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HÍRADÓ 1-KOR!
Minden hétköznap

Fotó: Kiss László

A HETILAP

Télre hangolódva
4-5. oldal

Déli összekötő út, parkolóház
és biogázfejlesztés
2. oldal

Tanulj! Dolgozz! Vállalkozz!
10. oldal

Kié a legjobb karácsonyi süti?
27. oldal

Tömör mezőny élén
29. oldal
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Választókerületi
programok
Fáy- és Almássy-telep,
vezér utcák
Deák Lajosné
December 12-én, hétfőn fogadóórát tart Deák Lajosné. A 11.
számú választókerület önkormányzati képviselője 17 és 19
óra között várja a körzetben élőket a Királykút Emlékházban, a
Mikszáth Kálmán utca 25. szám
alatt.

2016. december 8.

Közélet

Déli összekötő út, parkolóház és biogázfejlesztés
Bácskai Gergely
A kormány döntéseinek köszönhetően újabb
fejlesztési elképzeléseit válthatja valóra Székesfehérvár önkormányzata – adta hírül közösségi
oldalán Cser-Palkovics András polgármester.
Mint arról beszámol: legutóbb 5,6 milliárd – a
Sóstói Stadionhoz biztosított forrással összesen
8,9 milliárd – forintot ítélt meg a városnak a
kormány. A legfontosabb a déli összekötő út, de
több más projekt is szerepel a határozatok között.

Sikerült a déli összekötő út fontosságának elismertetése és a projekt
beemelése a város által kiemelten
kezelt fejlesztések közé. A Székesfehérvár gazdasági területeinek jó
színvonalú közúti elérhetőségét
szolgáló, valamint a belvárosi és
városi úthálózat tehermentesítéséhez elengedhetetlen beruházáshoz
közel 3,3 milliárdos forrást hagyott
jóvá a kormányzat.

Az ugyancsak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében benyújtott, a Koch László
utcai parkolóház megépítését szolgáló projektet is jóváhagyta a kormány. A belváros tehermentesítését
és az elodázhatatlan parkolóhely-bővítést célzó fejlesztéshez több mint
egymilliárd forintot biztosítanak. Ez
tartalmazza a kapcsolódó közterületek, járdák rendbetételét is.

December 12-én, hétfőn 18 órakor
a Városháza Dísztermében adventi
műsort adnak a Fehérvári Versünnep döntősei. Az est vendégeként
a Misztrál Együttes is fellép. A
rendezvényre mindenkit szeretettel
várnak!

Fotó: Bácskai Gergely

Lángolj és világíts!

A déli összekötő út várhatóan a belváros forgalmát is csökkenti majd

Az ötvenhatos katonahősök emlékére
Gáspár Péter
Felavatták pénteken a Helyőrségi Klub épületének
falán elhelyezett emléktáblát, mely az ötvenhatos
forradalom és szabadságharc katona hősei és
áldozatai előtt tiszteleg.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulóján emléktáblát avatott a város a Helyőrségi
Klub falán. A tábla annak a nyolc katona hősnek a nevét őrzi, akik a szovjet
megtorlás áldozatául estek 1956
november 4-én Székesfehérváron.
Az avatóünnepségen Vargha Tamás
honvédelmi miniszterhelyettes, Székesfehérvár országgyűlési képviselője
a forradalom napjait felidézve kiemelte, hogy nem kevesen csatlakoztak

a katonák és katonaviselt emberek
közül azokban az októberi napokban a
felkelőkhöz, fegyvert fogva vagy éppen
a fegyverforgatás tudományát tanítva a
fiataloknak.
„Az alakulatok többsége a katonai objektumok védelmi feladatát látta el itt Fehérváron is, így segítve, bátorítva a felkelőket.
A Magyar Honvédség becsületére vall,
hogy csak néhány párthoz és a kommunista ideológiához hű parancsnok akarta
megtörni alakulata felhasználásával a
forradalmat.” – hangsúlyozta Vargha
Tamás.
A város Herceg Tibor, Daróczi Sándor,
Németh László, Farkas István, Jáki
István, Nagy Rudolf, Adolf József és
Tánczos István hősiességének állított
emléket.

Új parkolók a Maroshegyi Óvodánál
Az intézmény körüli intenzív gépjárműforgalom tette szükségessé a kiemelt útszegéllyel
ellátott, térkövezett parkoló kialakítását, ahol
csaknem harminc gépkocsinak biztosítanak
helyet.

A műszaki átadás kedden délelőtt
történt, a forgalomba helyezésre
néhány héten belül kerülhet sor.
Az építkezés keretében több újítás
is készült: a Rádió útról nyíló és a
parkolón keresztülvezető, 63 méteres új, aszfaltozott úton a parkoló
mögötti garázsok is megközelíthetők. Nyolcvan méter térkövezett
járda is készült, megoldották a
csapadékvíz-elvezetést, számos fát
és cserjét telepítettek, és három új
lámpatest felszerelésével biztosítják

a megfelelő világítást is. A bruttó
17 millió 400 ezer forint értékű
beruházás fedezetét teljes egészében saját forrásból, a Saára Gyula-program keretében finanszírozta
Székesfehérvár önkormányzata.
„A tavalyi intézménybővítéssel
jelentősen nőtt az óvoda kapacitása,
éppen ezért különösen fontossá vált a
területrendezés a reggeli és a délutáni
csúcsidőszakban tapasztalható fokozott
forgalom miatt, amikor hozzák és hazaviszik a gyerekeket. A parkolón keresztülvezető új úttal a terület mögötti
garázssorok tulajdonosait is segítik.”
– fogalmazott a műszaki átadáson
Brájer Éva alpolgármester, Maroshegy önkormányzati képviselője.
Forrás: ÖKK

BRONZ-, EZÜST-, ÉS ARANYVASÁRNAP IS NYITVA!

Fotó: Bácskai Gergely

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

Székesfehérváron nyolc magyar katona esett áldozatául a szovjet inváziónak, emléküket
mostantól tábla is őrzi

Székesfehérvár, Rákóczi út 3. (Skála mellett)
Telefon/fax: 22/505-807, 505-808
www.partnerbutorhaz.hu • www.karrierirodabutor.hu
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A székesfehérvári szennyvíztisztító telep biogáz felhasználásával történő fejlesztését szolgáló
több mint 1,1 milliárd forintos
projekt jóváhagyásáról is született döntés. A környezetvédelmet szem előtt tartó fejlesztés
költséghatékony is, hiszen a ter-

vek szerint a telep villamosenergia-fogyasztása megközelítőleg
84 százalékkal fog csökkenni, a
szén-dioxid-kibocsátás közel évi
háromezer tonnával lesz csökkenthető.
A városrészi rehabilitáció keretében megújuló Sóstói Stadion

és környezete rendbetételéhez
biztosított 3,3 milliárd forintos
kiegészítő forrással összességében közel kilencmilliárdos
támogatást hagyott jóvá a kormány, amely – az önkormányzat
által benyújtott tervek mentén
– a város nagyarányú fejlődését

Illusztráció: Székesfehérvár önkormányzata

Milyen lesz a Koch László utcai parkolóház?

A tervezett parkolóház több mint százötven autónak biztosíthat parkolási lehetőséget

A Koch László utca és a Színház
utca közé tervezett, mintegy ötezer négyzetméteres parkolóház
jelentősen enyhítene a belvároskörnyéki parkolási nehézségeken.
Több mint százötven parkolóhelyet alakítanak ki a parkolóházban, előtte pedig több mozgássérült parkolóhely is lesz. A
kivitelezést előre gyártott elemekből tervezik, ami gyors építkezést
tesz lehetővé. A parkolóházban
nem lesznek pillérek, így biztonságosan és könnyen használható
lesz mindenki számára. Két lift
és egy lépcsőház szolgálná a parkolóhelyek megközelítését, és a
nyitott homlokzat miatt nem lesz
szükség energiát igénylő elszívóés szellőztetőberendezésre sem,
ami zajterhelést is jelentene. A
tervek szerint kialakítanak egy
elektromosautótöltő-állomást is
az épületben. A parkolóház megközelítése a Koch László utcából
lesz lehetséges, és a Színház
utcán keresztül hagyhatnák el az
épületet az autók.
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szolgálja az elkövetkező években.
Cser-Palkovics András polgármester a fehérváriak nevében köszönetet mondott a döntéshozóknak
és a projektek előkészítésében
résztvevő szakembereknek is azért,
hogy a város jövője szempontjából
fontos kérdésekben részt vállaltak,
és segítik Székesfehérvárt abban,
hogy tovább fejlődjön, hazánk
meghatározó városa maradjon az
elkövetkező időszakban is.

Üdvözlet Fehérvárról
Osztályoknak hirdetett képeslapkészítő
versenyt a város Facebook-oldala. December
15-ig várják a diákok képeslapjait. A közönségszavazáson legjobban teljesítők privát mozizást
nyernek a Barátság Mozi felajánlásaként.

Székesfehérvár Facebook-oldala
játékra hívja a diákokat. Az 5-12.
osztályosokat arra kérik, készítsék
el saját, egyedi, kreatív képeslapjukat Székesfehérvárról. A technika
bármi lehet, a lényeg, hogy végül
egy képen beküldhető legyen a
munka. December 15-én éjfélig
várják az alkotásokat a fehervarfb@
gmail.com e-mail-címre. A képeslapok ezt követően a városi oldalra
kerülnek (facebook.com/fehervar),
ahol a közönség szavazata dönt az
elsőségről. A legnépszerűbb képeslapot beküldő osztály egy saját
vetítésen vehet részt a Barátság
Moziban.
Forrás: ÖKK

Kunyhókban vészelik át a telet
Dávid Renáta

Fotók: Kiss László

December első napjai meghozták az évszakra
jellemző hideg időt. Ezekben a hónapokban
a kint élőknek is nehezebb megoldaniuk azt,
hogy melegben tartózkodhassanak. Jelenleg
tizenegy hajléktalan próbál védekezni a hideg
ellen a palotavárosi tavak melletti erdőben.

A Fasor köz lakói – ahogy ők nevezik magukat – a nap nagy részét
fűrészeléssel töltik, hogy aztán
a kályhába bepakolva melegség
fogadja őket a kunyhóikban.
A mínuszokban is élniük kell
valahogy. Ha tehetik, főznek is, ha
van miből. Az életminőségük javí-

A tűzifát a Szociál Klub Alapítványtól kapták, hogy melegedni tudjanak

tását a Szociál Klub Alapítvány a
Rászorultakért Alapítvány segíti
az év egészében, innen kapnak
tűzifát, élelmiszert, ruhaneműt és
kerékpárokat, de iskolák is gyűjtöttek számukra adományokat.
László János – vagy ahogy a többiek nevezik, Optimusz – kilenc
éve él az erdőben saját kezével
épített kunyhójában. „Olyanok
vagyunk, mint a hervadt virág.
Nincs sok mindenünk, de azért
eléldegélünk – én ebben a kunyhóban.” – mondta.
Fister Ferenc – aki az elsők között
vette birtokba az erdőt otthonául
– boldognak érzi itt magát, ugyanakkor a tél őt is nagyon megviseli.
Amikor Ferencet, Optimuszt
és a többi itt lakó hajléktalant
kérdeztük, mire volna szükségük
karácsony közeledtével, az élelmiszer hangzott el leggyakrabban.
Többen ennének halat, halászlevet, pörköltet, de a legfontosabb
szerintük, hogy meleg várja őket
a kunyhók falai között.

János megmutatta otthonát belülről is

A Fehérvár Médiacentrum az ünnepkör jegyében adományt szállít
az erdőbe, melynek alapanyagaiból
karácsonykor meleg ételt készíthetnek maguknak a hajléktalanok.
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Télre hangolódva

2016. december 8.

László-Takács Krisztina

Fotó: Simon Erika

Fotó: Bácskai Gergely

Lassan, de biztosan beköszöntenek a reggeli mínuszok, és megszokjuk, hogy délután négykor már
jó estét kívánunk. A korai sötétséget égősorral ellensúlyozzuk, és csak azért is vidám hangulatban
kopogtatjuk csizmánkat a belváros macskakövein. Advent második hetébe léptünk, alig több mint
két hét, és ünnepbe öltöztethetjük a szívünket. Érdemes legbelül is „kitakarítani” advent idején, és
a lelket mások megsegítésével fényesíteni!

Fotó: Bácskai Gergely

A Püspöki palota udvarában meggyújtották advent második gyertyáját

Fotó: Kiss László

A programokkal, fényekkel zsúfolt készülődésben vegyük észre azokat az alkalmakat is, amikor
lehetőségünk van másokon segíteni! Ismét meghirdette karácsonyi adománygyűjtő akcióját a
Városgondnokság által létrehozott Székesfehérvári Szociális Alapítvány. A Magyar Király előtt
felállított Szeretetházikóban egészen december 24-ig várják a támogatásokat, a cipősdobozba
rejtett ajándékokat, melyeket szétosztanak a rászoruló családok és gyermekek körében.

Vízivárosban a gyerekek előadásokkal készülnek a karácsonyra

Fotó: Kiss László

Idén is volt Mikulás motoros felvonulás. Szombaton délben motoros mikulások lepték el a
várost a kicsik legnagyobb ámulatára.

Egy igazi nő akkor is körbenéz a karácsonyi portékák között, ha alig éri fel a pultot

FehérVár
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A kicsik már elindultak Betlehembe!

Iparművészeti kiállítás
Tizenhatodik alkalommal rendezi meg a M-ART egyesület és a Művészetek Háza a
hagyományos évzáró adventi kiállítását. A tárlatot L. Simon László országgyűlési
képviselő nyitotta meg szerdán. Az ősz elején meghirdetett nép- és iparművészeti
pályázatra 232 alkotással neveztek a Közép-dunántúli Régióból, ebből a tárlaton – a
zsűri javaslata alapján – közel kétszáz pályamű tekinthető meg.

Fotó: Kiss László

Székesfehérvár önkormányzata évek óta elkötelezett abban, hogy a határon túl és a szórványban élő magyarokat lehetőségeihez mérten támogassa. Rendszeresen szervez adománygyűjtéseket, különböző programokon keresztül igyekszik segíteni a határon túli magyarok
mindennapjait. Így történt ez az elmúlt hetekben is, amikor a Pusztinában élő csángó gyerekek
javára adománygyűjtésbe kezdett az önkormányzat támogatásával több intézmény: a Ciszterci
Szent István Gimnázium, a Szent Imre Általános Iskola és Óvoda valamint a Talentum Református Általános Iskola. Az összefogásnak köszönhetően több száz ajándékcsomag gyűlt össze,
köztük játékok és finomabbnál finomabb édességek, gyümölcsök. A pusztinai Magyar házba az
adományokat a határon túli magyarokkal kapcsolatos feladatok tanácsnoka, Deák Lajosné viszi
el Székesfehérvár Városgondnoksága és a Fehérvár Médiacentrum támogatásával. Visszafelé
négy csángó fiatal is melléjük szegődik, akiket néhány napon keresztül Székesfehérvár lát
vendégül, ugyanúgy, mint a délvidéki Bácskossuthfalváról, az erdélyi Csíkszeredából valamint a
kárpátaljai Beregszászról érkező gyerekeket és felnőtteket. A határon túlról érkezők részt vesznek azon a jótékonysági esten, amit a Székesfehérvári Egyházmegye valamint a Székesfehérvári
Református Egyházközség szervez pénteken 18 órai kezdettel a Szent István Művelődési Házban.
Az immár tizenegyedik alkalommal megrendezésre kerülő adventi koncert bevételét ezúttal a
Kárpátaljai Református Egyházkerület Idősek Otthona, valamint a Lea Otthon Családok Átmeneti
Otthona javára fordítják. A már Pusztinában átadott ajándékcsomagokkal a fejük felett áll két
csángó kislány és két tanítónénije az átadó Deák Lajosné önkormányzati képviselővel.

Fotó: Simon Erika

Fotó: nzp

Jótékonysági koncert határon túli magyarokkal

Akit várnak, előbb-utóbb megérkezik...

December 10-én 13 és 15 óra között bárki készíthet karácsonyfadíszeket, amelyek
a múzeumban álló fenyőfát ékesítik majd. Egy hét után a Karitász Szent Kristóf Ház
fogyatékkal élő gondozottjaihoz kerül, hogy az ünnepüket szebbé tegye. Szombaton
délután három órakor közösen díszíthetjük fel a fenyőfát, és aki szeretné, megoszthat egy mesét a jelenlévők között. Délután öt és este hat között tárlatvezetéssel várja a múzeum a látogatókat, jelentkezés és bővebb információ a Tourinform Irodától
kérhető (szekesfehervar@tourinform.hu).

Fotó: Simon Erika

Adventi készülődés a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban

Egyesek szerint – mivel hó még idén nem esett – a Mikulás vonattal érkezett
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Ha tél, akkor tárlat
Látrányi Viktória
Több mint ötven képző- és iparművészeti
alkotás látható Székesfehérváron, ahol idén is
csoportos tárlaton mutatkozik be a helyi alkotók
egy része. A Téli tárlat nemrégiben nyílt meg,
és december 23-ig látható a Pelikán Galériában.

Fotó: Kiss László

Közel negyedszázada alakult a Székesfehérvári Művészek Társasága,
s szinte a kezdetektől megrendezik
csoportos kiállításukat, a Téli tárlatot. Idén huszonnégy kiállító több
mint ötven alkotással mutatkozik
be a Pelikán Galériában. Festmé-

nyek, grafikák, digitális printek,
szobrok, kerámiák egyaránt láthatók a kiállítótérben.
„Egy év során két közös tárlatunk
van, ez az egyik. Ilyenkor összejön
a társaság, egy kicsit már karácsony
előtti hangulatban. Eszegetünk,
iszogatunk, barátkozunk.” – összegezte tapasztalatait Pinke Miklós
festőművész.
A tagok közt vannak kiérlelt stílusban dolgozók és új utakat kereső,
kísérletező művészek is. Ez a
sokszínűség a tárlaton is otthagyja
a lenyomatát.

Megnyitó a Pelikán Galériában

Mindenki megtalálhatja
tökéletes otthonát!
Otthonteremtés az MKB Bankkal:
Induló banki díjak: 0 Ft
Közjegyzői díj: 0 Ft
Visszaadjuk az első havi törlesztőt
A díjelengedési akció a 2016. december 31-éig
befogadott ügyletekre vonatkozik.

Székesfehérvár, Zichy Liget 12.
Tel.: Zelovicsné Galler Bernadette - 30/870-6494
Kirschner Krisztina - 30/446-2718

MKB.HU/OTTHONTEREMTES

2016. december 8.
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A Borbély-pince és további rejtélyek

Látrányi Viktória

Hajdú Éva a Magyar Nemzet
kulturális újságírójaként 1995-ben
kezdett foglalkozni a Seuso-kincsekkel. A titokzatos leletekről
egy más témában készített interjú
során hallott először Vukán Béla
főhadnagytól. Kétéves oknyomozói
munka után az akkori kulturális
minisztertől kapott felkérést, hogy
miniszteri biztosként végezze
tovább a Seuso-kincs történetének
felkutatását, majd előkészítette
azok hazakerülését. A kalandos
sorsú kincs történetéről könyvet
is írt, amiben minden benne van,
amit a Seuso-kincsek eredetéről,
történetéről, magyarországi kapcsolódásáról, kalandos, krimibe illő eltulajdonításáról, külföldre viteléről,
visszaszerzésének főbb állomásairól tudni lehet és érdemes.
Az egykori miniszteri biztos több
alkalommal nyilatkozott már
lapunknak: „A tárgyakról származó
és az itthon gyűjtött mintákat többfajta

Fotó: Kiss László

Újra a Seuso-rejtélyek nyomába eredünk
december 13-án 17 órától a Csók István
Képtárban. A Seuso kedd kerekasztalbeszélgetésen Borbély István, Polgárdi egykori
polgármestere valamint Hajdú Éva újságíró,
korábban Seuso-ügyekért felelős miniszteri
biztos lesznek majd vendégeink.

A Seuso-kincsek eredetéről, történetéről, krimibe illő eltulajdonításáról, külföldre viteléről,
visszaszerzésének főbb állomásairól is szó lesz kedden

módszerrel vizsgálták. Ezek alapján
arra a következtetésre jutottak, hogy
az ezüstöket rejtő rézüst Kőszárhegy
oldalában, a Borbély-pincében volt
utoljára elásva. Volt olyan kincslelet is,
ami az ásatás helyéhez köthető. Ezeknek a bizonyítékoknak a bíróság előtti
bemutatására azonban nem kaptunk
lehetőséget. A tárgyaláson a magyar
tanúk nem szólhattak a gyilkossághoz

kapcsolódó bűnügyi nyomozásról és
a Seuso-kincshez szorosan köthető
polgárdi quadripusról sem.”
Másik vendégünk Borbély István
egykori polgármester, aki 1990-től
irányította Polgárdit. Az ő szépapja
talált rá saját pincéje mellett – egy
szilvafa kivágásakor – 1878-ban
a híres tripusra, amit ma már
quadripusként ismerünk. Érdekes-

7

ségként elmondhatjuk azt is, hogy
a négylábú tartóra a Seuso-kincsek
tálai éppen ráférnek. Ezt a quadripust Borbély István szépapja egy
református lelkésszel a Nemzeti
Múzeumba vitte. A négylábú tartó
megtalálása után száz évvel ugyanebben a pincében rejtette el Sümegh
József a Seuso-kincsek darabjait,
majd itt lelte halálát furcsa körülmények között, amit az akkori katonai
ügyész öngyilkosságnak állított be.
„Amikor 1990-ben polgármester
lettem, akkor találkoztam először
az üggyel, azért, mert az 1980-ban
elhunyt Sümegh József – aki a kincseket találta – édesapja keresett meg
azzal, hogy a fia nem felkötötte magát,
hanem megölték, méghozzá a legmagasabb katonai körökből. Az 1980-ban
miniszterként működő Czinege Lajos
neve is felvetődött, mint érintett, de
nem mint elkövető. Véleményem szerint Sümegh József honvéd halálesete
csak következménye volt egy jóval korábban kezdődő ügynek, aminek középpontjában a kincs állt.” – nyilatkozta
korábban a Fehérvár Televíziónak
Borbély István.
A történet tehát most folytatódik, s
biztosan izgalmas témák kerülnek
majd a középpontba. Ha tehetik,
látogassanak el kedden a képtárba,
és tegyék fel kérdéseiket a helyszínen vendégeinknek!

Sasnak karmai között
Vakler Lajos

Bakonyi István a tőle megszokott
elegáns és bensőséges beszélgetésre
invitálta a Királykútra immár hazajáró irodalombarátokat. Ezen a napon
a Fekete Sas Kiadó lelke, a leírt szó
tiszteletét felsőfokon bíró Fazakas
István és három szerzője, Petrőczi
Éva, Babos Eszter és a vendéglátó,
maga Bakonyi István avatta ünneppé
ezt a találkozót.
Fazakas István büszke arra, hogy
jószerivel az irodalom teljes palettájával megismerteti az olvasókat:
„1990-ben alakultunk, s az volt az
elsődleges szándékunk, hogy a kultúrtörténet, a versek, a néprajz, az abszurd
irodalom teljes spektrumát megmutassuk. Ez az elv bevált a gyakorlatban, most nincs más dolgunk, mint
nyitottnak maradni, s továbbra is utat
biztosítani a tehetségnek.”
Petrőczi Éva – ahogy önmagát játékosan jegyzi – a „polihisztérika” versei,
prózái, műfordításai, tudományos és
egyházi művei egyaránt a mai magyar irodalom élvonalába tartoznak.
A Királykútra egy gyermekkönyvet

Fotó: Simon Erika

Folytatódott a Királykúti esték portrébeszélgetés-sorozat. A rendhagyó találkozón ezúttal
a gyermekversek és a bábművészet világába
kalauzolta el vendégeit Bakonyi István.

Azonos értékrend mentén – szerzők és kiadó

hozott: „Tizenhét éve nagyon komoly
munkakapcsolat fűz a Fekete Sashoz,
ezért gondoltam, hogy ezt a „szívem
csücske” kiadót elhozom a számomra
egyik legkedvesebb városba. Amikor a
kiadó huszonöt éves lett, a segítőkre, a
munkatársakra hárult az a szép feladat,
hogy Babos Eszter Otthonos bábok, bábos otthonok című könyvét bemutassuk.

Összebarátkoztunk, ennek a barátságnak
a hozadéka az anyák napi Sünmama
altatódala című közös könyvünk.”
Babos Eszter, a Babos Bábos Társulat vezetője, a Babos mesekuckó
négygyermekes anyukája Fehérvárra
is elhozta az igényes művészi foglalkoztatás igézetét, tarisznyájában egy
kivételesen kedves gyermekkönyv-

vel: „Szokták mondani, hogy a név
kötelez. Babos Eszterként a bábozás adta
magát. Amikor az ember belecsöppen
ebbe a gyermeki könnyed világba, akkor
magától értetődően tudja a mindennapok
részévé tenni a bábjátékot. Találkozásom
Petrőczi Évával sorsszerű volt, a Sünmama altatódala nagyon kedves ajándék
számomra ma is.”
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Kifutón Csehov három nővére
Szabó Petra

Zoób Kati már gyerekkorában
tudta, hogy leginkább a textil az,
ami érdekli, és amivel foglalkozni
szeretne. A sümegi gimnáziumból
sikerült is eljutnia a világ kifutóira,
ám ez nem volt olyan könnyű. Játékés bábkészítőként kezdte, kitanulta
a kalaposmesterséget, jelmeztervező lett. 1998-ban létrehozta a
Katti Zoób márkát, ami elrepítette
London, Párizs, Dubaj, Sanghaj
kifutóira. Trend- és divatkörökben
ma már világszerte ismerik a nevét.
Ruhadarabjait az egyszerűség
jellemzi. „A divat kommunikáció,
jellemábrázolás, egy nyelv. Én ezt a
nyelvet beszélem jól. Számomra az
egyszerűség egy titok, egy lepel, mert
a lepel mögött nagyon sok cizellált,
komplikált, kifinomult dolog rejlik. Az
egyszerűségben a rejtőzködést szeretem,
hogy nem teszi hivalkodóvá azokat a
darabokat, amelyek mögött nagyon sok
tartalom van.” – vallja a tervező.

Fotó: Horváth Renáta

A Vörösmarty Színház 3N, avagy A három nővér
című produkciójának műhelytitkaiba beavató
jelmezbemutatót tartott a tervező, Zoób Kati
szerdán délután.

Az Irinát alakító Kovács Panka és Törőcsik Franciska

A három nővér az ötödik közös
munkájuk. Ebben a nagy, összegző
műben mindkét alkotó komoly
kihívásokkal találkozott. „Elmondtam az elképzeléseimet ezekről az
alakokról, mint személyiségekről, és
lefotóztam a szereplőket. Olyan volt,

mint egy bűnügyi nyilvántartás. Kati
elolvasta a darabot, majd megnézte
a szereplőket, a többi már az alkotás
misztériuma.” – mesélte a rendező.
A darab különlegessége, hogy a
három nővér tulajdonképpen hat
alakban jelenik meg: a nagyon fia-

Mása ruháján töltények jelzik a nő határozottságát

Zoób Kati és Szikora János
nem először dolgozik együtt,
2006-ban teljesedett ki először
– ahogy ők mondják – a szellemi-érzéki szintézis. Szikora
akkor még a Szigligeti Színházban rendezte meg Az eltűnt idő
nyomában című művet, Kati
pedig a jelmezeket tervezte. Két
évvel később, amikor a rendeHoroszkóp
december 8. – december 14.

ző a Szegedi Nemzeti Színház
színpadára álmodta Esterházy
Péter Rubens és a nemeuklideszi
asszonyok című művét, szintén
Zoób-féle jelmezekkel lett teljes
az összhang, ahogy tavaly is,
amikor Szikora az Állami Operaházban rendezte meg Az árnyék
nélküli asszonyt és Fehérváron
A rajongókat.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Azzal nyugtatja kedvesét, hogy az ünnepek alatt
majd több ideje jut rá, és ezt jól is teszi, hiszen
szegény meglehetősen elhanyagolva érzi magát, és
szeretné Önnel tervezgetni az ünnepeket.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Bármilyen probléma is kísértse, a hét második
felében meg fog oldódni, és vele együtt minden
feszültsége is tovaszáll. Bár azon lesz, hogy folyamatosan másoknak segítsen, azért magát se szorítsa
teljesen háttérbe!

Kiss Diána Magdolna az idősebb Olgát alakítja, ruháján látszik a szigorúság és a katonás
jelképrendszer

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Semmiképpen se bocsátkozzon vitába, mert könnyen
megütheti a bokáját! Még ha nehezére is esik, és úgy
érzi egyre nagyobb Önön a nyomás, akkor is keressen
alternatív megoldást arra, hogy levezesse a feszültségét, de ezt semmiképpen se a munkahelyén tegye!

Próbáljon ki új dolgokat! Egy kicsit tágítsa a látókörét, és igyekezzen mások kedvében járni! Több
időt is tölthetne a barátaival, vagy végezhetne közmunkát, segíthetne a rászorulóknak így az ünnepek
közeledtével.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A héten végre lezárja a múltját vagy legalábbis életének egy bizonyos fejezetét, és fellélegezhet. Jöhetnek
az újdonságok! Tapasztalni is fogja, hogy beindulnak
az új dolgok, amik hirtelen egy kis félelmet fognak
kiváltani Önből.

Sajnos kisebb súrlódások és nehézségek várhatóak a
párkapcsolatában. Most valahogy nincsenek egy hullámhosszon kedvesével, mindkettőjük másra vágyik.
Birtoklási vágyával pedig csak tetézheti a bajt. Álljon
készen egy alapos beszélgetésre!

tal lányok és a négy évvel későbbi
önmaguk. A ruhák minden párosnál hasonlók, de mégis észrevehető
rajtuk az a fejlődés, változás, amin
viselőjük átesett. A fiatal lányok ruhái az ifjúságot jelképezik, testiséget sugallnak, látszani engedik viselőjük báját. Alteregóik nehezebb
ruhákat viselnek, melyek hangulata
ugyanaz, mégis észrevehető, hogy a
nővérek idősebbek lettek, az eltelt
négy év pedig komoly változásokat
hozott: szigorúbbak, titokzatosabbak lettek.
A ruhatervező szerint a nővérek
öltözékének kialakítása nem volt
túl nehéz. Nem úgy, mint a három
lány egy szem fiútestvére menyas�szonyának, Natalja Ivanovnának a
jelmeze: „Ő egy rossz ízlésű, harsány
figura. Ebben a szépségben létrehozni
egy ilyen karaktert nagyon nehéz.
Amikor megszülettek az ő ruhái, akkor éreztem úgy, hogy helyemre találtam a darabban. Ezeket a gyönyörű,
fiatal lányokat megvalósítani kicsit
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A katonák uniformisán is jól látszik a változás

A rendező és az alkotó

fiatalabban, kicsit idősebben nem
nagy kunszt, de egy otromba figurát,
aki beleillik ebbe a gondolatvilágba
és ebbe a stílusba, de mégis merőben
más, nagy kihívás volt. De nagyon

szerettem!” – mondta Kati.
Aki szeretné megnézni a ruhákat
a színpadon is, december 10-én
és 15-én megteheti a Vörösmarty
Színházban.

Börcsök Olivér az elszánt, okos tehetséget, a család szeme fényét, a lányok testvérét alakítja

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Ne dőljön be az ígérgetésnek, sem a látszatnak!
Nem minden olyan, amilyennek lefestik Ön előtt.
Ezért tűnjön bármilyen csábítónak is egy ajánlat,
legyen gyanakvó, még mielőtt valami kétes, kockázatos ügyletbe, munkába ugrana bele!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Érdemes lenne többet koncentrálnia a jövőjére! Kezdjen el most tervezgetni, és hozza meg azokat a bizonyos
lényeges döntéseket! Ám ha nyugodt és kiegyensúlyozott életre vágyik, jobb, ha tudja, hogy azért Önnek is
tennie kell!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Nagyon intenzív, eseménydús hét elé néz. Nemcsak
energiával de ötletekkel is tele lesz. Folyamatosan
sürög-forog, kreatív megoldásaival mindenkit le tud
nyűgözni. Úgy érezheti, hegyeket képes megmozgatni.

Rengeteg teendő zúdul a nyakába, a legtöbb ráadásul
még csak nem is könnyen letudható, egyszerű feladat
lesz. Legyen előrelátó és logikus, igyekezzen minden
napját alaposan megtervezni, mert egy jól bejáratott
menetrend most megkönnyítheti az életét!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Tennie kellene valamit, mert a téli időszak elkezdte
leszívni az energiáit! Tegye gördülékenyebbé a napjait, dolgozzon a saját keze alá, mert ha még önmaga
ellen is dolgozik, úgy pláne ki fog dőlni még az
ünnepi pihenés előtt!

Határidők és leadandó papírmunkák nehezítik meg
a mindennapjait. Sajnos nem tud tovább menekülni
előlük, érdemes lenne egyszer nekiülnie és egy ültében mindent megcsinálnia, így legalább megszabadulhatna a fenyegető és nyomasztó tehertől.
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Tanulj! Dolgozz! Vállalkozz!

Gáspár Péter

Érdekes előadásokat hallhattak
kedden az érdeklődők a Tanulj!
Dolgozz! Vállalkozz! című konferencián, melynek a Budapesti Corvinus
Egyetem Székesfehérvári Campusa
adott otthont. A résztvevők választ
kaphattak olyan kérdésekre, mint
hogy érdemes-e egyetem mellett dolgozni, esetleg vállalkozni, mi legyen
a fő szempont, mik a tapasztalatok
az egyetemek részéről, melyik
hallgató teljesít jobban az órákon,
fel lehet-e oldani az örökös ellentétet munka és egyetem között, és
hogy milyen lehetőségeik vannak a
fiataloknak friss diplomásként. A
Corvinuson a Bridge Budapesttel, a
Human Behaviour Associationnel
és a Rajk László Szakkollégiummal
közösen keresték a választ.
A konferenciát Székesfehérvár
alpolgármestere, Mészáros Attila
nyitotta meg, aki kiemelte, hogy
a város jövője elképzelhetetlen a

Fotó: Kiss László

Tanulj! Dolgozz! Vállalkozz! címmel konferenciának adott helyet kedden a Budapesti
Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa. A
rendezvény fő témája az egyetemi évek alatti
munkavállalás volt, de ennél jóval szélesebb
körben kaphattak betekintést a jelen kor
legújabb marketing- és kommunikációelméleti
trendjeibe a hallgatók.

Aczél Petra kiemelte: a fókuszált emberi figyelem ideje nyolc másodperc, eggyel kevesebb,
mint az aranyhal memóriája

felsőoktatás megerősítése nélkül:
„Látjuk egyrészt az igényeket, melyek a
munkaerőpiacról jönnek, és érezzük azt
a nyomást, ami jelzi, hogy létkérdés a
város számára a felsőoktatás megerősítése. Ma is 1500-2000 olyan üres
álláshely van a városban, melyek egy
része pénzügyi-gazdasági szakembert
kíván, emellett a műszaki-mérnöki
igények is nagyon jelentősek.” Székesfehérvár alpolgármestere szólt arról
is, hogy komoly tapasztalatokat szerezhetnek a duális képzésben részt
vevő corvinusos diákok a fehérvári

székhelyű multinacionális cégeknél
és középvállalatoknál.
Aczél Petra, a Corvinus Egyetem
Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézetének igazgatója
előadásában a figyelemgazdaság
jellemzőiről beszélt, ami próbálja
az emberi figyelmet árucikké tenni
vagy áruba bocsátható dologként
működtetni. Előadásában szólt arról
a 2015-ös kutatásról is, mely szerint
a fókuszált emberi figyelem ideális
értékek mellett nyolc másodperc: ez
pontosan egy másodperccel keve-
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sebb, mint az aranyhal memóriája.
Aczél Petra szerint ma is a meggyőzés korában élünk, viszont már nem
elsősorban a világháborúk utáni
propagandatechnikák működnek,
főleg azóta, hogy 2012-ben rájöttek
Franciaországban egy laboratóriumban, hogy az agyban van egy
úgynevezett „ventrális striátum”: a
kutatók megállapították, hogy az
agy mélyén létezik egy általános
motiválórendszer, ami annál aktívabb, minél nagyobb a motiváció.
Ma már a marketing és az üzleti
kommunikáció ennek a központnak
az ingerlésére próbál irányulni a
kognitív marketing eszközeivel.
A konferencián Aczél Petra bevezetőjét követően Pistyur Veronika, a
Bridge Budapest vezetője és Chikán
Attila közgazdász, egyetemi tanár is
előadást tartott. A Bridge Budapest
egy magyar vállalkozók által alapított nonprofit szervezet, melynek
célja, hogy egy olyan Magyarországon éljünk, ahol az önbizalom
alapja a tudás és a teljesítmény.
Ezért csatlakoztak a Bridge-hez az
olyan globális sikereket elért cégek,
mint az NNG, a LogMeIn, a Prezi és
a Ustream, hogy tapasztalatukkal
segítsenek a lehetőségek kiaknázásában. Az ő történeteikkel bizonyítják, hogy Magyarországról is lehet
világsikert építeni.

KÖSSÖN VELÜNK SZERZŐDÉST
2017. JANUÁR 15IG ÉS

ELSŐ HAVI
KÖNYVELÉSI DÍJÁT
ELENGEDJÜK
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+3630 270 8687
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Drahos Rebeka mindennapi varázslata
Vakler Lajos

Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar közreműködésével idén is Székesfehérvár vendégeként
mutatkozott be három nagyreményű ifjú tehetség a Vörösmarty Színházban. Jász Ábel cselló-,
Ligabue Sergio trombita-, míg Drahos Rebeka
fuvolajátékával varázsolta el a klasszikus
muzsika rajongóit.

Rebeka és az Alba Regia Szimfonikus Zenekar

Ebben a kettősségben az édesanya,
édesapa, a két nagyra tartott művész nem elválasztható egymástól.

Az általános iskola utolsó évében, a
korcsoportos verseny első helyezettjeként jutottam a lehetőséghez:

Fotók: Simon Erika

Drahos Rebeka elbűvölő ifjú hölgy,
akiben az istenáldotta tehetség jó
adag tudatos jövőképpel társul. A
Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának szólamvezetőjeként célja a
teljesség.
Ha kimondjuk a szülei nevét – Hegyesi Gabriella és Drahos Béla – az
emberek nagy része rávágja: fuvola!
Ennek tükrében talán meg sem kellene
kérdeznem, miként választott magának
hangszert.
Általában ez úgy történik, hogy
egy gyermek meglát, meghall egy
hangszert, és aztán jó eséllyel
azt választja. Nálam ez nem így
történt, én ebbe születtem bele,
nekem ez olyan volt, mint az anyanyelv. Olyan természetes, mint egy
lélegzetvétel.
A kívülálló szemével ez egy magától
értetődő történet, ugyanakkor rendkívüli elvárások mellett kellett tanulnia,
kibontakoznia.
A szüleim mondták először, hogy
van tehetségem ehhez a hangszer-

Együtt a család: Drahos Rebeka, Hegyesi Gabriella és Drahos Béla

hez, de szerencsére sosem erőltették. Sosem éreztették velem, hogy
teljesítménykényszer alatt vagyok.
Én magam viszont, mivel maximalista vagyok, mindig többet és
többet akartam, hogy nekik valamit
visszaadjak abból a sok szeretetből
és törődésből, amit kaptam tőlük.
Immár felnőttként miként látja, a szülei
meddig voltak szülők, és mikortól
fuvolaművészek, akik adott esetben
kritikus szemmel figyelik gyermekük
szakmai fejlődését?

Emlékszem, amikor kicsi koromban elmentem egy-egy koncertre,
nekem is milyen sokat jelentett
a sikerük. Talán ez sarkall arra,
hogy mindenben megfogadjam a
tanácsaikat.
Van egy nagyon komoly íve a szakmai
pályafutásának, hiszen tizennégy
esztendősen ott találta magát a MÜPA-ban egy komoly koncert szólistájaként, majd Sopronban, a Szent Mihály-templomban a Budapesti Vonósok
Kamarazenekarának vendége volt.

az akkori MATÁV zenekarától kaptam a felajánlást. A soproni felkérés pedig azért emlékezetes, mert
ez volt az első nagy koncertem.
Nyitva volt a világ a tehetség előtt,
mégis édesapját és a pécsi egyetemet
választotta. Miért?
Az első szerelmem a Zeneakadémia lett volna, de végül úgy döntöttem, hogy édesapámnál szeretnék
tanulni. A klasszikus versenyműveket, Mozartot, a Bach-szonátákat
tőle szerettem volna megtanulni.

Tudatos életet él?
Igen. Azzal, hogy elkezdtem a
Rádió Szimfonikus Zenekarában
dolgozni, be kell osztani az időmet,
hiszen időt kell szakítanom a gyakorlásra és a pihenésre is.
Mi mindent kell tennie a hétköznapokon, hogy egy fellépés igazi ünnep
lehessen?
Néhány pillanatért meg kell tenni
jó néhány kilométert, és sok-sok
órát kell beletenni a felkészülésbe.
Ha nincs idő a gyakorlásra, akkor
is folyamatosan készülni kell fejben. Nincs olyan, hogy mentálisan
ne a zenével foglalkoznék.
Szólamvezető a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarában. Ez elképzelhetetlenül nagy eredmény ilyen fiatalon.
Ez még nem végleges státusz,
hiszen helyettesítek, de erre is
komoly próbajáték volt. Nagy eredménynek tartom, hogy megnyertem. Komoly visszajelzés volt az
útról, amit megtettem.
Szóló, zenekar vagy mindkettő?
Nehéz kérdés, egyrészt függ attól,
hogy az ember mit szeretne, másrészt
mit kínál az élet. Ezt soha nem lehet
elválasztani. Szeretek zenekarban
játszani, ugyanakkor nagyszerű érzés
kiállni a pódiumra szólistaként.
A beszélgetésünk elején megfogalmazta, mennyire tudatosan készül. Azért
vannak álmai is?
Sokat gondolkodtam arról, hogyan
szeretném a pályámat csinálni, mi
tenne igazán boldoggá. Ma már
tudom, hogy akkor lehetek boldog,
ha sokszínű a világ körülöttem,
ha többféle feladatot kell megoldanom. Szeretnék zenekarban
játszani, szólistaként fellépni, kamaraegyüttest alakítani, s emellett
fontosnak tartom, hogy a hétköznapi életem is teret nyerhessen.
Rengeteg dolog érdekel, szeretnék
mással is foglalkozni, hogy legyenek hétköznapi élményeim is.

FehérVár
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A színház mindenkié
Látrányi Viktória
A Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány
immár hatodik éve szervez akadálymentesített
színházi előadást a társadalmi érzékenyítés és
szemléletformálás céljából a fogyatékossággal
élő emberek világnapja alkalmából.

A Figaro házassága című előadást
különleges formában tekinthetik meg
azok is, akik nem tudnak színházba
járni, ugyanis a fogyatékossággal élő
emberek világnapja alkalmából teljes
körűen akadálymentesített előadással teszik élvezhetővé a hallássérült,
látássérült, mozgássérült, értelmi
sérült, mozgássérült és autizmussal
élők számára a színház élményét.
Mahlerné Köfner Anikó, a Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány
elnöke elmondta, hogy az előadás
előtt színpadbejárás lesz a látássérült
embereknek, hogy tapintással is
szerezhessenek információt a színpadról. Nagyon fontosnak nevezte,
hogy a jelnyelvi tolmácsolásban segít
Szemánszki Renáta, aki hallássérülteknek teszi érthetővé az előadást,
továbbá szöveges narráció is segíti
majd a látássérülteket, hogy kövessék
a darabot.
„Az akadálymentesített színházi előadások abban különböznek a hagyományostól, hogy a színpad oldalán egy
jeltolmács áll, aki lejeleli az elhangzó
szöveget. Ez persze egy szoros együttműködést is jelent a rendező, a színészek és
a jelnyelvi tolmács között.” – árulta el

Mi is az a 90 decibel projekt?
A 90 decibel projektet az hívta életre, hogy
Magyarországon minden tizedik ember él
valamilyen mértékű hallásproblémával.
A név onnan ered, hogy a siketség 90
decibelnél kezdődik. Jelképesen ennek
a hangerősségnek elégnek kell lennie
ahhoz, hogy meghallják az érintettek
jogos követelését, vagyis hogy a színházi
előadások infokommunikációs szempontból akadálymenetesek legyenek.
megkeresésünkre Szemánszki Renáta, aki hetek óta készül az előadásra,
mert mint mondja, nagy kihívás
átadni azokat az érzelmeket, amiket
a színészek tolmácsolnak.
Az előadás december 13-án fél ötkor
lesz a Vörösmarty Színházban. Dávid
Kata, a Fejér Megyei Család-, Esélyteremtési és Önkéntesház irodavezetője a Fehérvár magazin megkeresésére
azt is elmondta, hogy a program
annyira népszerű, hogy nagyon hamar elkapkodták rá a kedvezményes
jegyeket. Nemcsak a fogyatékkal
élők számára jelent élményt egy-egy
ilyen előadás, de az egészséges embereknek is. Az ilyen kezdeményezések
nem titkolt célja az érzékenyítés.

Tudjon meg még többet a témáról december 8-án 19.45-kor a Fehérvár Televízió
Együtt című magazinműsorából, melyet
ezúttal jelnyelvi tolmács közreműködésével láthatnak!

Édesanyám sok szép szava
Vakler Lajos
Gyergyói családi kalandozásokra invitálta
közönségét a Szent István Művelődési Házba
Enyedi Ágnes. A Junior Prima díjas népdalénekes pódiumműsorával a ditrói öregszülék
világára nyitott ablakot.

Az örökség tartalmi megjelenítésének tisztelete, az a rendkívüli,
igézettel teli alázat, amellyel
Enyedi Ágnes és társai, Enyedi Tamás, Mihó Attila, Salamon Soma,
András Orsolya, Berecz István,
Bures Réka és a koreográfus, ifj.
Zsuráfszky Zoltán tolmácsolják
az emberi lét köznapi és ünnepi mélységeit és magasságait, a
székelyföldi, gyergyói táj eredeti,
egyedi archaikus nyelvezetét,
amellyel megélik a népköltészet,
a tánc, a dallamvilág sokszínűségét, egyként repít el bennünket a
valaha voltból a mába.
„Nagyon fontos számomra, hogy
népdalénekesként kötődjek ahhoz a
helyhez, ahhoz a vidékhez, ahonnan
származom, még akkor is, ha én már
Székesfehérváron nőttem fel, és na-

gyon sok minden fűz ide. A népdalban, a népzenében megtalálhatom azt
az identitást, ami édesapám bonchidai és édesanyám gyergyói gyökereiből fakad. Nagy kincs számomra,
hogy az ük- és dédnagyanyám által
énekelt dalokat megmentette Albert
Ernő. Ezek eredeti hangzásban
mutatják be az ősi népi kultúra
alapjait. Ez volt a kiindulási pontja
az Édesanyám sok szép szava című
pódiumműsorunknak.” – tudtuk
meg Enyedi Ágnestől.
A hitelesség, az ihletett, bizonyságot adó előadás, a megszólítás
tisztasága érzékletesen adták
vissza az eredendő értékeket, a
hagyományok fenségét. Ez a fajta
muzsika mindenkinek a szívéhez,
lelkéhez szól, hiszen olyan dolgokat énekelnek meg ezekben a dalokban, amelyek megmutatják azt
az utat, amelyet eleink bejártak.
Megtudhatjuk gondolataikat, örömeiket, bánataikat, a születéstől
a halálig a mindennapi rítusokat.
Ezek mind olyan dolgok, amiket a
nép gyönyörűen és tisztán fogalmazott meg a népdalokban.

Advent a Rác utcában
Advent minden vasárnapján délelőtt 9 és 12 óra között és délután
13 és 16 óra között tartanak családi kézműves foglalkozásokat a Rác
utca 27. szám alatti Kézművesek Házában. A résztvevők süthetnek és
díszíthetnek mézeskalácsot, és az egyesület alkotóinak segítségével
különféle népi kézműves technikákkal készíthetnek karácsonyi díszeket, fenyődíszeket és ajándékokat szeretteiknek, barátaiknak.
A belépődíj egy-egy napszakra fejenként 500 forint, amely tartalmazza
a részvételt, a szakmai irányítást és a teljes anyagköltséget.

2016. december 8.

Telt ház a nyugdíjasok karácsonyán
Samu Miklós
Közel ezren gyűltek össze szerdán délután az
Alba Regia Sportcsarnokban, ahol olyan népszerű énekesek szórakoztatták a népes közönséget
örökzöld slágerekkel, mint Malek Andrea, Gájer
Bálint, Farkas Gábor Gábriel és Bertalan Dóri.

„A nyugdíjasok városi karácsonya
mindig különleges hangulatban telik,
ugyanis mindannyian érezzük, hogy
néhány hét múlva újra itt a szeretet ünnepe, amit a legjobban várunk az évben.
Karácsonyt leginkább amiatt az érzés
miatt várjuk, amit az idősebb generáció
tagjai, a nagyszülők tudnak igazán megfogalmazni, hogy mit jelent számunkra
a család.” – mondta Cser-Palkovics
András polgármester.

Malek Andrea, Gájer Bálint, Farkas
Gábor Gábriel és Bertalan Dóri adott
nagy sikerű koncertet Kökényessy
Zoltán karmester vezényletével és
az Alba Regia Szimfonikus Zenekar
közreműködésével. A művészek
olyan örökzöld slágerekkel szereztek
felejthetetlen pillanatokat, mint a
„Téged nem felejtelek el”, a „Más ez
a szerelem”, a „Szóljon hangosan az
ének” vagy a „Kinek mondjam el”.
Az ünnepi műsort meghatódva hallgatta a nyugdíjas közönség, és nagy
tapssal viszonozta a produkciókat.
Az ünnepség résztvevőit a Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakképző Iskola tanulói által készített
süteményekkel is megajándékozták.

Fotó: Simon Erika
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Az ünnepi műsort vastapssal viszonozta a közönség
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Bakonyi István

Karácsony előtt 2016-ban

Jött a május...
Jött a május, a nagy kerítő...
Hozott szivárványt, zivatart,
Lopott szerelmet, édes bűbájt
S lombjával mindent betakart.
Hogy röstelltük a nyárba lépve
A sok hibát és tévedést!
S november múltán visszasírjuk
A tavasz botor, vad hevét.
Káliz Sajtos József

Estéli töprengés
Mióta két lábra álltam,
mennyi szegletébe
eljutottam a világnak…
Lecsöndesedve most
nézem az asztalra
terített föld-abroszt.
Fölvillan egy-egy kép,
s közben azon jár
folyton az elmém:
ha végleg megpihenek,
egy angyali érintésre
ezek az emlékek
éppúgy elillannak,
mint hogyha egy
féltett, ódon atlaszt
valaki fölütne botorul,
s döbbenten látná,
az összes térképlap
szétporlad, darabokra hull. –
Heiter Tamás

történelem
nagymama edényei megremegnek a polcon,
zöld teherautó mászik az utcán fölfelé,
a föld füves borostái közé havas mitesszerek gyűlnek,
nagypapa a frontról az előbb érkezett haza,
de németes neve miatt napokig váratták a
zónában,
két év előtt fogságba esett dániánál, és így
tovább,
én még nem vagyok megszületve, kb öt
éves lehet még az anyukám,
amott a folyó, vagy mi az, relaxál, némán
nézem
meg nem született szemeimmel,
a híd innenső felén, mintha mélyen gondolkodna
a víz, lassú örvénye tétován forog,
mint egy migrén kezdeti pillanata, olyan,
nagymama ebédet tesz az asztalra
mesélje el mi történt, így nyújtja oda a
sótartót elé,
hátha a levesbe kell egy kicsi,
de nem, jó ez a leves így is nagyon,
szégyenbe maradtunk Mári, szól nagypapa
végül,
kanalát marokra fogja,
még kölcsön van ezen a házon is, így
beszél,
igaz írás nincsen róla, de
hát kinek is kellene most már törleszteni,
a kiskonyhában füst zihál a tűzhely
kari-káin
Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

Lehet-e újat mondani minden karácsonykor? Lehet-e
elkerülni az önismétlés veszélyét? Ezek a kérdések
minden évben foglalkoztatnak. Aztán rá kell jönnöm,
hogy ez is viszonylagos. Hiszen a karácsonyvárás és a
beteljesült ünnep körülményei mindig mások.
Vegyük példának ősi énekünket, a Boldogasszony
anyánkat!. Mennyire más az akusztikája egy evangélikus templomban, és mennyire más a Bazilikában. De
mást is mondok: mennyire más az elmúlt években történt dolgok után. Amikor bizonyos helyeken már nem a
szegény, hanem a romlott magyarokról énekeltek. Arra
biztosan jó ez fordulat, hogy elgondolkozzunk magunkról, tisztességünkről nemzetnyi méretekben.
Persze a karácsony nem nemzeti, hanem annál is egyetemesebb ünnep. Ahogy mondani szoktuk: a békességé,
a szereteté. Szívem szerint Babitsot idézném, de az ő
abszolút békevágyról szóló nagy műve jó lesz majd húsvét előtt is… Ám kiváló kortársának, Juhász Gyulának
egy verse is eszembe jut: Imádság a gyűlölködőkért.
„Én Jézusom, most is csak szánd meg őket, /A gyűlölőket és a köpködőket. / / Most is bocsáss meg nékik,
mert lehet, /Hogy nem tudják tán, mit cselekszenek.”
S bizony ma is gyakran szembetalálja magát az ember

a gyűlölettel. A gyűlölettel, akár szörnyű háború, akár
kicsinyes hétköznapi csaták közepette. S milyen nehéz
a megbocsátás! Milyen nehéz az ellenség vagy az ellenfél szeretete! Eszembe jut Jókai Anna egy gondolata, mi
szerint valóban nehéz kenyérrel viszonozni a kődobálót,
de azt mindenképpen meg kell tennünk, hogy lefogjuk
a kődobáló kezét, és messze elzavarjuk a kőrakástól. És
idézzük sok évszázad távolából Assisi Ferencet: „Uram,
Tégy engem békéd eszközévé, hogy / Ahol gyűlölet van,
/oda szeretetet vigyek…” Hiszen nincs más megoldás, s
talán ma is ez a karácsony legfőbb üzenete. Akkor is, ha
naponta megcsúfolja az ember Jézus örökét, akkor is,
ha naponta szembe találkozunk a gyilkos indulattal, a
gyűlölködéssel, az embert megalázó aljassággal. Szerte
a világon, és kis köreinkben egyaránt.
A vallás, a művészet, azon belül talán főleg a zene és
az ének ahhoz az eszményhez vihet közel, amely fő
óhajunk. Hiszen legyen akármilyen gyarló is egy pap,
egy hívő, egy művész, a kivételes pillanat a kegyelemé.
Amikor közelít a Teremtőhöz, amikor megvallja hitét,
amikor megalkotja a remekművet. S milyen jó lenne, ha
ezt a kegyelmi állapotot egyre gyakrabban élhetnénk át
hétköznapjainkban. Nemcsak így, karácsonykor.

Nehrer György

Tétova lépések
A sarokház belső udvarán estére,
már elcsitult minden gyermeki zaj,
ami napközben betöltötte a játszóteret. Csak a csillagok, és a lakásokból kiszűrődő fények vigyázták
a szőnyegporoló vasállványát, a
mérleghintát, és a homokozót. A
sárga murvával frissen felszórt
úton és a játszótéren, még érezni
lehetett az illatot, amit gépek
szakítottak ki a bánya gyomrának
millió éves fogságából. Ebben az
illatban benne volt az evolúció
egésze, az élet körforgása, a nyári
trópusi hőség, a kíméletlen fagyok
és az esők, amik ilyen porhanyóssá
tették az ősi sziklákat. Ettől az illattól, vagy valami egészen mástól
az érzelmeik valahogy megváltoztak.
Soha nem kerültek még ilyen közel
egymáshoz. Eddig csak a szemük
ragyogása jelezte, amikor elkapták
a másik tekintetét, hogy valami
más is lehetne közöttük. Először
álltak így szemben egymással.
A tenyerük és a karjuk összeért,
ujjaik egymásba kulcsolódtak. Kezük – mint valami felkiáltójel – a
fejük mellett. Az arcukon érezték
a másik leheletét. A fiú fülében
zúgott a vér, és hallotta, amint a
testében áramlik. Szíve a torkában
dobogott, szemei elhomályosultak. Olyan érzés töltötte el, mint
még soha. Ha rajta múlik, az idők
végezetéig álltak volna így.
– Nem szeretnél valamit mondani?
– kérdezte a lány félig suttogva.

– Nem! – válaszolta a fiú remegő
hangon.
Nem értette, hogy miért mondja ezt. Amikor ő már milliószor
csókolta és ölelte a lányt gondolataiban. Abban a másik világban,
ami sokkal szebb és nyugodtabb
volt, mint ami itt van. Ott már
milliószor sétáltak kéz a kézben
a gesztenyefás úton, és akkor
csókolták meg egymást, amikor
csak akarták. Akkor most miért
mondta, hogy nem? Miért?
– Nekem mennem kell – szólt a
lány csalódottan. Mindjárt bezárják a kaput!
A karját leengedve ujjait kihúzta
a fiú ujjai közül. Nem durván,
de érezhetően sértődötten. A fiú
nem értette, miért megy most el,
amikor még csak most kezdődhetett volna valami, amire annyira
vágyott. Csak állt, és nézett maga
elé. Majd a lány távozó alakja
után, aki néhány lépést követően
az üvegportálos lépcsőház felé futott. A vékony kis nyári szoknyája
meglibbent, és halványkék blúza
világított a sötétben. Futtában még
visszafordult és pajkos csengő
hangon kiáltott a fiúnak.
– Szia, jó éjszakát!
Gesztenyebarna haja és gyönyörű szemei ott maradtak a fiúval.
Elméje lefényképezte a lány arcának minden pórusát, szemének
minden kis részletét. A sötétségtől
kitágult pupillákat, amik még
nagyobbra nőttek, amikor a fiú

nemmel válaszolt. Még érezte
magán a lányos, kemény melleket,
amik a testéhez értek, mikor ujjaikat összekulcsolták, és nevetve
huzakodtak egy darabig egymással. Egészen addig, amíg csend
nem lett közöttük. Egészen addig,
amíg egymás tekintetében keresni
nem kezdték a másikat.
A fiú csak állt a sötétben és nem értette, hogy mi történt. Nézett maga
elé, és valami összetört benne. Az
nem lehet, hogy itt hagyta. Most,
amikor megeshetett volna az első
valódi csók. A lépcsőház lámpájának fénye áthatolt az üvegportálon
és belehasított az udvar sötétjébe,
megzavarva ezzel a fiú merengését,
visszarántva őt a valóságba. Hátrább lépett, kilépve a fénysugárból,
vissza a sötétbe. Szemével követte
a lányt az üvegfalon keresztül, aki
a korlátba kapaszkodva, kettesével
vette a lépcsőket. Vékony szoknyája minden lépésnél libbent egyet,
mintha csak integetne. Majd a
második emeletnél eltűnt.
Aztán mire legközelebb találkoztak, a fiúból őszülőhajú férfi lett,
a lányból pedig asszony. Arcuk
barázdáiba beleégtek a magukban
hordozott kínjaik és örömeik.
Megváltoztak mindketten, mint
ahogy a világ is megváltozott körülöttük. Már semmi nem ugyanaz, mint régen. A gondolat és az
emlékezés, még tiszta. Máté Péter
dala jutott eszébe „Ez majdnem
szerelem volt”
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Lucakalendárium, lucabúza, lucaszél
Luca napjához (december 13.) a jósló szokások
egész sora fűződik.

A következő év időjárását igyekeztek
kifürkészni a lucakalendáriummal.
Luca napját karácsonytól tizenkét nap
választja el. E napok időjárását (csapadékos, napos, hideg, szeles) megfigyelték,
feljegyezték. Úgy tartották, hogy az új
esztendő hónapjait sorban olyan időjárás
jellemzi majd, mint amilyet ezekben a
napokban rendre feljegyeztek. Székesfehérvár-Felsővárosban megfigyelték a
Luca és karácsony közötti változó napok
időjárását, s ebből következtettek a
következő év hónapjainak időjárására. A
székesfehérvári Szent István Király Múzeumban 1983. december 13-án előadást
tartottam a Luca-napi népszokásokról.
Előadásom egyik hallgatója, egy székesfehérvári asszony néhány hónap múlva két
általa készített lucakalendáriumot adott
nekem. Közülük a részletesebb, az évet is
feltüntető, a következő:
Időjárás 1979. december 13-tól 24-ig
1979. december 12. Este viharos szél és
fagy, éjfélre gyengül a szél.
1979. december 13. 7 órakor erős fagy,
derült ég. Egész nap süt a nap. Napos
idő, helyenként olvad. I. hó
1979. december 14. Felhős idő. Fagypont

alatt. 17 órakor esik 22 óráig, néhol
havazik. Napközben keleti szél fúj, a jég
marad. II. hó
1979. december 15. Reggel párás idő,
fagypont alatt. 8 óra erős köd, 10.30-tól
12.30-ig ködszitálás, 21.30-tól 23.30-ig
lassan esik az eső. Ködös idő. 10.30-tól

fok, délután 7 fok. Egész nap felhős idő,
napot nem lehet látni. Kissé párás idő.
VI. hó
1979. december 19. Felhőtlen ég. 8 fok.
Süt a nap estig, 4 fok meleg. VII. hó
1979. december 20. Fél 2 – hó esett. Fél
10 – csöpögött az eső. 11 óra – felhős idő,

Fotó: Lukács László, 2009

Lukács László

Karácsonyfa és lucabúza Öreghegyen

fagypont feletti idő. III. hó
1979. december 16. Reggel sűrű ködös
idő. 8 óra – látni az égboltot. 8.30 – már
felhős idő. Fél 12 – a köd felszállt. Felhők
közül süt a nap, este 8 órára melegedett
az idő. IV. hó
1979. december 17. Fél 8 – itt-ott látni a
napot. Háromnegyed 9 – süt a nap, 5 fok,
délután 7 fok. V. hó
1979. december 18. Fél 7 – felhős idő. 4

halványan süt a nap. 12 óra – teljesen
beborult. Fél 1 – csöpög az eső. Este 9 óra
– esik az eső. VIII. hó
1979. december 21. Teljesen felhős, párás
egész nap. Napot nem lehet látni. IX. hó
1979. december 22. 7 óra – kissé felhős
az idő. 8 óra – napot látni. Egész nap süt
a nap a felhők közül. 20.30 – esik az eső,
párás, ködös idő. X. hó
1979. december 23. Borult ég, párás idő.

Fél 11–fél 12 – látni lehet a napot. Meleg
idő. XI. hó
1979. december 24. Éjjel is esett 9 óráig,
azután szemetel az eső fél 12-ig, kiderül,
fél 3-tól fél négyig szemetel az eső. Meleg, párás idő volt. XII. hó
Székesfehérvár-Felsővárosban Luca napján gyakorolták a vöröshagymával történő időjárásjóslást is. A vöröshagymát
félbevágták, tizenkét vöröshagymalevelet
leraktak, mindegyik a következő év egy
hónapjának felelt meg. Egy kicsi sót tettek bele. Amelyikben másnapra elolvadt
a só, az a hónap esős lesz. A Luca és
karácsony közötti napok időjárásának
megfigyelésén alapuló lucakalendáriumot Pusztaszabolcson és Bakonycsernyén, a hagymakalendáriumot Sárosdon
is készítették.
A Luca-nap időjárásával kapcsolatban a
lucaszelet is emlegették. Vajtán 1961-ben a
88 éves Szalay József így beszélt róla: „A lucaszél valamikor ledöntötte a templom tornyát.
Apáimtól hallottam ezt, olyan régen volt.”
December 13-án kezdték el egy tányérban a lucabúza csíráztatását. Növekedéséből az elvetett gabona fejlődésére
következtettek. Székesfehérvár-Felsővárosban a Luca napjától csíráztatott búzát
a karácsonyfa alá is odatették. Székesfehérváron a templomokban a betlehemi jászol köré ma is raknak zöldellő
lucabúzát.

közéleti hetilap
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Programajánló

Adventi vásár és koncertek

Gyereksarok
Advent a könyvtárban
December 9. 16.30, Vörösmarty Mihály
Könyvtár Gyermekkönyvtára
Advent a nagyvilágban. Interaktív meseelőadás.
Újrahasznosítunk
December 10. 10 óra, Vörösmarty Mihály
Könyvtár Gyermekkönyvtára
Adventi dísz készítése CD-lemezből.
Játszóház a világ körül – Finnország
December 10. 10 óra, Vörösmarty Mihály
Könyvtár Széna téri Tagkönyvtára
Rénszarvasos pohárdísz és úszó fóka készítése.
Karácsonyi készülődés
December 10. 10 óra, Vörösmarty Mihály
Könyvtár Széna téri Tagkönyvtára
Az érdeklődők különféle függődíszeket
készíthetnek.
Gyermekjóga
December 10. 11 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
Elsősorban a 4-12 éves korosztályt várják. A
foglalkozások során játékos formában sajátíthatók el az életkornak megfelelő jógapozíciók.

2016. december 8.

Programok december 9-től 18-ig
megnyitja Hackfelner Ferenc, a
művészkör vezetője.

Szabó Petra

December 9.

Kreatív foltvarrók karácsonyi kiállítása
11 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai Tagkönyvtára
A tárlat megtekinthető december 21-ig a könyvtár nyitvatartási
idejében.
Állatok karácsonya
14 óra, Fehérvári Állatotthon –
HEROSZ
A gyermektagozat műsora után közös fadíszítés várja az érdeklődőket,
utána játék az állatokkal, lehet őket
simogatni, kényeztetni. Az otthon
örömmel fogadja az adományokat
az esemény ideje alatt és utána minden nap 14 óra és 16.30 között.

Rudolf, a piros orrú rénszarvas
December 10. 17 óra, Köfém Oktatási és
Művelődési Közpon
A Fehérvári Meseszínház ünnepi előadása. A
zenés mesejáték a gyerekek bevonásával lesz
még érdekesebb.

Coca-Cola Karácsonyi karaván
Velencén
15 óra, Velence, Velence Korzó
Lesz karácsonyi vásár, jelen lesz a
Mikulás, alkotósarok, mini kamion,
óriás hógömb, fellép az Óperenciás
Bábszínház, az Iszkiri, a napot pedig Király Viktor koncertje zárja.

Adventi kézműves készülődés
December 11. 9 óra, Koronás Park
Kézműves ajándékműhely: díszek, ajtókoszorúk, képeslapok, apró ajándékok készítése.

A Kisfaludi Művészkör kiállítása
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Képzőművészeti tárlat. A kiállítást

A kobold karácsonyi titka – meseelőadás
December 11. 11 óra, Igéző
A Szabad Színház társulatának előadása.
Badár Tamás, Mágus
December 11. 14.30, Célpont Játszóház
Gyerekeknek szóló bűvészműsor.
Zengő bölcső foglalkozás
December 12. 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.

Mikulást búcsúztató szaunaest
18 óra, Árpád fürdő
Vendég szaunamesterek dobják fel
a hangulatot.
Guy Foissy: Két páros
19 óra, Igéző
A Prospero Színkör társulatának
előadása.

Táncház
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Muzsikál a Zagyva Banda.

December 10.

Advent a Rác utcában
10 óra, Mesterségek Háza
Karácsonyi puzzle, ünnepi színezők, karácsonyi dominó készítése,
de ki lehet próbálni a zsugorka
készítését is.

Adventi nap
10 óra, Hiemer-ház
A délelőtt folyamán kézműves foglalkozást szerveznek, ahol ajándékok és
karácsonyfadíszek készülnek újrahasznosított anyagokból. A „Jobb adni, mint
kapni” pályázatra elkészített rajzokat 10-től 12 óráig lehet leadni a Hiemer-ház
Ifjúsági pinceklubjában. A rászoruló gyerekek ünnepére fókuszáló rajzokat
a helyszínen szakmai zsűri bírálja el, minden pályázót egy kis aprósággal lep
meg a Diáktanács. A legjobb alkotók jutalomban részesülnek. Az eredményhirdetésre 13 órakor kerül sor. Az alkotásokról készült fotók felkerülnek a Székesfehérvári Diáktanács Facebook-oldalára, ahol karácsonyig lehet szavazni
rájuk. A délután a játék jegyében folytatódik: a Belvárosi hétpróbára 3-4 fős,
felső tagozatos és középiskolás csapatok jelentkezését várják. A rendhagyó
adventi városismereti vetélkedővel a diákok figyelmét szeretnék felhívni olyan
helyekre, közösségi terekre, ahol a szabadidejüket kellemesen és hasznosan
tölthetik el. Iskolai és vegyes csapatokkal is lehet jelentkezni december 8-án,
csütörtökön 16 óráig a diaktanacs@pmhiv.szekesfehervar.hu e-mail-címen, az
iskola DÖK-munkát patronáló tanáránál illetve diáktanácstagjánál személyesen vagy a Facebook-oldalon üzenetben – a csapat nevének, létszámának, a
csapattagok életkorának és a csapatkapitány életkorának megjelölésével.

• immobilizeres-indításgátlós autókulcs másolása
• autó-, lakás-, széfzárak javítása
• bélyegzô, névtábla készítés, gravírozás
• serlegek, érmék forgalmazása
• zárhoz kulcsot - kulcshoz zárat
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Nyitva: hétköznap 8-17-ig • www.kulcs-zarda.com

Adventi kézműves foglalkozás
December 12., 13., 14. és 15. 10 óra, Aranybulla Könyvtár Alapítvány olvasóterme
Karácsonyi ajtódíszek készítése.
Varázstorna – baba-mama-foglalkozás
December 15. 10 óra, Öreghegyi Közösségi
Ház
Fejlesztő foglalkozás, ahol sok varázslatos
eszköz segíti a picik mozgását és fejlődését.

Holdkő
betét

Advent a könyvtárban
December 16. 16.30, Vörösmarty Mihály
Könyvtár Gyermekkönyvtára
Panov apó karácsonya – Csehov meséje
vetítéssel.

forint betéti akció
új megtakarításokra

Mesekuckó
December 16. 18 óra, Vörösmarty Mihály
Könyvtár Széna téri Tagkönyvtára
Karácsonyváró mesék.

Advent Bécsben és bevásárlás a Shopping City Südben
Advent Semmeringen - vonattal az Alpokban
Szilveszter Sárospatakon - Kassa
Velencei Karnevál
Mohácsi Busójárás
Budapest: Sziklakórház-Várkert Bazár-Habsburg kripta
Húsvét Dalmáciában
Tavaszi szünet: Nápoly-Capri-Amalfi-Pompei
Mesés Kelet városai: Szarajevó és Mostar
Krakkó és környéke
Toscana: Firenze-Pisa-Cinque Terre

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

e-mail: groszutazas@gmail.com
Tel.: 06-22-315-662, 06-30-901-5703
december 15.
december 17.
december 29-január 1.
február 24-26
február 26.
március 25.
április 15-17.
április 16-21.
április 29-május 1.
április 29-május 1.
május 3-7.

6.900 Ft
7.900 Ft
55.000 Ft
12.900 Ft
6.500 Ft
4.200 Ft
46.500 Ft
109.000 Ft
40.000 Ft
43.000 Ft
79.000 Ft

E.sz.: U-001192

Székesfehérvár, József A. u. 2/E
www.groszutazas.hu

3 hónapos futamidővel
kamatláb évi 2,00% EBKM 2,00%

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!

Programajánló

közéleti hetilap
KreAlba karácsonyi vásár
10 óra, belváros
Vásár, társas összejövetel, ahol
egyedibb, kicsit „dizájnosabb”
termékek kerülnek eladásra.

Ignite-koncert
19 óra, Fezen klub
Vendég: Paddy & The Rats.
Club 80 – Euro & Italo disco
21 óra, A Szabadművelődés Háza
Retró zenék várják az érdeklődőket.

Adventi vásár
10 óra, Sukoró, Kultúrház
Kézműves díszek, ékszerek több
anyagból, több stílusban, méz, kerámia tárgyak, festmények, kozmetikumok várják az érdeklődőket, a
gyerekek pedig kézműves sarokban
alkothatnak.

December 11.

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 körbeülik a feldíszített fenyőfát, és kedves mesékkel
hangolódnak a közelgő ünnepre.
Vasiak Baráti Köre – évzáró
16 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Az eseményen előadásra kerül egy
vidám jelenet és egy komédia a
Rába(p)Artnak köszönhetően, valamint verseket szaval Sipos Mari.
Adventi séta a Tourinform irodával
16.30, találkozó a Fehérvári Ajándékbolt és Jegyiroda előtt
Advent harmadik hétvégéjén a
szentek titkaiba nyerhet betekintést.

Advent a Rác utcában
9 óra, Fehérvári Kézművesek Egyesülete
Az érdeklődők készíthetnek papír
és fonal karácsonyfadíszt, mézeskalácsot, csuhédíszt, bőrtárgyakat,
gyöngy csillagdíszt, agyag gyertyatartót, nemezdíszt.
Családi Mikulás futás
10 óra, Velence, Velence Korzó
A legszabadabb két kilométer, ahol
minden versenyzőnek jár egy kis
apróság. A program Rubint Réka
edzésével kezdődik. A futás után
a Kicsi Gesztenye Klub ad vidám,
zenés gyermekműsort.
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.
„Gyönyörű szent éjszaka!”
19 óra, Jézus Szíve templom
A Vox Mirabilis Kamarakórus
karácsonyi hangversenye a legszebb ünnepi dallamokkal. Vendég:

Zemlényi Eszter énekművész, Vox
Angelorum Gyermekkar.
Jean Genet: Cselédek
19 óra, A Szabadművelődés Háza
A Prospero Színkör előadása.

December 13.

Négykezes kedd a Hetedhét Játékmúzeumban
10.30, Hetedhét Játékmúzeum
Apró ajándékok, díszek készítése
különféle technikákkal.

December 14.

A királyné, a gróf és a cigánylány
19 óra, Alba Regia Sportcsarnok
Az Experidance tánckara és a 100 tagú
cigányzenekar szólistáinak műsora.

December 15.

Karácsonyi vásár
16 óra, Agárd, Közösségi Ház
Az érdeklődők a helyi kézművesek
portékái közül válogathatnak.
Bútorfestő délután
16 óra, Kézművesek Háza
A festenivalóról ki-ki maga kell gondoskodjon. Festékről, eszközökről
az egyesület gondoskodik, kivéve a
saját ecseteket,ebből 0-s, 2-es, 4-es
méretűre és 1 db két ujjnyi széles
laposra lesz szükség. Érdeklődni a
30 239 2489-es telefonszámon lehet.
A Bob & Bobek Orchestra műsora
19 óra, Csók István Képtár
A BBO a zene és a verstan matematikájának közös nevezőit vizsgálja,
hogy korszerűsítse a versmondást.

December 16.

Nagymacskák földjén
18 óra, Gárdony, Nemzedékek Háza
Magyar fotósok a kalahári oroszlánok és a bengáli tigrisek nyomán
című előadást hallgathatják meg az
érdeklődők.
Kiskarácsony, Passz-karácsony
19.30, A Szabadművelődés Háza
A Passz együttes koncertje.

December 17.

Advent a Rác utcában
10 óra, Mesterségek Háza
Az ünnepi asztal kiegészítőinek készítése: pohár- és tányéralátét, szaloncukor készítése, házi édes ajándékok,
egyedi mesekönyv. Délután textiljátékok készítése és gyertyamártás.
A dzsungel lánya
16 óra, Köfém Oktatási és Művelődési Központ
V. Rúdtánc- és Légitorna-bemutató.
A lendületteremtő Flyfitness stúdió
tanítványainak 2016-os gálaműsora.
Boka és a Klikk
20 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Karácsonyi koncert.

December 18.

Advent a Rác utcában, a Fehérvári
Kézművesek Házában
9 óra, Fehérvári Kézművesek Egyesülete
Az érdeklődők készíthetnek gyöngyökből angyalt, csillagot, mézeskalácsot, filc- és drótangyalkát,
különféle bőrtárgyakat. A délután
folyamán mézeskalácsot, csuhéangyalt, karácsonyfadíszeket.

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

FehérVár

17

Gyereksarok
Adventi játszóház
December 17. 9.30, Vörösmarty Mihály
Könyvtár Budai úti Tagkönyvtára
Karácsonyfadíszek készítése.
Karácsonyi készülődés
December 17. 10 óra, Vörösmarty Mihály
Könyvtár Széna téri Tagkönyvtára
Kézműves foglalkozás: gyöngycsillagok
fűzése.
Karácsonyi ügyeskedő
December 17. 10 óra, Vörösmarty Mihály
Könyvtár Mészöly Géza utcai Tagkönyvtára
Kézműves foglalkozás gyerekeknek Stéger
Erzsébet vezetésével.
Karácsonyi ringató
December 17. 10 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Közös éneklés, ölbéli játék családok számára.
Adventi kézműves készülődés a Koronás
Parkban!
December 18. 9 óra, Koronás Park
Kézműves ajándékműhely: díszek, ajtókoszorúk, képeslapok, apró ajándékok készítése.

A Vörösmarty Színház műsora
Makrancos évszakok
December 9. 15 óra, december 13. és 14. 10
és 15 óra, Pelikán Kamaraszínház
Figaro házassága
December 9. és 15. 19 óra, december 13. 17
óra, Nagyszínpad
Herner Ferike faterja
December 9. és 13. 19 óra, Kozák András
Stúdió
Három nővér
December 10. 19 óra, december 15. 17 óra,
Kozák András Stúdió
Anconai szerelmesek
December 11. 17 óra, december 16. és 17. 19
óra, Nagyszínpad
SingSingSing
December 12. 19 óra, Nagyszínpad
Balfácánt vacsorára!
December 14. 18 óra, Nagyszínpad
Tündérhon vándorai
December 16. 17 óra, december 17. 15 óra,
Pelikán Kamaraszínház

A Barátság mozi műsora
Szövetségesek
December 9., 10. és 13. 20 óra, december 12.
és 17. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai thriller.
Hivatali karácsony
December 9. és 10. 18 óra, december 12. 20.15
Magyarul beszélő amerikai vígjáték.
Vaiana
December 10. 16 óra
Magyarul beszélő amerikai családi animációs film.
Halj már meg!
December 13. 18 óra
Magyar vígjáték.
Zsivány egyes 3D
December 14. 20 óra, december 15. 18 óra és
20.20, december 16. 20.20, december 17. 20.15
Magyarul beszélő amerikai sci-fi.
Zsivány egyes
December 16. 18 óra, december 17. 15 óra
Magyarul beszélő amerikai sci-fi.

A Vörösmarty Rádió műsora 2016. december 10-től december 16-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

02:00 Mindentudás Egyeteme
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
00:00 Válogatás az elmúlt
00:00 Válogatás az elmúlt
közlekedési információ
hét műsoraiból
hét műsoraiból
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
02:00 Hangoskönyv: Rejtő Jenő:
02:00 Mindentudás Egyeteme
Rádióval! Műsorvezető:
Egy bolond száz bajt csinál
06:00 Heti hírmagazin Heiter Dávid
Schéda Zoltán.
06:00 Heti hírmagazin
Tamás
szerkesztésében
Benne: horoszkóp,
Heiter Dávid Tamás
07:00
Válogatás
az
elmúlt
kalendárium, kék
szerkesztésében
hét
műsoraiból
hírek, sport és fontos,
07:00 Válogatás az elmúlt
08:00 Félóránként friss
aktuális témák
hét műsoraiból
hírek, időjárás és
09:10 Autófitnesz. Vendég:
08:00 Félóránként friss
közlekedési
információ
hírek, időjárás és
Polgár Tibor
08:10 Műsorvezető: Mits Marci
közlekedési információ
10:10 Műsorvezető:
Műsorajánló, hosszú
08:10 Műsorvezető: Palkó Zsuzsa
Sasvári Csilla.
távú időjárás,
Műsorajánló,
11:10 Vörösmarty Nagyi kocka
orvosmeteorológia,
kalendárium, névnapok,
– informatikai műsor.
horoszkóp, kalendárium,
hétvégi horoszkóp
Vendég: Gombaszögi Attila
névnapok, lottószámok,
08:40 Hogyan ne szedjünk
13:10 Tégla – építőipari magazin.
programajánló
fel plusz kilókat az
Vendég: Puska József
09:10 Egészségügy. Vendég:
ünnepekkor! Vendég:
14:10 Műsorvezető:
Dr. Mráz János
Dudás Natália
Bokányi Zsolt
10:10 Zene és jog. Vendég:
09:10 Az igaz barátság
16:10 Divatműsor. Vendég:
Dr. Rodek Balázs
aranyszabályai. Vendég:
Kernya Mariann
12:10 Műsorvezető:
Koller Krisztián
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
Cseke András
09:40 Ajándékozási és
19:00
Esti beszélgetések
13:10 A sok színű fotós.
költekezési szokások.
Kozma Ágival
Vendég: Kun Attila
Vendég: Galántai Gergely
Príma-közönségdíj.
14:10 Rebi, Dodó és Bundi bácsi
10:10 Karácsonyra készülünk:
Vendég: Kovács Sarolta
15:10 Városgondnoksági hírek.
a bejgli és a gesztenye.
öttusázó
Vendég: Márkus Tibor
Vendég: Antal Vali
Kiállítás a Vörösmarty
15:40 Fehérvár TV –műsorajánló.
11:10 Karácsonyi
Színházban. Vendég:
Vendég: Látrányi
adománygyűjtés,
Bónyai Barbara
Viktória hírigazgató
ételosztás rászorulóknak.
21:00 Hangoskönyv: Karinthy
16:10 Vörösmarty kocka –
Vendég: A Heti Betevő
Frigyes: Tanár úr kérem
informatika. Műsorvezető:
fehérvári csapata
és más írások
Németh Gábor, Barabás
12:10 Műsorvezető
22:00
Aktuális
– napi hírmagazin
Ferenc. Vendég:
Gemeiner Lajos
22:10 Mindentudás Egyeteme
Gombaszögi Attila
13:10 Cutler Gym. Vendég:
Pletser Ádám
17:10 A Seuso-történet
2016. 12. 13. Kedd
15:10 Mikoterápia. Vendég:
nyomában. – Látrányi
Fődi Attila
Viktória műsora
00:00
Válogatás az elmúlt
16:10 Filmkocka . Vendég:
19:00 Esti beszélgetések Kozma
nap műsoraiból
Pavlics Tamás
Ágival
02:00 Hangoskönyv: Bohumil
18:10 Fehérvár Aréna –
21:10 Mindentudás Egyeteme
Hrabal: Táncórák
sportműsor. Szerkesztő:
Somos Zoltán,
idősebbeknek és
2016. 12. 12. Hétfő
Kaiser Tamás
haladóknak
20:00 Esti beszélgetések
06:00 Félóránként friss
00:00 Válogatás a hétvége
Kozma Ágival
hírek, időjárás és
műsoraiból

2016. 12. 10. SZOMBAT

2016. 12. 11. VASárnAp

közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék
hírek, sport és fontos,
aktuális témák
09:10 Beszélgetés programokról,
moziról, aktualitásokról.
Vendég: Tornyai Gábor
10:10 Műsorvezető:
Németh Gábor.
11:10 Vörösmarty kocka –
informatikai műsor.
Vendég: Gombaszögi Attila
14:10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
Érdekességek, napi téma
15:10 Ingatlanpiac. Vendég:
Bedő Gyula
16:10 Jóban-rockban. Heiter
Dávid Tamás és Bokányi
Zsolt műsora
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
Évértékelő. Vendég:
Hagymásy András, a
Fehérvár Médiacentrum
ügyvzető igazgatója.
A Levendulaméz című kötet
bemutatója. Vendég: a
szerző, Pintérné Annus Rita
21:00 Hangoskönyv: Karinthy
Frigyes: Tanár úr kérem
és más írások
22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

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
10:10 Műsorvezető:
Németh Gábor.
Óvóbácsi. 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
Portré. Vendég: Esterhai
Katalin, Kanadában
éló újságíró, producer.
Önelfogadás a
gyakorlatban. Vendég:
Dr. Buda László
21:00 Hangoskönyv: Karinthy
Frigyes: Tanár úr kérem
és más írások
22:00 Aktuális – napi hírmagazin

2016. 12. 14. SZerdA

2016. 12. 15. CSüTörTöK

00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Bohumil
Hrabal: Táncórák
idősebbeknek és
haladóknak

00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Bohumil
Hrabal: Táncórák
idősebbeknek és
haladóknak

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: Velence
környéke. Vendég: Igari
Antal
Ünnepeink. Vendég:
Schéda Zoltán
A besnyői Szironta
Együttes fellépései.
Vendég: Sólyom Balázs,
Germán Márton
21:00 Hangoskönyv: Karinthy
Frigyes: Tanár úr kérem
és más írások
22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 12. 16. pénTeK
00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Bohumil
Hrabal: Táncórák
idősebbeknek és haladóknak
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:
Pajtók-Vizsolyi Júlia
10:10 Műsorvezető:
Németh Gábor.
11:10 Vörösmarty kocka –
informatikai műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
12:10 Kertészműsor. 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.
A múzsai nevelés. Vendég:
Grúsz Róbert filozófus
Férfienergia című könyv
bemutatója. Vendég: Bedő
Imre
X. Gemina Legi
Hagyományőrző csapat
bemutatkozása. Vendég:
Bereczki Sándor
21:00 Hangoskönyv: Karinthy
Frigyes: Tanár úr kérem
és más írások
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 10-től december 16-ig
K Ö Z É L E T - K U LT Ú R A - S P O R T - S Z Ó R A K O Z Á S

Lajos. Vendég:
Warvasovszky Tihamér
18:30 A Fehérvár TV
Képes hírek – benne
archívumából
minden egész órakor a Jó 19:00 Jó estét, Fehérvár!
estét, Fehérvár! ismétlése 19:20 Kvantum – tudományos
Jó estét, Fehérvár! – ism.
magazin
Képes hírek – benne
19:50 Miami Vice – am.
minden egész órakor a Jó
sorozat (12)
estét, Fehérvár! ismétlése 20:50 Fehérvár AV19 – Linz
Jó estét, Fehérvár! – ism.
jégkorongmérkőzés
Bajnokok városa – ismétlés
közvetítése felvételről
Fehérvári beszélgetések
22:30 Jó estét, Fehérvár! – ism.
– ismétlés
22:50 Képes hírek – benne
Műsorvezető: Vakler Lajos.
egész órakor a Jó estét,
Vendég: Viniczai Tibor
Fehérvár! ismétlése
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
2016. 12. 11. VASárnAp
Műsorvezető: Heiter Dávid
Tamás. Vendég: Füle
00:00 Képes hírek – benne
Viktor (Redneck Roadkill)
minden egész órakor a Jó
Paletta – ismétlés
estét, Fehérvár! ismétlése
Fehérvári beszélgetések
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
– ismétlés
07:20 Képes hírek – benne
Műsorvezető: Vakler Lajos.
minden egész órakor a Jó
Vendég: Kámán Béla
estét, Fehérvár! ismétlése
Jó estét, Fehérvár! – ism. 10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
Köztér – ismétlés
10:20 Fehérvári beszélgetések
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Műsorvezető: Kovács
Lajos. Vendég:
Szilvia. Vendégek: Molnár
Warvasovszky Tihamér
Diána és Szabó Petra
10:45 Együtt – ismétlés
„A csikidam örök és
11:15 Fehérvári beszélgetések
megbonthatatlan!”
– ismétlés
R-GO-koncert az
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Agárdi Popstrandon
Vendég: Viniczai Tibor
Fehérvári beszélgetések
11:40 Agrárinfó – ismétlés
– ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
– ismétlés
Viktória. Vendég:
Műsorvezető: Heiter Dávid
Sohonyai Edit
Tamás. Vendég: Füle
Napi színes – ismétlés
Viktor (Redneck Roadkill)
Honvéd7 – ismétlés
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
Illényi Katica és a
13:00 Köztér – ismétlés
Budapesti Vonósok
13:35 Illényi Katica és a
koncertje 1. rész
Budapesti Vonósok
Filmválogatás a Fehérvár
koncertje 2. rész
Televízió archívumából
14:35 Napi színes – ismétlés
Benne: Aranybulla
14:45 Fehérvári beszélgetések
Művészeti Napok 2015
– ismétlés
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Műsorvezető: Vakler
Vendég: Kámán Béla

2016. 12. 10. SZOMBAT
00:00
07:00
07:25
10:00
10:25
10:55

11:20

11:45
12:15

12:40
13:05
13:40

14:05

14:40

15:05
15:15
15:30
16:10

18:00
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15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Alba MÁV Előre – Dabas KC
VSE kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
17:00 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
Benne: KulturKorzó 2015
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Dávid
Renáta. Vendég:
Kalányos Tamás
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 SZEDEÁK – Alba Fehérvár
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 A hét hírei
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Benedek Dóra
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális
magazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Seuso – rejtélyek
nyomában
22:10 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

sportmagazin
22:05 Jó estét, Fehérvár! – ism.
20:15 Hírek – ismétlés
22:50 Képes hírek – benne egész
20:20 Alba Fehérvár – Kolozsvár
órakor a Híradó ismétlése
kosárlabda-mérkőzés
2016. 12. 16. pénTeK
közvetítése felvételről
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 00:00 Képes hírek – benne
22:45 Képes hírek – benne egész
minden egész órakor
órakor a Híradó ismétlése
a Híradó ismétlése
18:30
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
2016. 12. 15. CSüTörTöK 07:45 Képes hírek
19:00
08:00 Élő közvetítés
00:00 Képes hírek – benne
19:45
Székesfehérvár Megyei
minden egész órakor
20:15
Jogú Város közgyűléséről
a Híradó ismétlése
20:20
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
2016. 12. 14. SZerdA
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 10:45 Együtt – ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
11:15 A Fehérvár TV archívumából
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
11:40 Képes hírek – benne egész
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
22:00
órakor a Híradó ismétlése
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 13:00 Híradó 1-kor
22:45
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 10:45 Bajnokok városa – ismétlés 13:10 Képes hírek – benne
07:45 Képes hírek – benne
11:15 A Fehérvár TV
minden egész órakor a
minden egész órakor
archívumából
2016. 12. 13. Kedd
Híradó 1-kor ismétlése
a Híradó ismétlése
11:40 Képes hírek – benne egész 16:30 Fehérvári beszélgetések
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
órakor a Híradó ismétlése
00:00 Képes hírek – benne
– ismétlés
10:45 Paletta – ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
2016. 12. 12. Hétfő
minden egész órakor
Műsorvezető: Vakler
11:15 A Fehérvár TV archívumából 13:10 Képes hírek – benne
a Híradó ismétlése
Lajos. Vendégek: Enyedi
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 11:40 Képes hírek – benne egész
Ágnes, Enyedi Tamás,
órakor a Híradó ismétlése
minden egész órakor
Híradó 1-kor ismétlése
07:45 Képes hírek – benne
Salamon Soma
13:00 Híradó 1-kor
A hét hírei ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
minden egész órakor
17:00 Együtt – ismétlés
13:10 Képes hírek – benne
07:00 A hét hírei – ismétlés
– ismétlés
a Híradó ismétlése
17:30 Esti mérleg – ismétlés
minden egész órakor a
07:20 Köztér – ismétlés
Műsorvezető: Vakler
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
17:50 Napi színes
Híradó 1-kor ismétlése
07:45 Képes hírek – benne
Lajos. Vendégek: Burján
10:45 Agrárinfó – ismétlés
18:00 Hírek
16:30 Fehérvári beszélgetések
minden egész órakor
Zsigmond, Barbély
11:15 A Fehérvár TV
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
A hét hírei ismétlése
Gábor, Balogh Mihály
archívumából
Műsorvezető: Szabó Petra.
Műsorvezető: Vakler Lajos. 17:00 Bajnokok városa – ismétlés
10:00 A hét hírei – ismétlés
11:40 Képes hírek – benne egész
Vendég: Nomad zenekar
Vendég: Benedek Dóra
10:20 Köztér – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
órakor a Híradó ismétlése
18:30 A Fehérvár TV archívumából
17:00 Paletta – ismétlés
10:45 Kvantum – tudományos
17:50 Napi színes
13:00 Híradó 1-kor
19:00 Jó estét, Fehérvár!
17:30 Esti mérleg – ismétlés
magazin
18:00 Hírek
13:10 Képes hírek – benne
19:25 Köztér – közéleti magazin
17:50 Napi színes
11:15 A Fehérvár TV archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
minden egész órakor a
20:00 Honvéd7 – honvédelmi
18:00 Hírek
11:40 Képes hírek – benne egész
Műsorvezető: Vakler
Híradó 1-kor ismétlése
magazin
18:05 Fehérvári beszélgetések
órakor A hét hírei ismétlése 16:30 Fehérvári beszélgetések
Lajos. Vendégek: Enyedi
20:15 Hírek – ismétlés
Műsorvezető: Vakler
13:00 Híradó 1-kor
Ágnes, Enyedi Tamás,
– ismétlés
20:20 Filmválogatás a Fehérvár
Lajos. Vendégek: Burján
13:10 Képes hírek – benne
Salamon Soma
Műsorvezető: Látrányi
Televízió archívumából
Zsigmond, Barbély
minden egész órakor a
18:30 A Fehérvár TV archívumából
Viktória. Vendég:
Benne: Fa Nándor
Gábor, Balogh Mihály
Híradó 1-kor ismétlése
19:00 Jó estét, Fehérvár!
Rákász Gergely
– Szent Jupát
18:30 A Fehérvár Televízió
16:30 Fehérvári beszélgetések
19:45 Együtt – családi magazin 21:50 Napi színes – ismétlés
17:00 Agrárinfó – ismétlés
archívumából
– ismétlés
20:15 Hírek – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
19:00 Jó estét, Fehérvár!
Műsorvezető: Dávid
20:20 TáncPercek
17:50 Napi színes
22:25 Köztér – ismétlés
19:45 Bajnokok városa –
Renáta. Vendég:
21:30 Virtuózok – Csodabogarak 23:00 Képes hírek
18:00 Hírek
17:00
17:30
17:50
18:00
18:05

Kalányos Tamás
Kvantum – ismétlés
Köztér – ismétlés
Napi színes
Hírek
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Rákász Gergely
A Fehérvár TV
archívumából
Jó estét, Fehérvár!
Agrárinfó
Hírek – ismétlés
Aqvital FC Csákvár
– Nyíregyháza
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
Jó estét, Fehérvár!
Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: december 10. 20:50 Fehérvár AV19 – Linz jégkorongmérkőzés közvetítése felvételről
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Szól a rádió...
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A Vörösmarty Rádió munkatársai
három emberöltőnyi távolságból
elevenítették fel a hőskort, s beszéltek
a jelen kihívásairól. Schéda Zoltán a
műfaj változásaival járó felelősséget
tekinti elsődlegesnek: „Köszönetet kell
mondani azoknak az embereknek, akik
komoly munkát végeztek, úttörő tevékenységet folytattak azért, hogy a rádiózás
megszülethessen. Azóta természetesen
sokat változott és változik a világ: az
emberek kíváncsiak az információra, ha
közben szórakoztatják őket. A Vörösmarty
Rádiónak is ez a legfontosabb feladata és
célkitűzése.”
Barabás Ferenc a technikai fejlődésben
látja a 21. század rádiójának térhódítását: „Furcsa dolog, de én nem ismertem
azt a rádiózást, amikor még szalaggal és
ollóval dolgoztak a kollégák. A digitális, bitekkel teleszőtt világba születtem bele. Ez
alapvetően jó dolog, hiszen a számítógép
kirajzolja a programot, és azt már egyetlen
gomb megnyomásával tudom vágni.”
Ha valaki, akkor Heiter Dávid Tamás
tudja, milyen érzékenységgel kell
megközelíteni a hallgatói igényeket:
„A mai nap kettős ünnep, hiszen a magyar
rádiózás napja mellett rádiónk névadója,
Vörösmarty Mihály születésnapját is

Fotó: Horváth Renáta

1925. december elsején este nyolc órakor indult
útjára hazánkban a rádiós műsorsugárzás. Erre az
eseményre emlékeztünk a magyar rádiózás napján.

A Vörösmarty Rádió csapata hisz a jövőben és tesz is érte

ünnepeljük. Egy rádióműsor előkészítésénél, egy hírblokk szerkesztésénél arra
kell ügyelnünk, hogy a szakmai etikának
megfelelően, odafigyelve, kellő alázattal
tegyük ezt. Ebből a szempontból számtalan változást tapasztaltam az elmúlt tíz
évben, s az a munka, ami elkezdődött itt a
rádióban, egyre jobban kezd beérni.”
Bokányi Zsolt elkötelezett rajongói

számára az igényes zenei blokkok
mellett is új utakat keres: „Ha a zene
oldaláról közelítünk, akkor az LGT kiváló
felvétele sokat elárul a rádió történetéről.
Abban a közel húsz évben, amióta rádiózom, nagyon sok változás történt. Megjelentek olyan felületek, fórumok, amelyek
segítségével képesek voltunk megújulni.
Mi a Vörösmarty Rádióban a műfaj egy

olyan szegmensét próbáljuk képviselni,
ami kuriózum.”
Németh Gábor is az új utakra esküszik: „Ma már elvárás a kiváló hangzás,
a hasznos és friss információ. Sokakkal
ellentétben én a rádiózás igazi szépségét
nem a zenében, hanem a plusz információkban, az interaktivitásban látom. Ez az,
ami a rádió sajátja!”

Gáspár Péter
Az 1956. december 7-i székesfehérvári as�szonytüntetésre emlékezve rendeztek ünnepséget
szerdán délután a Városháza Dísztermében, ahol
tisztelegtek a forradalmárok előtt, és megköszönték a lezáruló ötvenhatos emlékév közreműködőinek munkáját.

A Városháza Dísztermében zárult az
ötvenhatos jubileumi év fehérvári
programsorozata. A záróünnepséget
az 1956. december 7-i székesfehérvári
asszonytüntetés hatvanadik évfordulójára emlékezve rendezték meg. A
fehérvári asszonytüntetés a december
4-én Budapesten lezajlott megmozdulás folytatása volt, amikor több ezer
asszony és lány vonult a Hősök terére,
kezében egy szál virággal, kifejezve

ezzel a forradalom melletti bátor
kitartást.
A hatvan évvel ezelőtti eseményre
való emlékezés jegyében mondta el
ünnepi gondolatait Vargha Tamás
honvédelmi államtitkár, aki arról beszélt, hogy a forradalom napjait az akkori emberek úgy élték meg, mintha
mázsás ólomsúlyok hullottak volna le
a szívükről és a lelkükről, és örömmel
találkoztak egymással az utcán.
Cser-Palkovics András az ötvenhatos
ünnepségsorozat alapvető feladatának
nevezte, hogy a fiatalokhoz eljusson
az az üzenet, hogy a forradalom róluk
szólt: „1956. október 23-án a fiatalok
elindultak iskolába, és nem gondolták,
hogy forradalmárok lesznek estére,
életüket vesztik, lecsukják őket, más
országba kell menekülniük. Ötvenhat

A városházi ünnepséget követően a résztvevők gyertyát gyújtottak az ötvenhatos asszonytüntetés helyszínén, a Hősök terén. Az ötvenhatos emlékévet a Szent György Kórház kórusának
fellépése zárta.

Fotók: Bácskai Gergely

Lezárult az ötvenhatos emlékév

Schéda Mária és a Magyar advent szereplői

hőseire legméltóbban a fiatalok emlékezhetnek.” Székesfehérvár polgármestere
köszönetet mondott a fiataloknak,
akik október 24-én a „Magyar advent”
című misztériumjátékban szerepelve újszerű módon mutatták be az
1956-os forradalom helyi eseményeit,
őszinte örömét.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc székesfehérvári eseményeiben
érintettek valamint hozzátartozóik
részére az önkormányzat az akkori
hősök iránti tisztelet kifejezéseként
56-os bronzérmet készíttetett, melyeket az ünnepség keretében adott
át a város polgármestere. Szijártó
Ernő Károly személyesen vette át az
elismerést. Az évekkel ezelőtt elhunyt
Dosztál Béla bronzérmét fiának, Dosztál Györgynek, míg a néhai Skorka

Károly elismerését – a család kérésére – Altorjay Andrásnak adta át a
polgármester.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulója alkalmából készült el a Fehérvár Médiacentrum a „Történelmet mi írjuk” című
filmje Schéda Mária egykori naplóbejegyzései alapján, Látrányi Viktória
rendezésében, melyet a közönség
először október 23-án, a város ünnepségén tekinthetett meg a Vörösmarty
Színházban. A napló írója a székesfehérvári leánygimnázium tanulójaként
élte át a forradalom pillanatait. A
fontos kordokumentumot jelentő vis�szaemlékezést megköszönve Schéda
Mária részére Polgármesteri Elismerő
Emlékérmet adott át Cser-Palkovics
András.
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„Ha bennmaradok az autóban,
már nem lennék!”

Nagy Zoltán Péter
Hatvan évvel ezelőtt olyan forradalom volt
Magyarországon, amiről évtizedekig nem
lehetett beszélni. A Fehérvár Médiacentrumnak
több akkor élt és aktív, tettre kész fiatal nyílt
meg az idén, hogy történetét elmondja. Ilyen
Kozári Mihály is, aki hivatásán túl elsősorban
méhészkedett, az volt a nagy szerelme. Őt
faggattuk 1956-ról.

El lehet-e menekülni a kommunizmus meghurcoltatásai, kínzásai elől
a méhek közé?
Én nem menekültem. A méheket
egyszerűen imádom.
Jobban lehet őket szeretni, mint a
kommunistákat?
Azoknál igen. De azért fontosnak
tartom elmondani, hogy nekem
nincsen bajom a kommunistákkal, akik igazából kommunisták!
Vigyázni kell rájuk, ha magyarok,
mert mellénk állhatnak ők is! Nekem a szovjetekkel és az affélékkel
van bajom. Egyszer a Magyar Szocialista Munkáspárt szervező titkára
azt mondta nekem, hogy úgy féltek
tőlem, mint a tűztől, mert egy
veszett kommunista voltam, akin
nem lehetett fogást találni. Ez a
titkár akkor mondta ki a félelmét,
amikor vallania kellett ellenem.
Ezek szerint vádlótanú volt az
illető?
Igen. Akkor még egy senki volt,
csak később, Kádár alatt lett titkár.
1956-ban, amikor már egyre kevésbé lehetett elviselni a rendszert,
gyakran hangzott el olyan mondat,
amit én is elmondtam ennek az embernek: „Büdös kommunista, még
lógni fogsz!” Amikor megvádoltak
az ügyészségen, ez az egyetlen
mondat volt a rám szabott bűn,
amit az ügyész is nagyon komolyan
vett. Az ügyész egy papírfecnire
írta le az ítéletet: hat év börtön és
négy év közügyektől való eltiltás
– majd átadta a bírónak. A bírót,
Szekeres Károlyt nem érdekelte a
védőtanúk vallomása, rám egyszerűen nem is figyelt. Amit az ügyész
leírt, azt egyszerűen felolvasta, úgy
ítélt és punktum.
Én a vádlótanútól azért megkérdeztem, hogy azután, amikor mondtam
neki, hogy „büdös kommunista,
még lógni fogsz!”, mit csináltunk.
Hebegve így válaszolt: „Hogyhogy
mit csináltunk? Elmentünk a sarokra, és ittunk egy-egy fröccsöt.” Nos,
ezért kaptam én hat évet.
Ki volt ez a szervezőtitkár?
Tunkel János. Szerintem már nem él.
A tárgyalások hogyan zajlottak
akkor?
Mások tárgyalásairól nem tudok,
az enyémre bejött legalább hatvan
fiatal – fogalmam sincs, kik voltak
azok – s a bíró elsősorban velük
illetve az ő kivezetésükkel volt
elfoglalva. Le sem bagózta, hogy én
mit mondok. Az őröket utasítgatta,
és az ügyész cetlijét várta.
De nem az ítélettel kezdődött az
élete. Honnan jött, mit csinált?

Parasztgyerek voltam. Fülöpszállásról származom, egy ötgyerekes család legidősebb gyermeke vagyok.
Fülöpszálláson jártam az általános
és polgári iskolát is. Tizenkét évesen már dolgoztam. Volt is olyan
munkakönyvem, amibe minden

azt mondta, hogy Kozári elvtárs
jó elvtárs. Ez akkoriban olyan
zsargon volt, amit mindenki értett!
A válasz szinte természetes volt:
igen, Palotás elvtárs, fel van véve!
Innentől kezdve ezt a szöveget
mondtam én is.

gyelekkel. Egy idő után megjelent
Kuczka Péter is, az Írószövetség
elnöke. Ő azt mondta, hogy mivel a
műegyetemisták kivonulnak, ezért
csatlakoznak hozzánk.
És mi volt az igazság? Kik kezdeményeztek?

Kozári Mihály huszonnégy éves volt a forradalom idején, és bár mindent elkövetett a szocialista diktatúra, hogy megtörje, jókedvét soha nem adta fel

mezőgazdasági alkalmi munka
után benyaltak egy bélyeget. Ebből
a füzetből három is megtelt.
Szerzett-e valamilyen szakmát?
Épületgépész-tervező voltam.
Központi fűtés, gáz-, villamos-, vízés csatornahálózatok tervezésével
foglalkozhattam. Ennek megfelelően dolgoztam a Lakóépület-tervező
Vállalatnál Budapesten, a Madách
Imre téren. Munkaidő után esti
tagozaton jártam a Budapesti
Műszaki Egyetemre építészmérnök
szakra.
Hogy jutott be az egyetemre?
Az egyik barátom mondta, hogy
jelentkezzek, mert van hely az
egyetemen. Hogy érted, hogy
van, hely? – kérdeztem tőle. Hát
mellettem is üres a pad – felelte.
Így aztán jelentkeztem, de nem
vettek fel. A vállalat igazgatójának,
Palotás elvtársnak szóltam, hogy
nem vesznek fel az egyetemre, és
így egy évet el fogok puskázni. Ő
felvette a telefont, és valakinek

Azért el nem volt ragadtatva a
rendszertől?
A szöveget nyomtam, de a szívemben más volt. Én 1956-ra készültem, ezért jártam a Petőfi Körbe is.
Figyeltem a változásokat, láttam,
ahogy kiteljesedik az irodalmi
körök, újságok szókimondása.
A műegyetemen pedig a legerőteljesebb volt a mozgás. Gút Feri
haveromnak – aki a nappalira járt –
mondtam, hogy szóljon, ha valami
történik, mert nekem dolgoznom
kell, aztán majd elkéredzkedek.
Naná, hogy nem szólt! Így mentem
be az egyetemre 1956. október
22-én előadásra, ahol három ember
lézengett a szokásos ötszáz helyett.
Kérdésemre, hogy miért vagyunk
ilyen kevesen, azt felelték, hogy
valami buli van odalent. Buli? Azon
nekem is ott kell lennem! Szilágyi
József tartott előadást az Írószövetség nyilatkozatáról, hogy vonuljunk
ki Bem József tábornok szobrához,
hogy szolidárisak legyünk a len-

Ezt ma sem tudom, de annyi biztos,
hogy Szilágyi József az elsők között
volt, akiket kivégeztek. Kádárék a
Vida nevű halálbírót adták neki,
mert az első bíró nem volt hajlandó
halált mondani. Másnap, október
23-án bementem a munkahelyemre, hogy szóljak Škoda József
elvtársnak – aki fehérvári születésű – hogy én koszorút veszek, és
megyek a Bem-szoborhoz. Rendben, Kozári elvtárs, majd kifizetjük
magának – mondta. De megmásította az álláspontját, mert Piros
László elvtárs, az akkori belügyminiszter megtiltotta a Bem-szobornál
a rendezvényt. A tiltás ellenére
rengetegen összejöttünk az egyetemnél. Egyszer csak egy ember állt
a rögtönzött emelvényre, aki azt
mondta, ő a belügyminisztériumból
jött. A tömeg elkezdett fújolni. Erre
ő azt mondta: nem a Piros vagyok,
hanem a Fekete, és én engedélyezem a felvonulást! És akkor
megindultunk. Ennél szebbet még
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addig nem jön az Országházhoz.
Olyan kinézetű és csizmaszagú
emberek voltak az előtérben, hogy
szerintem az mind KGB-s volt. Egy
közülük beült abba az autóba, amelyik hozott minket, és ott azt mondta, a rádióhoz menjünk, mert ott
már áll a harc. Így is lett, odavittek
minket. Ott már érződött a füstgáz
és a puskapor szaga. A múzeumtól mentünk a rádió felé, amikor
hirtelen azt találtam mondani a
sofőrnek, hogy balra kanyarodj!
Csak úgy tudott kanyarodni balra,
hogy lépésre lelassított, ekkor
kiugrottam a halinacsizma-szagú
KGB-s mellől, és elszaladtam. Ha

nem volt hangosítás, szervezés
sem, de talán beszédek sem. Egy
darabig ott vártunk, aztán átmentünk a Parlamenthez, ahol a déli
kapunál Sinkovics Imre és a felesége – talán akkor még menyas�szonya volt – verseket szavaltak. Én
pedig az Erdei Ferenc feleségével
meg még valakivel követeltük, hogy
be akarunk menni az Országházba.
Végül az Országház őrsége kijött,
és azt mondták, három ember
bemehet. A három között én is ott
voltam. Bent követeltük, hogy Nagy
Imre szóljon a néphez, mert nagy
baj lesz. Elvittek minket valami
Halász nevű miniszterhez vagy elnökhöz – nem tudom. Ez a Halász
odakísért minket a belső udvaron
álló lila fényű autókhoz, és elszállítottak bennünket Nagy Imréhez.
De a Nagy Imrénél olyan emberek voltak, hogy én nem mertem
bemenni hozzá. Aki volt nála, azt
mondta, azt üzeni Nagy Imre, hogy
amíg az oroszokkal nem beszél,

akkor bennmaradok abban az
autóban, én már nem vagyok sehol!
A Krúdy Gyula utcában laktam,
úgyhogy odamenekültem. Nagyon
sok tüntetésen részt vettem, már
álmomban is azt kiabáltam, hogy
vesszen Gerő!
A Nyugati Pályaudvar környékén
volt egy nyomda – tán még ma is
létezik – ott szórólapokat pakoltunk egy nemzeti lobogóval ellátott
teherautóra az egyik éjszaka. Visegrád, Dorog, Esztergom irányába
mentünk, és ahol volt fény, ott
osztottuk a röpiratokat. Szentendrénél igazoltattak, és követelték,
hogy adjunk fegyvereket, én meg
mondtam, hogy nincs nálunk
fegyver. Csak később vettem észre,
hogy kézigránátokon taposok.
Október 23-a után milyen volt
Budapest?
Egy csoda! Úgy vagyok azzal a pár
nappal, hogy azért érdemes volt
élni! Mindig is úgy gondoltam,
hogy ez a nép az idők kezdete óta

Fotó: nzp

életemben nem láttam! Olyan csoport élén mehettem, amelyik egy
hatalmas piros-fehér-zöld lobogót
feszített ki maga előtt, ami a földig
ért. Egy nyolcvanhárom éves bácsi
a Gellért-hegy vaskorlátjánál a botját eldobva üvöltött: „Édes, drága
gyermekeim! Hogy én még ezt megélhettem!” És ömlöttek a könnyei,
mert abban az időben csak vörös
zászlók lógtak mindenhol. Volt
olyan rokonom, aki a hidakat járva
a vörös zászlókat a Dunába dobta –
halálra verte az ÁVÓ miatta.
Mi történt a Bem-szobornál?
Hatalmas tömeg jött össze, éppen
ezért semmit nem hallottunk, mert

itt él. Árpád atyánk nem véletlenül
találkozott itt olyanokkal, akik e
nyelvet beszélték. Nekünk nem
kell lefordítani a tihanyi alapítólevél magyar szövegét, miközben a
franciák nem értik François Villont.
Ez az oka annak, hogy nekünk
harcolni, küzdeni kell – amíg világ
a világ – a magyarságért, ezért a
népért! Tüzesen és fiatalon, nem
olyan trottyosan, mint amilyen
most vagyok! Akkor, 1956 októberében ilyen érzésekkel tettünk
mindent, amit tettünk. Október
25-én Brájer Éva barátnőm – akinek
az apja, Brájer Marcell az Egyesült
Államokban élt – mondta, hogy
disszidáljunk, majd az apja ad
munkát. Akkor egy orosz tankon
ültünk, amelyiket egy beszakadt
nyilvános vécéből mentettünk ki,
és hálából vitt bennünket az orosz
a Kossuth tér felé. Az Évának eszébe jutott, hogy van ebédjegye, hát
lepattantunk a tankról, és megebédeltünk. Utána az Éva eltűnt, én
pedig a tömeg hátuljával mentem
a Kossuth térre, immár a sebesülteket szállítani, segíteni rajtuk.
Akkor úgy éreztük, az egész világot
meg tudnánk váltani. Bár ha az Éva
nem szállít le a tankról, valószínűleg nem éltem volna sokáig. Azon a
tankon mindenki meghalt.
Aztán betette a kaput november
4-e, majd november 5-e! November
5-én a Corvin közhöz tartozó Krúdy Gyula utcában hárman voltunk.
Odaágyúztak vagy aknáztak – jó ég
tudja, mert éjjel volt – és a mellettem lévő két ember meghalt,
én meg súlyosan megsebesültem.
Kórházból kórházba jártam, és
teljes illegalitásba vonultam. A
végén csak megtaláltak a zuglói
Kolumbusz utcában, ahol az éjjel
törtek rám. Fegyvert kerestek, de
nem találtak, ezért engem vittek el,
és internáltak Kistarcsára. Ott magánzárkában kínoztak, és az ügyész
követelte, valljam be, hogy a szovjet
csapatok ellen akartam harcolni.
Már untam a kegyetlenkedést, és
azt gondoltam, le van szarva! Jó,
akartam harcolni! Az a púpos,
gnóm ügyész olyan kéjt érzett,
hogy a nyál a szájából kifröccsent,
és az egész addigi nyomozati anyagot újból kellett neki kezdeni. Jogász nem vagyok, de azt mondták,
hogy az akkori jog alapján ettől a
vallomástól még nem lehetett volna
elítélni, ugyanis csak a beteljesült
bűn büntethető, az, hogy akartam
valamit, az nem. A kádárista rendszer ezt változtatta meg, és tette
büntethetővé a szándékot is. Az a
Kádár egy patkány, aki mélységes
undort keltett bennem akkor is és
utána is.
A hat év letöltendő volt. Hol ült?
Először Kistarcsán, aztán a Markóban, majd a gyűjtőben és Vácon,
utána ismét a gyűjtő. Olyan
emberekkel voltam lecsukva, mint
Darvas Iván, Mensáros László, a
jogász Csík János, aki tizenöt évet
kapott semmiért. Ő mondta el, mit
kell tenni ahhoz, hogy kevesebb
legyen a börtönidő.
Mit kellett tenni?
Azt nem mondom el. Majd ha te is
börtönbe kerülsz... Amit tudtam: a
börtönben minden négy emberből
egy biztos, hogy besúgó volt.
A börtönidőt tudta csökkenteni azzal
a trükkel, amit nem ismerhetünk, de
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amikor szabadlábra került, éreztették magával a számkivetettséget?
Annyira, hogy megrojtosodott a
hátsóm a munka utáni járástól.
Az egyetemet nem fejezhettem be.
Tíz évig semmilyen főiskola nem
jöhetett szóba. Tíz év után pedig azt
mondták, kezdjem elölről a tanulást
valamelyik vidéki főiskolán, de oda
sem vettek fel. Jártam a munkahelyeket, de elutasításba botlottam
úton-útfélen. Egyszer dührohamot
kaptam, és bementem a munkaügyi
minisztériumba, és azt mondtam,
inkább vigyenek vissza a börtönbe,
mert ott legalább volt munkám, és
amellett az időszakos dádá is elfért.
Egy személyzetis mondta pár nap
múlva, hogy menjek a fővárosi
építőkhöz. Onnan már négyszer
zavartak el – feleltem neki. Ne vitatkozzon, minden meg van beszélve! –
vágta rá. És igaza volt. Elmentem, és
úgy fogadtak, hogy „fel van véve”.
Kozári elvtárs jó elvtárs?
Nem. Akkor már nem ez a szöveg
ment. Azt mondta a pacák, hogy
négy helyre mehetek az országban.
A 31. Építőipari Vállalathoz, a Szegedi Szalámigyár hűtőtornyának az
építkezéséhez, a Tiszalöki Épületelemgyárhoz vagy a székesfehérvári
Könnyűfémmű építéséhez. Nekem
azonnal leesett, hogy ezek közül
Székesfehérváron lehet a legjobban
fogni a Szabad Európa Rádiót, hát
azt választottam. Építéstechnikusként vettek fel Fehérvárra. Az
akkori vállalati párttitkár később
elmondta, hogy nagyon kiszúrtam
vele, mert amikor idekerültem,
kikiáltották, hogy jön az ellenség.
Minden párttagnak kötelessége volt
engem figyelni, engem provokálni
és rólam jelentést tenni.
A forradalom elérte-e valaha is a
célját?
Ha a célját úgy nem is érte el, mint
ahogy akkor szerettük volna, de
legalább megtanulta a világ, kik
is azok a magyarok, mi az, hogy
Magyarország! És ezt megtanulták
az oroszok is, mert bár a lengyelek,
kelet-németek, csehek is összeszarták magukat az oroszoktól,
de a tisztelet ´56 miatt megvolt
az oroszokban Magyarországgal
szemben. Az orosz egy ázsiai nép,
amelyik tiszteli azt, aki vissza mer
ütni. És itt, Magyarországon sokan
a fűbe haraptak, sok tank elveszett,
amit megemlegettek. A szocializmus koporsójába nem akármilyen
szöget ütöttünk 1956-ban.
1989 meghozta azt a változást, amit
vártak?
Nem. Még ma is vannak, akik
istenítik Horn Gyulát, Kádárt, és
van pofájuk azt mondani, hogy
1956 a fasiszta horda ellenforradalmi felkelése volt. 2016-ot írunk, és
politikusok kimondhatnak ilyeneket. Az a szocialista Havas Szófia
„börtönből kiszabadult nyilaskeresztesekről” beszél 2016-ban. Hát
akkor milyen változást hozott 1989?
Ezért maradt meg a méhei mellett?
Imádom a hangjukat, az illatukat,
a munkájukat! Ha egy anyabölcsőt
meglátok egy lépben, amikor
rajzásban van a család, amikor
látom az anyának azt a hatalmas
potrohát, ahogy rakja a petéket a
sejtekbe, annál nagyobb gyönyörűség nincsen! Csak a négy infarktus
és a bypass-műtét tudott elválasztani a méhektől.
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Fiatalon is felelősen!
Döntésünk a jövőnk! Ezzel a címmel szerveztek vetélkedőt a megyében középiskolások
számára. A felelős szexuális magatartásról
szóló program első fordulójában plakátokat
készítettek a diákok, a döntőbe jutott csapatok
pedig december elsején sokféle stílusban és
műfajban dolgozták fel a témát. A végső megmérettetésnek a Paraba adott otthont.

A verseny három fordulóból állt:
a fiatalok első feladata figyelemfelhívó plakátok készítése volt,
melyekből mobil kiállítás nyílt a
fehérvári buszpályaudvaron. A második fordulóban egy online teszten
kellett számot adniuk tudásukról.
Az AIDS elleni küzdelem világnapján pedig különböző műfajokon
keresztül járták körbe a témát a
döntősök. Volt aki verssel, más
kiselőadással vagy éppen videóval
hívta fel a figyelmet a felelős szexuális magatartás fontosságára.
A döntőre Bicskéről, Mórról,
Székesfehérvárról, Sárbogárdról,
Dunaújvárosból és Seregélyesről
érkeztek fiatalok. A produkciókat
egy ötfős szakmai zsűri értékelte.
Pásztor László egészségfejlesztési
koordinátor a program jelentőségéről beszélt: „Gondoljunk bele: a
résztvevő fiatalok két hónapig a felelős
szexuális magatartáson agyaltak, és
nemcsak ők, a barátaik, osztálytársaik
is. Összességében a megyéből hat
városból, tizenöt iskolából több száz

Ünnepelt az egyesület
Gáspár Péter
A Fejér Megyei Cukorbetegek Egyesületének tagjai
Szabó Ilona elnök vezetésével a Civil Központban
emlékeztek meg a szervezetet huszonöt évvel
ezelőtt megalapítókról, megköszönve Balsay
Miklós főorvos munkáját, akinek biztatására 2013
júniusában újjáélesztették az egyesületi munkát.
Az újraindításhoz sok támogatást kaptak a város
önkormányzatától és a kórház szakembereitől is.

A Fejér Megyei Cukorbetegek
Egyesülete 1991-ben alakult meg,
majd hosszú évekig nem volt aktív
egyesületi élete. 2013-ban alakultak
újjá azért, hogy a sorstársak találkozhassanak, és orvosi-dietetikai hátteret
is biztosítsanak a betegeknek. Az
egyesület tagjai és az érdeklődők, a
betegek hozzátartozói minden hónap
utolsó szerdáján találkoznak a Civil
Központban.
Kovács Ilona elnök elmondta, hogy az
egyesület hatvan tagot számlál. Azt is
hozzátette, hogy várják az új jelentkezőket. A szervezet nagy hangsúlyt
fektet az ismeretterjesztésre, ezért is
szerveznek minden hónapban klubnapot, ahol a betegség legelismertebb
szakemberei adnak tanácsokat a
diabéteszes családoknak.
A megalakulás huszonöt éves jubileumára emlékező összejövetelen jelen
volt Östör Annamária egészségügyi
és sporttanácsnok is, aki elmondta, hogy a cukorbetegség egyike az
úgynevezett nem fertőző krónikus
betegségeknek, ami ellen megelőzéssel tudunk tenni. A kialakulása után
pedig az a cél, hogy minél magasabb
életminőséget biztosítsanak a cukorbetegségben szenvedőknek.

Egészségünk megér tíz percet!

gyerek vett részt a programon. Ez idő
alatt rengeteget beszélgettek egymással
a felelős szexuális magatartásról, ami
számos pozitívummal szolgál majd a
jövőben, ugyanis a kortársak hatása
rendkívüli erővel bír.”
Hazánkban 1985 óta összesen 3200
HIV-pozitív fertőzöttet regisztráltak. A fertőzöttség csökkenésnek
indult, de az utóbbi időben lassú
emelkedés tapasztalható. Fejér
megye dobogós a HIV-pozitív és
az AIDS-betegek számát tekintve.
Évente mintegy 380 fiatalkorú terhességét regisztrálják, melyek fele
megszakítással végződik. Éppen
ezért szervez évről évre a Fejér
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya megelőző céllal
vetélkedőt. A szervezők a középiskolás diákok körében játékos,
szórakoztató formában kívánják
felhívni a figyelmet a felelős szexuális magatartás jelentőségére.

Látrányi Viktória, Dávid Renáta
Folytatódnak a szűrővizsgálatok a Szent István
Művelődési Házban. Ahogy arról már korábbi
lapszámunkban is beszámoltunk, ingyenes
szűréseket szervez Székesfehérvár önkormányzata, a Humán Szolgáltató Intézet és a
Fehérvár Médiacentrum. Az adventi időszakban
csütörtökönként délután a Liszt Ferenc utcai
művelődési házba várnak mindenkit különböző
szűrővizsgálatokkal és tanácsadással.

December nyolcadikán rizikókérdőívet lehet majd kitöltetni, lesz
dietetikai tanácsadás és csontsűrűség-mérés is. December tizenötödikén pedig kardiológiai szűréseken
is részt vehetnek a látogatók, de
mérnek majd koleszterinszintet is.
Az úgynevezett rizikókérdőív segítségével a cukorbetegség tüneteit
próbálják kiszűrni a szakemberek. A 2-es típusú cukorbetegség

szövődménye lehet a látásromlás,
a veseműködés rosszabbodása,
de az agyvérzés, esetleg súlyos
esetben az amputáció.
Székesfehérváron egész évben
tartanak hasonló ingyenes szűréseket. A tapasztalat szerint a helyieknek fontos, hogy a betegségeket
megelőzzék. Magyarországon az
egyik leggyakoribb halálozási ok a
szív- és érrendszeri megbetegedés.
Az elmúlt tizenöt évben azonban
öt évvel nőtt a várható élettartam
hazánkban. A szakemberek a
szűrővizsgálatokkal arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy az
egészségünk megőrzése, a betegségek mielőbbi kiszűrése fontos.
Hangsúlyozzák: az egészségünk
megér tíz percet, hiszen ezek az
alapvizsgálatok ennyi időt vesznek
igénybe.

A Döntésünk a jövőnk!
verseny végeredménye
1. Véletlenül jöttünk – Székesfehérvári SZC Árpád Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
2. Ésszerű döntés – Sárbogárdi Petőfi
Sándor Gimnázium
3. Pitbullok – Székesfehérvári SZC
Fejér Megyei Vajda János Gimnáziuma és Szakgimnáziuma

EGÉSZSÉG STÚDIÓ

Lepje meg Szeretteit
egészséggel!

Fotó: Kiss László

Látrányi Viktória, Novák Rita

2016. december 8.

Gyógyulás, pihenés masszázzsal.
SZÉP kártya elfogadóhely!

Ajándékutalvány kapható!

Bertalan MáRia 06-70/774-3089
Székesfehérvár, Szömörce u. 10. (Alba Ház mögött)

www.egeszsegstudio.co.hu

A magas vérnyomás rejtőzködő kór, fontos, hogy időben felfedezzék. Rengeteg embernek van
tartósan a határérték, azaz 140/90 Hgmm fölötti vérnyomása.

SZAKRENDELÉSEK –
RÖVID ELŐJEGYZÉSSEL

L egyen a
karácsonyi
ajándék egy
egészségügyi
vizsgálat!

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

További információért hívja munkatársainkat!

EL
VÉT
VÉR N NAP
DE
MIN S:8-9,
H-C -9
P:7

Székesfehérvár, Nagy László u. 1.
Telefon: 22/500-300, 06-30/534-3121
Nyitva: hétfőtől péntekig bejelentkezés alapján

közéleti hetilap

Múlt heti rejtvényünk első kérdése az ünnepi ruhába öltözött belvároshoz kapcsolódott:
milyen újdonsággal bővült idén az ünnepi „meseváros” díszlete? A megfejtés: Kisvasút a
város karácsonyfája körül.
A Katolikus Karitász minden évben advent idején is gyűjtést szervez a nélkülözők javára. Mi az elnevezése ennek az Európa-szerte ismertté vált akciónak? A választ megtalálhatták a második megfejtésben: Egymillió csillag a szegényekért.
Idén tizennegyedik alkalommal adták át azt a díjat, amiről múlt heti lapunk második
oldalán olvashattak. Melyik ez a díj? Aki helyesen fejtette meg a rejtvényt, annak ez jött
ki: Fejér Megyei Prima díj.

Rejtvény
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Fehérváron a Fekete Sas évszázadok óta védjegynek számít. Van patikánk a Fő utcán,
szállónk az Ady Endre utcában, és bizony létezik még egy „intézmény”. Melyik ez?
Megtalálhatják az első megfejtésben!
Advent idején a város különböző pontjain bárkinek lehetősége van rá, hogy adományt
vigyen a rászorulóknak. A héten a Városgondnokság felállította a Szeretetházikót. Hol
található ez az adományozási pont? A második megfejtésből kiderül.
Mivel karácsony nem múlhat el édesség nélkül, lapunk és az fmc.hu idén is meghirdette városi süteménysütő versenyét, melynek döntője szombaton lesz a Városház téren.
Milyen fantázianevet adtunk a pályázatnak? Harmadik megfejtésünkben lapul a válasz.
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Középpontban az innováció és a kreativitás
zium és Szakközépiskolában
Centrumban a szakma címmel
rendeztek játékos vetélkedőt a
szakképzési centrum tagiskoláinak részvételével: a csapatok
játékos feladatokon keresztül
mutathatták meg egymásnak a

Gáspár Péter
Innováció és kreativitás a szakképzés
oktatásában címmel hirdette programjait
az Európai szakképzési hét keretében a Székesfehérvári Szakképzési Centrum december
5. és 9. között. A résztvevő intézmények
kiállításokkal, vetélkedőkkel, nyílt napokkal, állásbörzével és interaktív rendezvényekkel népszerűsítették a szakoktatást,
a szakképzést, és mutatták be a minőségi
munkahelyeket.

Fotó: Bácskai Gergely

Szakmára hangolva címmel kiállítás nyílt a Bugát Pál Szakgimnázium és Szakközépiskolában
a szakmai gyakorlatok képeiből,
melyek nemcsak a képzéseket
mutatták be, hanem az iskolai
programokról is színes beszámolót adtak. Az érdeklődők megnézhették az oktatásban leggyakrabban használt eszközöket is.
Az intézményben december 8-án,
csütörtökön megyei környezetvédelmi és egészségügyi vetélkedőt
szerveznek játékos és gyakorlati
feladatokkal, melyek az egészségügyi és a környezetvédelmi szakmákat népszerűsítik. A vetélkedő
alkalmat ad arra is, hogy az iskola
tanulói bemutassák kutatómunkáik eredményeit.
A Deák Ferenc Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Szakgimná-

prezentálták: a háromhetes
szakmai gyakorlatról visszatért
diákok az Angliában és Németországban végzett pénzügyi,
logisztikai, ügyviteli munkájukról, a gyakorlat során szerzett
tapasztalataikról számoltak be.

Városunk intézményei is csatlakoztak az Európai szakképzési hét programjaihoz

különböző szakmák szépségeit,
nehézségeit.
A Hunyadi Mátyás Szakgimnázium és az I. István Szakgimnázium a Mobilitás a szakképzésben
programban elért eredményeket

Az Europass bizonyítványokat
ünnepélyes keretek között kapták meg a diákok.
Innováció és kreativitás a gépészet, informatika és elektronika
oktatásában címmel egész hetes

programot szervezett a Széchenyi István Műszaki Szakgimnázium és Szakközépiskola.
A konferenciával egybekötött
rendezvényen többek között a
3D nyomtatás alkalmazásával,
drift trike akadálypályával,
terheléspróbákkal, távirányítású
járművekkel, kívülről vezérelt és
önvezérlő robotokkal foglalkoztak.
A Váci Mihály Ipari Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium az intézményben folyó
szakmai képzéseket, a tanműhely gyakorlati foglalkozásait
mutatta be. A látogatók képet
kaphattak az autószerelő, gépi
forgácsoló, hegesztő, járműfényező és szerszámkészítő szakmák
képzéseiről, és kipróbálhatták,
hogyan kell diagnosztikai vizsgálatot végezni autón.
Állásbörzére várták az érdeklődőket a Vörösmarty Mihály Ipari
Szakgimnázium és Szakközépiskolába, ahová meghívót kaptak
a régió meghatározó faipari,
épületgépészeti és építőipari
vállalkozásai. A program középpontjában az asztalos, épületgépész, kőműves, burkoló, ács,
festő, mázoló, tapétázó szakmával rendelkező pályakezdők
lehetőségei álltak.

Közbeszerzés innovatív módon?
.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• ÁLTALÁNOS TEMETKEZÉSI
DOLGOZÓ, HALOTTSZÁLLÍTÓ
• TETŐSZIGETELŐ
• DaruKEZELŐ
• ÉpÍTÉSZTEcHNIKuS
• KŐműVES
• pénZüGy-SZámVITELI
üGyInTéZŐ
• BÉrüGyI ÉS TÁrSADALOMbIZToSíTáSI üGyInTéZŐ
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu
e-mail-címen lehet.

A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 2016. június 1-vel az
INTERREG CE Program keretében elindította a „PPI2Innovate – Az
innovatív me oldások és termékek közbeszerzés kezeléséhez
kapacitásnövelés Közép-Európában” című projektjét. A nemzetközi
projekt célja az innovációkhoz kapcsolódó közbeszerzések (Public
Procurement of Innovation - PPI) lehetőségeinek kiszélesítése KözépEurópában. Teszi ezt a piaci bevezetés előtt, vagy annak elején álló
innovációk (termékek vagy szolgáltatások) közbeszerzési rendszerbe
illesztésének támogatásával. A magyar vezető partnerrel (Középdunántúli Regionális Innovációs Ügynökség) megvalósuló projekt aktuális
partnertalálkozóját a szlovéniai Ljubljanában tartották 2016. november 15 16-án. Hat ország tíz együttműködő partnere magyarországi, olaszországi,
csehországi, szlovén, lengyelországi, illetve horvátországi innovációs
és fejlesztési ügynökségek, innovációs közvetítő szervezetek, valamint
különböző területi szintű önkormányzatok és minisztériumok vettek részt
a több szempontból is sikeres rendezvényen. A résztvevő országok
partnereinek hónapok óta tartó közös munkájának eredményeként
bemutatásra került a projekt fejlesztési kézikönyvének tervezete, valamint
sor került a 2017/I. féléves főbb mérföldkövek és célok kijelölésére,
amelyek remélhetőleg megoldást nyújtanak majd a Magyarországon
hatályos új Közbeszerzési törvény által szabályozott, ám egyelőre
képlékeny és nehézkes innovatív közbeszerzés területének problémáira.
A projekt részleteiről és folyamatosan frissülő híreiről a www.kdriu.hu
oldalon bővebben is olvashat.

Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!
Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.
Tel.:22/514-111, Fax:22/514-112,
www.kdriu.hu
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Továbbtanulás Fehérváron!

A helyi felsőoktatási lehetőségekről tartott tájékoztatót Cser-Palkovics András polgármester és
Mészáros Attila alpolgármester
végzős diákoknak a Teleki Blanka
Gimnáziumban. Köszöntőjében
Székesfehérvár polgármestere
kiemelte, hogy a Corvinus, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki
Kara és a Kodolányi révén most
már bő választék áll a diákok rendelkezésére ahhoz, hogy a fehérvári felsőoktatási lehetőség közül

Fotó: Bácskai Gergely

A Teleki Blanka Gimnáziumban folytatódott hétfőn az a fórumsorozat, amelyen a
fehérvári felsőoktatási képzési lehetőségekről
tájékozódhattak a fiatalok. Szeptembertől
már a Budapesti Corvinus Egyetem képzései is
elérhetők Székesfehérváron az Óbudai Egyetem
Alba Regia Műszaki Kara és a Kodolányi János
Főiskola képzései mellett. A város ösztöndíjjal
is segíti a diákokat, akik a helyi továbbtanulási
lehetőségeket választják.

A duális képzés keretében a diákok fizetést
is kapnak

szemezgessenek. Cser-Palkovics
András polgármester szólt arról
is, hogy – folyamatosan bővítve
a felsőoktatási lehetőségeket – a
város legfontosabb célja az, hogy
minél több fehérvári középiskolást

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.

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!

győzzenek meg arról, hogy maradjanak itthon, tanuljanak tovább
városukban.
„A Corvinus esetében tavaly sok kérdőjelet láttunk, ami most már múlt idő.
Szeptemberben elindult a székesfehérvári képzés, és bebizonyosodott, hogy
ugyanabban a struktúrában ugyanolyan diplomát kapnak a hallgatók,
mint Budapesten. A Óbudai Egyetem
Alba Regia Műszaki Karán pedig van
egy lehetőség, ami nem adatik meg a
budapesti képzésben részt vevőknek:
ez a duális képzés.” – tette hozzá
Székesfehérvár polgármestere.
Mészáros Attila alpolgármester prezentációjában kiemelte, hogy nagy
reményekkel indult el a Corvinus
Egyetem székesfehérvári képzése
idén szeptemberben, hiszen a
legtöbb mutató szerint az ország
legjobb gazdasági egyeteméről van
szó, ahová magas pontszámmal
lehet bekerülni. Az alpolgármes-

ter hangsúlyozta, hogy két szak
indult el szeptemberben: a gazdálkodás-menedzsment és a pénzügy-számvitel, és mindkét szak
duális formában is elérhető. Székesfehérvár alpolgármestere szólt
arról is, hogy jelentős munkaerőhiányt jeleznek a városban működő
ipari vállalatok, ezerötszáz-kétezer
olyan munkahely van üresen, ahová műszaki vagy gazdasági végzettségű fiatalokat várnak.
A duális képzés előnyeiről szólva
Mészáros Attila elmondta, hogy havonta a minimálbér legalább hatvan
százalékának megfelelő összeget
kapnak a diákok fizetésként. Ezt
ráadásul a képzés teljes ideje alatt,
tehát a vállalatnál és az egyetemen
töltött időszakokban egyaránt
megkapják. Emellett a cégek évente
négy hét fizetett szabadságot is
biztosítanak.
Forrás: ÖKK

Autófényezőket keresünk,
székesfehérvári munkahelyre.
(Karosszériaelemek csiszolása, polírozása, ellenőrzése)
valamint vidékre varrókat és betanított gépkezelőket.

• Kétműszakos munkarend
• Versenyképes fizetés
Vidéki jelentkezőknek szállás biztosított.

Érdeklődni: 06 (20) 373-1101

Az 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

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

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

• 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.

terjesztes@fmc.hu

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

06-22-502-663
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E-000683/2014

Várjuk jelentkezését:
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Édes finomságok az ünnepekre

viszik ajándékba gyönyörű díszdobozban barátaiknak, szeretteiknek.
Nem ritka, hogy a külföldön élő
rokonoknak csomagban küldenek
szaloncukrot a magyar hozzátartozók. A legnépszerűbb ízek közé
tartozik a diós-szilvás-marcipános,
az étcsokoládés trüffel, a tojáslikőrös, a mákos, az epres fehér csokoládés és az elmaradhatatlan zselés,
amelyből különféle ízesítésűeket is
be lehet szerezni.

Kurucz Tünde

Züringer Rita, az egyik fehérvári
édességbolt vezetője elmondta,
hogy a karácsony előtti édességszezon december első napjaiban indul
igazán. Az első héten a vásárlók
leginkább a Mikulás csokoládékat
keresik. Ezek közé tartoznak például a Szent Miklóst formázó figurák,
a mikulásos fémdobozban lévő,
finom kekszek vagy éppenséggel a
por vagy kocka formában kapható
forrócsokoládé-alapanyagok. A
felnőttek körében idén nagy sláger
a pálinkás forró csoki.
Az édességekkel kapcsolatos
ajándékozási szokások nem igazán
változtak az utóbbi években. Az
ünnepi finomságok közül népszerűek a belgapraliné-válogatások,
a francia trüffelek, a díszdobozos
drazsék, a kézműves alkoholos
bonbonok valamint a nagy magyar
csokoládégyárak különböző árfekvésű minőségi desszertjei. Az idei
szezon egyik újdonsága a hanglemez- és CD-csokoládé.
„A mogyorós, narancsos, ír krémlikőrös
vagy a kimondottan karácsonyi ízesíté-

Fotó: Kiss László

Belgapraliné-válogatás, kézműves alkoholos
bonbon és CD-csokoládé – csak néhány édes
finomság, amivel az ünnepekre meglephetjük
szeretteinket.

Csokik tizennyolc éven felülieknek

sű kávék illetve a különböző díszdobozos vagy képeslapteák remek ajándékötletek az ünnepekre. A férfiaknak
tökéletes meglepetés lehet valamilyen
prémiumkategóriás italkülönlegesség.
Egy tokaji szivarpárlatnak, a Rákóczi

brandynek, egy aszútörköly pálinkának,
karácsonyi likőrnek vagy kézműves
gyümölcsbornak mindenki örül.”
Züringer Rita megjegyezte még,
hogy a szaloncukor iránti érdeklődés évről évre növekszik. Sokan

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

Székesfehérvár, Balatoni út 44-46. Maroshegyi Üzletközpont, Tel.: 70/3938-133
Székesfehérvár, Budai út 48. Tel.: 70/445-1316
Nyitva tartás: Balatoni út: H-Cs: 8.00-19.00, P: 8.00-20.00, Szo: 8.00-18.00
Budai út: H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-15.00

Márkás mosó- és tisztítószerek, öblítők, tusfürdők, illatszerek diszkont áron!
Line mosógél 4,5 l többféle
Háztartási hypo 5 l
949 Ft (211 Ft/l)

AGO mosogatószer
Vanish 1 l folttisztító 500 ml többféle

169 Ft (33,8 Ft/l)

599 Ft (599 Ft/l)

99 Ft (198 Ft/l)

JAR 0,9 mosogató
többféle

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és bolgog új évet kívánunk!
Silan öblítő 1 l, 0,9 l többféle

499 Ft (499 Ft, 554 Ft/l)

499 Ft (555 Ft/l)

PEPSI AKCIÓ Pepsi cola 2,25 l KARÁCSONYI AJÁNDÉK
DECEMBERBEN 279 Ft (124 Ft/l)
ÉS DÍSZTÁRGYAK
Pepsi cola, Montain Dew,
7 Up 0,33 dobozos

99 Ft (300 Ft/l)

Mi nem egy hetes akciókat kínálunk, hanem folyamatosan jó árakat!
Az ajánlat 2016. december 8-16-ig,, vagy a készlet erejéig érvényes. A képek illusztrációk. Részletek az üzletekben.

Gasztronómia
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Kié a legjobb karácsonyi süti?
Kurucz Tünde
December 7-én éjfélig lehetett jelentkezni a Fehérvár
Médiacentrum FMC – Fenyő Mellé Cukiság sütiversenyére, melynek keretében keressük 2016 legfinomabb
karácsonyi süteményét.

A felhívásra több mint húszan majdnem
harminc tortával, szelettel, ostyával és
mézeskaláccsal neveztek. Az édes finomságokat december 10-én, szombaton 13
órától a Városház téren, az adventi színpad előtt véleményezi a zsűri. Az ízen és
az állagon kívül a külalakot is díjazzák.
Az első helyezett az Ivanics Kft. jóvoltából egy háztartási géppel, egy húszezer
forintos Desszert Mester és egy több ezer
forintos Cerbona-ajándékcsomaggal lesz
gazdagabb. A második és a harmadik

FehérVár
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helyezett uszodabérletet és szintén egy
több ezer forintos ajándékcsomagot
vihet haza. A többiek sem távoznak üres
kézzel, hiszen minden versenyző egy
jelképes ajándékcsomagot kap. A legjobb
receptek pedig bekerülnek a Fehérvár
magazin Nagy karácsonyi sütimellékletébe.
A zsűrizés után a finomságokat a nagyközönség is megkóstolhatja. A rendezvényre szeretettel várunk mindenkit!

Fontos tudnivalók a versenyzőknek!
A süteményeket legalább nyolc főre kell
elkészíteni!
A versenyzőknek a süteményeket fél egyre
kell hozniuk az adventi színpad elé.
A sütikről a zsűrizés előtt fotók készülnek.

FMC – Fenyő Mellé Cukiság 2016
Végre kiderül, melyik édes finomság lesz
2016 legfinomabb karácsonyi sütije!

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

Nyeremények:
1. helyezett – húszezer forintos háztartási gép az Ivanics Kft. jóvoltából, egy húszezer forintos Deszszert 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!
A legjobb receptek bekerülnek a Fehérvár magazin Nagy karácsonyi sütimellékletébe, a Fehérvár
TV-be, a Vörösmarty Rádióba és az fmc.hu oldalra.
A zsűrizés december 10-én, szombaton 13 órakor kezdődik az adventi színpadnál.
Esőhelyszín: Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház, Szent Korona Galéria
Mindenkit szeretettel várunk!

FehérVár
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Már a belvárosban is működik a kétkukás rendszer
Egyre több helyen lehet letenni a csomagolási üveghulladékot

Csabai Dorina

A szelektív hulladékgyűjtésre már
régóta lehetőségük van a környezettudatos lakosoknak. Az elmúlt években a Depónia Nonprofit Kft. ehhez
egyre több segítséget biztosít.
A tavaly január 1-jén hatályba lépett
kormányrendelet szerint a környezettudatosság jegyében korábban
szabadon választható szelektív gyűjtés helyett minden lakos számára
kötelező a hulladékok elkülönített
gyűjtése. Ennek kapcsán 2015. tavaszán a közszolgáltató Székesfehérvár
egyik körzetében elindította a kísérletként a kétkukás szelektív gyűjtési
projektet, mely sikeresen zárult.
A projekt folytatásaként idén nyár
elején a családi házas övezetekben
bevezetésre került a kétkukás gyűjtés, mely a biológiailag lebomló és
anyagában hasznosítható hulladék
szétválasztását jelenti. A Depónia
díjmentesen biztosított egy új, 120 literes kék színű gyűjtőedényt, melybe
az elkülönítetten gyűjtött hulladékok
kerülhetnek. Ide az anyagukban

Fotók: Kiss László

Az idén több mint tízezer ingatlannak osztott ki a
Depónia Nonprofit Kft. szelektív hulladékgyűjtő
edényeket díjmentesen, a lehetőséggel azonban
csak a lakosok nyolcvanöt százaléka élt. A cég
ennek ellenére újabb lépést tett, és a város teljes
területére kiterjesztette a szelektív gyűjtést.
Már nemcsak a családi házas övezetekben, hanem
a belvárosban is bevezetésre került a kétkukás
gyűjtés.

Már a belvárosiak is használhatják a kék kukát a szelektív hulladék gyűjtésére

hasznosítható műanyag, papír, fém
hulladékok helyezhetők, a PET-palackok, zacskók, tejes dobozok,
mosószeres és kozmetikai flakonok,
szórólapok, konzervdobozok. A
korábban meglévő gyűjtőedénybe
pedig a biológiailag lebomló hulladékok helyezhetők el: a konyhai és
kerti zöld hulladék, élelmiszermaradék, higiéniai hulladék, szennyezett
csomagolási hulladék, kihűlt hamu
és salak.
Korábban kérdésként és igényként
merült fel, hogy Székesfehérvár
belvárosában mikor kerül beveze-

tésre ez a fajta kétfrakciós gyűjtési
rendszer. Czentár Ottó, a Depónia
Nonprofit Kft. szolgáltatási osztályvezetője arról számolt be lapunknak,
hogy december kilencedikétől a
belvárosban is elindul a kétkukás

Tekintettel arra, hogy a szelektív
anyagok kézi válogatáson esnek át az
elszállítást követően, az üveghulladék nem helyezhető a kék kukákba.
Ezeknek az összegyűjtésére külön
hulladékgyűjtő edényeket helyez-

A csomagolási üveghulladék gyűjtőhelyei
utca

Virág utca (Bébic lakópark)
Kelemen B. u. - Szt. Gellért u. sarok
Kelemen B. u. - Kodolányi u. sarok
Selyem u. (SPAR)
Sziget u. (SPAR)
Cserepes köz
Rádió ltp. (COOP)
Holland fasor 2. (AUCHAN)
Fiumei u. - Berkes ltp
Köfém ltp. (Fehérvár szálló)
Aszalvölgyi u. (TESCO)
Jezsuita u. (METRO)
Eszperantó tér (COOP)
Fecskepart (ABC)
Semmelweis u. (COOP)
József u. (SKÁLA parkoló)
Gáz u. - Sarló u. sarok
Budai u. - Sarló u. sarok
Sarló u. (SPAR)
Sarló u. kanyar
Király sor vasúti átjáró
Almássy ltp.
Fáy ltp.
Karinthy tér
Csanádi tér
Seregélyesi ltp.
Palotai út (ALBA PLAZA)
Erkel F. u. - Béke tér
Vásárhelyi u. - Csíkvári u.
Farkasvermi u. – COOP ABC
Szilvamag tér
Nyárfa u. - Sárkeresztúri u. sarok
Pozsonyi u. – Nyitra ABC
Késmárki u. – Mikor ABC
Milleneumi u. – Zobori u. sarok
Zsolnai u. – Bánya tó
Kassai u. – Nagyszombati u. sarok
Tompa M. u. – Barátság liget
Lövölde u. – Coop Szolnok
Kaszap I. u. – Posta
Mancz J. u. 4.
Kisfalud – Fehérvári u. – Malomhegyi u. sarok
Csala, Fő u.
Börgönd buszforduló

anyagfajta
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg
üveg

darabszám
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Az üveghulladék nem tehető a kék kukákba, mert a kézi válogatás során balesetet okozhat

gyűjtés, tehát itt is külön kell az
elkülönítendő hulladékot illetve a
biológiailag lebomló hulladékot gyűjteni. A közszolgáltató a társasházak
közös képviselőivel egyeztetett, és
felmérte, mennyi edény jár az adott
társasháznak, mennyire van igény,
s azokat hogyan tudják elhelyezni
az ingatlannál. A lakótelepeken
lévő sárga és kék szelektív edények
szintén az elkülönített gyűjtésre
adnak lehetőséget. A közszolgáltató
a korábban kihelyezett edények számát is felülvizsgálja és ha szükséges,
növeli.

tek ki a városban. A múlt hónap
folyamán tizenhárom új helyszínen
helyeztek el üveggyűjtő edényt, így
Székesfehérváron most már összesen
negyvennégy helyen lehet a csomagolási üveghulladéktól megválni.
Fontos azonban hangsúlyozni
az üveghulladékgyűjtő edények
esetében, hogy ezek is csupán a
csomagolási üveghulladék elhelyezésére szolgálnak. Ezért a Depónia
kéri a lakosokat, hogy ablaküveget,
fénycsöveket és porcelánokat ne dobjanak ezekbe az edényekbe. További
információ: www.deponia.hu

Több mint tízezer ingatlan kapott díjmentes használatra kék hulladékgyűjtő edényt

Somos Zoltán
Legyőzte a Szolnokot, és már pontelőnnyel
vezeti a kosárlabda-bajnokságot az Alba Fehérvár. Hétvégén ismét sűrű programba kezdenek
Lóránték.

Sokszor elmondták a férfi kosárlabda-bajnokságról, hogy a
legkiegyensúlyozottabb versenysorozat a hazai pontvadászatok
közül. Ennek látszólag ellentmond, hogy a Szolnok zsinórban háromszor lett bajnok, és
valóban kiemelkedett az elmúlt
években a Tisza-parti csapat,
lehetőségeinél és eredményeinél
fogva is. De még így is sokszor
megszorították, olykor többször le is győzték, ami mondjuk
kézilabdában nem fordulhat elő
a Veszprémmel vagy a Győrrel.
Idén pedig egyenesen odáig
fajult a helyzet, hogy az Olajnak már három veresége van a
magyar bajnokságban, ugyanannyi, mint a hozzá képest kis
csapatnak számító Kaposvárnak,
Pécsnek vagy Szegednek.
Most aztán tényleg igaz, hogy
nem nagyon van lefutott meccs
a tizennégy csapatos mezőnyben. A szolnoki „zászlóshajó”
képes volt a MAFC csarnokában megfenekleni, a Körmend

Sport

Tömör mezőny élén
húszpontos előnyről kikapott
Jászberényben – ezek csak a leglátványosabb példák a fenti tétel
igazolására. És ez alapján kell
értékelni, hogy az Alba Fehérvárnak továbbra is egyetlenegy
veresége van, az is a vállalható
kategóriából. Sopronban kaptak
ki a Dzunics-tanítványok még
október 22-én, azóta öt bajnokit
nyertek, és közben továbbjutottak az Európa-kupában is.
Ez alapján akár a bajnokság
esélyesének is kikiálthatnánk
őket – szívünk szerint meg is
tennénk – de ne feledjük, amit
a mezőny kiegyenlítettségéről
többször leírtunk!
Az mindenesetre jót tehet a
lelkeknek az Albánál, hogy a
Chalon vagy a Benfica elleni
sziporkázás után döcögősebb játékkal is tudott meccseket nyerni
a csapat. Legutóbb a Fehérváron
mindig nagyon várt szuperrangadót, a Szolnok elleni pénteki
meccset. Ezen az utolsó negyedig
a vendégek vezettek, bizonyítva,
hogy korai őket még leírni, de
a hajrában megint a fehérvári
akarat érvényesült. Örök igazság, hogy az a jó csapat, amelyik
gyengébb játékkal is tud nyerni,
és a döntő pillanatokban higgadt
marad. Nos, Justin Edwards-

FehérVár

29

Fotó: Simon Erika
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A szolnoki túlerő is kevés volt Shepardék ellen

nak és társainak köszönhetően
szurkoló nem, de játékos maradt
hideg fejű a Szolnok elleni hajrában, és remek védekezéssel csak
kicsikarta a győzelmet az Alba
(85-79).
Szombaton Szegeden vár fellépés a mieinkre, ami semmivel

Megkoronázták az évet

nem ígérkezik könnyebbnek.
Mert ugye ebben a bajnokságban... Utána pedig folytatódik
az Európa-kupa, 13-án jön a
Kolozsvár, vagyis ismét nemcsak
az erős ellenfelek, hanem a sűrű
menetrend is komoly kihívás elé
állíthatja az Albát.

Az év utolsó meccse jön
Somos Zoltán

Fotó: Kiss László

A Haladás ellen lép pályára az idén utoljára a
Videoton, mely debreceni győzelmével továbbra is második a bajnokságban.

Hiába kapaszkodtak a vendégek a First Fielden, 50-27-re győzött a Fehérvár Enthroners a Budapest Eagles elleni felkészülési mérkőzésen, így a Koronázók visszavágtak a bajnoki döntőben
elszenvedett vereségért.
N. K.

Még van esély, hogy listavezetőként zárja az évet a Vidi. Pedig ez a
szezon sem kezdődött jól az előző
bajnokságot ezüstérmesként záró
piros-kékeknek, akik – mint tavaly
nyáron – megint beragadtak kicsit
a rajtnál. De aztán Henning Berg
irányítása alatt összekapta magát a
csapat, és főleg hazai pályán nem
ismert pardont. Első két meccsét
még elveszítette Felcsúton, utána
azonban csak a Ferencváros tudott
pontos szerezni ellene a Pancho
Arénában.

A gondot inkább az idegenbeli
mérleg jelentette, ezért is volt
örömteli, hogy szombaton Hadžić
góljával 1-0-ra győzött Debrecenben
a Vidi, vagyis az igencsak szoros
versenyben őrzi második helyét.
Egyelőre az idény meglepetéscsapata, a Vasas vezet – nem érdemtelenül – de ha idei utolsó mec�csükön nyernek Juhász Rolandék,
még előzhetnek. Nem lesz könnyű
dolga a Debrecenben csere nélkül
játszó fehérvári csapatnak, hiszen a
„hazai” környezetben szintén erős
Haladáshoz látogatnak. Az idézőjel indokolt, mert a szombathelyi
csapat is albérletben, Sopronban
játszik.
A meccs szombaton 15.30-kor
kezdődik.

Fotó: vidi.hu

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

Juhász Roland kétszázadik NB I-es meccsét játszotta Debrecenben, győzelemmel jubilált
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Reflektorfényben a jövő

Németh Krisztián

Pásztor Bence aligha gondolta
gyermekkorában – jóllehet még
mindig csak huszonegy éves –
hogy nem a futball-labda, hanem
egy annál kisebb, de jóval súlyosabb gömb lesz a „játszótársa”. A
Veszprémben nevelkedő sportoló
tízéves korában a labdarúgás helyett a kalapácsvetést választotta,
így került Zentai Tibor keze alá a
VEDAC-hoz.
Bence 2011-ben robbant be az
élmezőnybe: előbb egy válogatott
versenyen korosztályos világrekordot ért el (83,32 méter), majd
Lille-ben az ifjúsági világbajnokságon – vb-csúccsal – kalapálta el
a teljes mezőnyt. A Trabzonban
rendezett Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon is mindenkit maga
mögé utasított – talán hozzá sem
kell tenni, korosztályos világcsúc�csal (84,41 m). Azóta begyűjtött

Fotó: Simon Erika

Pásztor Bence személyében ifjúsági világbajnok kalapácsvető igazolt az ARAK-hoz. A hazai
atlétika egyik legnagyobb reménysége maga
kezdeményezte a klubhoz való csatlakozását.
Az ARAK életében az is fontos mérföldkő, hogy
a Regionális Atlétikai Központban a korai sötétedés már nem veheti elejét a tréningeknek, az
infrastrukturális fejlesztésnek köszönhetően a
nehézatléták is villanyfénynél edzhetnek.

Új fény vetül az ARAK-ra

két juniorvb-ezüstöt és tavaly
Pekingben bemutatkozott a felnőtt
világbajnokságon.

Fehérváriak az elnökségben
Somos Zoltán
A Magyar Öttusaszövetség küldöttközgyűlésén
új elnököt és elnökséget választott a tagság.
Vörös Zsuzsanna, Mészáros Attila és Demeter
József révén a sportág hazai fellegvára, Székesfehérvár erősen reprezentált a vezetőségben.

Fotó: Simon Erika archív

Jó hír, hogy a Volán Fehérvár és
a város képviselői ott lesznek a
MÖSZ vezető testületében. Vörös
Zsuzsanna olimpiai bajnok,
aki évek óta igazgatja az egyik
legnagyobb öttusaszakosztályt.
Demeter József Európa-bajnok,
vezetőként évtizedes tapasztalattal
bír. Mészáros Attila alpolgármester személyében pedig az öttusát

támogató város van jelen az
elnökségben.
Fehérvári szempontból tehát jól
alakultak a közgyűlés eseményei,
ugyanakkor nem elhanyagolható,
hogy komoly feszültség van a sportágon belül. A távozó elnök, Réczei
Géza kevés szavazattal maradt alul
a választáson, utóda a hetvenöt éves
Bretz Gyula lett. Réczei szerint valójában nem történt változás, pedig
sokan szeretnék, ha szakmailag új
szelek fújnának, csalódott egykori
és jelenlegi ikonokkal van tele a
sportág. Sok kritika érte az utánpótlás menedzselését is. Az biztos, lesz
teendője az elnökségnek, soraiban
immár három fehérvárival.

Mészáros Attila (jobbra) Vörös Zsuzsanna mellett a világbajnok Kovács Sarolta köszöntésén

„Minden lehetőség adott ahhoz, hogy
kiemelkedő sportolók kerüljenek ki
az ARAK-tól.” – összegezte friss

2016. december 8.

fehérvári tapasztalatait a világranglistán a harmadik legjobb
magyarként a 46. helyen jegyzett
versenyző, aki maga kérte átigazolását Székesfehérvárra. Többek
között azért, hogy féltestvére, Lévai Dóra vezetésével folytathassa
a munkát. Az ifjúsági világbajnokot legfeljebb egy-két méter választja el attól, hogy a legjobbak
között legyen. Jelenléte, erőfeszítései jó motivációt adhatnak az
ARAK-ban pallérozódó gyerekek
számára.
Természetesen ők is reflektorfényben vannak a klubnál – immár szó szerint: a korai sötétedés
sem foghat ki a kalapács- vagy a
diszkoszvetőkön, mivel megvalósult az egyesület régi vágya, a
dobópálya villanyvilágítása. Az
ARAK utánpótlás-akadémiaként
működik, ugyanakkor Hirt Károly, az egyesület elnöke szerint
a klub által biztosított feltételek
egyre több élsportolót fognak
vonzani, így nemcsak az utánpótlásban, hanem a minőségi felnőtt
atlétikában is meghatározók
lehetnek.
Pásztor Bence következő „nagy
dobása” a jövő évi U23-as Európa-bajnokság lehet, ahol a tavaly
szerzett bronzérem után – immár
fehérváriként – újra bizonyíthat.

közéleti hetilap
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Dolgos szünet

Kaiser Tamás

Itt az ideje levonni az ősz tanulságait! A Fehérvár kilencedik a
bajnokságban, az EHF-kupában
pedig bejutott a legjobb tizenhat
közé, vagyis a csoportkörbe. Deli
Rita szerint előbbi a sok idegenbeli
rangadó miatt talán kicsit csalóka,
utóbbival illetve a Magyar Kupa-szerepléssel viszont elégedett.
A vezetőedző szerint azonban
nem feltétlenül jött jókor a szünet:
„Egyik szempontból jókor jön, hiszen
tudunk dolgozni. De abból a szempontból nem jött jókor, hogy a csapat
egyre jobban játszott, ahogy jöttek az
egyre nehezebb ellenfelek. A lányok
olyan meccsterhelést kaptak, ami nem
szokványos, hiszen a magyar mezőnyben – beleértve a Fradit és a Győrt
is – mi játszottuk a legtöbb mérkőzést.
Ez a három hét arra mindenképpen jó
lesz, hogy ha lehet, akkor még jobban
felkészítsem fizikailag a lányokat.”
Egy edző sosem lehet maximálisan elégedett csapata játékával,
hibák mindig akadnak. Deli Rita
szerint elsősorban továbbra is a
támadójátékban kell előrelépnie

Fotó: Kiss László

Másfél hónapos téli szünetre vonult a női
kézilabda-bajnokság. Az Alba Fehérvár KC
legközelebb december végén játszik újabb
tétmeccset.

Daniela Piedade valószínűleg segítséget kap

a Fehérvárnak: „Mindig mindenen
lehet javítani! Egy nyitott védekezést még szeretnék begyakoroltatni

a lányokkal. De erre nem lesz sok
időnk, hiszen amikor visszatérnek a
válogatottjaink, már csak egy hét lesz
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hátra a Békéscsaba elleni meccsig. És
bár a hatosfalas védekezésünkre nem
lehet panasz, de azért még ezen is szeretnék dolgozni. A kapusaink rendben
vannak, nagy stabilitást adtak egész
ősszel. A támadások befejezésében
kell javulnunk, a lövések pontosságában ziccerhelyzetben, és az átlövéseknél is.”
December végével újabb kemény
hetek várnak az Alba Fehérvár KCra: rengeteg mérkőzés a bajnokságban, a nemzetközi porondon illetve a Magyar Kupában. A kérdés
adja magát, neki lehet-e vágni egy
ilyen nehéz, háromfrontos terhelésnek egy felnőtt beállóval?
„Ennyi meccset nem lehet csak
Daniela Piedadéval megcsinálni. –
mondta Deli Rita. – Hiszen elég
akár egy kisebb betegség, és ott állunk,
hogy csak egy junior korú beállósunk
van. Tervezzük ennek a posztnak a
megerősítését és a variációs lehetőségek bővítését. Mayer Szabina még
sokáig nem állhat a rendelkezésünkre,
úgyhogy mindenképpen szeretnénk
igazolni!”
Hogy ki érkezhet Daniela Piedade
mellé, vagyis a sérült Mayer Szabina pótlására, még nem lehet tudni,
annyi azonban bizonyos, hogy
január első napjaiban le kell adni
az EHF-kupában szereplők végső
névsorát.

Türelmesnek kell maradnunk!
Tóth Dániel

Kedden kiütéses, 5-1 arányú győzelem a Graz ellen, pénteken hosszabbítás utáni 3-2-es diadal a Villach
ellen, majd vasárnap sima, 2-0-s
vereség a Dornbirntól. Ez a Fehérvár AV19 múlt heti mérlege, de ha
megnézzük a szezon korábbi eredményeit, a csapat idei szereplését is
jól jellemzi ez a három eredmény.
Mindkét sikert a tabellán előtte álló
ellenféllel szemben aratta a gárda,
míg a vereséget a mögötte álló,
közvetlen riválistól szenvedte el. Az
együttes a szezonban nyerni tudott
a jelenleg toronymagasan listavezető Bécs, a címvédő Salzburg és az
osztrák rekordbajnok Klagenfurt
otthonában is, a több sebből vérző
Ljubljana ellen viszont idei három
találkozójukból csak egyet nyertek
meg a fehérváriak. A gárda egyik
legrutinosabb tagjával, Szirányi
Bencével próbáltunk utánajárni a
hullámzó teljesítmény okainak:
„Azért sem a Dornbirn, sem a Ljubljana nem rossz csapat! A voralbergiek
tele vannak kanadai légiósokkal, a
Ljubljana játékosai pedig azért küzdenek, hogy el tudják adni magukat egy
jobb ajánlat esetén. Nehéz megmondani, mi volt a gond a szlovének ellen

Fotó: Kiss László

Két győztes mérkőzés után hazai jégen nem
bírt a Dornbirnnal a Fehérvár AV19. A magyar
EBEL-csapat teljesítménye továbbra is rapszodikus, aminek okaira Szirányi Bence segítségével próbáltunk választ találni.

Nagy volt a forgalom a Dornbirn kapuja előtt, de gólt nem lőtt a Volán

legutóbb. Sokat támadtunk, lőttünk, két
harmad után 2-3 góllal vezethettünk
volna, de nem jött össze. Türelmesnek
kell maradnunk, nem szabad frusztrálttá válnunk, ha esetleg nem jön össze a
gól az első játékrészben.”
A játékosoknak egy új edzővel
kellett elkezdeniük a közös munkát
augusztus közepén Tyler Dietrich
távozása után, Benoit Laporte
játékfilozófiája pedig nagyban eltér
a korábbi trénerétől. Szirányi Bence
erről így vélekedik: „Egy teljesen
újfajta felállást hozott magával az új

edzőnk a védekező harmadban, amit el
kellett sajátítani, és ez nem volt egyszerű. De úgy látom, hogy mind egyénileg,
de főleg csapatszinten nagyot léptünk
előre, persze van még hova fejlődni!”
A huszonnyolc éves bekk igyekszik
segíteni fiatalabb társait: „Próbálom
hajtani őket, és ha bármilyen kérdésük
van, tudják, hogy nyugodtan jöhetnek
hozzám. Elvárom viszont, hogy ők is
mondják el az észrevételeiket, tapasztalataikat. Most Szabó Danival játszunk
együtt legtöbbször. Minden meccs előtt
megbeszéljük, hogy mit, hogyan kellene

majd csinálni, a mérkőzés után pedig
levonjuk a tanulságot együtt.”
Sűrű hónap vár a jelenleg tizedik
helyen álló fehérvári együttesre.
Tizenegy mérkőzést játszik le
december hátralevő részében a csapat, köztük két budapesti, nyitott
pályás találkozóval: „Nagyon várom
már a Winter Classicot, óriási élmény
volt három éve is nyitott pályán, a
Városligetben játszani. Régi élményeket
idézett fel bennem, amikor a Megyeri
úton még ammóniaszagban kergettük a
korongot!”
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