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Nem hiába várták!
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Arany, borostyán,
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December 11. (hétfő) 10-16-ig
Székesfehérvár, Ady E. u. 19.

Hotel Novotel
30/944-7935

www.louisgaleria.hu

A  H E T I L A P

A  V Á R O S  É S  H Í R E I

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

Lájkolj, oszd meg és nyerj! 
Minden nap nyerhetsz!
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Gyorssegély a Viktóriának

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott 
három fehérvári, hamarosan nyugdíjba vonuló óvodavezetőnek, amit a város polgármestere 
adott át a közgyűlésen. Bisztriczné Macz Éva a Felsővárosi Óvodából, Csik Gabriella a Mancz 
János Óvodából, Fülöpné Varga Gabriella pedig a Ligetsori Óvodából megy nyugdíjba.

Bácskai GerGely

Választókerületi programok

A Városháza Dísztermében kezdte, majd az épület 
pincéjében történt robbanás miatt a Hiemer-ház-
ban fejezte be legutóbbi ülését Székesfehérvár 
képviselő-testülete.

A képviselők döntöttek a Mozgássé-
rültek Fejér Megyei Egyesületének 
támogatásáról. Összesen 9,6 millió 
forint gyorssegélyt kért a napokban az 
egyesület az önkormányzattól. A város 
segítségével az egyesület által működ-
tetett Viktória Központ dolgozóinak 
a bérét ki tudják fizetni, az ellátottak 
étkezését biztosítani tudják, és a 
rezsiköltségek kifizetése is megtörté-
nik. A közgyűlés húszmillió forintos 
keretösszegig döntött a segítségről, és 
garantálta a biztonságos működést, így 
megkezdődhetnek a tárgyalások az in-
tézmény átvételéről – mondta a város 
polgármestere, Cser-Palkovics András.
Újraválasztotta a testület Major 
Istvánt, az Alba Regia Szimfonikus  
Zenekar igazgatóját, akinek különösen 
nagyra értékelte a fiatalok komolyze-
ne iránti érdeklődésének felkeltésére 
irányuló programját a megválasztást 
javasló szakmai bizottság.

Rendelőfelújítások

Az Ybl Miklós lakótelepi rendelőépü-
let, a Batthyány utcai rendelőépület és 
a Szekfű Gyula utcai rendelőépület fel-
újításáról is határozott a testület. Ezt a 

Felsőváros

Földi Zoltán

Fogadóórát tart Földi Zoltán decem-
ber 7-én, csütörtökön 17 órától a 
Királykút Emlékházban. Az önkor-
mányzati képviselő 19 óráig várja 
a Felsővárosban élőket a Mikszáth 
Kálmán utca 25. szám alatti épület 
emeletén található irodájában.

Fáy- és Almássy-telep, 
vezér utcák

Deák Lajosné

Képviselői fogadóórát tart decem-
ber 11-én, hétfőn Deák Lajosné. 
A 11. számú választókörzet 
önkormányzati képviselője 17 és 
19 óra között várja a lakókat a Ki-
rálykút Emlékházban, a Mikszáth 
Kálmán utca 25. szám alatt.

Észak-belvárosi lakótelepek

Kovács Béla Sándor

A 2. számú választókerület önkor-
mányzati képviselője, Kovács Béla 
Sándor lakossági fórumra hívja a 
városrészben élőket december 14-
én 18 órára a Rákóczi Általános 
Iskolába. A fórum vendége lesz 
Cser-Palkovics András polgár-
mester.
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Robbanás a városházán

A díszterem melletti átrium üvegteteje teljesen összetört és lezuhant. A koronázási jelvények 
hiteles másolatai sértetlenek maradtak a tároló vitrinnek köszönhetően.

A tűzoltók a kiérkezést követően a hivatal 
mindkét épületét átvizsgálták

látrányi Viktória

Robbanás szakította félbe múlt pénteken a 
közgyűlést a városházán. A föld alatt húzódó 
elektromos kábelekben keletkezett robbanás a 
Polgármesteri Hivatal két épületét elválasztó 
utcában. Személyi sérülés szerencsére nem 
történt.

Éppen elkezdődött a közgyűlés, 
amikor nagy robaj szakította félbe a 
tanácskozást. A robajt üvegcsöröm-
pölés kísérte, később pedig nagy 
füst. 
„Éppen elkezdődött a közgyűlés, ami-
kor hatalmas robajt halottunk, üveg-
csörömpöléssel. Polgármester úr szüne-
tet rendelt el, elmentek megnézni, hogy 
mi történt. Ez a robaj lehetett, amikor 
a korona fölötti üvegtető beszakadt, 
majd bejöttek a díszterembe a hivatal 
dolgozói, és riasztottak bennünket, 
hogy füst van a folyosókon, azonnal 
hagyjuk el az épületet.” – idézte fel a 
történteket Szauter Ákos, a Széphő 
Zrt. vezérigazgatója. 
Az épületet a tűzoltók kiérkezése 
előtt kiürítették. A Polgármesteri 
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Most még folynak a munkálatok az Ország-
zászló téren, emiatt ideiglenesen változhat a 
forgalmi rend is, de 2018 nyarára már így fog 
festeni a megújult közösségi tér

Két helyen is változik a 
forgalmi rend a városban
A Börgöndi úton és az Országzászló térnél kell 
figyelniük a közlekedőknek.

Felszabadult a Börgöndi út

Csütörtöktől az eredeti útvonalon 
közlekednek az autóbuszok a 
Börgöndi úton: az áteresz átépítése 
miatti útlezárás következtében 
eddig terelőútvonalon jártak a 
buszok. A Sóstó Természetvédelmi 
Terület rehabilitációjához kapcsoló-
dó fejlesztés miatt lezárt útszakaszt 
szerdán adták át a forgalomnak, így 
az útszakasz már járható.

Változás az Országzászló téren

December 8-án, pénteken megvál-
tozik a Bástya, a Basa és a Rózsa 
utcánál a forgalmi rend: az eredeti 
rendnek megfelelően a Várkörút–
Országzászló tér útvonalon keresz-
tül lehet megközelíteni és elhagyni 
az említett utcákat.

Forrás: ÖKK

Hivatal két épületét rövid idő alatt 
kétszáznyolcvan embernek kellett 
elhagynia. „Személyi sérülés nem 
történt. Azt majd a vizsgálat fogja 
megállapítani, hogy pontosan mi 
történhetett. A városháza két épülete 
közötti úton egy felújítási munka 
zajlik, egyes szemtanúk szerint ott tör-
ténhetett robbanás, ami az épületekben 
is éreztette a hatását.” – mondta el 
Cser-Palkovics András polgármes-
ter a Fehérvár magazinnak. 
A székesfehérvári tűzoltók a Ka-
tasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat 
irányítása mellett az áramszolgálta-
tó bevonásával keresték a robbanás 
lehetséges okait. 
„Az egyik pince füsttel telítődött. A 
tűzoltók mentőkötelet maguk után 
vezetve, légzőkészülékben és a gépjár-
műfecskendőről lehúzott védősugár 

fedezete mellett hatoltak le a két épület 
alagsorába. Lángot már sehol sem ta-
pasztaltak, az egyik földszinti irodánál 
az elektromos csatlakozók kormozód-
tak. A füst miatt az alagsori helyisé-
geket átszellőztették. Feltételezhetően 
a Polgármesteri Hivatal két épülete 
közötti Arany János utca alatt húzódó 
kábelekben keletkezett elektromos 
robbanás és kisebb tűz. A légnyomás 
és a füst a csővezetéken át jutott el a 
Polgármesteri Hivatalba.” – nyilat-
kozta Szabó-Bisztricz Anett megyei 
katasztrófavédelmi szóvivő. 
Az épületet lezárták. Napközben 
az áramszolgáltatás helyreállításán 
és a kárfelmérésen dolgoztak a 
szakemberek. A káreset keletkezé-
sének körülményeit tűzvizsgálati 
eljárás során tárja fel a Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

három rendelőt uniós forrásból újítja 
fel a város, a többi rendelő felújítását 
pedig saját forrásból, ütemezetten, a 
szolgáltatás fenntartása mellett.

Zöldebb lesz a Jávor Ottó tér

Döntött a testület a Jávor Ottó tér felújí-
tásának kivitelezőjéről, így jövőre a tér 
parkosítása faültetéssel és a zöldterület 
jelentős növelésével fog megtörténni.

Ideiglenes burkolatot kap a  
bazilika előtti tér

Eredménytelenné nyilvánította a testület 
a bazilika előtt a négykarélyos templom 
maradványainak üvegfedéssel való borítására 
kiírt pályázatot, mert a régészek olyan értékes 
leleteket találtak, melyek miatt fontos, hogy 
tovább folytatódjon a feltárás. Ennek végleges 
lezárultát követően dől majd el, hogy milyen 
módon lehet bemutatni a múlt értékeit.
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A mindennapok hősei Székesfehérvár Gazdaságáért díj

Szavazni kétféleképpen lehet: személyesen a város számos pontján kihelyezett szavazóurnákon 
keresztül valamint online felületen a szekesfehervar.mindennapokhosei.hu oldalon Egerszegi Zoltán vehette át a Székesfehérvár Gazdaságáért díjat

ráBa Henrietta Vakler lajos

Idén először Székesfehérváron is átadják A 
mindennapok hősei elismerést. A díj még öt 
évvel ezelőtt Veszprémből indult. A város lakói öt 
kategóriában szavazhatnak arra az emberre, akit 
a díjra legérdemesebbnek tartanak.

A mindennapok hősei elismerés 
gondolata először öt évvel ezelőtt 
fogalmazódott meg a Városi Nyilvá-
nosságért Alapítvány munkatársai 
fejében. A szavazásra buzdítás célja, 
hogy olyan embertársainkra hívják fel 
a figyelmet, akik jobbá, szebbé teszik 
az életet. Munkájukkal vagy csak egy-
szerű hétköznapi tetteikkel pozitívan 
befolyásolják a mindennapokat. 
Molnár Tamás civil és ifjúsági ta-

Évzáró találkozót rendeztek a Hiemer-házban a 
Székesfehérvár gazdasági életében meghatáro-
zó szereplők részvételével. A találkozón adták 
át a Székesfehérvár Gazdaságáért díjat.

Az ünnepségen Cser-Palkovics 
András polgármester köszöntötte 
azokat a nagy foglalkoztatókat, 
nagy adózókat, a társadalmi fele-
lősségvállalásban is élen járó cégek 
képviselőit, akik sokat tesznek 
a közösség, a város fejlődéséért, 
akiknek a teljesítménye egyben 
meghatározza a magyar gazdaság 
megítélését is: „Az idei év szép növe-
kedést hozott a cégek életében, a helyi 
gazdaság lendületben van. Már látjuk, 
hogy a helyiadó-bevételek a tavalyi 
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Újdonságok is lesznek!

A város idén megvásárolta, a Városgondnokság pedig üzemelteti a Koriligetet, mely 
számos újdonsággal várja vendégeit. Felszereltek egy látványos tetőteraszt, megú-
jult a beléptetőrendszer és a kiszolgálóépület, illetve lehetőség van korcsolyaéle-
zésre is díj ellenében. Emellett megmaradtak a hagyományos, jól bevált szolgálta-
tások is, például hétköznapokon 8 és 14 óra között az óvodás és iskolás csoportok 
– előzetes bejelentkezés alapján – ingyenesen vehetik igénybe a csaknem nyolcszáz 
négyzetméteres szabadtéri korcsolyapályát.

csúcspont után tovább nőttek, ami 
részben új munkahelyeket, részben új 
technológiákat jelent. Ennek is köszön-
hetően soha nem látott nagyságrendű 
fejlesztési forrás áll az önkormányzat 
rendelkezésére.”
Az idei Székesfehérvár Gazdaságá-
ért díjat a negyedszázados jubile-
umát ünneplő H.T.M. Szerszám-
gyártó Zrt. volt vezérigazgatója, 
Egerszegi Zoltán vehette át, aki 
lapunknak elmondta: „A fejlődés 
egyik záloga, hogy meg kell nyernünk 
a vevőt, a másik pedig, hogy mindig 
minőséget kell nyújtanunk. Huszon-
öt évvel ezelőtt alapítottuk a céget. 
Jelenleg százharminc dolgozónk van 
és harminc diákunk. Ezzel biztosítjuk, 
hogy a cég időről időre meg tudjon 
újulni.”

nácsnok lapunknak elmondta: azért 
is jelentősek az ilyen elismerések, 
mert nagyon fontos, hogy állami és 
önkormányzati kitüntetések mellett 
alulról jövő ötletek is legyenek, a 
civil szektorból is induljon kezdemé-
nyezés, ami kicsit más szemszögből 
világít rá a hősök jelenlétére.
A köztünk élő hősökre minden évben 
ugyanabban a négy kategóriában 
lehet szavazni. A rendőr, a tűzoltó/
katasztrófavédelmi szakember, az 
egészségügyi dolgozó és a szociális 
munkás állandó kategória, míg az ötö-
dik változó. Így abban évenként más 
és más szektor dolgozói, munkatársai 
részesülhetnek elismerésben. Székes-
fehérváron az első évben civilszerve-
zetek tagjaira adhatjuk le voksunkat.

Megnyitott a Koriliget!

A legjobb esti program: barátokkal korizni a 
belvárosbanMég a Mikulás is korcsolyát húzott!

A Koriliget a belváros dísze

A zenepavilont is ragyogó díszbe öltöztették

lászló-takács krisztina

A zenepavilon környékén a sportolni vágyó gyerekek és felnőttek örömére február végéig lehet 
korcsolyázni. Az óvodás és iskolás csoportok továbbra is térítésmentesen használhatják a pályát 
hétköznap délelőttönként.
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Adventbe léptünk, jó úton járunk

Kisiskolások műsorával nyitott ki az Adventi udvar, melynek csúcspontja az első gyertya 
meggyújtása volt

Spányi Antal megyés püspök advent első vasárnapján a várakozással teli pillanatok megbe-
csülését kérte az emberektől

Adventkor a köznapi látvány ünneppé 
nemesedik. Kötődéseink, vágyakozásaink a 
megfoghatatlan iránt, hódolatunk az önazo-
nosságból fakadó rejtett szakrális együttlétek 
misztériumának megjelenítésére nagyon is 
emberi. 

Nézze meg a város ünnepi fényeit videónkon! Nem kell hozzá más, csak az ingyenesen letölthető Layar applikáció. Ennek segítségével a 
megjelölt kép fölé tartva a telefont elindul videónk, melyben madártávlatból is láthatja az adventi Fehérvárt!

A könyvek könyve idén is nyitva állt a felolvasók előtt: az Újszövetség-maratonon éjjel-nappal 
a szent szövegek szóltak A gyerekek előadása az önzetlen szeretetre és az elfogadásra hívta fel a figyelmet

lászló-takács krisztina, Vakler lajos

Az idén a legrövidebb adventi időszakkal számolhatunk: a negyedik gyertyát éppen december 24-
én gyújthatjuk meg. Nem csoda, hogy az első hideg, decemberi hétvégén több ezren gyűltek össze 
a belvárosban, hogy részesei legyenek a készülődés, a várakozás ünnepi pillanatainak. Összeállítá-
sunkban videó is található, keresse a megjelölt képet!
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Videózzon az újságból!
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A Pedagógusok Szakszervezete Fejér Megyei Szervezete Nyugdíjas Tagozatának tagjait 
várták hagyományos karácsonyi ünnepségre a Bory Jenő Általános Iskolába kedden. A 
pedagógusoknak a Maroshegyi Óvoda nagycsoportosai adtak betlehemes műsort, majd 
Székesfehérvár országgyűlési képviselője, a város alpolgármestere és a Pedagógusok 
Szakszervezete megyei elnöke is köszöntőt mondott.

Fehérvár belvárosában a díszkivilágítást a III. Adventi Jótékonysági Futás egy kilométeres 
távjának győztese, Szalczgruber Zsolt kapcsolta fel Spányi Antallal, Warvasovszky Tihamérral 
és Cser-Palkovics Andrással közösen.

A Szent István Művelődési házban nyitották meg a Betlehemi szép csillag kiállítást. A Fehérvári 
Kézművesek Egyesülete, a Szent Donát Alapítvány és a Szent István Hitoktatási és Művelődési 
Ház által meghirdetett pályázatra kézművesek, alkotócsoportok küldték el betlehemi jelenete-
ket ábrázoló alkotásaikat.

Angyalok kórusa és az éneklőket hallgató tömeg, háttérben a Városházára vetített adventi 
kalendáriummal. Minden nap kinyílik egy újabb ablak, mely meglepetést rejt!

A várakozás izgalma a gyermekarcokon tükröződik legjobban
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Nyugdíjas pedagógusok adventje
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Nem hiába várták!

Ételdobozokkal a rászorulókért

Manók és krampuszok lepték el a Városház 
teret: játékos, vicces, interaktív előadással 
szórakoztatták a gyerekeket

Végre megérkezett Mikulás is, aki persze 
jelezte, hogy ezen a napon nem ő, hanem a 
gyerekek a főszereplők

Azok a gyerekek is örülhettek az ajándékok-
nak, akik most kórházban vannak. Megér-
kezett a Mikulás az Újszülött-, Csecsemő- és 
Gyermekosztály betegeihez is. A kicsiknek 
zenés műsorral is kedveskedtek a szervezők.

Ott voltunk akkor is, amikor még csak készültek a gyerekek. Videónkban arról faggattuk 
őket, mit tudnak a Mikulásról és mit várnak tőle. A videó könnyen lejátszható, csak az 
ingyenes Layar applikáció kell hozzá. Tartsa a telefont a kép fölé, és elindul a videó!

A doboz sosem üres

lászló-takács krisztina

koVács V. orsolya 

Volt, aki többször is találkozott vele a városban, volt, aki csak a rejtélyesen megérkező ajándékcso-
magból tudta meg, hogy rá is gondolt, és volt, aki komoly produkcióval készült arra, hogy ne csak 
a gyerekek, a Mikulás is kapjon ajándékot. Szerdán Fehérvárra is megérkezett a világ legnépsze-
rűbb személye. Képösszeállításunk videót is tartalmaz, nem kell hozzá más, csak egy telefon és az 
ingyenes Layar applikáció.

A Palotavárosban két, panelházak falára szerelt 
ételdoboz is várja már a rászorulókat. A segíteni 
szándékozók rendszeresen feltöltik azokat 
tartós élelmiszerrel, akinek pedig szüksége van 
rá, egyszerűek kiveszi.

A Tolnai utca 10. szám alatt lévő 
doboz novemberben került ki a 
Re-Formáló Egyesületnek köszön-
hetően, míg a Jancsár utca 15. szám 
alatti már tavasz óta kint van az itt 
működő PAPSZE (Palotavárosiak a 
Palotavárosiakért Egyesület) jóvoltá-
ból. Utóbbi egyesület munkája nem 
merül ki az ételosztásban: ruha-
neműt, játékot, bútort juttatnak a 
környékbeli családoknak, és közben 
észrevétlenül közösséget építenek.
A nagylelkű adományoknak kö-
szönhetően a szükséget szenvedő 
családok hazavihetnek a szek-
rénysortól a hűtőgépen, tévén át 
a ruhaneműig számos jó állapotú 
ajándékot. A sok kisgyermeket 
nevelő családok nemcsak gyerekru-
hát és cipőt, de pelenkát, bébiételt, 
etetőszéket, babakocsit is kapnak.
Mint Ungváry Árpádtól, az egyesü-
let alapítójától megtudtuk, mintegy 
százötven család regisztrált náluk 
és számít rendszeresen a segítsé-
gükre, amióta 2016 márciusában 
sikerült hivatalosan is bejegyeztetni 
az egyesületet. Sok idős, egyedül élő 
ember társaságra vágyva keresi meg 
őket, az önkéntesek pedig segíte-
nek, amiben csak tudnak, még a 
nehezen mozgó öregek gyógyszereit 
is kiváltják és hazaviszik nekik. 
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„Sok olyan idős ember van, aki rajtunk 
kívül senkit be sem enged a lakásába. 
Nagyon nehezen igazodnak el a mai 
útvesztőkben, így az ügyintézésben 
is segítünk nekik.” – mondja Ung-
váry Árpád. Fontos törekvésük a 
közösségépítés. Péntek délutánon-
ként, szombatonként klubrendez-
vényeket tartanak csocsóasztallal, 
társasjátékkal.
Az egyesület létrehozói egy helyi 
házaspár, Ungváry Árpád és 
felesége, Ildikó, akiknek még 2014 
karácsonyán pattant ki a fejükből 
az ötlet, hogy ily módon segítsenek: 
„Tíz család támogatásával kezdtük, 
akkor még a kocsink csomagtartójából 
osztottuk az adományokat. Később a 
lakásunkon folytattuk, de végül annyi-
an álltak sorban, hogy nem fértek el a 
lépcsőházban. Fő támogatónk Cser-Pal-

kovics András, ő a polgármesteri kere-
téből ad nekünk minden évben annyit, 
amennyiből a működésünket biztosí-
tani tudjuk. Ezen kívül a karácsonyi 
rendezvényünket is segíteni szokta.” 
Ungváry Árpád hangsúlyozta: fő 
tevékenységük az élelmiszerosz-
tás, amit a Szegényeket Támogató 
Alapítvány rendszeres adományai 
segítségével biztosítanak. Hetente 
kétszer, kedden és csütörtökön dél-
után várják a rászorulókat a Jancsár 
utca 15. szám alatti irodájukban: 
„Szeretnénk támogatni a családokat ab-
ban is, hogy kulturális rendezvényeken 
részt tudjanak venni. Sok kisgyermekes 
családnál ez már luxusnak számít. 
Nyáron például kaptunk a Városgond-
nokságtól ötven család részére strand-
belépőket, de a koronázási szertartásjá-
tékra is oszthattunk szét jegyeket.”

Videózzon az újságból!

VárosKép 
az Országzászló téren

Székesfehérvár a huszadik században cím-
mel nyílt kiállítás az Országzászló téren.

A mára több mint 185 ezer 
látogatót magáénak tudó Szent 
István Király Múzeum új tárlata 
a dualizmus korszakától 1988-ig 
követi végig a város történetét, 
középpontban a városkép átala-
kulásával, amit fotók, képesla-
pok, térképek, tervek, a fősze-
replőkhöz és az ünnepekhez 
kapcsolódó relikviák mutatnak 
be. Kulcsár Mihály igazgató 
köszöntőjében az ezeréves 
város történelmét elevenítette 
fel röviden, áttekintve a tizedik 
századtól az Árpád-koron át, a 
török uralmon keresztül egé-
szen a dualizmusig, kiemelve 
a város mindenkori központi 
szerepét.
A kiállítást Vizi László Tamás 
történész, a Kodolányi János 
Főiskola rektorhelyettese aján-
lotta a közönség figyelmébe. 
A VárosKép című kiállításon 
a látogatók megismerhetik a 
fejlesztések koncepcióit, az 
ebben nagyobb szerepet válla-
ló személyek munkásságát, a 
nagy ünnepekhez – a millenni-
umhoz, a Szent Imre- és Szent 
István-évhez, az ezeréves város 
ünnepeihez és az 1988-as, ismét 
Szent Istvánhoz kapcsolódó 
fontos rendezvényekhez – kap-
csolódó terveket, átalakuláso-
kat, eseményeket.  

Forrás: ÖKK
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Gazdára lelt a Vörösmarty Kancsó

Folytatják az ásatást

Vörösmarty Mihály születésének évfordulóján hagyományos műsoros vacsoraestet rendezett a 
Vörösmarty Társaság. Az esten adták át a Vörösmarty Kancsó elismerést, amit idén kiemelkedő 
szépprózai teljesítményéért és a közösség sikeréért végzett szolgálatáért Nehrer György kapott. 
Az est kezdetén a Vörösmarty Társaság nevében Bobory Zoltán Székesfehérvár alpolgármeste-
reinek adományozott jelképes ajándékkal fejezte ki: támogatják a város pályázatát az Európa 
Kulturális Fővárosa cím elnyerésére.                                                                                                         V. L.

Az egykori négykaréjos templom feltárást követő bemutatásának módját még vizsgálják a 
szakemberek

Az idei évre befejezték a négykaréjos templom 
nyugati oldalának feltárását a székesegyház 
előtti téren, de a régészeti munkát csak tava-
szig függesztik fel a szakemberek a területen. 
A feltárás az Arany János utca felújítását nem 
nehezíti.

1970-ben Kralovánszky Alán tárta 
fel először a Szent István-székes-
egyház előtti teret, az ő munkáját 
most kiegészítik és hitelesítik. 
A feltárás első üteme 2014-ben 
kezdődött, akkor a korábban már 
megtalált falak mellett középkori, 
török kori és barokk kori sírokra, 
falszakaszokra bukkantak. A sírok-
ban nagy mennyiségű csont volt, 
így egy osszáriumról van szó, mely 
felett boltozott kápolna állhatott. 
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Diákmikulások lepték meg a gyerekeket

Az utcai mikulástánc a diáktanács meglepetése volt december hatodikán

Figyelemfelkeltő módját választotta a Szé-
kesfehérvári Diáktanács adventi programjaik 
bejelentésének: szerdán délután a városi 
karácsonyfa mellett lepték meg a belvárosban 
sétálókat vidám, mikulássapkás tánccal.

A látványos bemutató után az 
adventi programjaikat is ismertette 
Nagy Boglárka, a Székesfehérvári 
Diáktanács elnöke. Mint elmond-
ta, idén is zajlik általános iskolás 
gyerekeknek szóló rajzpályázatuk, 
melynek mottója: „Jobb adni, mint 
kapni!” A kisiskolásoktól arról vár-
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2017. december 13.,
szerda 15 óra2017 december 13.,

Nyugdíjasok Karácsonya

ALBA REGIA SPORTCSARNOK
SZÉKESFEHÉRVÁR, GÁZ UTCA 19.

BANGÓ MARGIT 
KARÁCSONYI MŰSORA

BAKONY NÉPZENEI EGYÜTTES 
LUCA-NAPI ÖSSZEÁLLÍTÁSA

WWW.FEHERVARIPROGRAM.HU • WWW.FACEBOOK.COM/FEHERVARIPROGRAM

nak rajzokat, hogyan szereznének 
örömet hátrányos helyzetű társa-
iknak. Az alkotásokat december 
10-ig adhatják le az Új Nemzedék 
Közösségi Térben (Kossuth utca 7.).
A rajzpályázat eredményhirdetése 
a diáktanács Jótékonysági est-
jén lesz, melyet december 19-én, 
kedden 17 órai kezdettel tartanak 
a Hiemer-ház Báltermében. Az est 
belépőit, amely egy tábla csoki vagy 
egy ifjúsági könyv lehet, a Tüzér ut-
cai gyermekotthon lakóinak adják 
át a diáktanács tagjai.   Forrás: ÖKK

A négykaréjos templom teljes fel-
tárása nem fejeződött be: tavasszal 
folytatódik a munka, ez azonban 
az Arany János utca felújítását 
nem érinti. Május végére elkészül 
a beruházás. A kivetelező cég 
vezetője, Böröcz László elmondta: 
a közműkiváltások megtörténtek, 
és most nekilátnak magának az 
útépítésnek. Az ágyazatkészítéssel, 
a falak megvédésével az aknák 
szintre emelése, majd a betonalap 
elkészítése következik. Amíg 
tavasszal a régészek újrakezdik a 
munkát, a feltárt területet ideig-
lenesen befedik, és hamarosan 
gyalogosan is megközelíthető lesz 
a bazilika az Arany János utcán át 
mindkét irányból. Az utca szilárd 
burkolatának építését január 8-án 
kezdik meg. 
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Bácskai GerGely

Szakmai konferencia a Városgondnokságon

Érdekes az az elgondolás is, amit a fővárosban alkalmaznak több helyen a kertészek, hogy 
egy-egy területen nem nyírják le gyakran a füvet, hanem hagyják a növényeket fejlődni addig, 
amíg virágoznak. Nagyon szép virágos növények tudnak kinőni ilyen területeken, melyek 
környéke persze gondozott és nyírt. Ezzel a módszerrel sokkal szebb eredményt lehet elérni, 
viszonylag kevesebb ráfordítással.

A napokban elkészülő Túrózsáki úti szabadidőparkban nyolcvanhat előnevelt, többször 
iskolázott, nagy körméretű, földlabdás fát és több mint négyezer-kétszáz bokrot telepített a 
Városgondnokság

A fővárosi Főkert mellett Veszprémből, 
Hatvanból, Jászfényszaruból, Békéscsabáról, 
Balatonfüredről, Siófokról és Kaposvárról 
jöttek Székesfehérvárra a helyi városgondnok-
ságok vezetői és a főkertészek.

Az előadásokban a már megva-
lósult kiemelt beruházásokról, 
tervekről valamint más települések 
számára követhető jó városüze-
meltetési példákról számoltak 
be. Különösen nagy hangsúlyt 
kaptak azok az intézkedések, 
melyek elősegítik a gazdaságosabb 
városüzemeltetést, és más városok 
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számára is követhető megoldásokat 
nyújtanak.
„A szakmai napra meghívott városok 
szakemberei kertészeti, városüze-
meltetési szempontból az élvonalba 
tartoznak Magyarországon, és a 
Virágos Magyarországért versenyben 
is nagyon szép eredményeket értek el.” 
– mondta Zákányi Tamás városüze-
meltetési igazgató. – „Mindenki a 
maga területén azzal tud gazdálkodni, 
amije van, és nagyon fontos kérdés, 
hogy mindezt hogyan tudja fenntarta-
ni évről évre legalább olyan színvo-
nalon vagy jobban, mint korábban. 
Fehérváron is mind az önkormányzat, 
mind a városlakók egyre színvona-

lasabb, nívósabb munkát várnak 
tőlünk.” 
Mint Zákányi Tamás elmondta, 
tavaly a fűnyírások számának 
jelentős növelésére kidolgozott egy 
tervet a Városgondnokság, de leg-
alább ugyanilyen fontos volt, hogy 
mintegy nyolcezer négyzetméteren 
építettek parkot 2017-ben. A két 
feladat egészen más, de ugyanúgy 
elvárásként fogalmazódik meg.
A szakmai napot a tapasztalatokra 
hegyezték ki: „Szinte minden település 
nagyon komoly fejlesztésekről számolt 
be, melyekhez kivétel nélkül tartozik 
nagyarányú parképítés is. Székesfe-
hérváron is erről tudtunk beszámolni, 
hiszen az előző évek átlagához képest 
is nagyot fejlődött idén a városunk.” – 
emelte ki Zákányi Tamás. 

Bíró Borbála, a Főkert kertészeti 
vezetője előadásában arra hívta fel 
a figyelmet, hogy a fenntartható-
ság a parkfelületek gondozásában 
rendkívül fontos, éppen ezért ők 
nagyon sok helyen ültetnek már 
„virágos rét” magkeveréket, ami 
csodálatosan pompázik egész 
évben. Hasonlóval Fehérváron is 
találkozhattunk idén a Petőfi park 
Palotai út felőli szélén és a Rákóczi 
úti körforgalomnál is. A fővárosban 
is egyre több helyen lehet találkoz-
ni ilyen beültetésekkel, és már saját 
magkeveréket is készítettek. Ebből 
Fehérvár is vásárolt, és már ősszel 
elültették a kertészek több helyen a 
városban a magokat, hogy csodá-
latos, virágos rétre emlékeztető 
szigetek nőjenek jövő tavasszal.
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Fehérváriak a határon

A bázisok kialakítása előtt a kaposvári és a hódmezővásárhelyi laktanyákból illetve a határhoz közeli kisebb településekről látták el a katonák a szolgálatot

A honvédelmi miniszterhelyettes a kerítéshez is ellátogatott, és jelentést kapott a jelenlegi 
állapotokról. Mint Vargha Tamás fogalmazott: úgy tűnik, a hideg ellenére sem csökken az 
illegális bevándorlók száma a határnál.

A határt védő kerítés mellett mutatja Varga Lajos főtörzsőrmester a rendszeresített felszerelé-
sét. A fehérvári katona huszonegyedik alkalommal teljesít szolgálatot a határon. Mint mondja, 
tavaly március óta sokat javult a helyzetük.

szabó Miklós bence

A hideg ellenére sem csökken az illegális be-
vándorlók száma a határnál – így nyilatkozott 
múlt csütörtökön Vargha Tamás Hercegszántón. 
A honvédelmi államtitkár a határon szolgálatot 
teljesítő fehérvári katonákat látogatta meg a 
hercegszántói konténervárosban. 

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN! 
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés

Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét.

Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• pályázatírást,
• műszaki ellenőrzést,
• energiatanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.

Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300/3010
• 30/494-5707

www.szepho.hu

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelését?
• szakmai tapasztalat, közel 70 éves múlttal;
• stabil, a lakosság érdekeit figyelembe vevő önkormányzati tulajdonosi háttér;
• kiegyensúlyozott pénzügyi környezet;
• ellenőrzött működés: rendszeres és eseti ellenőrzés minden tevékenységre;
• szigorú pénzügyi, számlaigazolási és szerződéskötési szabályozás;
• komplexitás – számos, a társasházak számára szükséges szakterület együtte-

sen megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül.

A hercegszántói a negyedik határ-
védelmi létesítmény, márciusban 
készült el. A mintegy százötven 
katona elhelyezésére alkalmas 
bázisnak köszönhetően a Ma-
gyar Honvédség hatékonyabban 
láthatja el a déli határ védelmét, 
kulturált körülmények között 

vehetnek részt az Ideiglenes Biz-
tonsági Határzárban. Ezen kívül 
Kelebián, Bácsalmáson és Mada-
rason épültek ilyen létesítmények. 
Az állomány elhelyezése négyfős 
lakókonténerekben történik. A 
pihenő- és szabadidő eltöltését, a 
családdal való kapcsolattartást a 

bázisokon biztosított wifis internet 
segíti. Emellett kondicionáló és 
szabadidős termek is a katonák 
rendelkezésére állnak.
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Itt a járvány!
Az influenzafigyelő szolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján a héten a megye 
területén 744 beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. Ez harminc százalékkal 
magasabb, mint az előző heti adat. A kormányhivatal közleményéből az is kiderül, hogy 
a területi megbetegedési adatok eltérő képet mutatnak. A százezer lakosra jutó megbe-
tegedési arány a megye területén az előző hat hétben fokozatos növekedést mutat, a 48. 
héten meghaladva a járványos küszöbértéket.

látrányi Viktória

Mindenkinek jár a figyelem!
Adventi szűrés az egészségügyben dolgozóknak

Szűrőnapra invitálták a kollégákat – az egészségügyi alapellátásban dolgozókat és családtag-
jaikat várták egészségnapra

Ismerős arcok, szakemberek, akikkel szám-
talan alkalommal találkozhatunk, amikor az 
egészségünk kerül a középpontba. Ők azok, 
akik az egészségügy szinte minden területén 
figyelnek ránk. Egy nap nekik is jár, amikor az ő 
egészségükkel foglalkoznak. A hétvégén ennek 
jegyében invitálták szűrőnapra az egészségügyi 
alapellátásban dolgozókat és családtagjaikat a 
Család- és Nővédelmi Központba.

Látrányi Anna, vagy ahogyan a 
mai napig sokan emlegetik: Anikó 
nővér – a nagyanyám – hosszú éve-
ken keresztül dolgozott nővérként, 
később pedig főnővérként Szé-
kesfehérváron. Emlékszem, hogy 
a környezetében mindenkire oda-
figyelt, nemcsak a családtagokra, 
de a szomszédokra, ismerősökre 
vagy a rendelésre érkezőkre. Kinek 
milyen a vérnyomása, milyen intő 
jelekkel kellene foglalkoznia. 
Mindenkinek az egészségére jutott 
idő, csak valahogy a saját magáéra 
nem. Nem szeretnék általánosíta-
ni, de nagyanyám esete talán nem 
egyedi. 
Ezért is jó, hogy volt egy nap, ami 
az egészségügyi dolgozókról szólt. 
A program az Egészségfejleszté-
si Terv keretében valósult meg. 
A szervezést és a lebonyolítást a 
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói 
Kamara és a Humán Szolgáltató 
Intézet közösen végezte. 
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Újraindult a háziorvosi rendelés Új helyen a neurológiai osztály

Derényi Gábor mostantól minden kedden és 
csütörtökön tíz és tizenegy óra között várja az 
Alsóvárosban élőket

Újabb mérföldkő a kórház életében: megvalósult a neurológiai osztály közel kétszázmilliós fejlesztése

schéda szilVia ráBa Henrietta

Újra van háziorvosi rendelés a Volán-telepen. A 
környéken élőknek ezentúl nem kell a maroshegyi 
rendelőbe járniuk.

Derényi Gábor belgyógyász főorvos 
mutatta meg a Volán-telepen már he-
tek óta működő háziorvosi rendelőt, 
reumatológiai szakrendelést és a hely-
színen működő labort Cser-Palkovics 
András polgármesternek és Mészáros 
Attilának, a városrész önkormányzati 
képviselőjének csütörtökön délelőtt. 
A lakosság régi igénye valósult meg, 
amit korábban egy lakossági fórumon 
fogalmaztak meg a környéken élők. 
„Bízom benne, hogy sokak örömére és 
nagy segítségére szolgál majd a rendelés, 
hiszen a téli időszakban már egyre nehe-
zebb az idősebbeknek eljutni a Batthyány 
utcai rendelőbe. A jövőben is segíteni 
fogunk, hogy tovább fejlődhessen ez az 
orvosi rendelő.” – mondta Mészáros 
Attila. 
A KNYKK a város életében jelen-
tős szerepet tölt be. Tóth István, a 
társaság vezérigazgató-helyettese 

Péntektől a kórház hotelépületében látják el a 
neurológiai osztály betegeit. Az osztály költözése 
a korábbi években megkezdett infrastrukturális 
fejlesztések záró lépéseként történhetett meg.

A Fejér Megyei Szent György Kórház 
neurológiai osztálya havonta száznyolc-
van-kétszáz beteget lát el, strokeköz-
pontként működik. A korábban megfo-
galmazott, szakmai alapokon nyugvó 
fejlesztési terv öt hónap alatt 187 millió 
forint állami támogatással és tízmillió 
forint kórházi forrásból valósult meg. 
Az agyi trombózis, az agyvérzés 
ellátásában fontos, hogy a különböző 
osztályok együttműködjenek. Eddig 
külön épületben kezelték a betegeket, 
de mostantól egy helyen, zárt épület-
ben, folyóson keresztül mozgathatók. 
A neurológiai osztály pácienseinek 
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így sokkal kényelmesebb és bizton-
ságosabb ellátást tudnak biztosítani. 
A fejlesztéssel a neurológiai osztály a 
sürgősségi, az intenzív osztály, a CT/
MR-diagnosztika és egyéb belgyógyá-
szati, sebészeti osztályok szomszédsá-
gába került. 
„A betegbiztonságot egyértelműen növelő 
fejlesztés volt. Nem egyszerűen egy új 
készüléket helyeztünk el egy osztályon, 
hanem komplex betegellátó struktúrát ala-
kítottunk ki.” – emelte ki Csernavölgyi 
István, a kórház főigazgatója.
Vargha Tamás országgyűlési képvise-
lő kiemelte: egyértelmű a törekvés, 
hogy egy épületen belül működjön a 
betegellátás, amire a Modern Városok 
Program fehérvári kórházfejlesztése 
is irányul. E program keretén belül 
hamarosan felépülő új belgyógyászati 
tömbbel lesz teljes a fehérvári kórház-
fejlesztés. 

hangsúlyozta: a társadalmi felelős-
ségvállalás szempontjából is fontos, 
hogy a vállalat ilyen módon is segítse 
a város életét. 
Cser-Palkovics András a bejárás 
során elmondta: a rendelő tervének 
megvalósítása is jó példa arra, hogy 
érdemes eljárni a lakossági fóru-
mokra, és ötleteket megfogalmazni 
a város vezetése számára, hiszen 
ilyen módon hasznos dolgok tudnak 
megvalósulni.

Ké
p:

 K
ör

tv
él

ye
s T

iv
ad

ar

„A fehérváriak láthatják, hogy 
mennyit tesznek értünk az egészség-
ügyben dolgozók, akiknek általában 
nincs idejük és energiájuk arra, 
hogy saját magukkal foglalkozzanak. 
Ezért is került sor erre a szűrőnapra, 
amit az egészségügyi alapellátásban 
dolgozók számára hirdettünk meg.” 
– nyilatkozta lapunknak Östör 
Annamária egészségügyi és sport-
tanácsnok. 

A szűrőnapra sokan érkeztek, így 
már a reggeli óráktól kezdve nagy 
volt a nyüzsgés az intézmény-
ben. „Büszkék vagyunk rá, hogy 
Székesfehérváron ilyen összefogás 
keretében vehetnek részt szűrőprog-
ramon az egészségügyi dolgozók és 
családtagjaik a Család- és Nővédelmi 
Központban. A családok egészsége, 
a megelőzés, a szűrés, a prevenció 
kiemelten fontos és támogatott 
célkitűzés.” – fogalmazott Vargha 
Tamás országgyűlési képviselő a 
szűrőnapon.
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Bobory Zoltán és Lukácsy József beszél-
getését december 15-én, pénteken 20 
óra 35 perckor láthatják felvételről a 
Fehérvár Televízióban.

szaBó Petra

Alakul a fehérvári balett!

A gravitáció is megszűnik tánc közben

A kemény mag

Önálló kortárs balett-társulat van alakulóban 
Fehérváron. A tárgyalások még zajlanak, a cél 
Fehérvár kulturális életének bővítése.

Egerházi Attila koreográfus veze-
tésével négy táncművész dolgozik 
azon, hogy megteremtse a kortárs 
balett alapjait a városban. Már 
több mint egy éve tárgyalják annak 
a lehetőségét, hogy intézményes 
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Megérkezett a HANYATtLÓ Disputa Lukácsy Józseffel

Daruval emelték a helyére csütörtökön Párkányi Raab Péter alkotását, a HANYATtLÓ című 
szobrot. A szobor a Csók István Képtárban hamarosan megnyíló kiállítás részeként érkezett 
Fehérvárra. „Bronzból és vasból készült a szobor, ami talán egy hajdani gyermekjátékot idéz 
meg. A HANYATtLÓ egy szokatlan helyzetben való ábrázolása a lónak és a lovasnak.” – nyilat-
kozta lapunknak az alkotó. Őszintén és felelősséggel a migrációról

Vakler lajos

Lukácsy József közíró, a Vörösmarty Társa-
ság alelnöke volt Bobory Zoltán vendége az 
Öreghegyi disputa beszélgetéssorozatban. 
A két kiváló irodalmi vénával megáldott, a 
közéletben járatos ember diskurzusának alapja 
ezúttal a világ társadalmi változásainak hatása 
volt a jelen magyar viszonyaira.

Bobory Zoltán hangsúlyos, a jelen-
ben kiemelten fontos kérdéseiben 
elsősorban azt firtatta, miként vál-
tozott a társadalmi berendezkedés 
a világban, milyen hatások érték a 
civilizációt az elmúlt évszázadok-
ban a különböző kultúrkörökben, 
a társadalmi változások hogyan 
befolyásolták az amerikai, dél-ame-
rikai, közel-keleti, ázsiai és európai 
gazdasági és politikai viszonyokat, 

s mindezek milyen hatással voltak 
hazánkra. 
Lukácsy József a tőle megszokott 
határozott érvrendszer mentén 
górcső alá vette mindazon lép-
csőket, melyek mentén a hábo-
rús övezetekben élő emberek 
megpróbáltatásaihoz hasonlító 
helyzetek alakulhattak ki a bé-
keövezetekben is, köszönhetően 
a globalizáció káros hatásainak. 
A diskurzus megoldásokat nem 
adhatott, viszont segített a hall-
gatóknak abban, hogy tisztábban 
láthassanak a fenyegető migráci-
ós kérdésben.
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formában működő, önálló balett- 
társulata, balettszínháza legyen 
Székesfehérvárnak, valamint egy 
koreográfus műhely létrehozását is 
tervezik. 
„Amit én csinálok, az tulajdonképpen 
színházcsinálás tánccal, mozdulat-
tal, mozgással. A színházon van a 
hangsúly, így a neve is, amennyiben 
megalakul, Székesfehérvári Balett-
színház lesz, mert nem szeretném 
műfaji kategóriákba besorolni, és 

nincsenek is igazán műfaji határai. 
Mint alkotónak, van egy stílusjegyem, 
ami rám jellemző, ami egy klasszikus 
balettra épülő kortárs technikákon át 
megjelenő formanyelvvel rendelkezik, 
de számomra nem a formanyelv a 
legfontosabb, hanem az a tartalom, 
az az idea, amit kifejezésre szeretnék 
juttatni.” – mondta Egerházi Attila. 
A próbán bemutatták a Bla, bla, 
bla című darabot is, mely Székes-
fehérváron íródott, és a városba 
készült. A próbára a polgármester 

is ellátogatott. Cser-Palkovics 
András szerint a balettszínház lét-
rehozása jó lehetőség lehet a város 
kulturális fejlődése érdekében: 
„Tárgyalunk az állammal, meglátjuk, 
mire jutunk, de ez mindenképpen egy 
olyan irány, amit érdemes a város-
nak követnie. Fehérváron sikerült 
létrehozni az ország egyik legerősebb 
színházi társulatát, két éven belül 
minősített zenekara lehet a városnak, 
ezeknek pedig jó kiegészítője lehet a 
professzionális tánccsoport.”
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Áron Nagy Lajos emlékezete

Székelyfonó a színházban Boross Csilla és barátai

Áron Nagy Lajos, a múlt század meghatározó székesfehérvári festőművésze emlékét hűen őrzi a 
nevét viselő művészetbarát kör

Boross Csilla és Kálmándy Mihály egy hullámhosszon

Vakler lajos

Vakler lajos

ráBa Henrietta

Kiállítással és filmvetítéssel emlékezett név-
adójára az Áron Nagy Lajos Művészetbarát Kör a 
Vörösmarty Társaság dísztermében.

A rendezvényen Izinger Katalin 
művészettörténész idézte meg a 
korszakos festő alkotói időszakát, 
azokat az évtizedeket, melyek alatt 
tisztelet és megbecsülés övezte. 
Előadásában kiemelte, hogy Áron 
Nagy Lajos festményein és grafiká-
in a táj szépségeit, egyedi jellegét 
adta vissza, erőteljes és mégis 

A Farkas Ferenc hangversenybérlet-sorozat 
keretében megrendezett operagálán az Alba 
Regia Szimfonikus Zenekar kísérte Medveczky 
Ádám Kossuth-díjas karmester vezényletével 
a Primavera Kórus, az Alba Regia és az Ars 
Musica Vegyeskar, Boross Csilla és barátai, 
Selley Etelka és Kálmándy Mihály közremű-
ködésével a zeneirodalom klasszikusainak 
műveit.

Boross Csilla a világ valamennyi 
operaszínpadán otthon van, így aztán 
a Vörösmarty Színházba tulajdonkép-
pen hazajött, hiszen a székesfehérvári 
hölgy itt tanulta meg azokat az alapo-
kat, melyek ma is elkísérik.
Lengyel Viktorné Klári néni volt a 
zongoratanárom, a zenei anyám, 
aki kisgyermek korom óta nevelt, 
és nemcsak zenészként, hanem 
emberként is. Bizonyosan más lett 
volna az életem, ha nem egy ilyen 
karakteres, csodálatos, szerető, de 
nagyon szigorú ember vesz kezébe. 
Bányai Erzsébet, az énektanárom 
pedig először talán tudatlanul, de 
valósággal belelökött engem a zene 
világába, mondván, talán lehet 
belőlem valami.
Rövid időn belül harmadszor koncer-
tezik Székesfehérváron. A mostani 
találkozásunk abból a szempontból 
még inkább különleges, hogy elhozta a 
barátait is.

December 16-án a Székelyfonó daljátékkal ér 
véget a Kodály-emlékév. A zeneszerző egyik leg-
nagyobb műve a Vörösmarty Színházban koncert 
formájában, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar 
és a Kodály Kórus közreműködésével szólal meg.

A Kodály-emlékév még március 
6-án, a zeneszerző halálának ötvene-
dik, születésének százharmincötö-
dik évfordulóján indult el Székes-
fehérváron. A programsorozatban 
kiállítás, hangverseny, vetélkedő, 
színházi előadás is helyet kapott. 
Brájer Éva alpolgármester szerint 
hihetetlen összefogás mutatkozott 
meg ebben az évben. Mindenki meg-
mozdult, aki Székesfehérváron a ze-
nei életben tevékenykedik. A Kodály 
Zoltán Általános Iskola, gimnázium 
és alapfokú művészeti iskola diákjai 
például a Háry János daljátékban 
szerepeltek, ezzel a művel eljutot-
tak Galántára, a zeneszerző iskolás 
éveinek színhelyére is. 
Kneifel Imre, az iskola igazgatója 
szerint Kodály szellemisége, üzenete 
eljutott a közönséghez.
Az emlékév lezárására december 16-
án a Vörösmarty Színházban kerül 
sor Kodály Zoltán Székelyfonó című 
művével. Mivel a nagyzenekari mű 
megszólaltatásában résztvevő Alba 
Regia Szimfonikus Zenekar nem 
fér el a művészárokban, koncert 
formájában láthatja és hallhatja a 
közönség a daljátékot.

finom ecsetvonásaival megformál-
va érzéseit: „Beszélgetéseim során a 
székesfehérvári emberek elmondták, 
hogy egy nagy tudású, szeretetreméltó 
személyiséget ismertek meg a mű-
vészben, aki nemcsak alkotóként, de 
művészetszervező emberként is sokat 
adott a közösségnek. Köszönet illeti 
az Áron Nagy Lajos Művészetbarát 
Kört, hogy ezt a hagyatékot őrzi és 
gondozza. A mostani tárlat – A rajztól 
a festményekig – ahogy a címben 
megjelöli, betekintést enged az alkotó 
ember páratlan életútjába.”

Kálmándy Mihály állandó 
partnerem a színpadon. Olyan 
vendéget szerettem volna hozni, 
akivel kivételesen jó a nexusom. 
Selley Etelka pedig rendkívüli 
tehetség. Fontos megmutatni a 
fiatalokat!

Egy emberről még beszélnünk kell. Med-
veczky Ádám és az ön kapcsolata legendás.
Ádámnál debütáltam az opera-
házban, s azóta is követi és segíti 
a pályámat. Székesfehérvár egy 
közös metszéspont számunkra az 
elmúlt néhány évben.
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk
BoBory zoltán

saitos lajos

bencze andrás

„Megváltó” született
Védője áldott világából, békéből, 
csendből,
súlytalan test-melegségből érkezett. 
Véres-nyálkásan.

A fény elvakította, istentől elha-
gyottan sírt.  Szájában
remegett piciny nyelve, parányi 
keze ökölbe szorult.

Aztán ismeretlen, ormótlan kezek 
fölemelték,
megtudta, mi az a fájdalom,  s mi 
majd halálig félni.

Tisztára mosták, és idegen fehér-
ségbe öltöztették.
Úgy vitték hideg, súlyos fényben 
édesanyjához.

Meghallotta szíve verését, érezte 
teste melegét, illatát,
s mikor melléhez emelte, mintha a 
korábbi  istene

szállt volna le. Anyja szemében 
felragyogtak a csillagok,
ujja begyén át érezte, amit mind a 
földi boldogok:
 
Anya vagyok, istenem! Megszüle-
tett a Megváltó,

az én megváltóm… Ámen!

Mit tudhatott
Őszutó volt hideg télelő
a régi piacon forgolódtam
váratlanul egy cigányasszony 
szólított meg pénzt kért
forralt borra megveszi az Isten
hidege – panaszkodott: s mert
adakozó kedvemben voltam
(mint megannyiszor) némi
aprót nyújtottam át neki
mire ő megragadta kezemet
tenyeremre s rám nézve
kéretlenül csak annyit mondott:
ötven éves korára csinál karriert
de hetven lesz mire elismerik…
Ó Istenem! Mit is tudhatott meg 
hirtelen rólam az a töpörödött
öregasszony aki még az első ötven
évem első felén is „innen” voltam
s látta milyen gyötrelmes/álmatlan
éjszakák várnak még rám 
– írásara készülvén – de ott
abban a pillanatban az alkalmi
jósnő maga is megdolgozott
keresményéért… 

Ősz van
Szelíden hullanak a napok.
S az angyalok söpörnek, söpörnek
Isten tenyerén.

Jézus,
nézz mégis e lomha avarra,
S ne hagyd tarra peregni, peregni,
Amit ültetél. 

Aznap reggel még a szokottnál is nehezebben ébred-
tem. Hasogatott a fejem, és vörös árnyékot láttam a 
szemem körül, amikor belenéztem a tükörbe. Több 
mint tizenöt percig kerestem a kulcscsomómat, pedig 
mindig is úgy véltem, hogy a kulcsoknál soha nem 
teremtett zajosabb és súlyosabb jószágokat az Úr.
Végül nehézkesen belebújtam a kabátomba, és köz-
ben egyre csak azt kántáltam, hogy nem, idén nem 
lesz tél, és nem lesz hideg, mostantól csak nyár lesz, 
limonádé az erkélyen és lila ibolyák a virágosládám-
ban. 
Ez a technika eddig mindig segített kissé: képzele-
tem meleg burka kívül tartotta a nedves novembert, 
ha kiléptem a lakás ajtaján. Ma azonban nem így 
történt. 
Tejfehér köd fogadott az utcán, meg szorosan az 
esernyőjük alá bújó emberek, akik nem néztek rám. 
Még Lotti, a kutyám is türelmetlenebbnek tűnt az át-
lagosnál, rángatta a méregzöld pórázt, hogy menjünk 
már. Apró, fehér bolyhos kis lénynek láttam akkor, 
csak a fekete gomb orrát lehetett pontosan kivenni 
a ködben. Hirtelen nagy hálát éreztem a fonott zöld 
pórázért, amit a kezemben tartottam. Kötelék, ami 
összekötött egy másik élőlénnyel.
Tettem néhány bizonytalan lépést a szitáló esőben; a 
csúszós betonon nem éreztem biztonságban magam, 
mintha bármelyik pillanatban elvágódhatnék. Úgy 
tűnt, varjak között sétálok; fekete kabátos emberek, 
ázott, elégedetlen madarak vettek körül, mind felbor-
zolta a vizes tollait. Épp elhatároztam, hogy vissza-
fordulok, és magamra zárom ajtót: menjen munkába, 
akinek három anyja van!, - amikor megláttam őt.
Magasabbnak tetszett, mint a többi ember, és 
igaz, ő is fekete kabátot öltött, de nem emlékezte-
tett senkire, akivel valaha is találkoztam. A kabát 

nyílásán habos fehér blúz buggyant ki; egyre csak 
arra gondoltam, hogy nem ázik át? Cilindert viselt, 
és sötét szoknyát. Körülkémleltem: hogy hogy senki 
más nem néz rá? De a varjak csak meneteltek; szeme 
se rebbent egynek se.
Hölgyem kezdett eltűnni szem elől: gondolkodás 
nélkül meglódultam, és követtem. Egyszeriben egy-
általán nem zavart a gomolygó köd; ki tudtam venni 
burgundi vörös haját, amit hátul bonyolult kontyba 
fésült, és mikor végre sikerült mellé lépnem felsejlett 
a három karcsú dobermann, amiket vezetett. Kicsit 
furcsának éreztem, hogy Lotti rájuk se bagózik: de 
túl izgatott voltam ahhoz, hogy tisztán gondolkodjak. 
A vörös hölgy eltűnt egy pillanatra, eltakarta egy 
piros telefonfülke. Még ha a fülkében virágok lettek 
volna…. talán akkor nem zavar annyira a dolog. De 
semmi ilyesmi: csak egy átlagos fülke. Pislogás: 
aztán – egyedüllét. Az idős nőnek, aki a fülke mögül 
kisétált, színtelen volt a szeme, akár az esőcseppek. 
Megálltam egy percre. Persze máskor is előfor-
dult már hasonló. Egyszer egy erdei kiránduláson 
találkoztam Papagenoval: igaz, nem szólt hozzám, 
de farkasszemet nézhettem az egyik aranyszemű 
madarával, mielőtt mindketten köddé váltak. Egy 
másik alkalommal egy éjszakai mulatóban ültem 
néhány baráttal, s a szomszéd asztalnál Desdemo-
na beszélgetett. Csakhogy azt hittem, az én vörös 
hölgyem más volt: azt hittem, valóságos, nem csupán 
egy kóbor lélek, aki unja a saját világát. 
Megráztam magam: biztos csak a hideg, meg az eső. 
Hirtelen megéreztem, hogy a kulcscsomóm lehúzza 
a zsebemet. Benyúltam: volt ott egy szivarcsonk, 
amit még épp meg lehetett gyújtani. A gyufa lobbanó 
lángjánál mintha egy árnyékot láttam volna: aztán az 
is elhamvadt, mint a nyár emlékei. 

Advent idején az erdélyi városok árvábbak, mint máskor. Te ezt még nem érted, kisfiam – mondta nagya-
nyám. Nincs min csodálkozni, hiszen az elszakítottság és megtiportatás csaknem száz éve tart. 
Az említett városok sorába tartozik Partium valamikori ékes és takaros városa, Szatmárnémeti. Úgy a re-
formkor közepe táján Ferenc tekintetes úr, mint Szatmár vármegye követe a szatmári adózó nép állapotáról 
nagysikerű szónoklatot tartott a pozsonyi parlamentben. Lehet, hogy napjaink erdélyi és partiumi népeinek 
„nyomoráról” kellene egy ilyen szónoklatot prezentálni. De ki legyen a szónok, és mit szólnának ehhez a 
bukaresti parlamentben?
Érkezhetünk a szilágysági dombvidék vagy a Nyírség irányából a városba, pillanatok alatt a főterén találjuk 
magunkat. Ahol a ma már gyönyörű virágágyásokkal díszített parkot a történelmi időkből itt maradt épüle-
tek veszik körül. Ilyen Szatmár védjegye, a Pannónia Szálló, a magyar szecesszió építészeti remeke majolika-
díszítésű homlokzatával. Vagy a Vécsey-ház, melyet mai formája szerint 1842-ben kezdtek építeni. Itt írták 
alá 1711 áprilisában az elbukott Rákóczi-szabadságharcot lezáró szatmári békét. Na és egy pillanatra meg 
kell állnunk a főtér és a Színház utca sarkán, a mindenkori találkahelynél, a „villanyóránál! Az impozáns, 
klasszicista külsejű székesegyházban ma már kevés embert láthatunk. Többnyire időseket, főleg asszonyo-
kat. Tekintetük a semmibe vész, kezükben zsebkendő. Szomszédos vagy távoli országokban élő gyermeke-
ikre, unokáikra gondolnak. És mindig várják őket, hátha most karácsonykor hazajönnek. Talán akkor nem 
csak életük puszta elmúlásának monotóniáját kell elszenvedniük, hanem szeretteikkel együtt várhatják az 
Ünnepet.
A nyolcvanas évek Romániájában a „fasiszta kommunizmus” egyik különös válfaja ülte torát. Naponta mi-
nimum tizenkét órán át szüneteltették a fűtést és a melegvíz-szolgáltatást. Az alapvető élelmiszereket jegyre 
adták, ha jutott, közlekedésre havi tíz liter benzint, miközben a tömegközlekedés alig volt igénybe vehető. 
A sokoldalúan fejlett szocialista alapellátás hasonló volt Szatmár 17-es Micro panelnegyedében is. Itt lakott 
egyik kedves kolléganőnk, két gyermekével és férjével. Négyéves volt a kisfiú, mikor karácsony előestéjén a 
konyhában, takaróba csavarva megkérdezte: „Édesapa, mikor költözünk már el egy másik országba?”
És elköltöztek Németországba. Majd Amerikába. Ritkán látogatnak haza. Csodaszámba menne, ha a gyere-
kek még beszélnének magyarul. 

A vörös hölgy

Karácsony Szatmáron

szűts diana

lukácsy józseF                                         

Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István
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Főszereplők:
Hamupipőke, Anika: MURI ENIKŐ / BÉKEFI VIKTÓRIA / ZSITVA RÉKA / LAURINYECZ RÉKA

Tündérkeresztanya: KOÓS RÉKA / FÉSÜS NELLY / KÖLLŐ BABETT
Albert herceg: SZABÓ MÁTÉ / GYÖRGY RÓZSA SÁNDOR / GULYÁS HERMAN

Lajos főherceg: GERDESITS FERENC / MIKÓ ISTVÁN
Mostoha testvérek: TATÁR BIANKA / PÁNICS LILLA / VAJAI FLÓRA / RÁCZ ZSUZSANNA / RIGLER RENÁTA

Mostoha: HOLMAN ENIKŐ
Zenei miniszter: TORMA ZSOLT

A mesehősök, koboldok, boszorkányok, 
udvarhölgyek és katonák szerepében 

az ExperiDance Tánckarának táncművészei.
A szereplőváltoztatás jogát fenntartjuk!

Koreográfus: Román Sándor
Zeneszerző: Gömöry Zsolt

Szövegkönyv: Pozsgai Zsolt
Producer: Vona Tibor

Rendező: Pozsgai Zsolt – Román Sándor

 

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

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

Látogatható kiállítások Fehérvár Hangja és görög táncház
Programok december 7-től 17-ig

szaBó Petra

December 7.
Rendhagyó történelemóra
18 óra, Városháza Díszterme
Bereczki András történész, egyetemi 
docens előadása a százéves Finn 
Köztársaság legfontosabb sorsfor-
dulóit, gazdasági, társadalmi és kul-
turális folyamatait mutatja be, sok 
képpel illusztrálva. Arra a kérdésre 
keresi a választ, hogyan válhatott 
Finnország egy viszonylag periféri-
kus, kis agrárállamból – a geopoli-
tikai nehézségek ellenére − a világ 
egyik legfejlettebb jóléti államává.

December 8.
Balogh Lizi és Balogh Lajos fotóki-
állítása
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyv-
tár Budai úti Tagkönyvtára
A kiállítást megnyitja Pék Eszter 
Anna festőművész. A tárlat január 
6-ig látogatható a könyvtár nyitva-
tartási idejében.

XVII. Nemzetközi Magyar Fotómű-
vészeti Kiállítás
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Az eseményt Szabó Márta, a Ma-

gyar Fotóművészek Világszövetsége 
alelnöke nyitja meg. A tárlat január 
21-ig látogatható.

Salsa Jam Mikulásparty
22 óra, Művészetek Háza
A Salsa Jam táncklubhoz ellátogat 
a salsa Mikulás! A résztvevőknek 
ajándék jár.

December 9.
Mikulás motoros felvonulás
9 óra, Praktiker-parkoló
Lesz stunt show, élelmiszergyűjtés 
a rászorulók részére, ezt követi a 
hagyományos motoros felvonulás.

Karácsonyi készülődés
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyv-
tár Széna téri Tagkönyvtára
Apró díszek készítése karácsonyra.

Fenyőlegenda
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyv-
tár Gyermekrészlege
Papírszínház és kézműves foglal-
kozás.

Mikulásváró kézműveskedés
14 óra, Székesfehérvári Egyházme-
gyei Múzeum

Az érdeklődők karácsonyi díszeket 
készíthetnek, melyeket a Szent 
Kristóf Háznak adományoznak. A 
foglalkozás ingyenes.

Kisvakond és a hóember
17 óra, Civilközpont
A Holle Anyó gyerekszínház elő- 
adása.

Fehérvár Hangja – döntő
18 óra, Vörösmarty Színház
A döntő ezúttal is látványos szín-
padi show lesz, és a tizenkét fős 
mezőny mellett Takács Nikolas és 
az előző verseny győztese, Zabos 
Regina is színpadra lép.

Alba Fehérvár–Sopron KC
18 óra, Alba Regia Sportcsarnok

Vox Mirabilis Hangversenybérlet
19 óra, Jézus szíve templom
Georgius Zrunek Betlehemes misé-
je csendül fel.

Cloud 9+-koncert
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Taverna görög táncház
20 óra, A Szabadművelődés Háza

Őszi színek – téli fények
Aranybulla Könyvtár Alapítvány olvasóterme
A Székesfehérvári Fotóklub kiállítása. Megte-
kinthető december 15-ig.

Téli tárlat
Pelikán Galéria
A Székesfehérvári Művészek Társasága csopor-
tos kiállítása. Megtekinthető december 22-ig.

Kőhidak és vasalóházak
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Fotókiállítás. Megtekinthető december 23-ig.

Szép jelen, szép csillag, szép napunk támadt
Művészetek Háza
Közép-dunántúli népi kézműves kiállítás. 
Megtekinthető december 31-ig.

Tamaskovics György kiállítása
Feketehegy-szárazréti Közösségi Központ
Megtekinthető január 6-ig.

A Kisfaludi Művészkör éves kiállítása
Kisfaludi Közösségi Ház
Megtekinthető január 7-ig.

Kőhíd – Kádár Béla (1877–1956) festőművész 
kiállítása
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Megtekinthető január 14-ig.

Textiljáték-kiállítás
Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekrészlege
Az öt kiállító egy-egy meséhez, verseskötethez 
készített babákat, bábokat (marionett és kesz-
tyűbáb). Megtekinthető december 15-ig.

Bálint Ágnes-emlékkiállítás
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
Megtekinthető december 15-ig.

Színinger
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Oláh Gergely Máté fotókiállítása. Megtekinthe-
tő január 14-ig.
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15.00–19.00 Angyali tárgyak készítése a Terembura 
 Egyesülettel; társasjátéksarok;  17.00   
 Hangszersimogató Franczia Danival  
 Hiemer-ház, Gesztenyés udvar
17.35 MusiColore Énekegyüttes 
 adventi műsora – Adventi színpad
18.00 Takács Nikolas műsora – Adventi színpad
19.00 DSB Swing Karácsony – Zichy színpad
Sötétedéstől  Ünnepi fényfestés a MéhKasAula   
 Egyesülettel 
 Városháza díszudvara és a zeneiskola fala

5.00–19.00 Karácsonyfadíszek készítése nemezből a 
 Terembura Egyesülettel; társasjátéksarok; 
 16.00 Mesekesztyű foglalkozás a 
 legkisebbeknek – Hiemer-ház, Gesztenyés udvar
17.35 Hamvasi Mercédesz adventi műsora 
 Adventi színpad
18.00 Nyári Aliz és Nyári Edit adventi műsora
 Adventi színpad
19.00 Harmonia Garden koncertje – Zichy színpad
Sötétedéstől Ünnepi fényfestés a MéhKasAula Egyesülettel 
 Városháza díszudvara és a zeneiskola fala

15.00–19.00 Gömbdíszek és füzérek készítése a 
 Terembura Egyesülettel; társasjáték-
 sarok; 16.00 Adventi bázis foglalkozás 
 Kamarás Emesével 
 Hiemer-ház, Gesztenyés udvar
17.35 Bakony Népzenei Együttes koncertje  
 Adventi Színpad
18.00 A második adventi gyertyát 
 Vargha Tamás országgyűlési képviselő és   
 Drahos Béla fuvolaművész, Fehérvár   
 díszpolgára gyújtja meg – Adventi színpad
18.05 FiveLive Acapella műsora – Adventi színpad
19.00 Pankastic! koncert – Zichy színpad
Sötétedéstől  Ünnepi fényfestés a MéhKasAula   
 Egyesülettel 
 Városháza díszudvara és a zeneiskola fala

15.00–19.00 Karácsonyi fénybefőttek készítése a 
 Terembura Egyesülettel, társasjátéksarok; 
 16.00 Sosemvolt mesék
 18.00 Egy kupac ku� i – diavetítés 
 Hiemer-ház, Gesztenyés udvar
17.35 Mits Marci és Horváth Dávid adventi koncertje 
 Adventi színpad
18.00 A harmadik adventi gyertyát Mészáros 
 Attila alpolgármester és Ocskay Gábor, 
 Fehérvár díszpolgára  gyújtja meg 
 Adventi színpad
18.05 Kávészünet zenekar koncertje
 Adventi színpad
19.00 Hang-Szín-Tér és Kodolányi: diákkoncertek 
 Zichy színpad
Sötétedéstől Ünnepi fényfestés a MéhKasAula Egyesülettel 
 Városháza díszudvara és a zeneiskola fala

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!

15.00–19.00 Angyali tárgyak készítése a Terembura 5.00–19.00 Karácsonyfadíszek készítése nemezből a 

15.00–19.00 Karácsonyi fénybefőttek készítése a 15.00–19.00 Gömbdíszek és füzérek készítése a 

DECEMBER 9., SZOMBAT
DECEMBER 16., SZOMBAT

DECEMBER 17., VASÁRNAPDECEMBER 10., VASÁRNAP

fehérvári

advent
2017

Bővebb programokért, a gyermekműsorok 
bemutatóinak időpontjaiért keressék honlapunkat 

vagy kiadványainkat!
www.fehervariprogram.hu

www.szekesfehervar.hu

DECEMBER 1-23. KÖZÖTT MINDENNAP
17.00-21.00  Játékos hópelyhek - Interaktív vetítés kicsiknek és nagyoknak 
 Igéző
17.30  Meglepetés minden napra: élő adventi naptár 
 Városháza ablakai

A Barátság mozi műsoraGábor Ferenc tanít táncokat az 
érdeklődőknek. Az estre a belépés 
díjtalan.

December 10.
A kobold karácsonyi titka
11 óra, Igéző
A Szabad Színház előadása.

Cselédek
19 óra, A Szabadművelődés Háza
A Prospero Színkör előadása.

December 11.
Patikusinas szakkör
16 óra, Fekete Sas Patikamúzeum
Pezsgőfürdőbombát, miniszappant, 
ajakápolót, fürdőhabot készíthet-
nek az érdeklődők. Mindezt termé-
szetes anyagokból.

Anya-lízis, avagy szövegelés a 
szülőségről
18 óra, Igéző
Színházi felolvasóest Kocsis Noémi 
szövegeiből Varga Gabriella előadá-
sában, nem csak szülőknek!

Beszélgetés Révész Lajossal
18 óra, Királykút Emlékház
A baptista lelkésszel Bakonyi István 
beszélget. 

December 12.
Alba Fehérvár–Kaposvári KK
18.30, Alba Regia Sportcsarnok

December 13.
Múzeumi Adventi Napok
18 óra, Szent István Király Múzeum 

Országzászló téri épülete
Tóth Eszter várja a családokat 
egy boszorkányos foglalkozás-
ra, közös ajándékkészítésre. A 
foglalkozás során megelevened-
nek a Luca-naphoz és az ad-
venti ünnepkörhöz kapcsolódó 
szokások.

December 14.
Beszélgetés Térey Jánossal
18 óra, Fejér Megyei Levéltár
Moderátor: Czinki Ferenc.

Karácsony János – James (LGT) 
szerzői est
19 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Karácsony János, a legendás 
gitáros-dalszerző szólólemezei 
mellett LGT- és Generál-dalokkal 
is készül.

December 15.
Karácsonyi ünnepi műsor Kisfalu-
don
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Fellép a Vox Mirabilis Kamarakó-
rus.

Arany János: Toldi – Somos Ákos 
színpadi előadása
19 óra, Igéző
Arany elbeszélő költeményének 
(majdnem) teljes szövege, színpadi 
játékkal elmondva, Szabó Dani 
cimbalomkíséretével.

Blahalouisiana. Vendég: The Blue-
bay Foxes.
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

December 16.
Advent a Rác utcában
9 óra, Mesterségek Háza
Délelőtti program: mézes-
kalács, adventi/karácsonyi 
ajtódíszek, karácsonyfadíszek 
készítése. Délutáni program: 
szalagszövés, betlehemi dió-
bölcső készítése. A program 
december 17-én is várja az 
érdeklődőket.

Krealba vásár
9 óra, Menta cafe&lounge
Egyedi, különleges ajándékok 
bazára.

Csi GABI ga versfelolvasóest
18 óra, Zserbó Kávéház és 
Cukrászda
A verseket felolvassa Varga Gab-
riella színésznő, néhányat dalban 
mond el Horváth Irma, és hogy 
szabályosan legyünk szabálytala-
nok, az egészet összefogja Kocsis 
Noémi.

Alba Fehérvár–JP Auto-JKSE
18 óra, Alba Regia Sportcsar-
nok

December 17.
Pettson karácsonya
11 óra, Igéző
A Szabad Színház előadása

Schoblocher Barbara & Jancsó 
Gábor koncertje
16 óra, Városi Képtár–Deák-gyűj-
temény

A Viszkis
December 8. 20 óra, december 12. 18 óra
Magyar akciófilm.

Aurora Borealis – Északi fény
December 8. 18 óra, december 11. 20 óra
Magyar dráma.

Coco
December 9. és 16. 16 óra
Amerikai családi animációs film.

Budapest Noir
December 9. 18 óra, december 14. 20 óra
Magyar krimi-dráma.

Viktória királynő és Abdul
December 9. 20 óra, december 14. 18 óra
Feliratos angol-amerikai életrajzi dráma.

Borg/McEnroe
December 11. 18 óra, december 15. 20 óra
Svéd-dán-finn dráma.

Gyilkosság az Orient Expresszen
December 12. 20 óra, december 15. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai krimi.

Csajos est
December 13. 18 óra
Folytatódik a Csajos estek sorozata a 
Barátság moziban: a filmvetítéssel egy-
bekötött rendezvény ezúttal érzékenyí-
tő est lesz. Meghívott vendég Lengyel 
Zsófi parakerékpáros. A beszélgetés 
után a Vakrandim az élettel című 
német életrajzi fimet vetítik a moziban. 
Az est egy különleges témát jár körbe, 
a teljes életet látás nélkül.



A Vörösmarty Rádió műsora december 9-től 15-ig
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00.05 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06.00 Félóránként friss hírek, 
időjárás és közlekedési 
információ.

06.10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

08.10 Sport
08.40 A nap témája
10.10 Tízórai vendég: Egey 

Tímea és Fischer Imre 
pszichológusok

11.10 Műsorvezető: 
Németh Gábor 

11.10 Délelőtti körkép
12.00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Palkó 
Zsuzsanna

12.20 Ebédidő – gasztronómiai 
műsor

13.10 Nevelés és oktatás
14.10 Utazási magazinműsor
15.10 Mozogjunk
16.00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
16.10 Illemtan óra 
17.10 Esti műsorajánló
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

18.10 Könyvespolc – irodalmi 
magazinműsor

19.10 Áldás, békesség! – 
református magazinműsor

20.10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Elérhetőségek: Telefon: Stúdió 22 311 511, Szerkesztőség: 22 516 111. SMS és Viber: 30 300 8000, facebook.com/vorosmartyradio. 
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00.05 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

08.10 Műsorvezető: 
Palkó Zsuzsanna. 
Hírszerkesztő: Bóna Éva

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

09.10 Coach – Mindennapjaink 
tökéletesítése – Garai Orsi

10.10 Balansz – A segítés, 
mint szakma – Makói-
Tóth Annamária

11.10 Gasztrotéka – Emésztési 
problémák? Igyon 
vizet! – Antal Vali és 
Hatvani Galina

12.10 Leányálom – 
Ceremóniafilm 
– Tósoki Attila 

  Hogyan dolgozik egy 
női szabó? - Jenka

13.00 Műsorvezető: 
Gemeiner Lajos

 Témák: aktualitások, 
érdekességek

14.10 Ép testben jól élek. 
Vendég: Pletser Ádám

17.10 Filmkocka 
18.10 Sport. Szerkesztők: 

Somos Zoltán és 
Kaiser Tamás

19:10   A lélek iskolája – Tornyai 
Gábor előadás sorozata

20.10 Koktél – színes 
beszélgetések. 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás Németh 
Gábor műsoraiból

00.05 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

08.00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08.10 Műsorvezető: Sasvári 
Csilla. Hírszerkesztő: 
Bóna Éva

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

09.10 Természetesen 
egészségesen - életmód 
magazin. Vendég: 
Supliczné Tóth Mária 

10.10 Gazdit keresünk az 
HEROSZ Menhely 
lakóinak. Vendég: 
Krepsz Gyöngyi

11:10    Múzeum történet – 
Nádorfy Gabriella

12.10 Weare NATO – dr. 
Görög István

12.20 Velencei programok 
– Koszti András

13.10 Műsorvezető: 
Cseke András

 Érdekességek, 
aktualitások

14:10 A Tóth Gyögy Emlékérem 
idei díjazottja Vendég: 
Tácziné Bartos Barbara, 
a V.M.K. Mészöly Géza 
utcai Tagkönyvtárának 
megb. vezetője

15.10  Örökös Boldog Iskola 
lett a Kossuth Lajos 
Általános Iskola Vendég: 
Strasszerné Farkas 
Márta igazgató

16:10 Rebi és Dodó – a világ 
tinédzser szemmel

17:10    Fehérvári beszélgetések 
– Látrányi Viktória 
műsora. Vendég: Dr. 
Hagymásy László

18.10 Tartson Mits Mártonnal!
20.05 Koktél – színes 

beszélgetések. 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

2017. 12. 9. szOMBat

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Németh Gábor

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások,a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk

08:10 Közélet és a nap témája
09:10 Autófittnesz. Vendég: 

Polgár Tibor
10:10 Tízórai
11:15 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: 
Schéda Zoltán

12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12:20 Ebédidő: gasztronómiai 
műsor 

13:10 Munkaügy. Vendég: 
Pajtók-Vizsolyi Júlia

15.10  Művésztársalgó – Isten 
pénze bemutató a 
Vörösmarty Színházban 
Vendég: Hargitai 
Iván rendező

16:10  Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

16:10 Divatműsor. Vendég: 
Kernya Mariann

17:10 A Koktél magazinműsor 
ajánlója

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

18:10 A bor szerintünk. 
Vendég: Fáncsi Viktória

19:10   Vadász, horgász magazin
20:00 Hírek 
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

00:05 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06.10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Palkó Zsuzsanna 

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk

08.10 Sport
09.10 Gábor Atya 
10.10 Tízórai
11.15 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

12.00 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

12.20 Ebédidő: gasztronómiai 
műsor

13.10 Vakolat – építkezők 
magazinja. Vendég: 
Puska József

14.10 Ingatlanmagazin. 
Vendég: Bedő Gyula

15.10 Kézműves magazin
16.00 Műsorvezető: 

Németh Gábor
16.10 Vörösmarty kocka – 

informatikai műsor
17.10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

18.10 Diákkedd
19.10 Apaklub
20.00 Koktél – színes 

beszélgetések 
MitsMátonnal és 
Gemeiner Lajossal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Németh Gábor

08:10 Sport
09:10 A nap témája
11:00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Palkó 
Zsuzsanna

12:20 Ebédidő – gasztronómiai 
műsor

13:10 Környezetbarát – 
magazinműsor

14:10 Itt élünk – magazinműsor
15:10 Motorsport
16:00 Műsorvezető: Heiter 

Dávid Tamás
16:10  Agenda – Kormányhivatali 

műsoróra 
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

18:10  Portré
19:10  Bakelit Zsiráffal 
20:10 Nyitány – klasszikus 

zenei magazin. Vendég: 
Zemlényi Katica

21:10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

00.05 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06.00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06.10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

08.10 Sport
08:40  Jogi percek. Vendég: 

Dr. Stein Barnabás
09.40 A nap témája
10.10 Állati dolgok. Vendég: 

Lorászkó Gábor
11.00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
11.10 Délelőtti körkép
12.00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Palkó 
Zsuzsanna

12.20 Ebédidő – gasztronómiai 
magazinműsor

13.10 A Városgondnokság órája
14.10 Pénzügyek, bankok, 

brókerek – magazinműsor
15.10 Az orvos válaszol 

– egészségügyi 
magazinműsor

16.00 Műsorvezető: 
Németh Gábor

16:10  Kulturális programajánló
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

18.10 Katasztrófavédelmi műsor
19:10  Lapszemle
20.10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Mits Mártonnal és 
Gemeiner Lajossal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

A Fehérvár Televízió műsora december 9-től 15-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

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2017. 12. 9. SZOMBAT

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

07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés  
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	
Vakler	Lajos

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Nagy	Judit	1.	rész

11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Nagy	Judit	2.	rész
12:40 Híradó – ismétlés 
13:00 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Hagymásy	László	–	
Téma:	A	meddőség

14:10 A Fehérvár Televízió 
archívumából

14:30	 Napi	színes	–	ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Szenczi	Jánosné
15:15	 Turisztikai	magazin	

– ismétlés
15:45 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió	archívumából
17:25 A Fehérvár Televízió 

archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Halmay	Tivadar

18:35 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Híradó
19:20 Esti vers 
19:30	 Kvantum	–	tudományos	

magazin
20:00 Fehérvári Titánok 

–	Ferencváros	
jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:40	 Tudományos	esték	–	
Béres	Katalin:	Festetics	
Mária	udvarhölgy	
kalandos élete Erzsébet 
királyné	udvarában

22:10 Híradó – ismétlés 
22:30 Képes hírek – benne egész 

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

10:25 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Halmay	Tivadar

10:45	 Együtt	magazin	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	Vakler	Lajos
11:40	 Turisztikai	magazin	

– ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Nagy	Judit	1.	rész
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 A Fehérvár Televízió 

archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Nagy	Judit	2.	rész
15:05	 Napi	színes	–	ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30	 Kísérletek	a	fizika	

hőskorából	
15:45	 Fehérvár	AV19	–	Dornbirn	

jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

17:25 A Fehérvár Televízió 
archívumából

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Spanyárné	
Halász	Szilvia

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 A hét hírei 
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50	 Alba	Fehérvár	–	Sopron	

KC	kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:30	 Boogiefeszt	2016	3.	rész
22:30 A hét hírei – ismétlés
22:50 Képes hírek – benne egész 

órakor A hét hírei ismétlése

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

07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

10:20 Köztér – ismétlés
11:00	 Kvantum	–	tudományos	

magazin
11:30 A Fehérvár Televízió 

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Spanyárné	
Halász	Szilvia

16:40	 Kvantum	–	ismétlés	
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória	Vendég:	
Rákász	Gergely

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	
–	benne:	Híradó,	
Esti	mérleg,	Együtt	
magazin és Hírek

20:45 Aqvital FC Csákvár 
–	Soproni	VSE	
labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

22:25 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

23:05 Képes hírek

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

07:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

10:40	 Együtt	magazin	–	ismétlés
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:00 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória	Vendég:	
Rákász	Gergely

16:30	 Együtt	magazin	–	ismétlés	
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Tódor	János
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Paletta magazin és Hírek

20:15	 Seuso	kedd	–	Rejtélyek	
nyomában	11.	rész

21:25	 Kalotaszegtől	Moldváig	
–25 éves a Kallós 
Zoltán	Alapítvány

22:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

22:40 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

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

07:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

10:40 Paletta magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Tódor	János

17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán.	Vendég:	Kálmán	
Petra,	Buch	Tibor

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Honvéd7,	Kisérletek	a	
fizika	hőskorából	és

 Hírek
20:15	 A	DOKTOR	14.	rész	–	az	

ORMOS	Intézet	magyar	
gyártású	televíziós	
magazinműsora

20:40 Alba Fehérvár – Kaposvár 
kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről.

22:20 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

23:00 Képes hírek

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

07:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

10:40 Honvéd7 – ismétlés
10:55	 Kísérletek	a	fizika	

hőskorából	–	ismétlés		
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán.	Vendég:	Kálmán	
Petra,	Buch	Tibor

17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:15	 Kísérletek	a	fizika	

hőskorából	–	ismétlés		
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Hagymásy	László	–	Téma:	
A	családbarát	szülészet

18:30	 A	DOKTOR	14.	
rész – ismétlés 

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Bajnokok városa és Hírek

20:15	 Az	időgyűrű	ura	–	
természetfilm	1-2-3.	rész

21:45 Pálosfalvi Brúnó – élni a 
bátrak	életét	–	portréfilm	

22:15 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

22:45 Képe hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

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

07:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

10:40 Bajnokok városa – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Hagymásy	László	–	Téma:	
A	családbarát	szülészet

17:00 Bajnokok városa – ismétlés 
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Rodics	Eszter
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
18:50 Esti vers
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	

–	benne:	Híradó,	
Köztér,	Turisztikai	
magazin és Hírek

20:35	 Öreghegyi	disputa	–	
Bobory	Zoltán	vendége	
Lukácsy	József,	a	
Vörösmarty	Társaság	
alelnöke,	közíró.	

21:35	 Tudományos	esték	–	
Megyeri	Anna:	Göcsej	
újrafelfedezése az 
1930-as években

22:05 Híradó és Köztér – ismétlés
23:05 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: december 15. 20:35 Öreghegyi disputa – Bobory Zoltán vendége Lukácsy József, a Vörösmarty Társaság alelnöke, közíró.
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Múlt heti rejtvényünk első feladványában arra kerestük a választ, milyen 
egyházi rendezvénysorozatot tartottak november utolsó hétvégéjén Székesfe-
hérváron. A helyes megfejtés: Krisztus Király Napok. 
Második feladványunk a Vörösmarty Színház legújabb bemutatójára vonatko-
zott, a darabról egy cikket is olvashattak az újságban. Az előadás címe pedig 
Jóembert keresünk.
Harmadik kérdésünk az volt, melyik híres énekesről elnevezett országos ének-
versenyt tartottak a napokban Székesfehérváron. A válasz: Gregor József.
Mostani lapszámunkban az első adventi hétvégéhez kapcsolódó feladványok 

találhatók. Első megfejtésünkhöz segítségként a következő kérdést fogalmaz-
tuk meg. A város ünnepi fényeinek felkapcsolásában Spányi Antal megyés 
püspökön, Cser-Palkovics András és Warvasovszky Tihamér polgármestereken 
kívül még egy személy közreműködött. Ki ő? Segítségképpen annyit elárulunk, 
hogy a megfejtés az illető nevén kívül azt is tartalmazza, hogy milyen ered-
ményért kapta ezt a megtisztelő feladatot.
Második megfejtésünk egy adventi programot rejt, mely többéves hagyomány 
Fehérváron, és éjjel-nappal zajlik. Mire gondoltunk?
A megfejtések helyességét jövő heti lapszámunkban lehet ellenőrizni.
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Nem kell mélyre nyúlnunk a pénztárcánkba: 
használjuk inkább a kreativitásunkat, hogy ünnepi 
hangulatot varázsoljunk az otthonunkba!

Inkább rend, mint tisztaság!

Ha a pincétől a padlásig kisuvickoljuk 
a lakást, ragyog a tűzhely, csillog az 
ablak, az sokaknak nemcsak a tisztaság 
miatt fontos, hanem egyfajta ünnep 
előtti szertartás is, része a ráhangoló-
dásnak. Ez rendben is van, és a nagy 
családi összejövetelek ígérete tényleg 
jó alkalom a nagytakarításra. De ne 
essünk át a ló másik oldalára: annyit 
biztosan nem ér az egész, hogy a kime-
rültségtől még örülni is elfelejtsünk! 
Ne idegeskedjünk azon, ha porcicák 
maradtak a szekrény mögött vagy nem 
vittük el a szőnyeget a tisztítóba és 
nincs frissen mosva a függöny! Rak-
junk inkább gyorsan rendet! Pakoljunk 
el minden fölösleges tárgyat az aszta-
lokról, a padlóról. A konyhapultról is 
süllyesszünk mindent a szekrénybe, 
amire éppen nincs szükség! Simít-
suk ki az ágytakarót, igazgassuk el a 
díszpárnákat. Ettől garantáltan olyan 
benyomása lesz a belépőnek, hogy az 
otthonunkban minden csillog-villog! 
Az egyszeri mondás is azt tartja: rend a 
lelke mindennek. Az ünnepnek is!

Hangolódjunk fényekkel!

Az adventi koszorú, a különféle illó-
olajokat párologtató mécsestartók is azt 
a célt szolgálják, hogy az ünnep előtti 
hetekben minél meghittebb hangulatot 
teremtsünk az otthonunkban. Nem kell 
azonban ennyinél megállnunk: a színes 
és fehér beltéri izzósorokat is kreatívan 

Készítsük fel otthonunkat karácsonyra!

A karácsonyi izzósor nem csak a fán teremt 
hangulatot
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Horoszkóp
június 4. – június 10.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Szíve szerint visszavonulna, és talán el is kezdi 
kerülni a környezetét. Pedig ez nem a legjobb ötlet, 
hiszen segítségre lenne szüksége. Emelkedjen felül a 
büszkeségén, és meg fogja látni, nincs egyedül! 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Tudja, hogy kötelességei vannak a szeretteivel 
szemben, de úgy véli, jelenleg nem tudja ellátni őket, 
legalábbis maradéktalanul. Éppen ezért ügyeljen arra, 
hogy ne is ígérgessen nekik semmit, ne okozzon több 
csalódást. Kérjen egy kis türelmet és megértést! 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Sok türelemre lesz szüksége a héten! Már mindent megterve-
zett, haladna előre, de a sors mégis visszafogja, amitől persze 
bosszús lesz. Pedig valójában ez a helyzet az Ön érdekeit 
szolgálja. Háborús helyzetek alakulhatnak ki a kapcsolataiban 
amiatt, hogy mindenáron ragaszkodik a véleményéhez. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Nehézkes, vontatott napok elé néz, amikor úgy érzi, 
semmi sem történik, semmi sem halad előre. Rá-
adásul megint nem biztos önmagában és a céljaiban. 
Emiatt persze rossz kedve lehet és elcsüggedhet. 
Bármennyire is lehetetlennek érzi, elhiheti, igenis 
fordulni fog a kocka!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Semmi se motiválja, hiszen folyton falakba ütközik, 
képtelen előrébb jutni, nem halad a tervei megvalósítá-
sával. Jobb is, ha nem küzd ez ellen, mert akkor csak to-
vább csökken az energiája. Vegye a jelzéseket, amelyek 
azt üzenik, ideje elengedni a régi berögződéseket!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Meglehetősen feszült lehet a héten. Nemcsak aa 
munkája sok, hanem az elintézendő ügyei is. Éppen 
ezért kellene nemet mondania a további feladatokra 
és szívességekre, mert már a jelenlegiek is terhesek 
Önnek, és azokkal sem halad.

Minden kedves 
partnerünknek kellemes 

karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet 

kívánunk! 
 

Üzletünk 2017. december 21-
2018. január 2-ig zárva tart. 

Nyitás:  
2018. január 3-án 8 órakor  

 
Székesfehérvár, Berényi u. 81. I. emelet

: + 36 (20) 996 40 70
: + 36 (20) 996 41 41
E-mail: info@rapador.hu
Web: www.rapador.hu

ÉPÜLETGÉPÉSZET
FÜRDŐSZOBA

Már netről is rendelhet tőlünk!
WEBSHOP: www.hollander.hu

Hollander-2000

Kft.

Székesfehérvár, Mártírok út 44.
Telefon: 22/347-423

  

  
  
  
   

 

NON-STOP ZÁRSZERVIZ

+ 36 20 372-8509

ZZ

• immobilizeres-indításgátlós autókulcs másolása
• autó-, lakás-, széfzárak javítása
• bélyegzô, névtábla készítés, gravírozás
• serlegek, érmék forgalmazása
• zárhoz kulcsot - kulcshoz zárat

HERMAN KULCS-ZÁRDA 
Székesfehérvár, Ôsz u. 7. • Tel.: 22/397-577 

Nyitva: hétköznap 8-17-ig • www.kulcs-zarda.com

• Lakberendezés
• Irodabútorok
• Szalagfüggönyök
• Dísz- és ajándéktárgyak

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

www.partnerbutorhaz.hu • www.karrierirodabutor.hu

BRONZ-, EZÜST-, ÉS ARANYVASÁRNAP IS NYITVA!
• Konyhabútorok
• Étkező garnitúrák
• Gardróbszekrények
• Ülőgarnitúrák, kanapék, ágyak

hasznosíthatjuk addig is, amíg fel nem 
kerülnek a fára! Tekerjük a lépcső-
korlátra vagy az oszlopokra, vezessük 
körbe az ablak körül vagy a könyves-
polcon, vagy egyszerűen helyezzük el 
az asztalon. De ha csak begyűrjük egy 
nagy befőttes üvegbe és úgy kapcsoljuk 
be, azzal is varázslatos hatást érhetünk 
el. Sőt népszerű ötlet mostanában az is, 
ha az adventi koszorút tekerjük körbe 
egy kisebb fényfüzérrel.

Dekoráljunk egyedien!

Egyáltalán nem kell sok pénzt  – vagy 
bármennyi pénzt – költenünk ahhoz, 
hogy látványos ünnepi díszbe öltöztes-
sük a lakásunkat vagy akár az irodán-
kat. Mindig is rendkívül népszerűek 
voltak a sima fehér papírból kivágott, 
ablaküvegre ragasztott hópelyhek, 
hóemberek, csillagok. Hasonló mód-
szerrel füzéreket is készíthetünk. A 
házilagos lehetőségek száma végtelen. 
Hajtogathatunk fényes csomagoló-  
papírból óriási szaloncukrokat, gom-
bócba gyűrt újságpapírral kitömve, 
amiket aztán fellógathatunk a lakás 
különböző pontjain. Sőt adventi naptá-
rat is készíthetünk ezzel a módszerrel, 
kisebb ajándékokat csempész- 
ve a szaloncukorba. Az ügyesebbek 
hajtogathatnak origami díszeket is. 

böket. (Ezek között is végigvezethe-
tünk izzósort.) Készíthetünk a székek 
háttámlájára mikulássapkát, akár 
krepp-papírból vagy egyszerű filcanyag-
ból, néhány öltéssel összefércelve.

Színek harmóniája

A lakásban ünnepi hangulatot leglátvá-
nyosabban a színek összehangolásával 
teremthetünk. Amikor feldíszítjük a 
szobákat, a konyhát, vegyük figyelem-
be az alapvető berendezés színét, a 
bútorokat, függönyöket, lámpaburákat. 
Fehér, szürke, barna, fekete alapszí-
nek esetén nincs nehéz dolgunk, a 
rózsaszíntől a lilán át a piros-zöld-arany 
kompozícióig bármit beleilleszthetünk. 
Sok fehér bútor esetén viszont kifeje-
zetten elegáns hatást érhetünk el, ha a 
karácsonyi lakásdíszekben is a fehér, 

Látványos asztaldíszt vagy polcdekorá-
ciót kapunk, ha átlátszó üvegedénybe 
halmozzuk a fényes karácsonyi göm-
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A szódabikarbóna dísz 
receptje

Hozzávalók: két csésze szódabikar-
bóna, egy csésze kukoricakeményítő, 
egy és egynegyed csésze víz.
Elkészítése: a hozzávalókat keverjük 
össze, a masszát öntsük egy lábasba, 
és kezdjük el főzni közepes lángon, 
amíg gombóccá nem sűrűsödik. 
Ezután öntsük ki egy tányérba, fedjük 
le nedves konyharuhával, és hűtsük ki 
teljesen. Sodorjuk ki és szaggassuk, 
mint egy tésztát, karácsonyi süte-
ményszaggató formákkal. Körülbelül 
nyolcvan fokra melegített sütőben 
óvatosan szárítsuk ki, nagyjából egy 
óra alatt. Ne feledjük, hogy sütés 
előtt fúrjunk rájuk lyukakat, például 
gyufaszállal vagy fogpiszkálóval, 
amelyekbe később cérnát fűzhetünk, 
és a fára akaszthatjuk a díszeket. 
Legjobb, ha az alufóliába csomagolt 
fogpiszkálót benne is hagyjuk a 
tésztában, amíg szárítjuk, így nem 
„nő be” a tészta.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Mostanában kezd Önnél betelni a pohár, és jóformán 
csak párja hibáit látja. Ha úgy érzi, már csak teher 
Önnek és elmúlt a szerelem, akkor lehet, hogy nem 
ártana valóban lépnie. Elbizonytalanodott a munkájá-
val kapcsolatban is, nem biztos abban, amit csinál.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Járjon nyitott szemmel és füllel, mert a héten olyan 
információt kaphat, amit régóta keresett, vagy legalábbis 
pont arra lenne most szüksége. Nem ártana, ha koncent-
rálna, mert lényeges dolgokat tudhat meg, illetve fontos 
dolgokról, lehetőségekről maradhat le, ha nem figyel! 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Nagyon figyeljen arra, hogy törvényes úton járjon! 
Ne akarjon úgy jutni egy kis plusz pénzhez vagy más 
javakhoz, hogy törvénytelen útra lép. Maradjon a 
becsületesség útján, mert ha nem is mostanában, de 
később a javára fog válni, és ugyanúgy eléri a céljait. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Ne dugja fejét a homokba, vegye észre, hogy jelentős 
párkapcsolati problémákkal küzd, és szétesőben van a vi-
szonya. Vagy ha nagyon is tisztában van vele, de fél kilépni 
belőle, akkor gondoljon bele, hogy jobban jár egyedül, 
semmint ha hosszú ideig csak kínoznák egymást.

Bak 12. 21. – 1. 20.

A napokban lehetőleg ne hozzon fontos döntéseket, 
és ne is akarjon hirtelen belevágni új terveinek 
megvalósításába! Tudja jól, hogy vannak most 
fontosabb, égetőbb teendői is, amikkel foglalkoznia 
kellene. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Figyeljen oda jobban a kommunikációjára, különben 
félreértések komoly vitákat szülhetnek! Ha ez nem lenne elég 
baj, akkor ráadásul még akadályoztatva is érzi magát, ugyanis 
semmi sem akar összejönni, amit szeretne. De attól még, 
hogy valami nem jön össze, nem kellene mindjárt kiborulnia. 

SZÉKESFEHÉRVÁR, SZÁVA U. 9/A
Hétfő-Péntek: 07:00 – 15:00
(22)788-199; (30)287-1468;

(30) 829-1019

PRÉMIUM MINŐSÉGŰ 
LAMINÁLT PADLÓK

SZÉLES VÁLASZTÉKA!

Elérkezett az év utolsó hónapja. A kert alig ad ilyenkor munkát, hiszen minden 
nyugalmi állapotba kerül. Ha meleg száraz, telünk lesz, az örökzöldeket és a 
frissen ültetett facsemetéket, bokrokat öntözni szükséges. Ha pedig sok hó 
lesz a tél folyamán, akkor a hó nyomása alól kell kiszabadítani a növényeket. 
Érdemes számot vetni, visszagondolni, hogyan alakult az év, s átgondolni, 
hogy mit kellett volna másképpen csinálni. A kertészkedés egy folyamatosan 
változó munka, újabb és újabb kihívásokkal. Ne csüggedjünk, ha valami nem 
úgy sikerült, mint ahogy szerettük volna. Az év hátralévő részében pihenje-

nek sokat, etessék, itassák a madarakat, és kezdjék el a következő évet megtervezni. Jövőre újra 
jelentkezünk a mindig aktuális feladatokkal. Köszönjük egész éves figyelmüket.  

Decemberi feladatok a kertben

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo.: 8.00-12.00
Tel: 22/308-685, 30/647-9111 
info@kenderzsineg.com
www.kenderzsineg.com

Minden kedves Vásárlónknak és kertészkedőnek 
boldog ünnepeket kíván

Németh László kertészmérnök
és a Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.

Minden kedves Vásárlónknak és kertészkedőnek 
boldog ünnepeket kíván

Németh László kertészmérnök
és a Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.

Akár egy szép gyűrűt is vehetünk a kedvesünknek

koVács V. orsolya

Ha valami Fehérvárra jellemzőt szeretnénk 
ajándékozni, akár egy helyi kézműves mester 
alkotását, akár a várost ábrázoló dísztárgyat, a 
Hiemer-házban érdemes keresgélnünk!

Ha a karácsonyi vásár forgatagá-
ból belépünk az ajándékboltba a 
Hiemer-ház aljában, a testünk és a 
lelkünk is átmelegszik kicsit. Büsz-
kén tekinthetünk körül, mennyi 
szép kézműves termék kerül ki a 
székesfehérvári alkotók kezei alól. 
„Ezek közül sok a vásári bódékban 
nem található meg!”  – tudtuk meg F. 
Szegő Krisztinától, a Székesfehér-
vári Turisztikai Kft. ügyvezetőjétől. 
– „Hogy csak néhány példát említsek: 
gyerekek által is kifesthető fafigu-
rák egy faművestől, festett üvegek, 

Ajándékozzunk fehérvárit!az ezüst dominál. Zöld függönyök vagy 
egy piros kanapé már jobban behatá-
rolja, milyen színek illenek a szobába, 
utóbbi esetben a rózsaszínt nyugodtan 
kizárhatjuk. Viszont ha az adventi 
hetekre beszerzünk valamelyik bar-
kácsboltban néhány piros székpárnát, 
piros szalaggal kötjük át a függönyöket, 
máris mesés összhatást érhetünk el!

Süssünk díszeket!

Például mézeskalács házikót. Ez remek 
családi program is, a tésztagyúrás, 
formázás, díszítés, a házikó összeállítá-
sa egész napos adventi program lehet 
kicsinek-nagynak, és tényleg a család 
minden korosztálya számára. A mézes-
kalács figurák ajándéknak és karácsony-
fadísznek is kiválóan alkalmasak.Egy 
kicsit retró ötlet: süthetünk díszeket, kü-
lönféle figurákat só-liszt gyurmából is. A 
sókerámia készítését legtöbben már az 
óvodában megtanultuk. Ennek némileg 
modernebb és elegánsabb változata a 
szódabikarbóna karácsonyfadísz.

mécsestartók, karácsonyfadíszek, an-
gyalkák. A textilből készült kis figurák 
kifejezetten a gyerekek kedvencei.”
Sokan szeretnének kifejezetten 
Székesfehérvárra jellemző, a város 
valamelyik jellegzetes részletét 
ábrázoló ajándéktárggyal meg-
lepni távol élő vagy csak a várost 
szerető családtagjaikat, barátaikat. 
Az ajándékboltban erre is számos 
lehetőség kínálkozik: „Létezik 
kifejezetten fehérvári kerámiakollek-
ció, melynek darabjai fehér mázzal 
készültek. Egyik újdonságunk pedig az 
a kis lámpás, melynek lámpaernyőjét 
egy Székesfehérvárt ábrázoló festmény 
díszíti. A város adventi bögréje szintén 
szép emlék lehet. Ha még hiányzik az 
a bizonyos szívmelengető apróság a fa 
alól, nálunk biztosan megtalálják!” – 
árulta el F. Szegő Krisztina. 
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A teljes rangsor vizsgálja a műszaki, az agrár, az informatika képzési területet, 
valamint az ezen belül működődő képzéseket. Műszaki területen a Székesfehérváron 
működő kar harmincöt közül a tizenegyedik helyen áll, megelőzve az egyetem többi 
karának eredményeit. Az összesített rangsor megállapításánál a felvett hallgatók 
kiválóságát (pontátlag, az első helyen jelentkezők közül bejutottak száma, emelt 
szintű szakirányú érettségi eredmény, középiskolai versenyek, nyelvvizsga), az okta-
tói kiválóságot és a munkaerőpiaci mutatókat vették figyelembe.

Kiváló rangsorolást kapott az Alba Regia Műszaki Kar
A Heti Válasz szerint országosan Fehérváron a 
legjobb a műszakimenedzser-képzés.

A város országos szinten is kiemelt 
központja a duális képzésnek – 
mely képzési forma és a munka-
erőhiány enyhítésének célja között 
összefüggés van. Székesfehérvár 
fejlődésének a helyi gazdaság 
fejlődése a kulcsa, a versenyképes-
ség pedig a szakképzett, minőségi, 
21. századi feladatokra alkalmas és 

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

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve a Krea-
tív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem 
gondolták, hogy ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Vi-
rág és Blanka átlagos nyelvtanulónak tartotta magát, 
27 évesen mindössze egy nyelvből 
volt bizonyítványuk. Életük nagy fel-
fedezésének érzik a módszerrel való 
megismerkedést. Azóta ugyanis Vi-
rág kilenc, Blanka pedig tizenhárom 
nyelvből szerzett középfokú nyelv-
vizsgát. Zsófi pedig 18 éves „kreatív 
nyelvtanuló”, negyedikes gimnazista-
ként már tíz nyelvből vizsgázott sike-
resen, teljesítménye korosztályában 
egyedülálló.

Könnyedén, három-négy havonta tet-
tek középfokú nyelvvizsgát, a felké-
szüléshez kizárólag a Kreatív Tan-
anyagot használták. Figyelem, manapság gyakori, hogy a kö-
zépfokú nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök fele nem veheti át

diplomáját! A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27 nyelv-
vizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. 
Három dolog, amiért érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:

1. A könyvben szereplő 8000 két-
nyelvű mondatrész, mondat és 
a hanganyag megtanít beszélni – tanári 
segítség nélkül. 

2. A könyv tartalmazza a középfokú 
nyelvvizsga nyelvi anyagát – ezt a lá-
nyok eredményei is bizonyítják.

3. Kiváló módszer újrakezdésre, 
szinten tartásra, sőt – újra elővéve 
– bármikor felfrissíthetjük vele nyelv-
tudásunkat anélkül, hogy be kellene 
iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra. 
További információ az alábbi honla-
pon található, illetve az előadáson, 

ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet minden 
olyan emberből sikeres nyelvtanuló, aki valóban komolyan gondolja, 
hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

Gaál Ottó nagysikerű
tankönyveinek bemutatója!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló 
beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

Tananyagok megtekinthetők és 21.990 Ft-os 
egységáron megvásárolhatók:

Kiskunfélegyházán a Móra Ferenc 
Művelődési Központban (Petőfi  tér 1.)

2016. november 7-én (hétfő) és 
nov. 14-én (hétfő) 17-19 óráig (119-es terem).

www.kreativnyelvtan.hu
Infó és megrendelés:

Hudi Tibor, 06-30/318-49-53

Angol Dán Eszperantó Francia Horvát Holland

Német Norvég Olasz Orosz Portugál Spanyol Svéd1+1+1 AKCIÓ -50%
1 db tananyag + 1 db online gyakorló

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

Gaál Ottó nagysikerű 
tankönyvének bemutatója.

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló 
beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

A tananyagok megtekinthetők és
21.990 Ft egységáron megvásárolhatók:

Székesfehérváron a Szabadművelődés Házában 
(Fürdő sor 3.) 

2017. december 11-én (hétfő) 
és december 18-án (hétfő) 17-19 óráig.
www.kreativnyelvtan.hu

Infó és megrendelés:
Hudi Tibor 06-30/318-4953

Amit kínálunk:
• versenyképes fizetés 

bruttó 150 000–185 000 Ft,
• átlagon felüli műszakpótlék: 

20% délután, 60% éjszaka,
• jelenlétösztönző: 

évi bruttó 120 000 Ft (havi 10 000 Ft),
• negyedéves bónusz: maximum 42%,
• bónusz belső dolgozói ajánlás esetén: 

bruttó 50 000 Ft,
• dolgozói ötletek jutalmazása/hónap 

dolgozója (negyedévente bruttó 10 000 Ft),
• élet- és balesetbiztosítás.

Elvárások:
• minimum 1-2 éves gépkezelői tapasztalat 

a termelés területén,
• önállóság, csapatszellem,
• több műszakos munkarend vállalása.

Ha hirdetésünk felkeltette 
érdeklődését, küldje el önéletrajzát az 
allasfehervar@mdlz.com 
e-mail címre vagy a Győri Keksz Kft. 
8000 Székesfehérvár, 
Holland fasor 8. postacímre.

Az alábbi pozíciókra várjuk a jelentkezéseket
székesfehérvári üzemünkbe:

GÉPKEZELŐ
munkatársakat keresünk. 

Kóstolj bele az édes életbe! 
Dolgozz velünk!

Közösségi kertészkedéssel kapcsolatos 
négy napos tanulmányút Münchenben

Helyi érdekeltekkel és szakértőkkel közösen vett részt a Közép-dunántúli Regionális 
Innovációs Ügynökség csapata az AgriGo4Cities nemzetközi projekt müncheni 
rendezvényén, amelynek célja közösségi kertek létrehozásához kapcsolódó tervezési 
módszerek elsajátítása és nemzetközi jó gyakorlatok megismerése volt. A két napos 
tréning során előadások és nemzeti csoportokban elvégzett feladatok váltották 
egymást.
A magyar delegációt a KDRIÜ munkatársai mellett a székesfehérvári döntéshozói 
és civil oldal, valamint a hátrányos helyzetű csoportok képviselői, illetve egy szakértő 
alkotta. A résztvevők olyan technikákkal ismerkedtek meg, amelyek alkalmazásával 
sikeres részvételalapú és társadalmi befogadást erősítő projekteket lehet tervezni és 
végrehajtani.
A megismert módszerek tesztelése a gyakorlatban is megtörténik majd 
Székesfehérváron, egy olyan közösségi kert tervezése, létrehozása és működtetése 
során, amely a KDRIÜ és az Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és 
EGYMI együttműködésében jön létre a következő év elején. A kert célja - amellett, 
hogy lehetőséget biztosít a szakiskolai tanulók számára, hogy gyakorlatban is 
megismerkedjenek az iskolában tanultakkal - a közösségi részvétel és a társadalmi 
befogadás erősítése.
A székesfehérvári kert mellett a projektben még öt másik országban kerülnek 
kialakításra közösségi kertek hasonló szemléletmód alapján és módszer 
alkalmazásával. A projekt átfogó célja ezáltal, hogy vizsgálja a városi kertészkedésben 
rejlő lehetőségeket a részvétel alapú tervezési folyamatok és a társadalmi befogadás 
szempontjából. A megszerzett új tudást a partnerség a projekt végén összegzi és olyan 
átfogó módszertani leírást készít, amelyet később bármelyik település használhat, ha 
hasonló projekt elindítását tervezi.
A projektről bővebb információ a www.kdriu.hu oldalon található.

A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI).

felkészített munkaerőn múlik. 
A kitűzött célok megvalósulásá-
nak eredményei mára számokkal 
is mérhetők. A Heti Válasz című 
hetilapban nemrég megjelent 
rangsor alapján az Óbudai Egyetem 
Alba Regia Műszaki Karának több 
képzése is az élvonalban van. A 
gépészmérnöki képzés országosan 
a tizenhárom képzési hely közül az 
ötödik legjobb, a villamosmérnöki 
képzés a nyolc közül az előkelő ne-

gyedik helyen van. A műszakime-
nedzser-képzés pedig a nyolc 
helyszín közül az első, megelőzve 

többek között a Budapesti Műszaki 
Egyetem hasonló képzését. 

Forrás: ÖKK



21közéleti hetilap FehérVárállásPiac

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a

schéda szilVia, lászló-takács krisztina

Angliai tapasztalatok fehérvári diákoktól
Az Erasmus+ programban résztvevő diákokat 
köszöntötték a Városházán kedden délelőtt. Az 
Európai Szakképzési Héthez kapcsolódó esemé-
nyen sok érdekesség hangzott el a Londonban, 
Portsmouth-ban illetve Brightonban töltött 
három hétről. 

A Szakképzési Centrum I. István 
Szakgimnáziumának és Hunyadi 
Mátyás Szakgimnáziumának 

Már középiskolásként is szert lehet tenni külföldi szakmai gyakorlatra

.
ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• KÖZTERÜLETI TAKARÍTÓ

• KŐMŰVES

• DARUKEZELŐ

• KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ, 
TEMETŐFENNTARTÓ

• TETŐSZIGETELŐ

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu 

e-mail-címen lehet.

Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!HÍVJON MINKET MOST

06 20 915 5994 
Facebook.com/pannonjob

Amit kínálunk:
• Br.197.000- 400.000 Ft-ig

• Akár saját állomány
• Br.250.000 Ft cafeteria keret
•Egészség és nyugdíjpénztár
• Ingyenes vállalati buszjáratok

Székesfehérvárra a KÖFÉM 
TERÜLETÉRE

Gépkezelő
CNC gépbeállító

Elektromos karbantartó

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
JELENTKEZZ MOST!

VT Metal Kft.
Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

Betanított gépkezelő
Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Feladat: 
• NC marógépek kezelése, kiszolgálása
Elvárások:
• min. 8 ált. végzettség 
• fémmegmunkálás területén szerzett gépkezelői tapasztalat
• Egészségügyi alkalmasság   • 3 műszak vállalása
Amit kínálunk:
• Kedvező juttatási csomag 

(mozgóbér, évvégi juttatás, iskolakezdési támogatás)
• Cafetéria  nettó 15.000 Ft/hó
• Teljesítmény alapú mozgóbér
• Stabil munkahely a legnagyobb hazai tulajdonban lévő 

ipari vállalatcsoportnál 
• Hosszú távú munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés
• Aktív közösségi élet   • Családias, jó munkahelyi légkör
• Rekreáció és egészségmegőrzés   • Ingyenes helyi bérlet
• Ingyenes szerződéses járat számos településről

Pályakezdők jelentkezését is  várjuk!
Az önéletrajzokat a VT Metal Kft, Humánpolitika, 

8002 Székesfehérvár, Pf. 342 vagy 
a laszlo.andrea@metal.videoton.hu címre várjuk.

Részletek és jelentkezés:
Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 6.

Telefon: 22/510-230
szekesfehervar@adecco.com

Ragadd meg a lehetőséget még idén! 
100.000 Ft-os Adecco 

belépési bónusszal keresünk
gépkiszolgálókat Székesfehérvárra! 

Ingyenes buszjárat,
határozatlan idejű szerződés! 

VT Metal Kft.
Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

Galván gépkezelő
Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Feladatok: 
• Felületkezelő automata gépsorok kezelése, kiszolgálása
Elvárások:
• Minimum szakmunkás iskolai végzettség
• Egészségügyi alkalmasság   • 3 műszak vállalása
Előny: 
• Vegyipari, galván, fémipari iskolai végzettség
• Automata gépkezelői tapasztalat
Amit kínálunk:
• Kedvező juttatási csomag 

(3 műszakos munkarendben, betanulás  után  kereseti 
lehetőség túlóra nélkül havi br. 216.000 Ft )

• Cafetéria  nettó 180.000 Ft/év
• Stabil munkahely a legnagyobb hazai tulajdonban lévő 

ipari vállalatcsoportnál 
• Hosszú távú munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés
• Aktív közösségi élet   • Családias, jó munkahelyi légkör
• Rekreáció és egészségmegőrzés   • Ingyenes helyi bérlet
• Ingyenes szerződéses járat számos településről

 Pályakezdők jelentkezését is  várjuk!
Az önéletrajzokat a VT Metal Kft, 8002 Székesfehérvár, Pf. 342

vagy a kiraly.imre@metal.videoton.hu címre várjuk.

VT Metal Kft.
Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

Targoncavezető
Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Feladatok: 
• Raktárba érkező áru kezelése, áru összekészítése, 

üzem és raktár közötti anyagmozgatás
Elvárások:
• Minimum szakmunkás iskolai végzettség
• Érvényes OKJ-s végzettség   • Min. 3 éves gyakorlat
• Egészségügyi alkalmasság   • 3 műszak vállalása
Amit kínálunk:
• Kedvező juttatási csomag 

(mozgóbér, évvégi juttatás, iskolakezdési támogatás)
• Cafetéria  nettó 15.000 Ft/hó  • Teljesítmény alapú mozgóbér
• Stabil munkahely a legnagyobb hazai tulajdonban lévő 

ipari vállalatcsoportnál 
• Hosszú távú munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés
• Aktív közösségi élet   • Családias, jó munkahelyi légkör
• Rekreáció és egészségmegőrzés   • Ingyenes helyi bérlet
• Ingyenes szerződéses járat számos településről

Pályakezdők jelentkezését is  várjuk!
Az önéletrajzokat a VT Metal Kft, Humánpolitika, 

8002 Székesfehérvár, Pf. 342 vagy 
a laszlo.andrea@metal.videoton.hu címre várjuk.

tanulói háromhetes gyakorlaton 
vettek részt Nagy-Britanniá-
ban. A diákok egy része pénz-
ügyi-számviteli illetve logisztikai 
ügyintézői ismereteit angliai 
cégeknél bővítette, míg a másik 
csoport gazdasági informatikus 
és irodai titkár szakos tanulókból 
állt. Legfontosabb pozitívumként 
azt emelték ki, hogy bepillanthat-
tak a brit családok életébe, ön-
állóbbak és nyitottabbak lettek, 

valamint sokat fejlődtek abban, 
hogy idegen nyelven kommuni-
káljanak. 
A diákok beszámolóját követően 
Mészáros Attila Europass-bizo-
nyítványokat adott át a program-
ban résztvevőknek. Az alpolgár-
mester a találkozón elmondta: a 
fehérvári intézmények sikerrel 
pályáznak Európai Uniós ösztön-
díjakra: „Nagyon fontosnak tartom, 
hogy a nyelvismeret bővítése, a kü-

lönböző kultúrák megismerése mellett 
szakmailag is fejlődjenek a fiatalok. 
Emellett fontos, hogy ők is átadhatják 
azt, amiben a magyar szakképzés 
példaértékű lehet.”
A program még nem ért véget, 
hiszen az I. István Szakgimnázi-
um tizenöt diákja ezt követően 
teljesíti szakmai gyakorlatát. Ők 
Németországban, Schkeuditz 
városában töltenek majd három 
hetet.
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Az irodában kedden és csütörtökön 
9 órától 12 óráig van fogadási idő. 
Telefonon a 22 316 192-es számon 
vehetik fel a kapcsolatot az érdeklődők 
az egyesülettel, akik szociális tevé-
kenységgel és jogsegély-szolgálattal 
is támogatják az időseket.
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Értünk dolgoznak

Sebestyén Lászlóné és klubja kezdeményezte évekkel ezelőtt a mellrák elleni sétát Székesfehérváron

ráBa Henrietta

Első alkalommal adták át Az év Fejér megyei 
önkéntese díjat. Az önkéntesség világnapja 
alkalmából rendezett eseményen a segítők 
lelkesedését, fáradozását is megköszönték.

Az önkéntesség olyan tevékenység, 
amit egyénileg vagy csoportosan 
a közös jó érdekében végeznek, 
anyagi ellenszolgáltatás nélkül. 
Dávid Kata, a Fejér Megyei Család-, 
Esélyteremtési és Önkéntesház 
irodavezetője szerint a cél, hogy 
ráirányítsák a lakosság figyelmét az 
önkéntesek munkájára. 

Új irodát kapott a nyugdíjasegyesület

A fehérvári nyugdíjasok hagyományőrző műsorral nyitották meg az új irodát

A Várkapu utca 4. szám alatt nyitotta meg új 
irodáját az Alba Regia Nyugdíjasegyesület, 
melyhez több mint húsz klub és hétszázötven fős 
tagság tartozik.

Az Alba Regia Nyugdíjasegyesület 
szociális tevékenysége a nagyon idős, 
egyedülálló emberek lelki támoga-
tására, kisebb ügyeinek elintézésére 
irányul. Ez a munka sokszor igen 
nehéz, lélekpróbáló, de a látogatók 
együttéreznek velük, s változatosságot 
hoznak a meglátogatottak életébe. A 
látogatói csoport közel száz idős em-
ber életét könnyíti meg. A nyugdíja-
sok részére nyújtott jogsegély-szolgál-
tatást évente mintegy hetven-nyolcvan 
esetben veszik igénybe, a kérdések 
általában adás-vétellel, örökösödéssel, 
végrendelettel kapcsolatosak.
Csetényi Attiláné elnök elmondta, hogy 
kinőtték a Városház tér 2. szám alatti 
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A szakmai testület az önkormányza-
tok és civilszervezetek jelöltjei közül 
öt segítő munkát végző személyt vá-
lasztott ki. Az esélyesek között volt 
Krausz Gabriella, a Bice-Bóca Hátrá-
nyos Helyzetűek és Nagycsaládosok 
Egyesülete munkatársa, Sebestyén 
Lászlóné, a Székesfehérvári Nosz-
talgiaklub Egyesület elnöke, Erdőné 
Koloncsi Éva, Pázmánd önkormány-
zatának jelöltje, Hidvégi Krisztián, 
a Fehérvári Programszervező Kft. 
önkéntese és Uj Roland Gyula, Ve-
lence önkormányzatának önkéntes 
tűzoltója és polgárőre. A díjat végül 
Sebestyén Lászlóné vehette át.

irodájukat, és a feladataik száma is sza-
porodik. Örömét fejezte ki, hogy a város 
szívében nyithatott meg az új iroda. 
„Minden közel van, az emberek is öröm-
mel jönnek hozzánk. Amikor meglátják, 
hogy milyen szép környezetben fogadjuk 
őket, azt mondják, örömmel jönnek majd 
vissza hozzánk.” – mondta el Csetényi 
Attiláné, aki szólt arról is, hogy az 
iroda megnyitását tudatosan adventre 
időzítették, arra az időszakra, amikor 
a megértés és az egymás iránti figye-
lem kerül a középpontba. 

Forrás: ÖKK
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Felsőeőri Nagy Gyula nyomában – Hantos
Kastélyok és életek

Az első hantosi kúriát, egy egyszerű téglalap alaprajzú épületet a Batthyány család emeltette 
a XVIII. század végén. Ezt előbb bővítették az 1800-as évek elején, majd Batthyány Kázmér 
új kastély építésébe fogott 1840 körül. Nem sokkal ezután a birtokot eladta Zichy Károlynak, 
valószínűleg a kastély építésének befejező munkálatai már az ő nevéhez fűződnek. Az 1910-es 
években öröklés útján a Sennyey család tulajdonába került.

Feősőeöri Nagy Gyula és felesége, illetve Sennyey Ferenc és családja az 1930-as években

Szabó Imre, a Bóbitás fürj, szika szarvas, világrekord 
őzbak című könyv lapjain kiváló összefoglalót nyújt 
Fejér megye vadásztörténelméből, megemlítve min-
den jeles főúri és nemes vadgazdát, jeles vadászese-
ményt. E családokat már megismertük a kastélyaikról 
szóló történetekből. A vadászesemények leírása 
kiegészíti a szokásaikról, kedvelt időtöltésükről 
szóló életrajzi fejezeteket, és más perspektívából 
láttatja e letűnt világot. Segítségül hívom az újabb 
kalandozáshoz Szabó Imre munkáját.        

Gróf Merán Fülöp vadász-író a Még ma 
is vadászom című könyve előszavában 
így emlékezik meg vadásztársáról: „Ezt 
a könyvet a nemrég, 105. születésnapja 
után elhunyt, sok évi kedves jó barátom, 
Felsőeőri Nagy Gyula emlékének aján-
lom. Csaknem 10 éven át rendszeresen 
leveleztünk, többször együtt vadásztunk 
is. Őt tartom a vízivad szakértők közül 
a legnagyobbnak és generációjában 
a három legjobb sörét-mesterlövő 
egyikének. Hálás vagyok a Jóistennek, 
hogy megismerhettem.”  Felsőeőri Nagy 
Gyula híres vadászember, a Mezőföld 
szerelmese. Ma is kifogástalanul álló, 
felújított kúriája 1884-ben épült a 
svájci vadászházak mintájára. A birtok 
korábbi gazdája Fiáth Péter földbirtokos 
volt. „Az utolsó magyar vadászmohikán” 
1948-ban fájó szívvel hagyta el hazáját, 
hogy kényszerűségből Chilében teleped-
jen le. Mit tud Hantos, mely százöt évre 
elegendő munícióval látta el?
A Mezőföld egyik legizgalmasabb tele-
pülése Hantos. 1239-ben a mongolok 
elől menekülő kunok egy része a Bal-
kán-félsziget felé tartott, a másik része 
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Kötöny vezetésével a Magyar Királyság 
területére kért és kapott bebocsátást. A 
mintegy negyvenezer kun menekülőt 
IV. Béla király a tatárok elleni véde-
lemhez és a főurak megfékezéséhez 
kívánta felhasználni. Nomád életmód-
juk miatt a földműveléshez még nem 
értettek, fosztogatásból éltek, ezért a 
lakosság félelemmel tekintett rájuk. Az 
egyház a keresztény vallás felvételére 
szólította fel őket, melyre nem mutat-
tak buzgalmat. A főurak alig várták 
az alkalmat, hogy megszabaduljanak 
tőlük. Éppen, amikor a legnagyobb volt 
a tatár veszély, a Pest alatti táborban 

megölték vezetőjüket, Kötönyt. A ku-
nok pusztítva kivonultak az országból, 
és IV. Béla elvesztette a muhi csatát. 
Míg királyunk a gyönyörű dalmáciai 
tengerpart közelében, Trau várában 
családjával menedéket talált, a győztes 
tatár egy évig dúlt az országban, majd 
amilyen hirtelen jött, olyan gyorsan 
távozott. IV. Béla visszatérésekor ismét 
behívta a kunokat, és véglegesen 
letelepítette őket. Nemzetségenként te-
lepedtek le. Nemzetségei a Duna–Tisza 

közén, Fejér megye mezőföldi részén, a 
Tisza és a Körös között, a Körös–Maros 
közén és a Temesközben telepedtek le. 
Így kerültek Hantosra, és alapították 
meg az önálló hantosszéki kunkapi-
tányságot. Hantosszék, mint királynéi 
kun szék hatásköre tizennégy kun 
szállásra terjedt ki, közöttük Bodmér-
szállásra, Előszállásra, Karácsonyszál-
lásra, Perkátára. Tudni vélik, hogy már 
Árpád idejében is éltek kunok Fejér 
megyében. Vajta például az Árpád-
hoz csatlakozott kun vezérek egyike 
lehetett. A hantosszéki kunkapitányság 
a török időkben elpusztult. Hantos 

címere még őrzi emlékét a hátrafelé 
nyilazó kun lovast ábrázolva.
A török után Hantos kiváló földje von-
zotta a legtehetősebb családokat. A Bat-
thyányak, Zichyek, Sennyeyek egymás-
nak adták a ma is álló Sennyey-kastély 
kilincsét. Sennyey Béla 1918-ban kapta 
meg a grófi címet, utolsóként Magyar-
országon. Fiát, Sennyey Ferencet 1944 
decemberében Hantoson végzik ki, 
miközben értékeit próbálta menteni. 
A családhoz tartozó gyönyörű báró 
Sennyey Pálné Fiáth Mária Erzsébet ki-
rálynénk kedvence volt, nagy érdemei 
vannak abban, hogy a királyné annyira 
megszerette a magyarokat. A család 
másik jeles tagját, Sennyey Géza grófot 
pedig minden idők legjobb magyar 
hajtójaként, az ügetősport hőskorának 
egyik legjelentősebb alakjaként tartják 
számon.
Nemes Felsőeőri Nagy Gyula földbirto-
kos és messze földön híres vadászem-
ber társaságában élvezték a közeli és 
távolabbi szomszédok a közös vadá-
szatokat. Képzeletben suhanjunk át a 
réteken, szántók barázdáin, erdőkön 
és vizeken, és idézzük fel a történelmi 
idők hangulatát! 
Csekonics Endre az enyingi uradalom 
birtokosa volt. Az Enyingen rendezett 
nyúlstráfokat az egész ország számon 
tartotta. Csekonics Endre 1935-ben, 
Cziráky László gróf halála után átvette 
a lovasberényi birtok irányítását, mert 
az örökös még csak tizennégy éves 
volt. Az évente egyszer, novembertől 
januárig tartó nagy nyúlvadászatokhoz 
legalább öt kilométer hosszúságú terü-
letre volt szükség. A vadászat napján 
rendezett egy vagy két pászta azon 
alapul, hogy a hajtott nyulat nehéz 
elszakítani élőhelyétől, mert az a hajtás 
irányával szembe fut vissza tanyájára. 
A nyúlvadászat rendkívüli szervezettsé-
get igényel. A nyúlstráf U betűre hason-
lít, az alsó részét frontnak, két oldalát 
szárnyaknak nevezik, a haladási irány a 
nyitott oldal. A frontban helyezkednek 
el a puskások, általában tíz, egymástól 
száz méterre állnak, közéjük kerül az 
öt-öt hajtó. A hajtókon kívül készen áll 

a kiszolgáló személyzet, a nyúlhordók, 
kocsisok, küldöncök hada. Kocsinként 
két fogatos, három napszámos és egy 
béres kellett. A vadszállító kiállított 
két négyökrös szekeret. Három-három 
napszámos és egy-egy béres szedte fel a 
lőtt nyulat, és kötötte a lábára az elejtő 
puskás jelét, számát, majd vadszállító 
rúdon került a szekérre, amit két csősz 
felügyelt. A vadászokat patronhordók 
és ruhavivők segítették. Négy fogat 
csak a vadászaton résztvevők bundáit 
szállította. Tartozott még a garnitú-
rához két lóhátas küldönc. Egy egész 
hadsereg! A vadászatot a térképen 
nyilakkal, körökkel, keresztekkel 
tervezték meg, menetét a gyülekezéstől 
a végéig dokumentumban rögzítették, 
melyek fennmaradtak az utókornak. 
Nemcsak lőttek, hanem rendszeresen 
fogtak be hálóval is élő nyulakat.  
Fácánról az első feljegyzés Magyar-
országon megyénkből származik 
1457-ből, amikor Kálozon a „Fác-ján 
berekben” ejtették a ritka szárnyast. 
Az 1798-as évet követően kezdték meg 
mesterséges nevelésüket.
Évszázadokon át a Bakonytól, Vértestől 
a tolnai dombokig húzódott az a láp- és 
mocsárvilág, amely stratégiai védelmet 
nyújtott Fejér megyének, egyben a vízi-
madarak paradicsomát jelentette. Kü-
lönféle récék, ludak, hattyúk, búvárok, 
kanalas gémek, gödények, sirályok, 
búvárrécék, szárcsák, gémek, darvak, 
széki csérek, szalonkák, bíbicek világa 
ez a terület a Velencei-tótól a Sárréten 
és a Zámolyi-medencén át a Mezőföld 
szittyós vízi világáig. Vajda János, a 
vadász-költő vadászati szakkönyvében 
írja: „Ki egyszer egy csizmát elnyűtt e 
vízi országi vadjáratban, annak szenve-
délye ezután mindörökre gyógyíthatat-
lan. Pompás városok műélvei, mámorai 
között is felcsendül olykor fülében 
az éjszakai lég csöndjében húzó réce 
szárnyának ezüsthangú fütyülése.” Az 
aratás után a tarlóra járó és onnan vízre 
húzó récecsapatok vadászata jelentette 
az igazi szórakozást. Zichyújfalun a 
libához hasonlóan gödörből vadászták. 
A Velencei-tavi kacsarekordot 127-tel 
Felsőeőri Nagy Gyula tartja.
A túzokokat először 1375-ben említik 
a magyarországi oklevelek, mégpedig 
Káloz községből. Hazánkban csak 
megyénkben hívják vadpókának. Szé-
chényi Zsigmond jellemzi legszebben: 
„A túzok a magyar puszta emberkerülő, 
mérföldekre széttekintő, éber szemű 
vadpókája. A magányos pásztor ember 
madara, a szabadban éjszakázó, rideg 
gulyáé, a csalfa délibábé.” Megyénkben 
a második világháború végéig a Sárré-
ten, a Zámolyi-medencében, a mezőföl-
di síkokon szinte mindenfelé élt túzok. 
Vadászati szerepe a szarvasbikáéval 
volt azonos. A Széchenyi Zsigmond ál-
tal lőtt túzokkakasok között tizennyolc 
kilós példány is akadt. Vadászata lele-
ményességet igényelt. Bebújtak a lassan 
ballagó ökrös szekérre rakott széna 
közé, leskunyhóból vadászták vagy 
mélyebb barázdákból több száz métert 
hason csúszva. Különleges módon 
vadászták az Esterházy uradalomban, 
Sárosdon is, ahol a repcével bevetett 
tábla szélébe egymástól százötven mé-
terre lesgödröket ástak. A gyalogosok 
által megzavart túzokokat a lovasok a 
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Sennyey gyerekek a harmincas években : László, Tamás, Mária és Anna

A hantosi kastély ma általános iskolának ad helyet

Az egykori főúri vadászkúriához jelentős területű park is tartozik
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gödörben lapuló puskások elé terelték. 
Évente három-négy hajtásból jó, ha öt 
madár került terítékre. A túzokvadá-
szatokról készült feljegyzések rekor-
dokról is mesélnek, ilyen volt Felsőeőri 
Nagy Gyula esete, aki száznyolcvan 
lépésről golyóval repülő kakast lőtt. A 
sárpentelei Széchényi-birtokon jó, ha 
évente egy túzokkakas került terítékre, 
a Zámolyi-medencében volt, hogy több 
évig egy sem. A Mezőföld déli részén 
két-három évente lőttek dürgéskor 
egy-két kakast. A Zámolyi-medencé-
ben 1930. körül egy ónos esős napon 
harminc túzokot bunkóztak le. Az 
ónos eső miatt a szárnyakra jégréteg 
települt, szárnyra kapni, elmenekülni 
nem tudtak a jelenségre figyelmessé 
vált, bandákba verődő falusiak elől a 
madarak. Agyoncsapták vagy elevenen 
elfogták őket. A sárbogárdi piac meg-
telt túzokárusokkal.
„Megyénk az égi vándorok egyik 
országútja, októbertől kora tavaszig 
csak nagy hidegben fordul elő, hogy 
az égre feltekintve nem látjuk a vonuló 
vadludak csapatának szabályos ékalak-
ját vagy nem halljuk geggentésüket.” 
– írja Szabó Imre. Széchényi Zsigmond 
tizenhárom évesen a Sárrét fölött húzó 

madár „leszólításával” ejtette el első 
lúdját. A hantosi Felsőerőri Nagy Gyula 
1921. és 1944. között közel ötezer ludat 
ejtett el. Első libáját is Kishantoson 
lőtte. Egy alkalommal fehér hóleplet 
öltött magára, a búzavetésből elkotorta 
a havat, a zöldellő növények közé csali 
libákat helyezett el, és ezzel a trükkel 
egy óra alatt huszonnyolc libát lőtt.
Csákberényt és Lovasberényt jó szalon-
kázó pagonyoknak tartották. Széchenyi 
Zsigmond és Felsőeőri Nagy Gyula 
könyvben mesélik el szalonkavadász 
élményeiket. Az volt a szokás, hogy 
aki egy birtokon a századik szalon-
kát lőtte, az a birtok urától aranyból 
készült, szalonkát ábrázoló nyakken-
dőtűt kapott ajándékba. A szalonka 
az erdők királynője, szeszélyes jószág. 
A madarak bőséges táplálékhoz jutva 
az erdőben hosszabb ideig tartózkod-
nak. Előfordult, hogy a hajnalban még 
tömegével észlelt szalonkák estére 
elvonultak. Horthy Miklós kormányzó 
egy szalonkabőségre invitáló meghívás-
ra másnap érkezett, de már üres volt 
az erdő. Csákberényben, Merán Fülöp 
vadászhelyén a szalonkázás leggyako-
ribb módja a bokrászás volt a húzáso-
kon kívül.           
Volt úgy, hogy a Velencei-tó – Vajda 
János költő szavaival élve a Nádas-tó 
– egy része Dinnyés és Agárd között 
kiszáradt. A fehérvári huszárok hasz-

nálták gyakorlótérnek. A tavi vadásza-
tot fából készült vadászlak felállításá-
nak engedélyével a Székesfehérvári 
Székeskáptalantól előbb a sárosdi gróf, 
Esterházy Andor, majd a lovasberényi 
gróf, Cziráky Béla bérelte ki. A bérlő 
volt köteles ladikokról és tóőrökről gon-
doskodni. Felmerült a tó lecsapolásának 
gondolata is, mert a „sárgáz”, azaz a 
keletkező kén-hidrogén káros hatása 
miatt sok hal és madár elpusztult. Ester-
házy Andor gróf vadászvendégei között 
Coburg herceg nevét is feljegyezték. 
1895-ben 3005 vízimadár volt a teríték. 
Némi megszállottságot is követelt a vízi 
vadászat. Feljegyezték, hogy Chernel 
Gyula vadász és ornitológus kiesett a 
csónakjából, visszamászott és puská-
zott tovább. 1903-ban volt a rekordév, 
hét napi vadászon 9191 madarat lőttek. 
Megállapodás köttetett a bérbeadóval, 
hogy a bérlő a szokásos tavaszi vadász-
zsákmányból évente köteles ötszáz 
darab szárcsát a nagyböjti időszakban 
átadni. 1914-ben megismétlődött a víz-
romlás, a „sárgáz”, tömegesen pusztul-
tak a halak, madarak, az állomány egy 
része pedig elhagyta a tavat.
A dinnyési fertő vadászati jogát is 
megszerezte a vadásztársaság, azzal a 

kikötéssel, hogy a kártékony vadat – 
róka, vércse, sas – irtani kötelesek. A 
társaság tagjait a szerződés felsorolja: 
a legismertebbeket említjük, mint 
Cziráky Antal, Cziráky József és László, 
a két Esterházy László, Esterházy Pál, 
Zichy Kázmér, Felsőeőri Nagy Gyula 
és Pál és a velencei illetőségű Meszleny 
Pál, mint a társaság elnöke. Az újabb 
„sárgáz” után, mely 1928-1929. évben 
pusztított, megszűntek a „tócsaták”, 
a társaság feloszlott, és elhatározták 
az egyéni vadászatokat. A fürdőven-
dégek sokaságának megjelenése sem 
kedvezett a vadászatoknak. Az élesen 
rikácsoló fürdővendégek és a halkan 
kvákogó kanalas réce nem szívelték 
egymást, jegyezte meg Széchényi Zsig-
mond. Igaz, kora tavasszal és ősszel 
velük már nem kellett számolni. A 
vadvilág védelme érdekében az utolsó 
Velence-tavi vadászatot 1993. október 
hó 15-én tartották.
A mezőföldi mezők, rétek, szántók 
világában csodaszámba ment, ha őzet 
láttak. Id. Esterházy László és Zichy Já-
nos elhatározták, hogy meghonosítják 
a mezőföldi síkon. Sárosdon a fácános-
ban, Zichyújfalun az újonnan kialakí-
tott vadaskertbe sutákat, bakokat és 
gidákat hozattak, mely állomány soka-
sodni kezdett, majd szabadon engedték 
őket. Egyre több „csodaagancsú” bak 
is terítékre került. A legtöbb érmes bak 

a sárosdi Esterházy-uradalomban és 
Lovasberényben esett. Tavasszal selejt 
bakokat lőttek, az üzekedés után pedig 
a kapitális remetéket. Némely állat 
hároméves koráig kifejleszti agan-
csának végső méretét. Másoknál ez a 
folyamat hosszabb, még az ezt követő 
évek során is tovább növelik agancsuk 
súlyát, köbtartalmát, egyre gyöngyö-
zöttebbek, egyre hosszabb szárú és ágú 
lesz fejük éke. Mindezen szempontok 
figyelembe vételével, okos vadgazdálko-
dással alakult ki a sárosdi, lovasberényi 
őzállomány. A lovasberényi gazdaság-
hoz tartozó területen élt Európa legjobb 
genetikai tulajdonságokkal rendelkező 
őzállománya. Ezen a területen lőtte va-
dásza a világrekordot 1965-ben. „A bak 
mintha egy tölgyfát hordozott volna”. A 
legszívesebben kiserdejében, a fenyő és 
orgona állományában lakott. Elejtő-
jének neve helyén a katalógusokban 
csak annyi szerepelt, „magyar vadász”. 
Az agancs „martonvásári” néven vált 
ismertté, mert ez a hely volt Gyúró 
helyett a külföldi vadászok számára 
könnyebben kimondható.
Széchényi Zsigmond szavait idézve 
„Én azért becsülöm a szarvast, mert 
bőgésének idején a legszebb az erdő. 
A vénasszonyok nyarának aranyköd-
ben fürdő októberi hajnalai különbek, 
tarkábbak, balzsamosabbak a szarvas-
bőgés szeptemberi hajnalánál. Nincs 
szebb erdő az ezüsttörzsű, szeptemberi 
bükkösnél, és nincs szebb vad a benne 
orgonázó magyar szarvasbikáknál”. 
A csákvári uradalom szarvasainak 
számát a jelenlévő farkasok gyérítet-
ték. A szomszédos Lamberg-uradalom 
hamisítatlan őserdeiben kiváló állo-
mány élt, melyet vértesi ősszarvasként 
emlegettek. Az 1848/49-es forradalom 
kitermelte az orvvadászok mozgalmát. 

A gántiak a jobbágyfelszabadítás kihir-
detése után úgy vélték, hogy mente-
sültek a fák kivágásának és a vadak 
lelövésének tilalma alól is. Nagypénte-
ken, a délelőtti mise után csapatokba 
összeállva, harminc-negyven gánti 
lakos a csákvári erdőben tartott ismét 
vadászatot. Megbeszélték, hogy az 
uradalom vadászainak fellépése esetén 
egymás segítségére lesznek. Az urada-
lom vadászai elfogták Rubert Jakabot, 
és levágták a fülét. A segítségére siető 
Mitlager Jánost is lefegyverezték, de ő 
füttyszóval segítségül hívta az erdőben 
vadászó társait. Hamarosan húsz- 
huszonöt vadászfegyveres érkezett. Az 
összecsapás elől az uradalom vadászai 
kitértek, de a két gánti vadász fegyverét 
magukkal vitték. Időközben már 
hetven gánti vadász indult Csákvárra, 
megtorolni sérelmüket. A csákvári ura-
dalom tiszttartója, hogy az uradalom 
vadászainak testi épségét ne veszélyez-
tesse, megtiltotta az erdőkerülést, így 
a gántiak közel egy héten át rendezték 
vadászataikat és szabadon hordták szét 
a fát, a vadak húsát elosztották vagy ki-
mérték, Székesfehérváron is piacoztak. 
Április 27-én ismét Csákvár közelébe 
érkeztek. A csákváriak már félre 
akarták verni a harangokat, amikor az 
ott tartózkodó szolgabíró Gántra ment, 
hogy az összetűzést megakadályozza. A 
gántiak meg sem hallgatták, a kirendelt 
hajdúknak sem biztosítottak szállást. 
Április 29-én a sorkatonaság bevonult 
Gántra. A katonákat a tolvaj puskások 
házában szállásolták el, de a házigaz-
dák az élelmezésüket megtagadták. 
Mitlagel János a házába elszállásolt 
katonákat töltött fegyverrel fogadta. A 
vizsgálatok lebonyolításával megbí-
zott küldöttség tizenkét gánti lakost 
letartóztatott. Nyolc főt, akik csak egy 
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Korabeli képeslap a nagyhantosi tóról: ezen is látszik, hogy vadmadárban gazdag környéken járunk 

alkalommal vadásztak az erdőben, dor-
gálásban részesítettek. Letartóztatták 
a kőhányási erdőkerülőt is, aki Rubert 
Jakabot megcsonkította. A letartózta-
tottakat súlyos börtönre és huszonöt 
botütésre ítélték.
A gántiakkal egy időben zajlott a 
csákberényiek mozgalma. A két helység 
földesura a Lamberg család volt. A 
csákberényiek esküt tettek a szolgabí-
ró előtt arra, hogy az erdőt és vadjait 
békén hagyják, de a vetéseiket, szőlőiket 
ezután sem engedik a vadak által „bi-
tangolni”. A nyilatkozat kétértelműségét 
nem észlelte a szolgabíró. A küldöttség 
távozása után folytatódott a csákberé-
nyiek és a Lamberg-uradalom vadászai 
közötti összetűzés, mely verekedésben 
és tűzharcban testesült meg. A csákbe-
rényiek a Lamberg-kastély udvarára is 
betörtek, a vadászok kiadását követelve. 
Lamberg Rudolf gróf a dorongokkal, 
husángokkal ellátott lakosokat valahogy 
lecsillapította. A gántihoz hasonlóan 
került sor a rend helyreállítására. Az 
orvvadászok által kiirtott szarvasok he-
lyett az alpesi birtokokról telepítettek be 
utánpótlást. Az ősszarvas velük kevere 
dve lassan eltűnt.
Az orvvadászat másik időszakát az első 
világháborús ínséges évek és az azt kö-
vető forradalmi idők jelentették. A Vér-
tesben csak mutatóban maradt szarvas. 
Az Esterházyak és Meránok elhatároz-
ták, hogy szarvasbikákra egyelőre nem 
vadásznak. 1926-tól egyre jobb agancsok 
kerültek fel az éves trófeabemutatókra. 
A csákberényi dr. Merán János gróf 
1926-ban lőtt bikájának 18-as agancsa az 
országos kiállítás tizedik helyére került. 

Esterházy Móric 1930-ban lőtt bikájának 
agancsa országos negyedik helyezett 
lett. 1943-ban mind a csákberényi, mind 
a csákvári birtokon bőgéskor megjelent 
egy 20-as bika, 14 kg körüli aganccsal. 
A csákberényi területen élő mintegy 
ezerötszáz szarvas nyolcvan százaléka a 
háború áldozata lett.
1857-ben lelőtték az utolsó vértesi far-
kast. 1894 szeptemberében a dunapen-
telei halászok arra lettek figyelmesek, 
hogy vaddisznók úsznak a Dunán a 

hajóállomás felé. Kettőt a vízben leütöt-
tek, három kiúszott a partra, egy pedig 
Kisapostag főutcáján kezdett eszeve-
szett rohangálásba, mígnem a helyi 
vadász lelőtte. Ilyen messze kerülhet a 
vaddisznó békés erdejéből. A csákbe-

rényi és csákvári erdőkben rendezett 
vaddisznóhajtások híre a határainkon 
is túljutott. A Merán-uradalom legen-
dás vaddisznója az ún. „francia kan” 
volt. 1932-től többször próbálták kézre 
keríteni, egyszer rá is lőttek. Túlélte a 
második világháború öldöklését is. Már 
a vértesi harcokat követően lőtte meg 
valószínűleg egy orvvadász az orrát, 
száját, ezért nem tudott táplálkozni és 
éhen halt. Akkor már tizennégy-tizenöt 
éves volt. 1946 tavaszán találták meg. 

Agyarai alapján aranyérmes lehetett 
volna. Csákváron 1939 februárjában 
két nap alatt nyolcvannégy disznót lőt-
tek. A Czirákyak lovasberényi erdeiben 
annyira ritka volt a vaddisznó, hogy 
évekig nem is szerepelt a lőjegyzékben. 

Aztán megjelent a sertéspestis, és a 
lovasberényi területeken két évig nem 
is rendeztek hajtásokat.
Megyénkben új állatok betelepítésé-
vel, meghonosításával kísérleteztek 
a vadaskertekben. A nádasdladányi 
vadaskertben virginai szarvasok éltek, 
Csákvár környékére amerikai vapiti 
szarvast engedtek, vadpulykát, siket- és 
nyírfajdot, Sárszentmihály környékére 
kaliforniai búbos fürjet, Fehérvár-
csurgóra Spanyolországból szakállas 
juhokat telepítettek és a hazájában 
szent állatként kezelt és templomok 
kertjében tartott japán szika szarvast és 
korzikai muflont hoztak. Károlyi József 
1914-ben lőtt koronásának trófeája a 
berlini kiállításon aranyérmes lett.    
Esterházy Miklós Móric, a csákvári ura-
dalom birtokosa erdőmérnöki diplomát 
szerzett, hogy minél többet értsen az 
erdő-, mező- és vadgazdálkodáshoz. 
Munkásságáról agrártörténeti tanul-
mányok készültek. A székesfehérvári 
születésű, dégi illetőségű Festetics Pál 
szakkönyvei a vadászképzés alapművei. 
Idős Esterházy László sárosdi vadgazda 
rendszeresen részt vett  az országos 
trófeabírálatok zsűrijében. Az ifjabbik 
Esterházy László elérte, hogy Sárosd 
környékén ötvenezer hold terület tulaj-
donosai egyeztették a vadgazdálkodást 
és a kilövési terveket. 1945. után a zirci 
járás vadászati felügyelője lett. Amikor 
Rákosi Mátyás a rekord méretű dámla-
pátosát lelőtte, lefüggönyözött autóval 
vitték Esterházy Lászlót és Széchenyi 
Zsigmondot a trófeát bírálni. Érthető, 
hogy „világrekordnak” minősítették a 
lapátot.
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Ismét Fehérváron rajzolja a taktikát Hannu Järvenpää

Hannu Järvenpää munkába állt
tóth dániel

Megérkezett Székesfehérvárra a Fehérvár AV19 
régi-új vezetőedzője. Hannu Järvenpää szomba-
ton, a Dornbirn ellen vezetheti idén először a 
magyar EBEL-csapatot.

Szerdán megtartotta első edzését 
a Fehérvár AV19 vezetőedzőjeként 
Hannu Järvenpää. A finn szak-
ember számára nem ismeretlen 
a közeg, hiszen 2016-ban egy fél 
szezont már lehúzott a koronázó-
városban. Az EBEL-ben a ráját-
szás elérése akkor nem sikerült 
a gárdának, de a Magyar Kupát 
elhódította a csapat. Az ötvennégy 
éves szakvezető az előző másfél 
évadban a német másodosztályú 
Lausitzer Füchse alakulatának élén 
állt, ráadásul első ottani évében a 
bajnokság legjobb edzőjének vá-
lasztották. Most jó érzésekkel tért 
vissza korábbi kenyéradójához. 
„Boldog vagyok, hogy ismét itt dolgoz-
hatok. Több embert ismerek a keretből 
és a menedzsmentből is, így tudom, 
hogy mire számítsak.” – árulta el 
Järvenpää, majd hozzátette: „A leg-
utóbbi két meccset interneten keresztül 
követtem, így már többet tudok, mint 
korábban. Beszéltem a játékosokkal, és 
elmondtam, hogy miben kellene fejlőd-
nünk, de egyelőre erről most még nem 
szeretnék többet mondani. A legfonto-

Fa Nándor: Magad, uram

Egy bajnok a Bajnokok Városában

soMos zoltán

A napokban jelent meg Fa Nándor – tulajdonkép-
pen önéletrajzi – könyve. A 2016-17-es Vendée 
Globe-on februárban a nyolcadik helyen célba 
érkező fehérvári vitorlázó könyvére és magára Fa 
Nándorra is nagyon sokan kíváncsiak. 

Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy vasárnap délután három 
órán keresztül kígyózott a sor egy 
székesfehérvári könyvesbolt előtt, 
ahol Fa Nándor éppen dedikálta a 
Magad, uram című művét. A leg-
több könyvesboltból már elfogyott 
a könyv, így a kiadó újból több ezer 
példányt nyomtat. 
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sabb, hogy a következő összecsapásun-
kat megnyerjük!”
Ez pedig nem ígérkezik könnyű 
feladatnak, hiszen a jó formában 
játszó Dornbirn látogat szombaton 
az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnok-
ba. A vorarlbergiek legutóbbi hét 

találkozójukból hatot megnyertek, 
és a negyedik helyen állnak a tabel-
lán. Ami viszont mindenképpen 
pozitívum, hogy a fehérváriak az 
idei két meccsükből kettőn legyőz-
ték a „bulldogokat”, így látszik, 
hogy korántsem verhetetlenek az 

osztrákok. Több sérülés is nehezíti 
majd Järvenpää dolgát, de a rutinos 
szakembert ismerve, valószínűleg 
nem retten majd meg a kihívástól. 
A Fehérvár AV19–Dornbirn mér-
kőzés szombaton 17.45-kor veszi 
kezdetét.  

Fa Nándor csütörtökön este a 
19.45-kor kezdődő Bajnokok vá-
rosa című magazinműsor vendége 
lesz a Fehérvár Televízióban. A 
beszélgetésből sok érdekesség 
kiderül majd a könyvről, és arról, 
hogyan, milyen módon született 
meg a sokak által nagyon várt írás. 
A Magad, uram visszanyúl egészen 
odáig, amikor Fa Nándor szülei az 
1930-as években megismerkedtek 
egymással, és a gyerekkoron, a 
Szent Jupáton, az Alba Regián, a 
Budapesten és sok érdekes törté-
neten keresztül érkezik meg a Spi-
rit of Hungary-hoz és a legutóbbi 
Vendée Globe-hoz.
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A kék mezes Fehérvár védekezése olykor kihagyott Minszkben, szerencsére belefért a vereség

Vereség, de továbbjutás
soMos zoltán

Minszkben játszott, de egy izraeli találkozó 
eredményének köszönhetően jutott végül 
tovább az Alba Fehérvár a FIBA-Európa-kupa 
csoportköréből. A fehérorosz fővárosban öt 
ponttal kikapott a magyar bajnok, a Herzlia 
azonban kikaparta neki a gesztenyét azzal, 
hogy legyőzte a Charleroi-t.

Két előző idegenbeli meccsét 
nagyon simán nyerte az Alba 
az Európa-kupában, mégpedig 
olyan ellenfelekkel szemben, 
akiktől itthon kikapott. Ez alap-
ján az idehaza legyőzött Cmoki 
Minszk ellen volt esély a sikerre, 
de a fehéroroszok a meccs elején 
jobban elkapták a fonalat, és 
végig vezettek. Az első negyed-
ben még úgy-ahogy féken tudta 
tartani a hazaiakat az Alba, bár 
a támadójátékkal bőven akadtak 
gondok. Lóránt és Hill pontjai 
csak a távolság tartására voltak 
elegendőek, aztán a második 
negyedben 25-20 után érkezett 
három fehérorosz tripla, és jelen-
tősre nőtt a különbség. Egy 13-0-s 
hazai rohamnak köszönhetően 
majdnem hússzal vezetett az el-
lenfél, lefagyott az Alba. Hogy ne 
dőljön el a meccs, ahhoz kilenc, 
válasz nélkül maradt Alba-pont 
kellett, de Czerapowiczék jól 
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SZÉPHŐ Zrt.
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 .
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár,  
Pf. 120.
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Honlap: www.szepho.hu
E-mail : info@szepho.hu

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

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Iroda:
• Honvéd u. 1 . szám alatti irodaépületben 1 db 

38 m2 alapterületű irodahelyiség;

Üzlethelyiség, raktár:
• József Atti la kollégium mögött 

(Hosszúsétatér felől) 68 m2-es használaton 
kívüli hőközpont;

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok 
energiatanúsítását!

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

  ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

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

XVIII.    Fehérvári Futballfesztivál
VIDEOTON FCF BARÁTI KÖR

Nemzetközi Kispályás Labdarúgó Kupa 
és Családi Sport- és Egészségnapok

Videoton Oktatási Központ, 2017. december 27-30.

A futballfesztivál keretein belül versenyeket hirdetünk:
Vidis Gyermekszépségverseny, 0 éves kortól, 

12 éves korig. 

és 

Vidi szurkolók szépe női szépségverseny 16 éves kortól
Céljuk: A labdarúgás, ezen belül a VIDEOTON FC és 

az RBD népszerűsítése.

Idén az RBD 25. születésnapja és a VIDEOTON SC 50 évvel 
ezelőtti, NB1-be először feljutott csapata előtt tisztelgünk.

Nevezés: bármilyen Vidis ruházatban készült fényképpel 
+ 1.000 Ft nevezési díj befizetésével

Jelentkezés: 2017. december 10., 12 óráig
a vbke.programok@gmail.com címen

Részletes nevezési feltételek : vbke.hu 

dobták a közép-távoliakat, és 
szünetre tizenegy pontos előny-
nyel mehettek.
Vezettek ennyivel Fehérváron is, 
ám ott az Albáé lett a második 
félidő. Úgy tűnt, bekövetkezhet 
ez most is, hiszen a harmadik 
negyed közepén Keller és Lóránt 
pontjaival feljött két pontra 
a magyar bajnok. A lélektani 
határt azonban nem sikerült 

átlépni, a tavaly Jászberényben 
is pattogtató amerikai Sadler 
és társai bevágtak négy újabb 
triplát, és ezzel végképp maguk-
hoz ragadták a kezdeményezést. 
A változatosság kedvéért megint 
tizenhárom pontot dobtak úgy, 
hogy egyet sem kaptak, Simpson 
negyedvégi triplája csak kozme-
tikázta az eredményt. Mínusz ti-
zenhatról még nekirugaszkodott 

az Alba, egy Fenner-tripla után 
nyolcra csökkentette a hátrányt, 
de az idő vészesen fogyott. A 
játékvezetők is beszálltak hazai 
oldalon, de a fújással együtt is 
az Albáé volt a hajrá, csak túl 
későn. Öt pontnál közelebb nem 
tudott kerülni a Minszkhez, és 
végül ennyivel kapott ki az Alba 
(87-82).
A csoportban így három győze-
lemmel és ugyanennyi vereséggel 
zártak a mieink, a kérdés az volt, 
ez elég lesz-e a továbbjutáshoz. 
Elég lett, mert az első három kör 
után még biztos továbbjutónak 
tűnő Charleroi Izraelben is kika-
pott, és mivel a belga és izraeli 
csapattal összevetve egymás elle-
ni eredményben jobbak voltak a 
fehérváriak, így ők végeztek má-
sodik helyen a Minszk mögött. 
A második csoportkör december 
20-án kezdődik, a kiírás szerint 
idegenben játszik az Alba. Érde-
kesség, hogy egy csoportba ke-
rült a Körmenddel, amellyel de-
cember végén bajnoki rangadót 
vív Fehérváron, de így januárban 
és februárban is megmérkőzhet a 
vasi riválissal.
Addig persze bajnoki meccsek 
is várnak a Dzunics-csapatra, 
szombaton a Sopron érkezik a 
Gáz utcába.
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RÉSZLETEK: WWW.FELIXPROMOTION.COM

A legjobb tizenkét éven aluli futó Szalczgruber Zsolt volt, így vasárnap délután ő gyújthatta fel 
Székesfehérvár belvárosának ünnepi díszkivilágítását

Öt kilométeren 
Dévay Márk 
győzött, aki 
jelenleg tiszaúj-
városi színekben 
versenyez, de 
a tervek szerint 
hamarosan 
Fehérvárra 
igazol, hogy a 
sportág egyik 
kiemelt támo-
gatottjaként 
már Alba-szí-
nekben kezdje 
meg az olimpiai 
felkészülést. 

Az egy kilométeres távot főleg a gyerkőcök választották, őket a Fehérváron most már visszatérő 
vendégnek számító olimpiai bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes súlylökő, Márton Anita indította el

Volt, aki babakocsival, volt, aki Mikulásnak 
öltözve teljesítette a távot

Sok baráti társaság, klub, egyesület is úgy 
döntött: együtt teljesítik a jótékonysági futás 
valamelyik távját. Így tettek az Alba Triatlon 
SE sportolói is.

Több százan álltak rajthoz
kaiser taMás

A hideg idő ellenére több mint háromszáz versenyző indult vasárnap a III. Adventi Jótékonysági 
Futáson. A résztvevők a Várkörúton teljesítették az egy vagy az öt kilométeres távot. A nevezők – 
akárcsak a Jótékonysági Estélyre jegyet vásárlók – idén a Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított 
Otthont támogatják.
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Keblemre! – Kovácsik Ádám nem tehetett a gólokról, továbbra is biztos pont a Vidi kapujában

A nagy csapatra emlékeztek

Álló sor balról jobbra: Kelchen Vilmos szakosztályvezető, Temesvári, Posch, Horváth II, 
Bobory, Bognár, Ispaics. Guggolnak: Molnár masszőr, Balogh, Kű, Tímár, Bodnár, Karsai. Akik 
a képen nem szerepelnek: Varga, Kerecsényi, Burka, Bekő, Monoki, Szabó, Kékesi, Nehéz, 
Sárközi, Csukovics, Kerék.

Vidi, Fradi, Hali

Fél évszázados jubileum

néMeth krisztián

Az Üllői úti vereség ellenére jobb gólkülönb-
séggel továbbra is a Videoton áll a labdarúgó 
NB I élén. A Ferencváros után újabb zöld-fehér 
legénység, a Haladás vár a fehérváriakra.

Videoton-Ferencváros: 1-1. Fel- 
ocsúdva a szombati vereségből, 
ebből az optimista megközelítés-
ből is vizsgálhatjuk a felek egymás 
elleni mérlegét. Felcsúton 3-1 ide, 
a Groupama Arénában 3-1 oda. 
De ez legfeljebb a kincstári opti-
mizmust hozta elő a fehérváriak-
ból, Marko Nikolics vezetőedzőből 
pedig néhány új igazolás tervét.
Ezúttal jobb volt a Ferencváros. 
Tegyük hozzá: az első félidőben 
különösen gyenge volt a Vidi, 
nyoma sem volt a korábbi maga-
biztos játéknak. Lazovics fejes-
gólja felcsillantotta a pontszerzés 
lehetőségét, de Fejes hibája 
megpecsételte a meccs kimenete-
lét. A Magyar Kupában a váciak 
harmadik gólja is hazaadás után 
született…
Az év utolsó bajnokiján a szombat-
helyi zöld-fehérek várnak Marko 
Nikolics együttesére. A korábbi 
szlovák szövetségi kapitánnyal, 
Michal Hipp-pel megtáltosodott a 
Hali, és előbb a Ferencvárosnak, 
majd a Puskás Akadémiának 
„intettek be”. Ez már nem az a 

Ötven évvel ezelőtt érte el történetének 
első jelentős sikerét a Videoton, mely még 
Vadásztölténygyári Vasas néven harcolta ki 
az első osztályú tagságot. A csapat jelenlévő 
tagjait a Hotel Magyar Királyban köszön-
tötték.

1967. november 26. jeles nap 
volt Székesfehérvár életében. A 
két hónappal korábban átadott 
Sóstói stadionban a szezon utolsó 
mérkőzésén nyolcezren ünnepel-
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Haladás, melyet 3-1 re vert a Vidi 
szeptember elején!
Megkezdődött a versenyfutás az 
első helyért. Míg egy éve a Vidi-Va-

sas-Honvéd tengelyen kezdődött a 
csata, ezúttal Vidi-Fradi háború lesz. 
Lehet, hogy 2018. május ötödikén 
újabb „bajnoki döntő” következik?

Mindenekelőtt persze szépen kelle-
ne búcsúztatni az évet, hogy Juhász 
Rolandék nyugodtan mondhassák: 
„Hali 2017!”

ték a korszakos sikert. Gálameccs 
volt ez a javából: ekkor már biztos 
feljutóként léptek pályára a fehér-
váriak, akik Balog, Bodnár és Kű 
góljával el is porolták a Kecskeméti 
Dózsát.
A huszonkét tagú csapat sajnos 
megfogyatkozott, többségük már 
az égi futballpályákon viseli a 
piros-kék mezt. Balogh Károly, 
Burka Imre, Dudás József, Horváth 
II Lajos, Karsai László, Kerecsényi 

Lajos, Kű Lajos, Timár Mihály 
szerencsére köztünk vannak, és 
soha nem feledik a játékostársakat, 
a közösen elért sikereket.
A Kű Lajos vezette társaságot a 
Szent István-székesegyházban a pa-
pok nemzeti tizenegyének korábbi 
oszlopos tagja, Tallér Krisztián 
plébános megáldotta, majd vala-
mennyi egykori csapattárs végső 
nyughelyére fehér rózsa került.
„A boldogságtól ordítani tudnék című 
nóta jut eszembe.” – idézte fel az 

ötven évvel ezelőtti sikert Kű 
Lajos. – „Akkoriban rendkívül 
illusztris volt az NB I, hiszen olyan 
labdarúgók játszottak, mint például 
az Aranylabdás Albert Flórián. 
Ilyen időkben vívta ki a csapat a 
feljutást.”
A csapat jelenlévő tagjait Vargha 
Tamás országgyűlési képviselő 
köszöntötte, a Videotont Kovács 
Zoltán sportigazgató, a szurko-
lókat a VBKE alapítója, Juhász 
László képviselte.
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A  H E T I L A P

A  V Á R O S  É S  H Í R E I

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

Lájkolj, oszd meg és nyerj!
Figyeld az fmc.hu, a Fehérvár Hetilap, 
a Fehérvár Televízió és a Vörösmarty 

Rádió Facebook-oldalát! 
Értékes ajándékaink csak Rád várnak. 

Minden nap nyerhetsz!

AJÁNDÉKBOLT
JEGYIRODA

F E H É R VÁ R I

ÉS

SZÉKESFEHÉRVÁR, OSKOLA U. 2-4., HIEMER-HÁZ
NYITVA: H-P: 9.00 – 18.00; SZ-V: 10.00 – 18.00

 (Az adventi időszakban.)

#töltsdteleszeretettel
Ajándékoz  szívből!


