „Hallottam
hogy lehet segíteni, bejöttem, kérdeztem, hogy kell-e matekos, mondták,
hogy szívesen veszik a segítséget, én
pedig szívesen segítek. Közben van egy
kilencvenhárom éves anyósom, aki
szintén segítségre szorul, a családban
két gyermek is készül a középiskolába, úgyhogy be vagyok osztva. Van
dolgom, de nem bánom, mert különben
nagyon egyedül lennék!”

Ha a kamaszok felnőtté válnak
Joggal merül fel a kérdés, hogy mi
lesz akkor, ha a fiatalok nagykorúak lesznek, és kirepülnek.
„Csaba testvérnek nagyon komoly
álláspontja, hogy arra neveljük a
fiatalokat, hogy később a saját lábukon is megálljanak, és értékteremtő,
becsületes, dolgozó emberekként célba
érjenek. A már említett projektek is azt
a célt szolgálják, hogy megtanuljanak
felelősséget vállalni, és később családanyaként, családapaként is megállják
a helyüket.” – mondja Ádám.
A konyhában már egészen jól mozognak a lányok: Erzsike nagyon
szeret főzni, Dzseni tortát sütött a
tizenhatodik szülinapját ünneplő
Balázsnak, és Erika is szívesen
forgolódik a konyhában. A fiúk
is kiveszik a részüket a mindennapi teendőkből, és a fiatalok
külön hangsúlyozzák, hogy nincs
elválasztva a fiú vagy lány munka,
mindenki azt a feladatot végzi, ami

Készülnek a koszorúk az adventi vásárra

nyelvtant magyarázták egyik-másik
fiatalnak. Ági néni nyugdíjas tanárként segít itt a délutáni tanulásban:
„Miután nyugdíjba mentem, egy idő
után rettenetesen hiányzott az iskola,

éppen adódik. Úgy működik minden, mint egy modern, huszonegyedik századi családban. Nincs
ebben semmi különös, legfeljebb
csak az, hogy működik!

14

FehérVár

Portré

2016. december 1.

Idegen ég alatt

Vakler Lajos

November 25-re, a Gulágra, a
Szovjetunióba elhurcolt foglyokra
emlékezve Vargha Tamás honvédelmi miniszterhelyettes előszavával jelent meg Csanádi Imre
eddig kiadatlan, a hadifogságban
szeretteinek írt leveleinek, képeslapjainak gyűjteménye. A költő
Zámolyon élő családjának címzett
híradásai felbecsülhetetlen értékű
kordokumentumok.
A Vörösmarty Társaság dísztermében megrendezett bemutatót
megtisztelte jelenlétével Csanádi
Imréné, a költő özvegye is: „Imre
1920-ban született, Trianon évében,
én a harmadik felesége voltam, és
1947-ben születtem, a párizsi béke
idején. Számomra is nagyon megrázó
volt olvasni a leveleket, hiszen benne
van a történelem. Trianont is azért
említettem, mert ez mindkettőnk
életét átszövi. Szeretete a családja
iránt megkérdőjelezhetetlen, amit
a fogságban megfogalmazott, még
erőteljesebben mutatja ezt.”
Az életmű hű gondozója Török
Rózsa, a költő unokahúga lelt rá
a kincsekre, amelyekben Csanádi
Imre negyvenhat levelezőlapon
és három levélben számolt be
sorsáról, a berdicsevi hadifogolytáborról: „Először meghatódtam,
hogy édesanyám milyen gondosan
megőrizte ilyen sok-sok évig, aztán
megláttam szeretett nagybátyám
kézírását, és kicsordult a könnyem.

Fotók: Nagy Norbert

Megjelent a hitvallók énekének költője, a
Kossuth-díjas Csanádi Imre az oroszországi
Gulágról családjának küldött képeslapjainak és leveleinek gyűjteménye. A Fehérvár
köszöntése – A hazagondolás versei és levelei
a szovjet fogságból című kiadványt a Vörösmarty Társaság és a Hirbelebumm Szociális
Szövetkezet együttműködésével mutatták be.

Török Rózsa, özv. Csanádi Imréné és Bakonyi István, akik sokat tettek azért, hogy a kordokumentum mindenki számára elérhető legyen

Minden egyes lapon olyan szeretettel, vágyakozással, gyengédséggel ír
a családról, hogy azt soha nem lehet
elfelejteni.”
Bakonyi István, az est házigazdája
számára ez a kicsiny könyvecske megerősítést jelent. Megadja
azt a lehetőséget az olvasónak,
hogy elmélyedjen egy a hazájától
elszakított, fogolytáborban élő
ember sorsában: „Nagyon megren-

dített, mikor Török Rózsa elmondta
nekünk a levelek sorsát. Megható
történet. Igazi kordokumentumokat
olvashatunk abból a világból, amely
a fogságból keltezett mindennapokról
számol be. Nagyon érdekes, hogy
ennek a hadifogságnak vannak lírai
emlékei is a berdicsevi tájról. Ezek a
versek és a levelek együtt nyújtanak
teljességet arról, mit élhetett át a
hadifogságban.”

Csanádi Imre:

Idegen ég alatt
Lettem hajlék, üres és kongó.
Csöndje: örökkön- zúgó dongó
Sírni szeretnék: meg nem érett.
Kétrét görnyeszt nem-várt ítélet
Csalódtam. Győzzek émelyedni.
Hogy is bírnám nem - mentegetni?
Anyám! anyám! - jajongnám egyrehol vagy? fuss hozzám! vonj öledre!
Rám ismernél – e? Árva lettem.
Idegen ég hűl-hűl felettem.
1945, Berdicsev
Sinka Jenő, az 1956-os Szabadságharcosok Világszövetsége
Fejér megyei szervezetének elnöke
hangsúlyos leírásában fejti ki, hogy
a Gulágra hurcolt magyarok sorsát
mindenkinek meg kell ismernie.
Szabadságharcos társaival mindent
megtesz azért, hogy ne lehessen
elfelejteni a lágerekben szenvedők megpróbáltatásait. Szorgos
gyűjtőmunkájuknak köszönhetően
sikerült egy olyan kiállítási anyagot
létrehozniuk, mely hitelesen mutatja be a munkatáborban fogvatartottak mindennapjait.

A Gulág fogalma

A „Fehérvár köszöntése”, a könyvbarátok becses ereklyéje lesz

„A Gulág, a Lágerek Főhatósága volt
a felelős azért, hogy a Szovjetunió
területén fekvő munkatáborokban
elhelyezett foglyokat munkával lássa
el. Még be sem fejeződött a II. világháború, amikor a nagy henger, a Vörös
Hadsereg elérte hazánkat, és nyugat
felé előretörve összeszedték a polgári
férfi lakosság javát. 1944-et írunk, s

Portré

közéleti hetilap
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azokat a fiatalokat gyűjtötték be, akik
még nem voltak katonakötelesek. Ők
többségében levente kiképzést kaptak,
fegyver nélkül. Bíróság elé állították,
majd az ítélet alapján felhajtották a
marhavagonokra őket, és elindultak a
munkatáborokba.”

Az oroszországi út körülményei

Fotók: Archív- SZORAKÉSZ és a Gulág emlékbizottság felvételei

„Egy-egy ilyen marhavagon úgy
nézett ki, hogy az ablakok be voltak
deszkázva, ötven-hatvan embert
zsúfoltak össze a vagon elején és végén, középen pedig két orosz katona
őrködött, akik arra ügyeltek, hogy a
foglyok ne álljanak fel, csak akkor,
ha a szükségleteiket végezik. Víz és
élelem nélkül kellett megtenniük az
út egy részét, csak akkor jutottak
vízhez, mikor az állomáson vagononként egy vödörrel kaptak. Télen
nagyon sokan megfagytak útközben,
a halottakat egyszerűen kidobták a
vagonokból.”

A kontinensnyi ország táborai
1944 és 1953 között
„A Szovjetunió területén negyvenezer tábor létezett, a térkép alapján ez
a szám is bizonyítja, hogy Balgajev
őrnagy, aki a táborok egyik látogatója volt, és a főhatóságnak tartozott
jelentéssel, azt mondta egy kérdésre,
lehetetlen mindenhová eljutnia, hiszen
az országban senki nem tudja, hogy
pontosan hány láger működik és men�nyi a fogvatartott.”

A kényszermunka sokfélesége
„Vannak képek arról, hogy vasúti
síneket kellett pakolniuk, négy-négy
embernek. Szénbányákban, ércme-

Valahol az Urálon túl...

zőkön, arany, nikkel, rézbányákban
dolgoztak. Az Ural környékén erdőirtással foglalkoztak.”

Ítélkezés a kommunizmus
igazságainak álcájában
„Az eddigi kutatási eredmények
alapján még 1949 júniusában is
hurcoltak el embereket. Nagy József
régi ismerősöm, őt, mint II. világ-

háborús katonát 1946-ban vitték el,
tehát sokáig kitolták ezt az időszakot,
hiszen a szándék az volt, hogy minél
több embert dolgoztassanak. Amikor
a szovjet katonák begyűjtötték az
embereket, egy-egy falu jószerivel
kiürült, minden épkézláb férfi fogságba esett. Szovjet katonai bíróság
ítélkezett felettük orosz nyelven.
A vád összeesküvés, hazaárulás,
kapcsolattartás a német megszállókkal volt, de gyakorta semmilyen
hivatalos tárgyalást nem tartottak.
Az ítéletek 10-15 illetve nem ritkán
25 évi, javító-nevelő kényszermunkát
jelentettek.”

Évtizedek az emberi lét mezsgyéjén

Vasútépítés a végtelen hómezőkön

„Attól a pillanattól, hogy elfogtak valakit, semmit nem lehetett tudni róla.
A lágerekből semmiféle hír nem jöhetett ki. Aztán eljött az a november 25.,
amely az emléknap, a hazatérés napja.
Kamcsatkától az Urálig, megannyi
táborból jöttek haza a sokat szenvedett, megviselt, ártatlanul raboskodók,
s itthon az fogadta őket, hogy arról,
miként éltek, milyen megpróbáltatáso-

kat kellett megélniük, a rendszerváltásig nem beszélhettek, vagy ha mégis,
csak szűk családi körben, suttogva
tehették. A kommunista rezsim páriáknak, bűnözőknek tekintette őket.
Számukra ez olyan szabadulás volt,
ami fizikailag megtörtént ugyan, de
lelkileg rabok maradtak. A mi dolgunk
ma is az, hogy felkutassuk, feltárjuk,
hiteles adatokkal bizonyítsuk a század
egyik legnagyobb sorstragédiáját átélő
embereknek, hogy nem feledjük szenvedéseiket.”
A Gulág létrehozása, ártatlan
emberek millióinak munkatáborokba kényszerítése a 20. század
egyik legsúlyosabb tragédiája.
Magyarországról, hadifogolyként
vagy internáltként nyolcszázezer
embert hurcoltak el többéves kényszermunkára, illetve száműztek a
Gulág rabtelepeire, koholt vádak
alapján. A kivégzettek, az éhezésben, betegségben elpusztultak
száma a becslések szerint negyedmillióra tehető. A 85 ezer politikai
elítéltből csak 5-6 ezer élte meg a
hazatérést, ők zömmel 1953-ban
térhettek haza – népellenségként
megbélyegezve.
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A Barátság mozi műsora

2016. december 1.

Jótékonysági koncert és Mikulás buli
Programok december 2-től 11-ig

Csak még egyszer előre!
December 7. 18 óra
Magyar háborús film.

Teleki Miklós – Adventi orgonakoncert
16.30, Széchenyi úti református templom
A program során Johann Sebastian Bach orgonaművei csendülnek fel.

Szabó Petra

Halj már meg!
December 2. és 3. 18 óra
Magyar vígjáték.
És megint dühbe jövünk
December 5. 18 óra
Magyarul beszélő olasz vígjáték.
Éjszakai ragadozók
December 2. és 3. 20 óra, december 6. 20 óra
Feliratos amerikai thriller.
Vaiana
December 3. és 10. 16 óra
Magyarul beszélő amerikai
családi animációs film.
A szobalány
December 5. 20 óra
Feliratos dél-koreai film.

December 2.
Szent István Király bazilikájának utóélete
16 óra, Csók István Képtár
A Középkori Romkert 1938-tól napjainkig
című tanulmánykötet bemutatója.
A nagyszentmiklósi kincs – közelről
17 óra, Szent István Király Múzeum, Rendház
Kincsek és titkok előadássorozat.
A PéterPál Könyvkiadó irodalmi estje és
könyvbemutatója
18 óra, Gárdony (Gárdonyi G. u. 1.)
Erdély – Zágontól Óradnáig, szórványmagyarság, és az Erdély felé, Veszprém felé –
Hattyú-dalocska, Életünk-útjaink c. kötetek
kerülnek bemutatásra, valamint Tamási
Áron 2016. naptár. Közreműködik Soós
Andrea.

MissMister’s karácsonyi jótékonysági koncert
17 óra, Felsővárosi Közösségi Ház
A zenekar karácsony közeledtével segítő kezet
szeretne nyújtani a Teljes Élet Szociális Alapítványnak és a Székesfehérvári Családsegítő Központnak adomány és tartós élelmiszer gyűjtésével.
Mikulás buli Öreghegyen
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Zenél a Fanta Boys.
December 4.
Adventi gyertyagyújtás és karácsonyi programok
16.30, Pákozd (Hősök tere)

A Nyitnikék Óvoda óvodásainak ünnepi műsora, találkozás a Mikulással, karácsonyi vásár,
gyertyagyújtás.
December 5.
Ilyenek vagyunk – kiállításmegnyitó
16 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár
Széna téri Tagkönyvtára
Kiállítás a Frim Jakab Képességfejlesztő
Szakosított Otthon fiataljainak munkáiból.
Sasnak körme között – bemutatkozik a
budapesti Fekete Sas Kiadó
18 óra, Királykút Emlékház
Vendégek: Fazakas István, a kiadó igazgatója, Petrőczi Éva József Attila-díjas költő,
irodalomtörténész, műfordító, a kiadó
gyakori szerzője. Házigazda: Bakonyi
István.

Tolcsvay Béla – Szép szerelmem, Magyarország!
19 óra, (Dinnyés) Dinnyési Hagyományőrző
Központ
Szép szerelmem, Magyarország! címmel
Tolcsvay Béla estjét hallgathatják meg az
érdeklődők.

A martfűi rém
December 6. 20 óra
Magyar thriller.
Nincs kegyelem
December 8. 18 óra
Magyar dokumentum-játékfilm.

Honeybeast-koncert
21 óra, Fezen Klub

Szövetségesek
December 8., 9. és 10. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai
thriller.
Hivatali karácsony
December 9. és 10. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai
vígjáték.

Programajánló

December 3.
Mikulás motoros felvonulás
12 óra, Burger King
Tervezz! Formázz! Agyagozz!
December 3., 4., 6., és 7. 14 óra, Szent
István Király Múzeum, Országzászló téri
épülete
Kerámiaszakkör Revák Katalin iparművész vezetésével. Minden korosztály
részére.

#

Holdkő
betét

forint betéti akció
új megtakarításokra

EGYET FIZET- KETTŐT KAP!
#

# Ez a kupon 2016. december 15-ig váltható be.

#

A kupon beváltható
a Két Cicus
pálinka és borházban
a Magyar Király előtt!

3 hónapos futamidővel
kamatláb évi 2,00% EBKM 2,00%
A nem akciós betéti kamatláb jelenleg:
3 hónapos futamidő esetén
évi 0,70% EBKM 0,70%

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

#

f

www.sopronbank.hu

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!

A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!
Horoszkóp
december 1. – december 7.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Legyen spontán vagy legalábbis vállalkozó szellemű
és keressen új hobbit, próbáljon ki újdonságokat, élje
kalandosan és merészen az életét! Bármivel is legyen
elégedetlen, most sikerülhet azon változtatnia!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Végre félreteszi az örökösen megértő és konfliktuskerülő stílusát és nem fogja engedni, hogy mások
lábtörlőnek használják. Több olyan alkalom is
kínálkozik majd a munkahelyén, mikor ennek eleget
tehet és megmondhatja, éreztetheti, hogy az Ön
türelme is véges.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ne bántásnak élje meg azt, ha a párja rávilágít tervei
akadályaira és nehézségeire. Nem a vágyai meghiúsulását kívánja, hanem egyszerűen reálisan látja a
helyzetét és így akarja Önt megkímélni a csalódástól
és a felesleges köröktől.

Minden tekintetben ragyogóan fog alakulni a hete.
Ugyanakkor ez a tökéletes állapot bármikor véget
is érhet, ha túl nagy elvárásokat támaszt másokkal
szemben. Nem várhatja el, hogy mindenki ugyanabban az ütemben haladjon, mint Ön.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ki fog bukni a kapcsolatában, hogy nem tudja elviselni
a túl szoros kötöttséget, sem azt, ha megpróbálnak beleszólni az életébe. Ez nem jelenti mindjárt azt, hogy akkor
szakítani kellene a párjával, hanem meg kellene beszélnie
vele a határokat, ki meddig mehet el és mit tehet.

Ez a hét az új találkozásokról fog szólni, illetve olyan
sikerekben lesz része, amelyek önbizalom növelő
hatással lesznek Önre. Merje meglovagolni a Sors
kínálta hullámokat és élvezze, hogy a csillagok
lehetőségekkel kényeztetik Önt!

FehérVár
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December 6.
Négykezes kedd
10.30, Hetedhét Játékmúzeum
Karácsonyi készülődés: apró ajándékok, díszek
készítése különféle technikákkal. A foglalkozást
vezeti: Silye Sándorné.
Családi és hitéleti program
17 óra, Fehérvári Civil Központ
Tornyai Gábor katolikus plébános a „Boldogok a
tiszta szívűek, avagy miért éri meg tisztának lenni?”
témakörben tart előadásokat a Fehérvári Civil Központban. A második elmélkedés témája: Tisztaság,
mint befogadóképesség.

az egész éves közösségi munkájukért, támogatásukért.

régizenész adja elő (ének, lant). Az előadást könyvek
és CD-k dedikálása követi.

December 8.
Patikusinas szakkör
9 óra, Szent István Király Múzeum
A résztvevők készíthetnek tusfürdőt, sampont, hajbalzsamot, testápolót, nappali és éjszakai arckrémet,
fogkrémet, izzadásgátló deót.

December 9.
Coca-Cola karácsonyi karaván
16 óra, Velence, Velence Korzó
A turné állomásain élő koncertet ad Király Viktor,
fellép az Óperenciás Bábszínház és az Iszkiri zenekar. Egy óriási hógömb, alkotóház és természetesen
a Mikulás várja az érdeklődőket.

Csillagászati előadás
17.30, A Szabadművelődés Háza
A meteorok megfigyeléséről derült és borult időben.
Az előadást Tepliczky István tartja.

Bútorfestő délutánok a Kézművesek Házában
17 óra, Kézművesek Háza
A hagyományos székelyföldi motívumokkal való
tervezést és festést Radetzky Jenőné népi iparművész tanítja. Festékről, eszközökről az egyesület
gondoskodik, kivéve a saját ecseteket, ebből 0-s,
2-es, 4-es méretűre és 1db kétujjnyi széles laposra
lesz szükség. Érdeklődni a 30 239 2489-es telefonszámon lehet.

December 7.
Nyugdíjasok karácsonya
15 óra, Alba Regia Sportcsarnok
Székesfehérvár önkormányzata minden decemberben nagyszabású és színvonalas programot
szervez, hogy kifejezhesse tiszteletét és köszönetét
a nyugdíjasoknak, kluboknak és egyesületeknek

Adventi könyvbemutató
18 óra, Gárdony, Nemzedékek Háza
Petrőczi Éva József Attila-díjas költő versei és
előszava dr. Lipovszky György orvos-természetfotós
képeihez. A költeményekből Petrőczi Éva olvas fel, s
a kötet néhány darabját illetve más Petrőczi verseket
a megzenésítő Csörsz Rumen István Tinódi-lant díjas

Copy Fehérvár
Digitális Gyorsnyomda

DIGITÁLIS NYOMTATÁS ÉS
FÉNYMÁSOLÁS

EGYEDI
AJÁNDÉKOK
AZ ÜNNEPEKRE!!
Azonnali Párnák
Fotóelőhívás

Pólók
Bögrék

Guy Foissy: Két páros
19 óra, Igéző
A Prospero Színkör előadása.
Firkin-koncert
20 óra, Nyolcas Műhely
December 10.
Újrahasznosítunk – kézműves foglalkozás
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekkönyvtár
A résztvevők adventi díszt készíthetnek CD-ből.
KraAlba karácsonyi vásár
10 óra, belváros
Vásár, társas összejövetel, ahol egyedibb, kicsit
„dizájnosabb” termékek kerülnek eladásra.
Adventi készülődés
13 óra, Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum
A családi nap résztvevői közösen ajándékoznak
karácsonyfát a Szent Kristóf Ház fogyatékkal
élő gondozottjai számára. A karácsonyfadíszek
elkészítése után a résztvevők körbeülik a feldíszített fenyőfát és kedves mesékkel hangolódnak a
közelgő ünnepre.
Ignite-koncert
19 óra, Fezen klub
Vendég: Paddy & The Rats.
December 11.
Barbi és Jancsó akusztikduó
15.30, Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Schoblocher Barbara (ének) és Jancsó Gábor (gitár)
-- a Blahalouisiana zenekarból -- játsszák el kedvenc
dalaikat akusztikus feldolgozásban.
Adventi gyertyagyújtás és karácsonyi programok
16.30, Pákozd (Hősök tere)
A Nemeskócsag Általános Iskola 6. osztályos tanulóinak ünnepi műsora, gyertyagyújtás.
Vox Mirabilis-hangversenybérlet
19 óra, Jézus szíve templom
Vendég: Zemlényi Eszter énekművész, Vox Angelorum Gyermekkar. Közreműködik Tóka Szabolcs
orgonaművész.

Egyedi
naptárak

+36 22 348 111
+36 20 433 57 90
www.copyfehervar.hu
copyfehervar@gmail.com
Székesfehérvár, Palotai út 25.

Advent a Rác utcában
Kézművesek Háza
December 4. 9-12 óra és 13-16 óra
Délelőtt az érdeklődők készíthetnek csuhéangyalt,
mézeskalácsot, varrott karácsonyi díszt vagy fonott karácsonyfadíszt, gyöngycsillagot és bőrtárgyakat. Délután
gyékény karácsonyi dísz, röppentyűfaragás, mézeskalács,
filc fenyődísz és bőrtárgykészítés várja az érdeklődőket.
December 11. 9-12 óra és 13-16 óra
Délelőtt a résztvevők készíthetnek karácsonyfadíszt
papírból, fonalból, csuhéból, de lehetőség lesz mézeskalács-díszítésre, gyöngyfűzésre vagy bőrtárgy készítésére
is. Délután agyag gyertyatartót, nemezdíszt, csuhédíszt
lehet készíteni, varrni vagy bőrtárgyat alkotni.

Gyereksarok
Advent a könyvtárban
December 2. 16.30, Vörösmarty Mihály
Könyvtár Gyermekkönyvtár
A Mikulás titkai – meseelőadás vetítéssel.
Egy játékgyűjtő előadása
December 2. 17 óra, Vörösmarty Mihály
Könyvtár Tolnai utcai Tagkönyvtára
Németh Zoltán vetít és mesél.
Mikulásváró játszóház
December 3. 9.30, Vörösmarty Mihály
Könyvtár Budai úti Tagkönyvtára
Mikulásszánkó-készítés.
Karácsonyi készülődés
December 3. 10 óra, Vörösmarty Mihály
Könyvtár Széna téri Tagkönyvtára
Kézműves foglalkozás: angyalka, ablakdísz, csillaghajtogatás.
Csicsergő programok
December 3. 10 óra, Hétvezér Általános
Iskola
A foglalkozásokon a résztvevők betekinthetnek az intézmény pedagógiai
munkájába, miközben a gyerekek játékos
foglalkozásokon vehetnek részt.
A mikulás titkai
December 3. 15 óra, Vörösmarty Mihály
Könyvtár Budai úti Tagkönyvtára
Családi mesedélután.
Bajuszmesék: Fenyőmanók
December 4. 11 óra, Igéző
30 perces bábelőadás élő zenével. 3 éves
kortól ajánlott. Előadja: a Szabad Színház
társulata.
Zengő bölcső foglalkozás
December 5. 9.30, Köfém Művelődési Ház
Ének-zenei foglalkozás 3 hónapos kortól
3 éves korig, gyermekeknek és szüleiknek
egyaránt! A foglalkozás legfontosabb
célja az anya-gyermek kapcsolat ápolása,
mélyítése.
Varázstorna – baba-mama foglalkozás
December 8. 10 óra, Öreghegyi Közösségi
Ház
Fejlesztő foglalkozás, ahol sok varázslatos eszköz segíti a picik mozgását és
fejlődését.
Advent a könyvtárban
9 óra 16.30, Vörösmarty Mihály Könyvtár
Gyermekkönyvtár
Interaktív meseelőadás.
Játszóház a világ körül – Finnország
December 10. 10 óra, Vörösmarty Mihály
Könyvtár Széna téri Tagkönyvtára
Karácsonyi készülődés: rénszarvasos
pohárdísz és úszó fóka készítése.
Karácsonyi készülődés
December 10. 10 óra, Vörösmarty Mihály
Könyvtár Széna téri Tagkönyvtára
Kézműves foglalkozás: függődíszekkészítése.
Gyermekjóga
December 10. 11 óra, Gárdonyi Géza
Művelődési Ház és Könyvtár
A 4-12 éves korosztály részére.
Rudolf, a piros orrú rénszarvas
December 10. 17 óra, Köfém Oktatási és
Művelődési Központ
A Fehérvári Meseszínház ünnepi előadása.

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Mostanában nincs kedved a karrierjére, feladataira
koncentrálni. Annyira kielégíti magánélete örömei
és a közelgő ünnepek mesés hangulata, hogy nem
tud a fontos dolgokra fókuszálni.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Kitalálhat magának szinte akármit, mert gond nélkül
fogja tudni teljesíteni. Ismét olyan időszakot élhet
át, amikor kinyílnak Ön előtt olyan ajtók is, amik
korábban zárva voltak. Legyen merész, vágjon bele az
új lehetőségekbe, ugorjon fejest az ismeretlenbe!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Meglehetősen felpörögnek Ön körül az események,
amelyekhez igyekszik hozzászokni, miközben egyre feszültebbé és szétszórtabbá válik. Ne siettessen semmit,
hagyjon elég időt mindennek, ugyanis vannak dolgok,
amik maguktól is rendeződni fognak.

A munkahelyén megkezdődik az őrült hajtás így
az év vége előtt, de bizonyára számított erre. Ne
próbálja meg kihúzni magát alóla, inkább merüljön
el benne nyakig és meglátja, hogy felettesei meg
fogják jutalmazni!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Kényelmetlen helyzetbe kerülhet a munkahelyén,
ugyanis olyan feladatot akarnak Önre bízni, ami
ellenkezik az elveivel és a nézeteivel. Legyen okos és
hárítsa másra a kapott feladatot vagy sajnos kénytelen lesz lenyelnie a békát!
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Mintha beletörődött volna a szürke hétköznapokba
és most siratja a kreatív, játékos, elvesztegetett
napjait. De lesz, ami felrázza, ugyanis egy barátjáról
váratlan dolgokat tudhat meg és ezek sokkolni
fogják.
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Mozart lelki alkímiája Rákász Gergelytől
Látrányi Viktória

Mire készülhet a nagyközönség?
Idén kétszázhatvan éve született Isten
kegyeltje, Wolfgang Amadeus Mozart. A
hangversenyen megelevenedik Mozart
vidám, szertelen és zseniális világa. Vendégek lesznek még a műsorban a nagy
kortárs Beethoven, a szintén évfordulós
Liszt Ferenc és Bach. Amíg a tavalyi Bachműsor számomra Az univerzum rendje
volt, addig az idei Mozart, Isten mosolya.
Számos új dolgot megtudhatunk majd róla?
Átöleli az egész hangverseny az ő
életművét. Több oldalról „támadom”
Mozartot. Legnyilvánvalóbb, hogy játszom a műveit. A második réteg pedig,
hogy nemcsak az ő műveit játszom, de
egy kicsit a körülötte lévő korszakokat,
azokat, akiket ő nagyon szeretett. Aztán
egy kicsit kinézünk Beethovennel a
folytatás, a romantika irányába. Egy
színes, eklektikus műsor, amilyen maga
Mozart is volt. Hiszen az ő egyénisége
is rendkívül színes, egy folyamatosan
vibráló figura volt. S aztán van egy mély
rétege a hangversenynek, amit lehet,

Fotó: Kiss László

Kétszázhatvan évvel ezelőtt született Mozart, a szertelen
zseni. Hitt a szabadkőművesség eszméjében, bízott
benne, hogy megtörténik a spirituális alkímia, aminek
az eredményeként nemes lelkű emberek élnek majd a
földön. Rákász Gergely orgonaművész december 13-án
ebbe a a világba kalauzolja majd a székesfehérváriakat.
A koncertnek a Szent István Művelődési Ház ad otthont.

Rákász Gergely tizenöt évesen adta első orgonahangversenyét. A csoda azóta is tart, rengeteg
embert vonz különleges stílusával. Egy személyben képes megváltoztatni a klasszikus zenéről
és zenészekről alkotott képet. Minden egyes fellépése egyedi: a műsorszámok között zenetörténeti kommentárokkal színesíti koncertjeit.

hogy kár elárulni, de közben olyan
izgalmas, hogy nem bírom magamban
tartani. Mozart gyermekien komolyan
véve a szabadkőművesség eszméit, hitt
abban, hogy az emberi lélek nemesíthető. Nemesedhet akkor, ha szépséggel
táplálkozik, ha bölcsességgel, és ha erőt
mutat fel, tehát gerinces az ember. Ezt a
beavatási szertartást megkomponálja a
Varázsfuvolában. Végigviszi a szereplőit

és velük együtt nyilván a nézőket is a
szépség, a bölcsesség és az erő állomásain. Ami aztán elvezet egy szemléletváltáshoz, és nemesebbé teszi a résztvevőket. Én „lenyúltam” Mozarttól az ötletet,
gondoltam, hátha ma is működik ez a
lelki alkímia, amit ő kitalált. A hangverseny eleje, az oda választott művek a
szépségre referálnak. A közepén a bölcsesség szférájába lépünk, a vége pedig

maga az elementáris erő. Ha működik
Mozart alkímiája, akkor nemesedünk a
hangverseny alatt!
Mi lesz a repertoár?
Egyik zene jobb, mint a másik. Játszom a
Variációit egy francia gyermekdalra, amit
mi úgy ismerünk hogy Hull a pelyhes,
fehér hó. A francia gyerekek teljesen másképp éneklik a szövegét. Lesz részlet a
Kis éji zenéből, a Holdfény szonátából, a
templomi szonátáját is játszom, majd egy
Bach-mű is felcsendül. Ezt általában cserélgetem, mert olyan sok szép Bach-mű
van. A vége Mozart nagy f-moll Fantáziája. Ezt egy XVIII. századi számítógépre
írta! Már akkor is megvolt az emberekben
az igény, hogy magukkal vigyék a zenét.
Ezt persze a gazdagok engedhették csak
meg maguknak. Óraműveket gyártattak,
hogy legyen egy olyan tenyérnyi szerkentyű, amit letesznek az asztalra, és el
tud fütyülni egy slágert. A mai technológia mellett nehéz ezt elképzelni. Emellett
voltak olyan óraművek, amik egész
falakat foglaltak el. Ezekre a legnagyobb
zeneszerzők – Mozart, Haydn, Beethoven,
a Bach fiúk – írtak zenét. Ez úgy nézett
ki, hogy volt benne egy kart onhenger, az
itt-ott ki volt lyukasztva. Ahol lyuk volt,
ott adott le jelet, ott megszólalt valamilyen
hang, ahol nem, ott nem szólalt meg. Pontosan úgy működött, mint egy CD-lemez
vagy egy számítógép. Egy ilyen művel
fejezem be a koncertet, amit a közönség
mindig nagyon szeret.

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

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

Iroda:
• Honvéd u. 1. szám alatti irodaépületben 11
m 2 irodahelyiség;
• Rác u. 15. szám alatti ingatlanban külön
bejáratú 24 m 2 épületrész;
Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Kelemen B. utcában, a
piacnál (89 m 2), a Bátky Zsigmond utcában
(148 m 2) használaton kívüli hőközpont;
Rendezvényhelyiség:
• Honvéd u. 1. szám alatti nagytanácsterem
rendezvények, egyéb összejövetelek
céljára, max. 200 fő befogadására
Garázs, parkolóhely:
• Lövölde u. 1/A szám alatt 2 db BWM garázs;
• Lövölde u. 1/A szám alatti udvarban 1 db
parkolóhely
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.

2016.

december 6 -án ( kedden )

Telefon:
e-mail:

22/541-307
info@szepho.hu;
ingatlankezeles@szepho.hu
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Vannak még Magyarországon tárgyak!

Hány darabból állhat a Seuso-kincs, lehetnek-e még
itthon a páratlan ezüstkészlethez tartozó tárgyak?
Ezekkel a kérdésekkel többször foglalkoztunk már a Fehérvár magazin hasábjain. A legutóbbi Seuso kedden is
feltettük ezt a kérdést, amire Tóth Tibor, vagy ahogyan
bloggerként ismerik, [tiboru] egészen határozottan
válaszolt: „Meggyőződésem, hogy Magyarországon
van még olyan tárgy, ami az eredeti Seuso-kincshez
tartozik!”

Ahogy arról már múlt heti lapszámunkban írtunk, Tóth Tibor nyomozóként
vett részt a kincsek megtalálója, Sümegh
József rejtélyes halálával kapcsolatban
újraindult nyomozásban a kilencvenes
években.
Ön szerint hány tárgy lehet még, ami a
kincshez tartozik?
Tanúk szerint és a nyomozati anyagokból
is arról tudunk, hogy több tárgy került
elő, mint amit most ismerünk. Azt pontosan nem tudjuk, hogy mennyi lehet. Az
is biztos, hogy megbízható, dokumentált
és igazolt felbukkanás nem történt sem
külföldön, sem Magyarországon. Meggyőződésem ugyanakkor, hogy Magyarországon van még olyan tárgy, ami az eredeti
Seuso-kincshez tartozik.
Ezzel kapcsolatban többféle elképzelés létezik.
Igen, többféle verzió képzelhető el. Van
olyan verzió, hogy az illető nem tudja,
micsoda kincs van a birtokában. Van
olyan verzió is, hogy pontosan tudja, vagy

tudják az örökösök, hogy a tárgy mihez
tartozik, de elolvasva néhány újságcikket,
a Konteóblog ide vonatkozó bejegyzéseit,
már nem mernek előjönni a halálesetek
miatt. Sőt az az igazság – erről nem
nagyon beszéltem eddig, de úgy illik,
hogy valami exkluzív dolgot is elmondjak – a blogom olvasói közül volt olyan
jelentkező, aki személyes találkozót kért,
miután elolvasta a Seuso-kincsről szóló
cikkem. Nekem ő négyszemközt – hogy
úgy mondjam – elvitte a balhét. Egyrészt
azt mondta, hogy van a Seuso-kincshez
tartozó tárgy a birtokában. Olyan háttérinformációkat adott, amik megalapozottak, megbízhatóak voltak. Olyan dolgokat
tudott Sümegh Józsefről, az Ecseri piaci
tevékenységről, amiket bevallom, annak
idején a rendőrségi dossziéban olvastam
ugyan, de nyilvánosan ezek nem jelentek
meg sehol. Nagyon félt az ember, teljesen
vadregényes körülmények között találkoztunk. Megelőzve a kérdést vagy az utólagos érdeklődést, én sem tudom, hogy
ő ki. Egyszerűen fantáziát láttam benne.
Gondoltam, hogy milyen izgalmas lenne,
ha ezt megírhatnám az ő beleegyezésével.
Másfél órát beszélgettünk, próbáltam
győzködni, de nem állt kötélnek. Utána
még adott két-három olyan információt,
ami megerősített abban, hogy ismerte
Jóskát, és hogy tudta, milyen mozgásokat
végzett az Ecserin. De nem érdekelte
sem a pénz, sem a dicsőség. Azt mondta:
fontosabb a biztonság és az élet. Nem

sikerült őt megnyugtatnom, elváltunk
békével. De nemcsak ezért vagyok
meggyőződve arról, hogy Magyarországon van még a kincshez tartozó lelet. A
könyvemben egyébként nyolc vagy kilenc
magyarázatot vázolok fel a Seuso-üggyel
kapcsolatban. Biztos vagyok benne, hogy
ott van ezek között a megoldás. Abban
is biztos vagyok, hogy az ügy megoldása
nem nélkülözi a titkosszolgálatokat.
Fotó: Kiss László

Látrányi Viktória

Jöjjön egy kis számtan!
A vizsgálatok, a tanúk elbeszélése alapján
azt tudjuk, hogy amikor Sümegh József
megtalálta a kincseket, több embernek is
megmutatta. Ők azt állítják, körülbelül
negyven tárgyat láttak és két üstöt. Biztosan tizennégy tárgyat és egy üstöt ismerünk. A külföldi kereskedők ennél több
tárgyról beszélnek. Van olyan információ
is, ami arra utal, hogy a hetvenes évek
végén a kincs darabjai közül néhányat
Sümegh József a feketepiacon értékesített. Az egyik tanú, Balogh Mária pedig
azt mondta, mivel nem tudták eladni az
egyik hozzájuk került tálat, kidobták az
autóból. Úgy véli, hogy a kincskereső
férfit segítő Födelmesi tanár úrnál is volt
egy tárgy, aki korábban Sümeghet tanította. Ezt egyébként nemrégiben a Seuso
kedd előadáson kérdésünkre Strasszer
István is megerősítette. Sümegh József
egykori szomszédja hallotta, amikor
New Yorkban erről beszéltek. Van olyan

Legközelebb december 13-án folytatjuk
a Seuso kedd kerekasztal-beszélgetést a
Csók István Képtárban. Szakértő vendégeinkkel számos rejtély kerül majd szóba.
Foglalkozunk a Borbély-pince mellett előkerült quadripus és a kincs kapcsolatával,
azzal, hogy hogy kerültek a titkosszolgálatok a képbe. Jöjjenek el személyesen, és
tartsanak velünk 17 órától a képtárban!

vélemény, ami szerint a teljes kollekció
kétszáznál is több darabból állhat. Talán
az is biztosan megállapítható, hogy akik
kicsempészték az országból a kincset,
tájékozódtak arról is, hogy akkor van
igazán nagy értéke a leletegyüttesnek,
ha egyben marad. Az tehát biztos, hogy
a leletegyüttes jóval több darabból állt,
mint amennyi jelenleg Lord Northampton
birtokában van.

Társasházkezelés?

SZÉPHŐ Zrt.

TÖRVÉNYES és
ÁTLÁTHATÓ MŰKÖDÉS,
RENDEZETT HÁZ,
SEGÍTŐKÉSZ MUNKATÁRSAK,
ALAPOS ÉS KÖRÜLTEKINTŐ SZÁMLAIGAZOLÁS ÉS KÖZÖSKÖLTSÉG-BEHAJTÁS,
SZÁZSZÁZALÉKOS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONOSI HÁTTÉR,
HATÉKONY ÉPÜLETÜZEMELTETÉS,
ÁRAJÁNLATOK BEKÉRÉSE ÉS SZAKMAI FELÜLVIZSGÁLATA,
ZÖKKENŐMENTES KAPCSOLATTARTÁS,
KÖZGYŰLÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSE, LEBONYOLÍTÁSA,
EMELT SZINTŰ SZÁMVITELI, PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZÉS,
ZAVARTALAN ÜGYFÉLFOGADÁS BIZTOSÍTÁSA,
EGÉSZ TÁRSASHÁZRA KITERJEDŐ JOGI KÉPVISELET,
LEKÉRDEZHETŐ KÖNYVELÉSI ÉS GAZDÁLKODÁSI ADATOK,
ÉRTÉKKÖZPONTÚSÁG,
SÜRGŐSSÉGI HIBAELHÁRÍTÁS.
Érdeklődjön különböző ajánlatainkról
a tarsashazkezeles@szepho.hu e-mail-címen,
a 22/ 541-300/3010 vagy +36/30 494 5707
telefonszámokon, illetve a Honvéd utca 1. szám alatt!
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A duális képzésé a jövő

Vizi László Tamás, a Kodolányi
János Főiskola oktatási rektorhelyettese arról beszélt, hogy
azok a diákok, akik ellátogattak
az expóra, egy nagyon fontos
feladat és kihívás előtt állnak,
hiszen néhány héten belül dönteniük kell azzal kapcsolatban,
hogy a jövőjüket hogyan képzelik el, és milyen úton szeretnének elindulni. S ezek a döntések
hosszú időre meghatározzák az
életüket.
Brájer Éva alpolgármester arra
buzdította a jelenlévő fiatalokat, készüljenek tudatosan a
jövőjükre, mint ahogy a város is
ezt teszi. Hiszen a Székesfehérváron jelen lévő gazdasági szereplők azok, akik megteremthetik az alapját annak, hogy az
élet minden területén minőségi
szolgáltatásokat, programokat
kínáló városban élhessenek.

Wéhli Regős Dóra

Több mint huszonöt stand várta a
diákokat. Az érdeklődök tájékozódhattak az állami felsőoktatási felvételi eljárásról és a céges felvételi
menetéről.
Szeptembertől összesen kétszáztizenöt hallgatónak nyílik lehetősége
– kilenc alapszakon és egy mesterszakon – duális képzési formában
továbbtanulni. A felsőoktatási intézmények közel ötven céggel szerződtek le ezen képzési forma szakmai
gyakorlati helyeinek létrehozására.
A fehérvári képzőintézmények
mindegyike kínál duális képzést,
melynek lényege, hogy az iskola
mellett a fiatalok dolgozhatnak is,
így nemcsak szakmai gyakorlatot
szerezhetnek, de már a tanulmányaik alatt jelentős jövedelemre
tehetnek szert, és akár jövőbeni
munkahelyüket is megtalálhatják.
A Székesfehérvári Campuson
beindított és meghirdetett képzések a Budapesti Corvinus Egyetem

Kép: Megyeri Zoltán

Szeptembertől több mint kétszáz hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányát Székesfehérváron. A Budapesti Corvinus Egyetem, a
Kodolányi János Főiskola és az Óbudai Egyetem
Alba Regia Műszaki Kara mellett bemutatkoztak
a gyakorlati képzést biztosító cégek is az Alba
Regia Felsőoktatási Expón.

stratégiájának fókuszpontjában
állnak – fogalmazott Szántó Zoltán,
az intézmény oktatási rektorhelyettese. A Corvinus 2016-ban indította
el első évfolyamát Székesfehérváron: gazdálkodási és menedzsment,
illetve pénzügy és számvitel szakon
tanulhatnak duális és hagyományos
képzésben a hallgatók. A következő felvételi időszakban szintén
ezeket a nappali alapszakokat
választhatják a továbbtanulók, de a
kínálat kiegészül a gazdaságinformatikus levelező alapképzéssel.
Gáti József, az Óbudai Egyetem
általános rektorhelyettese kiemelte, a város nemcsak felkarolta és
megrendezte az expót, hanem

annak központi gondolatává a
duális képzést tette. A 130 éves
múlttal rendelkező egyetem a
2017-es tanévben több mint száz
olyan férőhelyet biztosít, amelyet
a gazdasági partnereik kínálnak a
hallgatók számára.

Rendszeres elfoglaltságot jelentő munkához,
reklámkiadványok illetve ingyenes
megjelenésű kiadványok terjesztéséhez
keresünk munkatársakat.
Jelentkezés sms -ben a 06 70 778 54 51-es
telefonszámon vagy e-mailben
az ellenorzes@privatposta.hu címen.

Várjuk jelentkezését:

• Targoncavezető (E-000683/2014/A001)
• Emelőgépkezelő (kivéve targonca) (E-000683/2014/A002)
• Ipari olaj-és gáztüzelő-berendezés kezelő (E-000683/2014/A003)
• Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h) (E-000683/2014/A014)
• Kazánkezelő (2-12 t/h között) (E-000683/2014/A013)
OKJ-s tanfolyamainkra, továbbá 1 napos
• Kazános 5 évenkénti továbbképzésünkre,
• Tűzvédelmi szakvizsgáinkra.

Ajándéktárgyak összeállítása stb.

Érd.: 06-90-60-36-07

E-000683/2014

Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft.
Székesfehérvár, Berényi út 72-100. • Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
www.dekra-akademie.hu • szekesfehervar@dekra-akademie.hu

Otthoni munka !

(www.audiopress.iwk.hu 500 Ft/min+áfa,
tel.: 06 20 910 4517)

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!

Amikor Virág, Zsóﬁ és Blanka néhány éve a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem
gondolták, hogy ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka átlagos nyelvtanulónak tartotta magát,
27 évesen mindössze egy nyelvből
volt bizonyítványuk. Életük nagy felfedezésének érzik a módszerrel való
megismerkedést. Azóta ugyanis Virág kilenc, Blanka pedig tizenhárom
nyelvből szerzett középfokú nyelvvizsgát. Zsóﬁ pedig 18 éves „kreatív
nyelvtanuló”, negyedikes gimnazistaként már tíz nyelvből vizsgázott sikeresen, teljesítménye korosztályában
egyedülálló.
Könnyedén, három-négy havonta tettek középfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a Kreatív Tananyagot használták. Figyelem, manapság gyakori, hogy a középfokú nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök fele nem veheti át

1+1+1 AKCIÓ -50%

diplomáját! A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon.
Három dolog, amiért érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:
1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű
mondatrész,
mondat
és
a hanganyag megtanít beszélni – tanári
segítség nélkül.
2. A könyv tartalmazza a középfokú
nyelvvizsga nyelvi anyagát – ezt a lányok eredményei is bizonyítják.
3. Kiváló módszer újrakezdésre,
szinten tartásra, sőt – újra elővéve
– bármikor felfrissíthetjük vele nyelvtudásunkat anélkül, hogy be kellene
iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra.
További információ az alábbi honlapon található, illetve az előadáson,
ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet minden
olyan emberből sikeres nyelvtanuló, aki valóban komolyan gondolja,
hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

1 db tananyag + 1 db online gyakorló
+ 1 db nyelvvizsga felkészítő
Csomagár: 55.970 Ft helyett most 27.990 Ft

Gaál
Ottó nagysikerű
nagysikerű
Gaál
Ottó
tankönyvének bemutatója.
tankönyveinek
bemutatója!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti
módszer, különlegessége az önálló
Eredeti módszer, különlegessége az önálló
beszédgyakorlás, egyéni
egyéni tanulási
tanulási tempó!
tempó!
beszédgyakorlás,
A tananyagok
megtekinthetők
és Ft-os
Tananyagok
megtekinthetők
és 21.990
21.990
Ft egységáron
megvásárolhatók:
egységáron
megvásárolhatók:
Székesfehérváron
a Szabadművelődés
Házában
Kiskunfélegyházán
a Móra Ferenc
(FürdőKözpontban
sor 3. 104-es(Petőﬁ
terem) tér 1.)
Művelődési
2016.november
december7-én
7-én(hétfő)
(szerda)
2016.
és
nov.
(hétfő)
17-19
óráig (119-es
terem).
és 14-én
december
14-én
(szerda)
17-19 óráig.
www.kreativnyelvtan.hu
www.kreativnyelvtan.hu
Infó
Infóés
ésmegrendelés:
megrendelés:
Hudi
Tibor,
Hudi
Tibor06-30/318-49-53
06-30/318-4953
Német

Norvég

Angol

Olasz

Dán

Orosz

Eszperantó

Portugál

Francia

Spanyol

Horvát

Svéd

Holland

FehérVár

Álláspiac

közéleti hetilap

Felzárkózhat a megye déli része

Foglalkoztatásbővítő és gazdaságélénkítő
program indult Fejér megyében, melynek egyik
fő célja a déli területek felzárkóztatása. A
résztvevők a következő négy évben közel másfél
milliárd forintot fordítanak erre a célra.

Térségünkben jelenleg stagnál a
regisztrált álláskeresők száma,
de most összesen háromezerrel
kevesebben keresnek munkát,
mint tavaly ilyenkor – tudtuk meg
a kormányhivatal foglalkoztatási
főosztályvezetőjétől. Buday Attila
hozzátette, Fejérben közel kilencezer álláskeresőt tartanak számon,
a legtöbbet a megye déli részén:
„Mint korábban, jelenleg is Sárbogárd
és Enying térsége az, ahol magas a
munkanélküliek száma. Továbbra is
Mór, Bicske, Gárdony azok a járások,
ahol kifejezetten jó a munkanélküliek
helyzete, a munkanélküli-ráta itt a legAz Alföldi Tej Kft. állást hirdet

Betanított munkás munkakörbe
Feladatok:
• A gépről kiérkező egyedi vagy egységcsomagok mozgatása egyedi csomagok gyűjtődobozba, kartonba, tálcába történő kézi berakodása, címkézése, lezárása, jelölése.
• Az egységcsomag raklapra történő előírás szerinti rendben, darabszámban, formátumban
történő összerakása.
Elvárások:
• Általános iskolai végzettség
• Terhelhetőség, erős fizikai állóképesség

• Pontos, precíz munkavégzés
• Több műszakos, 12 órás munkarend vállalása

Előny:
• Élelmiszeripari tapasztalat
Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal az alábbi e-mail címre: bedeg_helga@alfolditej.hu

alacsonyabb. Székesfehérvár legjobb.
Székesfehérvár és Dunaújváros, a két
megyei jogú város pedig azonos szinten
áll a munkanélküliség tekintetében.”
A gazdaságélénkítő program egyik
fő célja a déli térség felzárkóztatása,
de mint a megyei közgyűlés elnöke,
Molnár Krisztián lapunknak elmondta, a megye egészének fejlesztése is biztosított. A kormányhivatal
főigazgatója, Petrin László szerint a
forrásból olyan képzési és foglalkoztatási programokat tudnak megvalósítani, melyek fenntartható módon
járulnak hozzá a gazdaság élénkítéséhez: „A korábbi hasonló projektekhez
képest különlegessége ennek az új és
már elindult fejlesztésnek nemcsak az
összeg nagyságrendjében, hanem az
összetettségében is rejlik. Olyan fajta
integráció és komplexitás valósul meg,
melyre korábban nem volt példa.”
A 2020-ig tartó programban
minden releváns szereplő aktívan
Az Alföldi Tej Kft. állást hirdet

Gépkezelő munkakörbe
Feladatok:
• Élelmiszeripari termelő gépek, berendezések kezelése
• Termelési adminisztráció vezetése
• Technológiai, higiéniai feladatok elvégzése
Elvárások:
• Minimum középfokú végzettség
• Több műszakos,12 órás munkarend vállalása
• Megbízható, önálló munkavégzés
Előny:
• Élelmiszeripari tapasztalat
Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal az alábbi e-mail címre: orsosne@alfolditej.hu

Fotó: Bácskai Gergely
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A foglalkoztatás helyzetének javítása a szakképzés és az oktatás reformálása nélkül elképzelhetetlen

részt vesz annak érdekében, hogy
fejlődhessen a foglalkoztatás helyzete – emelte ki Zugor Zsuzsanna, az Echo Innovációs Műhely
elnöke. „A megyének a releváns
szereplői egy komplex együttgondolkodást kezdenek a projekt keretében,

aktív résztvevővé válik az oktatás,
a vállalkozások, a képzési szektor,
a civilszervezetek és a foglalkoztatási osztály.” A program alakuló
ülésén a közös munka érdekében
a résztvevők együttműködési
megállapodást kötöttek.

Sikeresen zárult a „Fiatal és Innovatív”
projektünk az EU H2020 programja keretében
Ügynökségünk számos eszközzel igyekszik támogatni a Székesfehérváron
és tágabb térségében élő fiatalokat innovatív ötleteik megvalósításában és
nemzetközi tapasztalatszerzésükben. Emellett a számukra elérhető
szolgáltatások fejlesztését is fontosnak tartjuk.
Ehhez igazodva valósítottuk meg a „Fiatal és Innovatív – hogy válhatnak a helyi
fiatal vállalkozók versenyképesebbé?” című projektet az EU Horizont 2020
programjának INNOSUP5 kezdeményezése keretében.
A lengyel-szlovén-magyar partnerségben a Bydgoszcz Regionális Fejlesztési
Ügynökség, a Ljubljanai Technológiai Park, a Torun Regionális Fejlesztési
Ügynökség, valamint a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség
vett részt.
A projekt célja az volt, hogy a fiatal vállalkozókat támogató szervezetek
számára ajánlásokat fogalmazzon meg azért, hogy a 30 év alatti fiatal
vállalkozók a mainál hatékonyabb szakmai segítséget kapjanak munkájukhoz.
A kölcsönös tapasztalatcsere és közös szolgáltatás fejlesztés nem csak
térségünk számára jelent hatékony segítséget, hanem lehetőséget adott arra
is, hogy a székesfehérvári gyakorlatokat nemzetközi szinten is megismertessük.
A projektről, az abban megfogalmazott ajánlásokról, valamint fiatal
vállalkozásokat támogató egyéb szolgáltatásainkról további információk
találhatók a www.kdriu.hu oldalon.

.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• ÁLTALÁNOS TEMETKEZÉSI
DOLGOZÓ, HALOTTSZÁLLÍTÓ
• TETŐSZIGETELŐ
• DaruKEZELŐ
• ÉpÍTÉSZTEcHNIKuS
• KŐműVES
• pénZüGy-SZámVITELI
üGyInTéZŐ
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu
e-mail-címen lehet.
Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!
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Egészség

2016. december 1.

Figyeljünk önmagunkra, egészségünkre!
Látrányi Viktória

Az akció a tavalyi évben is népszerű volt, idén ezért is bővítettek
a programon a szervezők. Az
adventi időszakban ezúttal is
Fehérvár belvárosában, a Liszt
Ferenc utcában található művelődési ház ad otthont az akciónak.
Csütörtökönként három és hét óra
között várják az érdeklődőket a
szervezők.
„Azt szerettük volna a fehérváriaknak
elmondani, hogy az ünnepeket próbálják meg egy kicsit békésen, odafigyelve megélni. Figyeljenek oda a saját
egészségükre, figyeljenek oda arra, mit
esznek, mit isznak, hogy az ünnepeket
aztán ne az ügyeleten vagy a sürgősségin töltsék, esetleg a házipatikát
kelljen felkutatniuk mindenféle gyógyszer után.” – mondta el lapunknak
Östör Annamária egészségügyi és
sporttanácsnok. A szűrővizsgálatok mellett így például dietetikus
tanácsadás is lesz.
December elsején indul a program, bőrgyógyászati szűréssel.

Kovács Szilvia

Kedves fehérvári hölgyek!
Szomorú és megdöbbentő az a tény, hogy
a mammográfiára behívott nők csekély
százaléka megy el a vizsgálatra annak ellenére, hogy lassan már a csapból is a mellrák
elleni kampány folyik. Ez igaz városunkra
is. Nincs a környezetetekben elég példa?
Muszáj megvárni, hogy ti is sorra kerüljetek?
Tudjátok, hogy ma már minden tizedik nő
élete során mellrákos lesz? És ha pont te
vagy az? Ki törődik majd a gyermekeddel,
unokáddal, ha baj lesz? Vagy ha még nincs
gyermeked, ki törődik majd azzal, hogy

Kép: Megyeri Zoltán

Ingyenes szűréseket szervez Székesfehérvár
önkormányzata, a Humán Szolgáltató Intézet
és a Fehérvár Médiacentrum. Három héten
át csütörtökönként délután a Szent István
Művelődési Házba várnak mindenkit különböző
szűrővizsgálatokra és tanácsadásra.

A Szent István Művelődési Házban csütörtökönként ingyenes szűrővizsgálatokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket

December nyolcadikán rizikókérdőívet lehet majd kitöltetni,
lesz dietetikai tanácsadás és
csontsűrűségmérés is. December
szeretnél? Évente körülbelül kétezer-háromszáz nő meghal a kórban. Viszont, ha időben
felfedezik, jó eséllyel gyógyítható! Tudjátok,
hogy rengetegen vagyunk Fehérváron is?
Van ismerősöd, szomszédod, rokonod, aki
parókában jár? Nem lesütni kell a szemeket,
hölgyeim! Csak egy pár perces vizsgálatra
elmenni! Kellemetlen? Az. De jobb, mint
a baj, higgyétek el nekem! Aki nem kap
behívót, mert még nincs negyven, kérhet
ultrahangra beutalót. Már ott is felfedezhetik
a betegséget. Fodrászra és körmösre ugye
sokunknak jut néhány hetente időnk? Akkor
mi ez a vizsgálat, kedves fehérvári hölgyek?
Szánjátok rá magatokat! Azt gondolod: neked
nincs bajod, minek menj el? Képzeld, rengeteg esetben egy rutinvizsgalat alkalmával
derül ki, hogy talán már késő. Fehérvárnak
minden egyes nőre szüksége van! Tessék
felébredni és venni a fáradságot erre a pár
percre – az életetekért!

Ajándékozza meg magát vagy szeretteit karácsonyra egy ellenállhatatlan mosollyal!
Kedvezményes programunkat megtalálja honlapunkon.
STORE SECTIONS

LEGYEN AZ ÖN MOSOLYA IS TÖKÉLETES
· Men clothes.

·Women clothes.

· Children clothes.
· Holidays

· Wedding organization.
· Honeymoons

· Business travels.
t

· Educational tours.
· Beach holidays.
· Cruises.

· Special oﬀers for Seniors.

WWW.FOGBEULTETES.EU
TEL: +3670 609 7226
SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁMOLY KÖZ 5.

tizenötödikén pedig kardiológiai
szűréseken is részt vehetnek a látogatók, de mérnek majd koleszterinszintet is.

Ebben az időszakban a lelkünkre
is oda kell figyelni. Míg sokan
izgatottan készülnek, sütnek-főznek, ajándékvásárlási lázban égnek, addig vannak, akiknek ez az
időszak magányosan telik. „Fontos,
hogy odafigyeljünk egymásra! Számos
oka lehet, hogy valaki egyedül, magányosan tölti az ünnepeket. Családi
tragédiák, betegség árnyékolhatja be
az ember életét. Ilyenkor még nagyobb
szükség van a közösség támogató
erejére.” – tette hozzá Östör Annamária.
Próbáljunk segíteni a környezetünkben élőknek, hiszen sokszor
egy jó szó, egy beszélgetés is
erőt adhat! A székesfehérvári
Telefonos Lelki Elsősegély-szolgálat 116-123-as telefonszáma
egységesen, az ország bármilyen
hálózatából ingyenesen hívható.
A telefonszám a nap 24 órájában
tárcsázható.

EGÉSZSÉG STÚDIÓ

Lepje meg Szeretteit egészséggel!
Gyógyulás, pihenés testnek
és léleknek természetes
gyógymódokkal, masszázzsal.

SZÉP kártya elfogadóhely!

A j á n d é k u t a l v á ny k a p h a t ó !
Bertalan MáRia 06-70/774-3089
Székesfehérvár, Szömörce u. 10. (Alba Ház mögött)
www.egeszsegstudio.co.hu

Ajándék
a téli estékre

Miért rossz ötlet

Hőtartó
úti bögre*

úgy tenni, mintha
értené, amit Önnek mondanak?
• LEMARADHAT fontos INFORMÁCIÓKRÓL
• KIMARADHAT a meghitt családi BESZÉLGETÉSEKBŐL

HÍVJON MINKET BIZALOMMAL:

06-22/500-0563 • 06-30/557-1731
(hétköznap 8-16 között)

BELVÁROSI HALLÁSVIZSGÁLÓ

8000 Székesfehérvár, Várkörút 46.
SZAKORVOSI HÁTTÉR:
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

Dr. Osváth Györgyi fül-orr-gége főorvos
Dr. Vincz István fül-orr-gége adjunktus, audiológus szakorvos
* Az ajándékra csak a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak, a készlet erejéig, 2017. január 9-ig.
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Mézeskalács fűszertorta, a tavalyi második helyezett

Már lehet jelentkezni az FMC – Fenyő Mellé
Cukiság sütiversenyre, melynek keretében
keressük 2016 legfinomabb karácsonyi házi süteményét. Egy kis inspiráció gyanánt a tavalyi
„dobogós” recepteket újra közzétesszük.

2015 legfinomabb házi sütije
2. helyezett: Mézeskalács fűszertorta
Készítője: Erdős Tünde
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,

Hozzávalók 18 cm-es tortaformához:
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

Fontos nevezési tudnivalók!
A süteményt legalább nyolc főre
kell készíteni!
A karácsonyi finomságokat szakértő zsűri véleményezi.
A zsűri az ízen és az állagon kívül
az értékelésnél a külalakot és a
tálalást is figyelembe veszi.
Bővebb információ: facebook.com/
fehervarmagazin

Fotó: Kiss László archív

Kurucz Tünde

A tortát a forralt vörösborban áztatott szilva különlegessé teszi

majd rárakjuk a következő lapot
és a krémet. Ha betöltöttük, kicsit
hűtőbe tesszük, és másnap bevonjuk marcipánnal.

Miért érdemes habverőt ragadni?
1. helyezett – húszezer forintos háztartási gép az Ivanics Kft. jóvoltából ,egy
húszezer forintos Desszert Mester
ajándékcsomag és egy több ezer
forintos Cerbona ajándékcsomag
2. helyezett – uszodabérlet és egy több
ezer forintos Cerbona-ajándékcsomag
3. helyezett – uszodabérlet és egy több
ezer forintos Cerbona-ajándékcsomag
Minden nevező kap egy jelképes ajándékcsomagot.

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 13 ízben+cukormentes
Karácsonyi desszertek
Iparművész kerámiák
Kávék, teák, gyógyteák
Emóció-étrendkiegészítő
Bio mézek, házi lekvárok és szörpök
Karácsonyi likőrök, italok
Cukormentes, gluténmentes csokoládék

FMC – Fenyő Mellé Cukiság 2016
Ú J S Á G -T E L E V Í Z I Ó - R Á D I Ó - O N L I N E

Nagymamák, anyukák és sütni szerető kiskukták!
Keressük 2016 legfinomabb édes, karácsonyi süteményét!
Az első három helyezett több tízezer forint értékű ajándékkal lesz gazdagabb.
A legjobb receptek bekerülnek a Fehérvár magazin Nagy karácsonyi sütimellékletébe, a Fehérvár TV-be, a Vörösmarty Rádióba és az fmc.hu oldalra.
Jelentkezés:
• névvel
• telefonszámmal
• e-mail-címmel (ha van)
• a sütemény nevével és részletes receptjével
a recept@fmc.hu e-mail-címen vagy levélben a 8000 Székesfehérvár,
Szent Vendel utca 17/A. címen „Karácsonyi süti” jeligével.
Zsűrizés: december 10-én, szombaton 13 órakor a belvárosban.

közéleti hetilap

Közélet

Hogy tudjuk, hány az óra

November 8-án késő délután elindult a szemináriumi templom tornyain az óra mutatója.
Ezen a napon hajnalban váratlan tragédia és
veszteség érte közösségünket: elhunyt Kovács
Jenő órásmester.

Ori-Mazurek Marianna

otthon lakója, és jól ismeri annak
a huncut toronyórának a dolgait.
Már jóval korábban megrendelte a
plébánia a toronyóra javítását, csak
éppen akkor értek Fehérvárra a
szakemberek, amikor Kovács Jenő
visszaadta lelkét az Úrnak.
Mint megtudtuk, idén júniusban
villámcsapás érte a szemináriumi templom tornyát az egyik
éjszaka, és akkor megszólaltak a
benne lakó harangok. Nem tudták
máshogy elhallgattatni a bronz
jelzőket, csak áramtalanítással. Ezt
követően a harangozási időkben
mindig visszakapcsolták az áramot, majd a harangszó végén újra
lekapcsolták. Emiatt is kérték a
kaposváriakat, hogy javítsák meg a
szerkezetet. Ők november második
hetének elején ezt teljesítették is,
megjavították az órát és a harangindító-szerkezetet. Szabolcs
atya elmondta, hogy azóta szépen
működik a toronyóra, és a harangok is pontosan indulnak. Bár a
szemlélődő ismét egy álló órát lát,
valószínűleg a mutatók álltak csak
meg, mert a mögöttük dolgozó
óraszerkezet pontosan jár – ezért
ismét várják a szemináriumi
templom tornyába a kaposváriakat. Mi, az utcák emberei pedig
addig is Kovács Jenő toronyóráira
tekintünk, ha tudni akarjuk, hány
az óra.

Az Alcoa november elsejei globális szétválását
követően Magyarországon az ikonikus Alcoa
nevet az Alcoa Shared Services Hungary Kft. viszi
tovább. Az ASSH vállalatnak Magyarországon
termelőegysége ugyan nincs, viszont globálisan
kiszolgálja a többi Alcoa-üzletágat: különböző
pénzügyi, beszerzési, informatikai, személyügyi, adminisztratív szolgáltatásokat nyújt a
cégcsoport vállalatainak világszerte. Az új Alcoa
egy globálisan versenyképes piacvezető vállalat a
bauxit-, timföld- és alumíniumgyártó iparban.

Az Alcoa kiemelt értékei közt
szerepel továbbra is a társadalmi
szerepvállalás, környezetünk, illetve
az itt élők támogatása. A korábbi
évek hagyományait követve az Alcoa
önkéntesei idén is szabadidejükkel
és rendelkezésre álló erőforrásokkal
támogatta a Don Bosco Iskolaház Polgárdiban működő intézményét. Böjte
Csaba ferences szerzetes 2011-ben
nyitotta meg a Don Bosco Iskolaházat, majd 2012-ben ennek mintájára
Székesfehérváron a Szent Imre
Iskolaház is megkezdte működését.
Mindkét iskolaház a Dévai Szent
Ferenc Alapítvány napköziotthona.

A Don Bosco Iskolaház „lakói” 25
kisgyermek: 4-18 éves korig. A gyerekek minden nap iskola és óvoda után
mennek az iskolaházba, és maradnak egészen estig. Ezalatt tanulnak,
elkészítik a házi feladatot, játszanak,
megfürdenek, vacsoráznak, és a
nevelőkkel együtt takarítanak is,
kiveszik a részüket a teendőkből.
A vállalat dolgozói adományokat
gyűjtöttek az iskolaház részére, amit
a vállalat is kiegészített a saját hozzájárulásával, amiből az iskolaház
által igényelt termékeket vásárolták
meg. Az adományokat november
25-én adták át az iskolaház lakóinak. Az adományok mellett az
Alcoa önkéntesei a gyerekekkel
együtt mézeskalácsot díszítettek,
szaloncukordíszeket készítettek,
melyeket a fehérvári Püspöki Palotában megrendezett vásárban tudnak
majd értékesíteni, és ezzel bevételhez jutni. A férfi kollegák eközben
a pincehelyiségben kezdtek rendet
rakni.
A résztvevők jól érezték magukat,
kellemes időtöltés volt a gyerekekkel,
akik nagyon lelkesen vettek részt a
programban.

Fotó: Hajdu Enikő

Az egykori karmelita templom –
amelyik a belváros legdélibb részén
áll – órája már évek óta ugyanazt
mutatta: fél hat múlt öt perccel.
Az utcákat járók, amikor az időt
akarják megtudni, ösztönösen feltekintenek a templomok tornyaira,
hiszen ott a legkézenfekvőbb, hogy
lássák, hány óra. A belváros valamennyi templomtornyán ketyegő
óra többnyire megmutatta a pontos
időt. Csak egy kivétel volt, az pedig
a karmelita Szent József-templom,
ahova az ember hiába nézett fel,
ott az idő megállt. Aztán november
8-án a mutatók elindultak körútjukra, és az emberek suttogni
kezdtek: „Kovács Jenő órásmester
odaátról megjavította, mert már nem
bírta nézni...” Az egybeesés érdekes,
de ezt az órát a mester soha nem
javította, állítgatta – talán ez volt
az egyetlen a belvárosban. Abban
a keddi kora esti órában egyszerű
ok miatt indult el az óra: megjöttek
Kaposvárról a szerelők, és megcsinálták – mondta lapunknak Tóth
Szabolcs atya, aki a szemináriumi

25

Az új Alcoa a Don Bosco Iskolaházban segített

A karmelita templom órájának „váratlan” esete
Nagy Zoltán péter

FehérVár

Az iskolaház lakói, dolgozói és az Alcoa önkéntesei

Nyílt nap és konferencia a fehérvári Corvinuson
Csabai Dorina

Fotó: nzp

Első alkalommal szervez konferenciát a
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérváron, melynek témája a fiatalok lehetőségei az
oktatás és a munka világában. A rendezvény
a „Tanulj? Dolgozz? Vállalkozz?” nevet kapta,
ennek keretén belül december 6-án több ismert
vállalat képviselője és szakértők is érkeznek az
intézmény Fejér megyei campusára.

A Szent József-templom óráján jelenleg fél egy múlt hét perccel

A „Tanulj? Dolgozz? Vállalkozz?”
konferenciát a Corvinus összekötötte
székesfehérvári nyílt napjával, így a
reggel 8 órakor kezdődő intézményi és
szaktájékoztatókat követően az érdeklődők betekinthetnek az őket körülvevő üzleti környezetbe is. Az egyetem
a társszervező Bridge Budapesttel
és a Rajk László Szakkollégiummal
közösen szeretné megszólítani a továbbtanulás vagy munkavállalás előtt
álló fiatalokat, az előadások pedig
segíthetnek a pályaválasztásban is. A
rendezvényt 10 órakor Cser-Palkovics
András polgármester nyitja meg Aczél
Petrával, a Corvinus intézetigazgatójával közösen, ezt követően 16 óráig
prezentációkat, kerekasztal-beszélgetéseket hallgathatnak a jelenlévők a
Budai út 43-ban.

A nyitóelőadást Pistyur Veronika,
a Bridge Budapest ügyvezetője
tartja, aki bemutatja a világszinten
is sikeressé vált magyar vállalkozások által létrehozott programot.
Ennek keretein belül tehetséges
fiatalok tölthetik gyakornoki
idejüket a Prezinél, a LogMeIn-nél,
az NNG-nél vagy a Ustream-nél. A
délelőtt másik két előadója Chikán
Attila, a Corvinus korábbi rektora, egykori gazdasági miniszter
valamint Gerle Nóra, a Ustream
üzleti elemzője. Ebéd előtt egy
vitafórum is vár a hallgatóságra,
témája megegyezik a konferencia
címével, résztvevői pedig Kerékgyártó Gábor (Spin-Off Klub),
Kott Zoltán (Starjobs) és Barathi
Tamás (Colibri) lesznek.
A délutáni program része egy előadás a fiatalok munkavállalásáról,
kerekasztal-beszélgetés a duális
képzésről illetve három szekcióbeszélgetés különböző, a konferencia
témájához kapcsolódó kérdésekről.
A rendezvényen a részvétel mindenki számára ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amelyre az alábbi
oldalon van lehetőség: http://bit.ly/
corvinus_konferencia1

A Vörösmarty Rádió műsora 2016. december 3-tól december 9-ig

FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
December 24-ig Székesfehérvár belvárosából, a Panorama stúdióból szól a Vörösmarty Rádió

2016. 12. 3. SZOMBAT
00:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Karl
May: Winnetou 4
06:00 Heti hírmagazin
Heiter Dávid Tamás
szerkesztésében
07:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
08:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08:10 Műsorvezető:
Palkó Zsuzsa
Műsorajánló,
kalendárium, névnapok,
hétvégi horoszkóp
09:10 Az igaz barátság
aranyszabályai. Vendég:
Koller Krisztián
09:40 Pénzügyi
elégedetlenségünk okai,
és amit ellenük tehetünk.
Vendég: Galántai Gergely
10:10 Karácsonyra készülünk:
bon-bon házilag és
az igazi mézeskalács.
Vendég: Antal Vali
11:10 Adománygyűjtések
Fehérváron
12:10 Műsorvezető
Gemeiner Lajos
13:10 Programajánló
15:10 Mikoterápia. Vendég:
Fődi Attila
16:10 Filmkocka. Vendég:
Pavlics Tamás
18:10 Fehérvár Aréna –
sportműsor. Szerkesztő:
Somoss Zoltán,
Kaiser Tamás
20:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival

2016. 12. 4. VASárnAp
00:00 Válogatás az elmúlt

hét műsoraiból
02:00 Mindentudás Egyeteme
06:00 Heti hírmagazin
Heiter Dávid Tamás
szerkesztésében
07:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
08:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08:10 Műsorvezető:
Sasvári Csilla
Műsorajánló, hosszú
távú időjárás,
orvosmeteorológia,
horoszkóp, kalendárium,
névnapok, lottószámok,
programajánló
09:10 Természetesen,
egészségesen – Jótékony
gyógynövények. Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10:10 Gazdikereső. Vendég:
Molnár Tamásné (ASKA)
11:10 Karácsonyvárás három
aprósággal. Vendég:
Horváth-Winter Dia
12:10 Műsorvezető:
Cseke András
13:10 Program ajánló
14:10 Rebi, Dodó és Bundi bácsi
15:10 Városgondnoksági hírek.
Vendég: Tomek Noémi
15:40 Fehérvár TV –
műsorajánló. Vendég:
Látrányi Viktória,
hírigazgató
16:10 Vörösmarty kocka –
informatika. Műsorvezető:
Németh Gábor, Barabás
Ferenc. Vendég:
Gombaszögi Attila
17:10 A Seuso történet
nyomában. – Látrányi
Viktória műsora
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
21:10 Mindentudás Egyeteme

06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
00:00 Válogatás a hétvége
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
műsoraiból
Rádióval! Műsorvezető:
02:00 Mindentudás Egyeteme
Schéda Zoltán.
06:00 Félóránként friss
Benne: horoszkóp,
hírek, időjárás és
kalendárium, kék
közlekedési információ
hírek, sport és fontos,
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
aktuális témák
Rádióval! Műsorvezető:
09:10 Beszélgetés
Schéda Zoltán.
programokról, moziról,
Benne: horoszkóp,
aktualitásokról. Vendég:
kalendárium, kék
Tornyai Gábor
hírek, sport és fontos,
10:10
Műsorvezető:
aktuális témák
Németh Gábor.
09:10 Autófitnesz. Vendég:
11:10 Vörösmarty kocka
Polgár Tibor
– informatikai
10:10 Műsorvezető:
műsor. Vendég:
Németh Gábor.
Gombaszögi Attila
11:10 Vörösmarty kocka
14:10
Műsorvezető:
– informatikai
Bokányi Zsolt
műsor. Vendég:
Érdekességek, napi téma
Gombaszögi Attila
15:10 Ingatlanpiac. Vendég:
13:10 Tégla – építőipari
Bedő Gyula
magazin. Vendég:
16:10 Jóban-rockban.
Puska József
Heiter Dávid Tamás és
14:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt műsora
Bokányi Zsolt
17:30
Aktuális – napi hírmagazin
16:10 Divatműsor. Vendég:
19:00 Esti beszélgetések
Kernya Mariann
Kozma Ágival
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
„Csak még egyszer előre!”
19:00 Esti beszélgetések
történelmi játékfilm
Kozma Ágival
bemutatója. Vendég: Burján
Príma-díj. Vendég:
Zsigmond és Tűzkő Sándor
Kámán Béla építész,
Príma-díj. Vendég: Szilner
Felelősségvállalás.
Tibor táncpedagógus
Vendég: Pap Csilla
21:00 Hangoskönyv: Csukás
21:00 Hangoskönyv: Csukás
István: Pom-Pom meséi
István: Pom-Pom meséi
22:00 Aktuális – napi hírmagazin 22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10
Iránytű. Pál Ferenc
22:10 Mindentudás Egyeteme
atya előadása
2016. 12. 6. Kedd
2016. 12. 7. SZerdA
00:00 Válogatás az elmúlt
00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Rejtő Jenő:
Egy bolond százat csinál 02:00 Hangoskönyv: Rejtő Jenő:

2016. 12. 5. Hétfő

Egy bolond százat csinál
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék
hírek, sport és fontos,
aktuális témák
09:10 Segítünk leszokni a
dohányzásról. Vendég:
Dr. Kató Ernő
10:10 Műsorvezető:
Németh Gábor.
Óvó bácsi. Vendég:
Juhász Péter
11:10 Vörösmarty kocka –
informatikai műsor.
Vendég: Gombaszögi
Attila informatikus
13:10 A Katasztrófavédelem
órája
14:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
Érdekességek, napi téma
16:10 Református hitélet.
Vendég: Somogyi
László lelkészi elnök
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
18:10 Kézművesség –
gyöngyfűzés. Vendég:
Vadász Erzsébet
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
Príma-díj. Vendég: Dr.
Sárkány Ágnes főorvos
Megyei útfejlesztések.
Vendég: Balsay István
21:00 Hangoskönyv: Csukás
István: Pom-Pom meséi
22:00 Aktuális – napi hírmagazin

2016. 12. 8. CSüTörTöK
00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Rejtő Jenő:
Egy bolond százat csinál
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék
hírek, sport és fontos,
aktuális témák
09:10 Állati dolgok. Vendég:
Dr. Lorászkó Gábor
10:10 Műsorvezető:
Németh Gábor.
Receptek, konyhai
praktikák. Vendég:
Volenter István séf
11:10 Vörösmarty kocka
– informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
12:10 Fehérvár Magazin
lapszemle. Vendég:
László-Takács Krisztina
14:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
Érdekességek, napi téma
15:10 Székesfehérvár
Városgondnoksága
információi.
16:10 Autós sport. Vendég:
Debreceni Dávid
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
18:10 Egészségügyi műsor
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
Európai utazások: EmiliaRomagna. Vendég: Igari
Antal
Örömforrásaink.
Vendég: Schéda Zoltán
21:00 Hangoskönyv: Csukás
István: Pom-Pom meséi
22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 12. 9. pénTeK
00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Rejtő Jenő:
Egy bolond százat csinál
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék
hírek, sport és fontos,
aktuális témák
09:10 Munkaügyi témák.
Vendég: PajtókVizsolyi Júlia
10:10 Műsorvezető:
Németh Gábor.
11:10 Vörösmartykocka
– informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
12:10 Kertész műsor. Vendég:
Németh Lászó
13:10 Gasztronómia és
borkultúra. Vendég:
Bálint György
14:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
16:10 Környezetvédelmi műsor.
Vendég: Mihály Gyula
18:10 Irodalmi műsor. Vendég:
Dr. Bakonyi István
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival.
Álmaink. Vendég:
Grúsz Róbert filozófus,
Téli útüzemeltetés.
Vendég: Bozai István
városgondnok
21:00 Hangoskönyv: Csukás
István: Pom-Pom meséi
22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Elérhetőségek: Telefon: Stúdió 22 311 511, Szerkesztőség: 22 516 111. SMS és Viber: 30 300 8000, facebook.com/vorosmartyradio.

A Fehérvár Televízió műsora 2016. december 3-tól december 9-ig
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2016. 12. 3. SZOMBAT
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a Jó
estét, Fehérvár! ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:25 Képes hírek – benne
minden egész órakor a Jó
estét, Fehérvár! ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Kovács
Szilvia. Vendég:
Supliczné Tóth Mária
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Libague Anita
11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Baranyi Ildikó
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:05 Köztér – ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Palkovics Krisztián
14:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Ocskay Gábor
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Fehérvár AV19 – Villach
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
17:10 Közéleti és Kulturális
Szalon 2. rész
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Heiter
Dávid Tamás. Vendég:
Pápai Barna
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!

A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
órakor a Híradó ismétlése
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Boogiefeszt 2015 1. rész
2016. 12. 9. pénTeK
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
00:00
Képes hírek – benne
22:45 Képes hírek – benne egész
minden egész órakor
órakor a Híradó ismétlése
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
2016. 12. 8. CSüTörTöK
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
a Híradó ismétlése
10:00
Jó estét, Fehérvár!
2016.
12.
7.
SZerdA
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
2016. 12. 4. VASárnAp
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
2016. 12. 6. Kedd
10:45 Együtt – ismétlés
00:00 Képes hírek – benne
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
11:15 A Fehérvár TV
minden egész órakor
minden egész órakor Jó
a Híradó ismétlése
00:00 Képes hírek – benne
archívumából
a Híradó ismétlése
estét, Fehérvár! ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
minden egész órakor
11:40 Képes hírek – benne egész
07:00 Jó estét, Fehérvár!
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
– ismétlés
2016. 12. 5. Hétfő
a Híradó ismétlése
órakor a Híradó ismétlése
– ismétlés
07:20 Képes hírek – benne
10:45 Bajnokok városa – ismétlés
07:00 Jó estét, Fehérvár!
13:00 Híradó 1-kor
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor a Jó 00:00 Képes hírek – benne
11:15 A Fehérvár TV
– ismétlés
13:10
Képes hírek – benne
minden egész órakor
estét, Fehérvár! ismétlése
minden egész órakor
archívumából
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
A hét hírei ismétlése
11:40 Képes hírek – benne egész
minden egész órakor
Híradó 1-kor ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:00 A hét hírei – ismétlés
órakor a Híradó ismétlése
a Híradó ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
10:20 Fehérvári beszélgetések
07:20 Köztér – ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Paletta – ismétlés
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
13:10 Képes hírek – benne
– ismétlés
Műsorvezető: Kovács
11:15 A Fehérvár TV
Műsorvezető: Heiter
minden egész órakor
minden egész órakor a
10:45 Agrárinfó – ismétlés
Szilvia. Vendégek: Molnár
archívumából
Dávid Tamás. Vendég:
A hét hírei ismétlése
Híradó 1-kor ismétlése
11:15 A Fehérvár TV
Diána és Szabó Petra
11:40 Képes hírek – benne egész 16:30 Fehérvári beszélgetések
Pápai Barna
10:00 A hét hírei – ismétlés
archívumából
17:00
Együtt Magazin – ismétlés
órakor a Híradó ismétlése
10:45 Együtt – ismétlés
10:20 Köztér – ismétlés
– ismétlés
11:40 Képes hírek – benne egész
11:15 Fehérvári beszélgetések
10:45 Épí-Tech Magazin
Műsorvezető: Vakler Lajos. 17:30 Esti mérleg – ismétlés
órakor a Híradó ismétlése 13:00 Híradó 1-kor
17:50 Napi színes
13:10 Képes hírek – benne
– ismétlés
11:15 A Fehérvár TV
Vendég: Kámán Béla
13:00 Híradó 1-kor
minden egész órakor a
Műsorvezető: Kovács
archívumából
17:00 Bajnokok városa – ismétlés 18:00 Hírek
13:10 Képes hírek – benne
18:05 Fehérvári beszélgetések
Híradó 1-kor ismétlése
Szilvia. Vendég:
11:40 Képes hírek – benne egész
17:30 Esti mérleg – ismétlés
minden egész órakor a
Műsorvezető: Látrányi
16:30 Fehérvári beszélgetések
Supliczné Tóth Mária
órakor A hét hírei ismétlése
17:50 Napi színes
Híradó 1-kor ismétlése
Viktória. Vendég:
– ismétlés
11:40 Agrárinfó – ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
18:00 Hírek
16:30 Fehérvári beszélgetések
Sohonyai Edit
Műsorvezető: Heiter Dávid 18:05 Fehérvári beszélgetések
12:10 Fehérvári beszélgetések
13:10 Képes hírek – benne
– ismétlés
18:30
A Fehérvár TV
Tamás. Vendég: Füle
– ismétlés
minden egész órakor
Műsorvezető: Kovács
Műsorvezető: Vakler Lajos.
archívumából
Viktor (Redneck Roadkill)
Műsorvezető: Vakler
Híradó 1-kor ismétlése
Szilvia. Vendégek: Molnár
Vendég: Viniczai Tibor
19:00 Jó estét, Fehérvár!
17:00 Paletta – ismétlés
Lajos. Vendég:
16:30 Fehérvári beszélgetések
Diána és Szabó Petra
17:00 Agrárinfó – ismétlés
19:25 Köztér – közéleti magazin
17:30 Esti mérleg – ismétlés
Palkovics Krisztián
– ismétlés
18:30 A Fehérvár TV
17:30 Esti mérleg – ismétlés
20:00 Honvéd7 – honvédelmi
17:50 Napi színes
12:40 Jó estét, Fehérvár!
Műsorvezető: Látrányi
archívumából
17:50 Napi színes
magazin
18:00 Hírek
– ismétlés
Viktória. Vendég:
19:00 Jó estét, Fehérvár!
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
13:00 Köztér – ismétlés
Hódi Dániel
19:45 Együtt – családi magazin 20:15 Hírek – ismétlés
18:05 Fehérvári beszélgetések
20:20 Boogiefeszt 2015 3. rész
Műsorvezető: Vakler Lajos. 20:15 Hírek – ismétlés
13:35 Közéleti és Kulturális
17:00 Épí-Tech Magazin
Műsorvezető: Heiter Dávid
21:20 Filmválogatás a Fehérvár
Vendég: Kámán Béla
Szalon 3. rész
– ismétlés
20:20 Boogiefeszt 2015 2. rész
Tamás. Vendég: Füle
Televízió archívumából
14:45 Fehérvári beszélgetések
17:30 Köztér – ismétlés
21:40 I. Országos Főnix
Viktor (Redneck Roadkill) 18:30 A Fehérvár Televízió
Benne: Ének a Don hőseiért
archívumából
– ismétlés
17:50 Napi színes
Táncverseny
18:30 A Fehérvár TV
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
19:00 Jó estét, Fehérvár!
Műsorvezető: Vakler Lajos. 18:00 Hírek
22:00 Jó estét, Fehérvár!
archívumából
22:25 Köztér – ismétlés
19:45 Bajnokok városa –
Vendég: Ocskay Gábor
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
19:00 Jó estét, Fehérvár!
sportmagazin
15:45 Valse Triste – Bús keringő
Műsorvezető: Vakler Lajos. 19:45 Paletta – kulturális
22:45 Képes hírek – benne egész 23:00 Képes hírek
17:05 I. Országos Főnix
Táncverseny
17:40 A Fehérvár TV
19:20 Épí-Tech magazin
19:50 Miami Vice – am.
sorozat (12)
20:40 Alba Fehérvár – Szolnoki
Olaj kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 Jó estét, Fehérvár! –
ismétlés
22:20 Képes hírek – benne
egész órakor a Jó estét,
Fehérvár! ismétlése

archívumából
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Hódi Dániel
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Miami Vice – am.
sorozat (12)
20:40 DVSC – Videoton
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:20 A hét hírei
22:50 Képes hírek

Vendég: Viniczai Tibor
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Fehérvár AV19 – Dornbirn
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 Jó estét, Fehérvár!
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

magazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Seuso – Rejtélyek
nyomában
21:30 Aqvital FC Csákvár –
BFC Siófok labdarúgómérkőzés közvetítés
felvételről
23:10 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
23:55 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: december 6. 20:20 Seuso – Rejtélyek nyomában

FehérVár
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Ilyen a tökéletes karácsonyi dekoráció!
Kurucz Tünde

Földszínek, visszafogott elegancia és egymással harmonizáló díszek – a legújabb trendek
szerint néhány apró, ám egymással összeillő
kiegészítővel pillanatok alatt ünnepi hangulatot varázsolhatunk otthonunkba.

Fotók: Kiss László

Kiss Edith lakberendező lapunknak
elmondta, idén a karácsonyi díszeken, kiegészítőkön a földszínek, a
drapp, a bézs, a fehér és a szürke

különböző árnyalatai köszönnek
vissza, amelyek egy-egy erőteljes
színnel, például a tűzpirossal,
padlizsánnal és az arannyal még különlegesebb hatást keltenek: „Nem
kell az összes meglévő karácsonyi díszt
kipakolni! A lényeg, hogy a dekoráció egységes legyen! Egy-egy fényes
izzósorral, a komódon néhány fehérre
fújt ággal és néhány színben vagy
mintában ezekhez illő díszpárnával
könnyen, gyorsan és olcsón teremthe-

A karácsonyi díszítésnél is törekedni kell a harmóniára

tünk karácsonyi, meghitt hangulatot
otthonunkban. A hatást még inkább
tudjuk fokozni, ha a dekorációt a már
meglévő álló- vagy asztali lámpák köré
helyezzük el.”

Néhány fehérre festett faág már ünnepi hangulatot teremt

BRONZ-, EZÜST-, ÉS ARANYVASÁRNAP IS NYITVA!
• Konyhabútorok • Étkező garnitúrák
• Gardróbszekrények
• Ülőgarnitúrák, kanapék, ágyak
• Lakberendezés
• Dísz- és ajándéktárgyak
• Irodabútorok • Szalagfüggönyök

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

A decemberi időszak egy kihagyhatatlan eleme az adventi koszorú, ami az utóbbi néhány évben
rengeteg változáson ment keresztül. Készülhet klasszikus módon
fenyőből, vagy a tavalyi év nagy
újdonságaként valamilyen kötöttes
anyagból. Az alakja lehet szögletes, hosszúkás, esetleg ovális.
„Az új trendeknek megfelelően ma
már koszorúalapra sincsen szükség.
Egy tálcával, négy gyertyával és
néhány gömbbel egyszerűen és elegánsan készülhetünk az ünnepekre.”
A stílusharmóniára már a bejáratnál is törekedni kell. Egy-egy
diszkrét ajtódísz, egy hozzá pas�szoló, manósapkára emlékeztető
grincsfa már a bejáratnál jelzi az
adventet.
Kiss Edith végül megjegyezte, ha a
teraszra, erkélyre vagy a ház külső
homlokzatára fényfüzért teszünk,
akkor is érdemes figyelni a színekre! A hideg fehér izzósoroknak
kékes-zöldes fénye van, amely
nem illik például egy melegebb,
arany színű dekorációhoz.

Decemberi feladatok a kertben

BEMUTATÓTEREM:
Székesfehérvár, Berényi u. 81. I. emelet
: 06(20) 996 4070; 06(20) 996 4141
E-mail: info@rapador.hu
Web: www.rapador.hu

A kellemes meleg ősz után végre megpihenhetünk. A jó kertész is
számot vet, visszagondol, hogyan alakult az év, s átgondolja, hogy
mit kellett volna másképpen csinálnia. A kertészkedés egy folyamatosan változó munka, újabb és újabb kihívásokkal. Ne csüggedjünk,
ha valami nem úgy sikerült, mint ahogy szerettük volna. Az év hátralévő részében pihenjenek sokat, etessék, itassák a madarakat, és
kezdjék el a következő évet megtervezni. Januártól újra jelentkezünk
a mindig aktuális feladatokkal. Köszönjük egész éves figyelmüket.

Minden kedves Vásárlónknak és kertészkedőnek
boldog ünnepeket kíván
Németh László kertészmérnök
és a Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo.: 8.00-12.00
Tel: 22/308-685, 30/647-9111
info@kenderzsineg.com
www.kenderzsineg.com
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Múlt heti rejtvényünk az adventi ünnepkörhöz kötődött. Első megfejtésünkből
kiderült, hogy melyik pápa határozta meg az adventi vasárnapok számát: Hetedik
Gergely pápa.
Második megfejtésünkben arra voltunk kíváncsiak, hogy meddig tart a karácsonyi
ünnepkör: Vízkeresztig.
A 20. század elejéről származik egy katolikus szokás: a hívek minden nap más
házhoz visznek egy a szent családot ábrázoló képet, majd imákat mondanak, és
kisebb szertartásokat mutatnak be körülötte. Hogyan nevezzük ezt a népszokást?
A helyes választ a harmadik megfejtésben találhatták: Szentcsalád-járás

Rejtvény

2016. december 1.

Az 5. századtól az advent a karácsonyt megelőző böjti idő volt. Melyik szent
ünnepével kezdődött az ünnepre felkészítő böjt? A válasz ott lapult a negyedik
megfejtésben: Szent Márton
Eheti rejtvényünk első kérdése az ünnepi ruhába öltözött belvároshoz kapcsolódik: milyen újdonsággal bővült idén az ünnepi „meseváros” díszlete?
A Katolikus Karitász minden évben advent idején is gyűjtést szervez a nélkülözők
javára. Mi az elnevezése ennek az Európa-szerte ismertté vált akciónak?
Idén tizennegyedik alkalommal adták át azt a díjat, amiről lapunk második oldalán olvashatnak. Melyik ez a díj?

FehérVár

Sport

közéleti hetilap

Kínos kupakiesés
Somos Zoltán
Győzelem a bajnokságban, vereség a kupában –
kétségtelen, hogy a Videoton két meccse közül
az utóbbi „szólt nagyobbat”.

Hullámzó teljesítmény

a magasabb osztályban játszó favorit, és
Bódi góljával egyenlített is. Ezt követően
tovább rohamoztak Kovács Istvánék, de
hátul teljesen kinyíltak, és ezt megbüntette
Prukner László csapata: Kovács Dávid
nem hibázta el ziccerét a 85. percben.
A Videoton veresége azt jelenti, hogy
nem jutott a legjobb tizenhat közé a
csapat, vagyis már csak a bajnoki küzdelmekben érdekelt. Hétvégén Debrecenben lép pályára a Vidi.

Teljesen állami forrásból
épül a Sóstói Stadion
Megszületett a kormányzati döntés: a még
szükséges 3,3 milliárd forintot is a központi
költségvetésből biztosítják a beruházáshoz,
így elmondható, hogy a Sóstói Stadion és a
hozzá kapcsolódó fejlesztések teljes egészében
állami forrásból valósulnak meg. A város közgyűlése november 11-én zárta le a közbeszerzési eljárást, azóta már a munkaterület-átadás
és a kivitelezés is megkezdődött Sóstón.

Tóth Dániel
Egy csalódást keltő vereséggel és egy bravúrgyőzelemmel zárta a hétvégét a Fehérvár AV19.

Nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy
jelen pillanatban a Fehérvár AV19
minden egyes mérkőzésének
végkimenetele megjósolhatatlan.
A magyar EBEL-csapat egy 5-1-es
győzelem után, jó hangulatban
utazhatott pénteken a sereghajtó és
több sebből vérző Olimpija Ljubljana otthonába. A szlovén csapat
azonban ezúttal is kibabrált Kóger
Dánielékkel, akinek góljával ugyan
vezetett a Fehérvár, az Olimpija
fordított, és 3-1-re nyert.
Két nappal később már az osztrák
rekordbajnok Klagenfurt csarnoká-

hoz gördült be az együttes busza.
Ezúttal már koncentráltabban lépett
jégre a társaság, aminek eredményeként 4-2-es győzelmet aratott a
csapat Karintiában.
Bár az eredmények alapján használhatnánk a „kétarcú” jelző a fehérvári
gárdára, Benoit Laporte szerint nem
erről van szó: „Nem gondolom, hogy
kétarcú lenne a csapat. Egyszerűen az
idegenbeli meccsekre néha nem készülünk fel eléggé mentálisan, nem koncentrálunk. A Ljubljana elleni találkozó
felnyithatta néhány játékos szemét,
rájöttek, hogy jobban kell összpontosítaniuk, és ez meglátszott vasárnap.”
A 10. helyen álló Fehérvár ezúttal
itthon tölti a hétvégét. Pénteken a
Villach, vasárnap a Dornbirn érkezik a Raktár utcába.

Mint Stopira, a Vidi is elszállt az NB III-as ellenfél otthonában

Krasznodarban kezd az Alba Fehérvár
Kaiser Tamás
Múlt héten Bécsben kisorsolták az EHF-kupa csoportkörét. Az Alba Fehérvár KC a legjobb tizenhat között
az orosz Kubant, a német Lipcsét és a francia Brest
Bretagne-t kapta maga mellé a B jelű kvartettbe.

Jön az Olaj!
Somos Zoltán
Nem volt hétvégén bajnoki forduló, pihenhettek a fehérvári kosarasok. Kell is az erőgyűjtés,
hiszen pénteken a Szolnokkal találkoznak.

Lóránt Péter lett az MVP, Justin
Edwards pedig megnyerte a zsákolóversenyt – vagyis a szombati kosaras
All-star gálának voltak fehérvári
főszereplői. Az Alba Fehérvár
kosarasai a múlt keddi, chaloni
találkozó óta tétmeccset nem játszottak, regenerálódtak és készültek
a folytatásra. Amelyben elsőként a
Szolnoki Olaj érkezik Fehérvárra. A
pénteki rangadót megelőzően utoljára a bajnoki döntőben vizitált itt a

címvédő, és sajnos nyerni is tudott.
Még Keller Ákossal a soraiban…
„Jó lenne, ha most is a győztes oldalon
lennék… Nem érzem különlegesnek,
hogy a Szolnok ellen játszom, az furcsább volt, amikor először szerepeltem
szolnokiként az Alba ellen. Nekünk
most a fiatalos, gyors, dinamikus játékunkat kell játszani, mert abban jobbak
vagyunk, statikus kosárlabdába nem
szabad belemenni!” – mondta az Alba
válogatott centere, aki három szezon
után tért haza a Tisza-partról.
A vezetőedző, Dzunics Braniszlav
hozzátette mindehhez, hogy magas
poszton is jobb lehet az Alba, ha tudja
érvényesíteni játéka erényeit a pénteken este hatkor kezdődő rangadón.

Fotó: Kiss László

„A Kuban Krasznodart nem kell bemutatni,
öt olimpiai bajnoka van a csapatnak, és Jevgenyij Trefilov személyében olimpiai bajnok
edzője.” – kezdte az értékelést a sorsolást
a helyszínen megtekintő vezetőedző,
Deli Rita. – „A Brest jelenleg vezeti a
francia bajnokságot, több válogatottal, remek
játékosokkal rendelkeznek. A Lipcséről sok
mindent elmond, hogy a Bajnokok Ligájából
érkeznek az EHF-kupa csoportkörébe. Nem

lehet előre tervezni, hogy hány pontot
szeretnénk begyűjteni. Versenyezni akarunk
ezekkel a csapatokkal, és mindenki ellen úgy
megyünk majd fel a pályára, hogy nyerni
akarunk – itthon mindenképpen!”
Az ellenfelek között találni ismerőst
is, Marta Manguét pedig nem csak
Claudine Mendy ismerheti. A franca
átlövő tagja volt annak a Zajecsárnak,
amely a KEK 2011-12-es kiírásában a
nyolcaddöntő visszavágóján kiharcolta
a továbbjutást a fehérváriakkal szemben. Az akkori FKC-s keretből Tilinger
Tamara és Májer Krisztina maradt
hírmondónak.
Az Alba Fehérvár KC a január 7-i hétvégén Krasznodarban kezdi a csoportkört.

Talán Ocskay Gábor (a háttérben) is nehezen ismeri ki magát az idei Volánon...

Fotó: Simon Erika archív

Fotó: Vidi.hu

Fotó: Kiss László archív

Szombaton ha nem is varázslatos futballal, de Danko Lazovics révén remek
egyéni teljesítménynek köszönhetően
2-0-ra megverte a Videoton az MTK-t, és
egyetlen pontra felzárkózott a listavezető
Vasas mögé a táblázaton. De mielőtt bárki azt hitte volna, hogy most már mindig
kék az ég, a Vidi szerdán elutazott egy
kiscsapathoz a Magyar Kupában, és
kínos vereséggel elbúcsúzott ettől a
sorozattól.
Az MTK ellen kezdő csapatból csak három
játékos maradt. Henning Berg a bő keretből többeknek lehetőséget adott az NB
III-as Budafok ellen. Az első félidő alapján
ez a húzása nem jött be, nem tudott
komoly helyzetet kialakítani a Videoton,
sőt hátrányba került. Fordulást követően
beállt Hadžić, Juhász és Géresi is, nyomott
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Az Alba Fehérvár KC az EHF-kupában eddig hatból hatot nyert, így szinte berepült a csoportkörbe

Keller Ákos (jobbra) a döntőben még a Szolnokot erősítette
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Hivatalosan is halhatatlanok

Somos Zoltán

A frankfurti városházán Klaus
Schormann – aki lassan „örökös”
elnöke lesz a nemzetközi szövetségnek (ismételten megerősítette
pozíciójában az öttusavilág) –
bejelentette, kik kerülnek be a
Hírességek csarnokába, amely
több sportágban már létező intézmény. Jégkorongban, kosárlabdában vagy vizes sportokban
több évtizedes múltja és óriási
presztízse van a Hall of Fame-tagságnak, a sport igazi legendái
büszkélkedhetnek azzal, hogy
bekerültek. Az öttusa most követi a többiek példáját, és mivel
valóban vannak saját legendái,
méltán szólt nekik a taps Frankfurtban.
Lehetünk talán annyira elfogultak, hogy a „legek legjeként”
egy honfitársunkat aposztrofáljuk, aki természetesen nem
maradhatott ki a halhatatlanok

Fotó: Vörös Zsuzsanna Facebook-oldala

Frankfurt adott otthont a Nemzetközi
Öttusaszövetség tisztújító kongresszusának.
Az eseményen az újonnan alapított Hall of
Fame (Hírességek csarnoka) tagjai közé
legendás öttusázókat választottak a világ
különböző országaiból. A rangos elismerést
Székesfehérvár egyetlen olimpiai bajnoka,
Vörös Zsuzsanna is átvehette.

Vörös Zsuzsa mellett Thomas Bach, a NOB elnöke a frankfurti ünnepségen

névsorából. Balczó Andrást
élete és sportpályafutása is igazi
példaképpé teszi. Nála tisztábban senki nem fogalmazta
meg, micsoda önmagával vívott
küzdelemre (is) kényszerül, aki a

legmagasabb csúcsokra tör. És ő
aztán járt azokon: háromszoros
olimpiai, tízszeres világbajnok.
Mondhatjuk, már a társaságában
lenni igazi megtiszteltetés, és ez
megadatott most Székesfehérvár

2016. december 1.

olimpiai bajnokának, Vörös Zsuzsannának is.
Az Alba Volán korábbi versenyzője, mai szakosztály-igazgatója a
női öttusa egyedülállóan eredményes klasszisa. Athéni aranyérme
mellett három egyéni világbajnoki címmel büszkélkedhet. Első
felnőtt vébéjén, 1999-ben azonnal
nyert, és tíz évig álló csillagként
ragyogott abban a sportágban,
ahol a kiszámíthatatlanság
amúgy állandó jellemzője volt a
mezőnynek. Csapatban és váltóban aratott győzelmeivel együtt
hatszoros világbajnok, ugyanennyiszer állhatott Európa-bajnokságon is a dobogó tetején.
Számunkra különösen kedves a
2000-es, székesfehérvári Eb, ahol
abszolút hazai pályán duplázott
– és persze a 2004-es olimpia,
hiszen mai napig Vörös Zsuzsa
Fehérvár egyetlen ötkarikás
bajnoka. Most már hivatalosan az
öttusa „halhatatlanja”.
Nem ez volt az egyetlen jó hír,
amit a kissé viharvertnek tűnő,
és állítólag belső viszályoktól
is sújtott magyar öttusa kapott
a UIPM kongresszusán. Eldőlt,
hogy folytatva a történelmi hagyományokat 1969, 1979, 1989,
1999 után 2019-ben is Budapesten lesz a világbajnokság.

Előttem van Dél
Németh Krisztián

Feszült csend az asztalnál. A négy
bridzsjátékos a középen feketéllő
osztógépre koncentrál, amelyből
tizenhárom-tizenhárom lapot húznak ki, hogy aztán párokat alkotva
minél több ütést szerezzenek meg a
másik duó elől. Mindeközben valamennyi asztalnál így tesznek – így
kezdődik a háziverseny a Székesfehérvári Bridge Clubban.
Észak, Dél, Kelet, Nyugat – így titulálják a „négy égtáj” irányában ülő
bridzselőket. „A játékosok ellenfelei
nem csak azok, akik a saját asztalánál
ülnek, ugyanis az egyes partik után a
kártyák visszakerülnek az osztógépbe
a saját helyükre, tehát Észak lapja az
Északhoz és így tovább, majd a többi
asztal is lejátssza a partit ugyanezzel a
leosztással.” – taglalja a szataglalja
a szabályokat Tóth Kálmán, a klub
elnöke két forduló között. Így is
történik: a „pakkok” asztalról-asztalra járnak.
A bridzs nem új keletű Fehérváron:
az egyesület harminc éve működik,
majd egy évtizede egyesületi formában. Az országban a világháborúk
között honosodott meg a kártya-

Fotó: Németh Krisztián

Az utóbbi időben megduplázódott a Székesfehérvári Bridge Club taglétszáma. A francia
kártyával játszott szellemi torna, amelyet
versenyszerűen is lehet űzni, elsősorban az
idősebb korosztály számára vonzó, de a fiatalokat is várják a Barátság Házában tartandó
klubestekre.

Lapszemle

játék, azóta a magyarok olimpiai,
világ-, és Európa-bajnoki győzelmeket szereztek.
Sokak szerint a bridzs nem egyszerű szellemi torna, hanem szórakozás, sőt sport. 2002-ben Salt Lake
Cityben bemutatót is tartottak a
téli olimpián.
„Közel negyven főre nőtt a taglétszámunk, amit nagy eredménynek
tartunk.” – így a klubvezető, aki
hiányolja a fiatalokat: „Harmincéves
a éves a legfiatalabb bridzselőnk, de

többségében nyugdíjasok ülnek az
asztaloknál”.
Gams György nem ma kezdte a
bridzselést, tizennégy éves korában
már édesapjának kibicelt. Történt
mindez 1938-ban, ugyanis Gyuri
bácsi kilencvenkét esztendős.
Hetente kétszer „jár le a klubba”,
Fehérvárra és Sukoróra. „Igyekszik
az az ember megőrizni a testi, szellemi
frissességét. Rengeteg rejtvényt is fejtek, sokat olvasok és sétálok.” – teszi
hozzá a fehérvári bridzs doyenje.

A Székesfehérvári Bridge Club
városi verseny rendezését tervezi,
januárban pedig Sukorón méretik
meg magukat budapesti „kollégáikkal”. Már várják a karácsonyt,
mivel a Jézuska úgynevezett bridgemate gépet hoz a klubnak, amely
azonnal kikalkulálja és összesíti a
partik eredményeit. Klubestjeiket
keddenként este fél hattól tartják a
Barátság Házában, ahová a gyakorlott bridzselők mellett a kezdőket
is várják.

Sport

közéleti hetilap
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Félezren futottak, jótékonykodtak
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Kaiser tamás
Egy esztendővel ezelőtt is nagy siker volt, így idén sem maradhatott el az Adventi jótékonysági
futás. A Várkörúton rendezett futóversenyre több mint ötszázan neveztek, mellyel a kórház gyermekosztályának csecsemő- és gyermekágyvásárlását támogatták a résztvevők, akik az egy és az öt
kilométeres távok közül választhattak.

Fotók: Kiss László

Több mint ötszázan futottak a Várkörúton vasárnap

Idén is futott a világhírű énekesnő,
Miklósa Erika, aki családjával érkezett a II. Adventi jótékonysági futásra

A legkisebbeknek nem okozott gondot az egy kilométeres táv leküzdése

Bár december 6-a csak kedden lesz, a télapó is futott, ráadásul nem egyedül: Iváncsics Zsolt
ezúttal is két kisgyermeket tolt végig öt kilométeren keresztül
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A FehérVár mindenkinek jár!

A fenti mondatot szó szerint gondolja lapunk szerkesztősége, hiszen a legfontosabb számunkra, hogy aktuális információval lássuk
el a városban élőket. E cél érdekében minden héten 47 000 FehérVár magazin kerül ki a nyomdából, hogy terjesztőink segítségével
péntekre minden postaládában, gyűjtőedényben ott legyen. Aki csak
szombaton vagy vasárnap jut hozzá a laphoz, nem csupán a híreket
kapja meg késve, de lemaradhat a hétvégi programokról is, amiket
hétről hétre Önöknek ajánlunk. Fontos számunkra, hogy a FehérVár
magazin minden háztartásba eljusson, ezért ha környezetükben azt
tapasztalják, hogy késve vagy egyáltalán nem kapják meg az újságot,
jelezzék azt szerkesztőségünknek!

Ha nem, vagy késve kézbesítik az újságot, jelentse be!

06-22-502-663
terjesztes@fmc.hu
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