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Lájkolj, oszd meg és nyerj! 
Minden nap nyerhetsz!
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Emlékül a szabadság hőseinek

A domborműnél közös koszorút helyezett el Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési kép-
viselője, Simon László kormánymegbízott, Cser-Palkovics András polgármester, Spányi Antal 
megyés püspök és a Magyar Honvédség nevében Szabó András ezredes

Rába HenRietta

Választókerületi programok

Újból felavatták az 1956-os forradalom 
és szabadságharc tiszteletére állított, a 
bazilika oldalán elhelyezett kereszt alatti 
emléktáblát. Pintér Balázs szobrászművész 
alkotását Spányi Antal megyés püspök 
áldotta meg.

A Szent István-székesegyház 
oldalára 1992-ben helyezték el 
Nagy Benedek Feszület című 
alkotását, alatta egy márvány-
táblán a hősök emlékezetéről 
olvashattak a járókelők. 2000 
októberében felkerült egy másik 
emléktábla, amelyen már a 
székesfehérvári mártírok nevei 
is szerepeltek. A székesegyházat 
2016-ban felújították, az emlék-
táblák lekerültek. 2017 szeptem-
berében Székesfehérvár önkor-
mányzata úgy döntött, hogy 
újraállítja a régi táblákat, immár 
egységesen, egy műbe foglalva. 
Vargha Tamás országgyűlési 
képviselő beszédében elmond-
ta: az emléktáblán azoknak a 
székesfehérvári hősöknek a 
nevét olvashatjuk, akik 1956-ban 
életüket áldozták a szabadságért. 
1956 tizenkét napja és a hősök 
küzdelme az alapja, kezdete az 
1990 utáni szabadságunknak. 
November 4-én Székesfehér-
váron is eldördültek a lövések, 

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 Iskolá-
ba. A fórum vendége lesz Cser-Pal-
kovics András polgármester, Kovács 
Zsolt rendőr alezredes, városi 
rendőrkapitány és Nagy Zsolt, a 
Közlekedési Iroda vezetője is.

Városfejlesztési tervekről egyeztettek

A Munkáspárt is elutasítja a Soros-tervet

Fehérváron ülésezett az 
Országos Diáktanács

Térköves járda épült 
a Béke téren

A kormányzat Székesfehérvárt érintő fejlesztési terveiről tartottak megbeszélést a város vezetői 
Kósa Lajossal, a Modern Városok Programért, azaz a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős 
tárca nélküli miniszterrel és kollégáival a Városházán

Székesfehérváron ismertette pártja programját a közelgő parlamenti választások előtt Thürmer 
Gyula, a Munkáspárt elnöke. A politikus a minimálbér és az öregségi nyugdíj emelését, az 
idősek ingyenes gyógyszerellátását szeretné elérni. A pártelnök kijelentette: a Munkáspárt 
elhatárolódik a kötelező betelepítési kvótától, és határozottan elutasítja a Soros-tervet.     V.L.

StettleR ZSuZSanna

A szervezet létrehozásáról a februári, városunkban 
megtartott Országos Diákparlamenten született 
döntés. Azóta minden hónapban találkoznak a 
fiatalok és a kormányzat képviselői, hogy az ötven 
pontban megfogalmazott ajánlásokat valamint a 
diákokat érintő aktuális kérdéseket megvitassák.

Valamennyi megye diákparlamen-
ti delegáltja, közel harminc fiatal 
hónapról hónapra találkozik a 
kormányzat képviselőivel. Mint 
elhangzott: a városunkban meg-
tartott Országos Diákparlamenten 
döntöttek az érdekképviseleti fórum 
létrehozásáról, melynek keretében a 
fiatalok által megfogalmazott ajánlás 
ötven pontját veszik végig. A szak-
minisztérium képviselői megismerik 
a diákok véleményét, hogy közösen 
jussanak eredményre.
„A tárgyalások során eddig már az 
ajánlások kétharmada terítékre került, 
és vannak olyanok, amelyek többször 
felmerültek. Az a feladatunk, hogy mire 
a következő Országos Diákparlament 
összeül, addigra az ötven pont mindegyi-
kében valamilyen eredményre jussunk.” 
– mondta el lapunknak Maruzsa 
Zoltán köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár.
Az Országos Diáktanács ülésén részt 
vesz Sipos Imre miniszteri biztos, 
Kosinszky Zsuzsanna, az EMMI 
Köznevelési Stratégiai Főosztályának 
képviseletében, Jásper András, a 
Diákközéletért Alapítvány elnöke 
valamint Mészáros Attila alpolgár-
mester is.

Szilárd burkolatú járda készült a Lövölde 
utca Deák Ferenc utca és Erzsébet út közötti 
szakaszával párhuzamosan, az orosz katona-
temető mellett.

Az eddig vörös murvás sétányt 
váltotta fel a Deák Ferenc utca és 
a Lövölde utca csomópontjában 
korábban kiépített járdához is 
kapcsolódó térköves járdasza-
kasz. A műszaki átadáson egy új, 
1,7 milliárd forintos, út-, járda- 
és parkolóhálózat fejlesztésére 
szolgáló forráskeretet jelentett be 
Cser-Palkovics András polgár-
mester. 
A környéken lakók kérésére 
készült el a szilárd burkolatú 
járda – mondta Molnár Tamás. A 
körzet önkormányzati képviselő-
je hozzátette: lakossági fórumon 
keresték meg ezzel a kéréssel. 
Vargha Tamás, Székesfehér-
vár országgyűlési képviselője 
kiemelte, hogy a KSH legutóbb 
közzétett adatai között olvasható, 
hogy a két és fél százalékos uniós 
átlaghoz képest négy százalé-
kos a magyar GDP-növekedés, 
a munkanélküliségi ráta pedig 
huszonöt éve nem volt ilyen ala-
csony, mint most: felülről elérte 
a négy százalékot, Székesfehér-
váron pedig még ennél is alacso-
nyabb. Ennek köszönhető, hogy a 
településeken, így Fehérváron is 
utak, járdák, parkok és parkolók 
épülhetnek.

Forrás: ÖKK
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Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!
Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

tankok lőtték a Magyar Király 
Szállót, a Forradalmi Bizottság 
székhelyét. 
Az emléktábla újraavatási 
ünnepségét a székesfehérvári 
asszonytüntetés évfordulóján 

rendezték. Hatvanegy évvel 
ezelőtt, december 7-én a nők 
és lányok a Hősök terére vitték 
virágjaikat, hogy tiszteletüket 
tegyék a forradalom hősei, így 
Fehérvár elesettjei előtt is. 
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Részletes beszámolónkat megtalálja a 
Fehérvár Médiacentrum Youtube-csator-
náján és a www.fehervartv.hu oldalon.

Megújul a Gárdonyi Művelődési Ház
Lesz fehérvári bábszínház?

Iszkádi Erika igazgató vezette körbe az épületben a résztvevőket. A bejáráson bemutatta a 
kulturális intézmény tereit, képet adva azok funkciójáról és jelenlegi műszaki állapotáról.

GáSpáR péteR, látRányi ViktóRia

Indulhat a tervezés! November tizedikén hozott 
határozatot a kormány arról, hogy forrást biztosít a szé-
kesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár 
felújításának előkészítéséhez, később egy következő 
ütemben pedig a beruházás megvalósításához is. A 
döntésről Vargha Tamás és Törő Gábor országgyűlési 
képviselők, Cser-Palkovics András polgármester és 
Brájer Éva alpolgármester, Maroshegy önkormányzati 
képviselője számolt be.

A maroshegyieket szolgáló kulturális 
intézmény az elmúlt évtizedekben több 
fenntartóváltáson ment át. Az épület 
műszaki állapota is leromlott. A felújítás 
szükségessége évekkel ezelőtt nyilvánva-
lóvá vált. 
„A városrészben ma is sok kisgyermekes 
család él, és a most folyó építkezések az 
elkövetkező években tovább emelik a mai 
számot. Ezért is van jelentősége annak, hogy 
a ház programjai erősen fókuszálnak a gye-
rekekre. Látogatottsága azt bizonyítja, hogy a 
maroshegyieknek és a fehérváriaknak nagy 
igényük van a kulturális közösségi együttlétre. 
Ezért is fontos, hogy a művelődési intézmé-
nyek külleme, belső műszaki állapota is nívós 
legyen.” – fogalmazott Brájer Éva. 
A Szent István-emlékévben Székesfehér-
váron tartott kihelyezett kormányülésen 
született meg a szándéknyilatkozat a 
beruházásról. November tizedikén hozott 
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Elkészült a szabadidőpark Öreghegy lábánál

A szabadidőpark tavasszal mutatja majd meg igazi arcát, de már most is használható!

SZabó petRa

Sportpályák, játszótér, fitneszeszközök, 
rehabilitációs sportszerek várják mostantól 
a sportolni vágyókat Öreghegy lábánál, az 
Aszalvölgyi-árok mellett.

A gyerkőcök már birtokba is vették 
a város legújabb építményét. 
Modern játszóeszközök, hinták, 
csúszdák és sportpályák várják a 
mozogni vágyókat. A szabadidőpark 
egy újabb közösségi helyet jelent a 
városban – mondta a város polgár-
mestere. Cser-Palkovics András 
kiemelte, hogy nagyon sok fás szárú 
növényt is elültettek a területen. 

Fo
tó

: B
ác

sk
ai

 G
er

ge
ly

Óriásberuházás a Videotonnál

Az építkezés elkezdődött, letették az alapkövét az új gyártócsarnoknak

noVák Rita

Több mint ötmilliárd forintos beruházásba kezd 
a székesfehérvári Videoton. Az elektronikai 
szereléssel foglalkozó vállalat egy húszezer 
négyzetméteres épületegyüttest húz fel, mely-
nek alapkövét a gyár területén kedden délelőtt 
ünnepélyes keretek között tették le.

A gyártás jelenleg két üzemcsar-
nokban történik nagyjából tizen-
hétezer négyzetméteren és hét-
százhetven dolgozóval. Klambauer 
Csaba igazgató elmondta: a kapa-
citásbővítést saját erőből finanszí-
rozzák, a beruházás várhatóan 2018 
végére készül el, és a fejlesztésnek 
köszönhetően a jelenlegi hetven-
millió eurós éves árbevétel százmil-
lió eurósra nő. 
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Különleges az új parkban, hogy a 
városban már sok helyen megta-
lálható fitneszeszközökön kívül 
mozgáskorlátozottak számára is 
épült egy speciális játszótér a par-
koló mellett. A kihelyezett elemek 
már használhatók, de tavasszal 
még akad munkájuk a szakembe-
reknek. 
Mintegy kétszázhatvanmillió forin-
tos beruházásból olyan komplexu-
mot épített a város, mely a legki-
sebbektől a családokon, sportolni 
vágyó fiatalokon keresztül az idő-
sekig mindenkinek kínál mozgási 
lehetőséget egy zöld, egészséges 
levegőjű környezetben.

határozatot a kormány arról, hogy forrást 
biztosít a székesfehérvári Gárdonyi Géza 
Művelődési Ház és Könyvtár felújításá-
nak előkészítéséhez. „A határozat szerint 
a kormány közel kilencvenmillió forintot 
biztosít a beruházás előkészítéséhez, majd ezt 
követően, egy következő ütemben a beruházás 
megvalósításához is.” – ismertette a döntést 
Vargha Tamás országgyűlés képviselő. 
A politikus azt is kiemelte, hogy a város 
életében különösen fontosak azok a 
kormányzati döntések, melyek az elmúlt 
években születtek az egészségügy terü-
letén, a Szent György Kórház fejlesztése 

kapcsán vagy a zöld környezet fejlesztése 
ügyében, de fontosnak nevezte az utak és 
járdák felújítását célzó fejlesztéseket is, 
amiket a város saját erőből valósít meg. 
Nemcsak a városrészben élők számára 
nyújt számos programot az intézmény, de 
a környező településekről is sok látogató 
érkezik. Erről már Törő Gábor országgyű-
lési képviselő beszélt, aki felidézte azt is, 
hogy október végén jubileumi rendezvé-
nyen ünnepelték a kulturális intézmény 
hatvanéves fennállását. Alig két héten 
belül pedig – mondhatni születésnapi 
ajándékként – megszületett a felújításról 

szóló kormányhatározat. 
A jelenlegi döntés a felújítás előkészí-
téséhez szükséges forrást biztosítja. 
Ezután újabb előterjesztés készül majd 
a beruházás megvalósításáról valamint a 
kivitelezés ütemezéséről és forrásigényé-
ről. Mindezek ismeretében a felújításhoz 
szükséges forrást is a központi költség-
vetésből biztosítják majd. A teljes belső 
mellett a külső, homlokzati felújítás is 
indokolt, de magában foglalná az épület 
környezetének rendezését is, ahol újabb 
közösségi tér alakulhat ki.
„Egy különleges funkció is felmerült, hiszen 
itt egy bábszínház is létrejöhet! Fehérváron 
is komolyan kell venni, hogy nem minden a 
belvárosban kell, hogy történjen. Fontos, hogy 
minden városrésznek meglegyenek azok a 
közösségi terei, ahol városrészi és térségi ren-
dezvényeket tudunk tartani, vagy ahol városi 
intézmények is helyet kaphatnak. Ilyen lehet 
a Gárdonyi Művelődési Házban egy állandó 
bábszínház. A város elkötelezett abban, hogy 
olyan kulturális intézményeket hozzon létre, 
melyek egy nagyváros életéhez hozzátartoz-
nak.” – mondta Székesfehérvár polgár-
mestere. Cser-Palkovics András kiemelte: 
a kultúrát a város fontos közösségépítő 
elemének tartja.

Az ünnepségen a Nemzetgazdasági 
Minisztérium helyettes államtitkára 
hangsúlyozta: jó úton jár a magyar 
gazdaság. Marczinkó Zoltán szerint 
a kormány intézkedései és az ilyen 
fejlesztések ösztönzően hatnak a 
gazdaságra. 
A város polgármestere, Cser- Palko-
vics András köszöntőjében kitért 
arra, hogy a fejlesztés a jövőbe vetett 
bizalom jele, és a beruházást nem-
csak gazdasági eredményként kell 
elkönyvelni, hiszen a vállalat Székes-
fehérváron közösségi erőt jelent. 
A jövő év végére elkészülő új épü-
letben 8500 négyzetméteres lesz a 
gyártóterület, 4500 négyzetméteres 
a raktár, és korszerű irodákat is ki-
alakítanak. A tervek szerint 2019-re 
a dolgozók létszáma ezer fölé nő.
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Alig egy hét karácsonyig!

Fehérváron talán az egyik legszebb és legmeghittebb hely az ünnepvárásra a Püspöki 
Palota Adventi udvara. Nem is meglepő, hogy évről évre sokan látogatnak el a közös adventi 
gyertyagyújtásra, ami mára tradícióvá vált a város életében. Ezúttal a ráckevei Szent Imre 
Általános Iskola tanulói adtak karácsonyi műsort az udvarban.

A gyerekek körében még mindig az egyik legnépszerűbb látványosság a város karácsonyfája 
körül keringő kisvonat

A Vízivárosban már hagyománynak számít a közös adventi ünneplés. A közösség és az együtt 
töltött idő fontosságára hívta fel a figyelmet a második adventi gyertya meggyújtása is. A 
Hétpettyes és a Nefelejcs Óvoda gyerkőcei pedig a színvonalas műsorról gondoskodtak. Az idei advent egyik látványossága a mézeskalácsból készült város

Mikulások motoroztak keresztül a városon. Ki mondta, 
hogy a tél nem motorosszezon?

A második adventi gyertya fénye is kigyúlt vasárnap a belvárosban Vargha Tamás és Drahos Béla jóvoltából. Nézze meg videón 
a második gyertyagyújtás összefoglalóját! Nem kell hozzá más, csak az ingyenes Layar applikáció: az alkalmazást elindítva a 
telefont tartsuk a kép fölé, koppintsunk a képernyőre, és már indul is a videó!

aZ oldalpáRt SZeRkeSZtette: láSZló-takácS kRiSZtina

Ünnep ünnepet követ, pedig még a készülődés heteiben vagyunk. Az egymást követő programok 
arra hívják fel a figyelmet, hogy már elkezdhetünk visszaszámlálni, a belváros pedig egyre fénye-
sebb. Múlt hét végén meggyújtották a második adventi gyertyát is.
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Videózzon az újságból!
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Idén éppen Luca napjára esett a városi nyugdíjaskarácsony. Jó hangulatú műsoron vehet-
tek részt az idősek.

Kevés láb maradt mozdulatlan a székek alatt, ugyanis Bangó Margit, a cigányzene 
királynője volt a délután fő attrakciója. A Kossuth-díjas művész a legnépszerűbb mulatós 
nótákkal lépett a színpadra.

Huszonegy óvoda 1364 nagycsoportosa kapja kézhez a napokban a város karácsonyi ajándékaként 
Ocskay Zsuzsanna mesekönyveit, a Lujzi karácsonya, a Lujzi és a fogtündér, a Bécike és a csapat-
játék valamint a Bécike gúnyolódik című köteteket. A könyvek egy részét hétfőn délelőtt az Adventi 
színpadon zajló gyerekműsorok keretében adta át a polgármester Ocskay Zsuzsannával közösen.

Közönségtalálkozóval egybekötött adományosztó rendezvényt tartott a Szegényeket Támogató Alapít-
vány, az Alba Fehérvár kosárlabdacsapat és az Alba Fehérvár KC női kézilabdacsapat. Ötven rászoruló 
családot és csaknem száz iskolás gyermeket ajándékoztak meg az Alba Regia Sportcsarnokban.

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a

Fo
tó

: M
ol

ná
r A

rtú
r

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!

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Depónia Nonprofit Kft. a lakossági hulladékszállítást 

az ünnepnapokon (2017. december 25. és  26.) is a megszokott ürítési menetrend szerint végzi.
Kérjük a gyűjtőedényeket reggel 6 órára szíveskedjenek kihelyezni!

2018. január 1-jén esedékes hulladékszállítást 2017. december 31-én végezzük.

A DEPÓNIA NONPROFIT KFT. EZÚTON KÍVÁN MINDEN KEDVES ÜGYFELÉNEK 
BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET!

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
SZÉKESFEHÉRVÁR, SÖRHÁZ TÉR 3.

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:
2017.  december 24. vasárnap ZÁRVA
2017.  december 25. hétfő ZÁRVA
2017.  december 26. kedd ZÁRVA
2017.  december 27. szerda ZÁRVA
2017.  december 28. csütörtök ZÁRVA
2017.  december 29. péntek ZÁRVA
2017.  december 30. szombat ZÁRVA
2017.  december 31. vasárnap ZÁRVA
2018.  január 1. hétfő ZÁRVA
2018.  január 2. kedd 8.00 - 12.00  
   és 13.00 - 16.00

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
MÓR, ZRÍNYI U. 36.

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:
2017.  december 25. hétfő ZÁRVA
2017.  december 29. péntek ZÁRVA
2018.  január 1. hétfő ZÁRVA
2018.  január 5. péntek 8.00 - 12.00
   és 12.30 - 16.00

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Budakeszi Polgármesteri Hivatal

(2092 Budakeszi, Fő u. 179.)

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:
2017.  december 28. csütörtök ZÁRVA
2018.  január 4. csütörtök 9.00-13.00

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Velence (2481 Velence, Tópart u. 26.)

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:
2017.  december 27. szerda ZÁRVA
2018.  január 3. szerda 8.00-12.00

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Agárd

(2484 Agárd, Gárdonyi G u. 34-38.)
ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:

2017.  december 25. hétfő ZÁRVA
2017.  december 27. szerda 7.00-19.00

2017.  december 29. péntek 8.00-12.00
2018.  január 1. hétfő ZÁRVA
2018.  január 3. szerda 7.00-19.00

HULLADÉKLERAKÓ
Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgy

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:
2017.  december 24. vasárnap ZÁRVA
2017.  december 25. hétfő ZÁRVA
2017.  december 26. kedd ZÁRVA
2017.  december 27. szerda 8.00-12.00
2017.  december 28. csütörtök 8.00-12.00
2017.  december 29. péntek 8.00-12.00
2017.  december 30. szombat ZÁRVA
2017.  december 31. vasárnap ZÁRVA
2018.  január 1. hétfő ZÁRVA
2018.  január 2. kedd 8.00-15.30

2017. december 23. és 2018. január 2. között a Székesfehér-
vár-Csala Pénzverővölgyi Hulladéklerakón 

a VESZÉLYES hulladék és FÉM hulladék átvétel (pl. elektroni-
ka-, TV-, monitor-, hűtőberendezés, festék akkumulátor) 

SZÜNETEL.

PALOTAI ÚTI HULLADÉKUDVAR
8000 Székesfehérvár, Palotai út 139.

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:
2017.  december 24. vasárnap ZÁRVA
2017.  december 25. hétfő ZÁRVA
2017.  december 26. kedd ZÁRVA
2017.  december 27. szerda 10.00-18.00
2017.  december 28. csütörtök 10.00-16.00
2017.  december 29. péntek ZÁRVA
2017.  december 30. szombat ZÁRVA
2017.  december 31. vasárnap ZÁRVA
2018.  január 1. hétfő ZÁRVA
2018.  január 2. kedd 10.00 - 16.00

CSÁKVÁRI LAKOSSÁGI HULLADÉKUDVAR
(Csákvár, Széchenyi u. 8.)

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:
2017.  december 27. szerda ZÁRVA
2017.  december 30. szombat ZÁRVA
2018. január 03. szerda 8.00-10.00

A többi napon nyitva tartásunk változatlan!

Nyugdíjaskarácsony Bangó Margittal
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Ismerkedés

Az ünnepi készülődés jegyében telt a pénte-
ki nap a Herosz Fehérvári Állatotthonában. 
Az állatok karácsonya elnevezésű programon 
a szervezet gyerektagozata készült műsorral, 
de az állatotthon karácsonyfája is ünnepi 
díszbe borult. A fa alá bárki tehet adományt. 
Elsőként a fehérvári közgyűlés Fidesz-frak-
ciója adta át támogatását.

Kora délután önkormányzati 
képviselők érkeztek adományok-
kal a Herosz Fehérvári Állat- 
otthonába. A karácsonyfa alá 
tápok kerültek, de a közgyűlés 
Fidesz-frakciójának tagjai pénz- 
adományt is gyűjtöttek az állatok 
gyógyítására.
A délután folyamán kezdetét 
vette az állatok karácsonya, 
melynek során a gyerektagozat 
készült műsorral, és az érdeklő-
dők megismerkedhettek az állat- 
otthonban élő négylábúakkal. 
A gazdátlan kutyusok és cicák 
hálásak voltak minden érinté-
sért, jó szóért. A karácsonyfára 
felkerültek a díszek, alá kerülnek 
a támogatások, mert azok, akik 
segíteni szeretnének a nehéz 
sorsú állatokon, megtehetik!
„Elsősorban tápot és konzervet vá-
runk a macskáknak, kutyáknak, de 
nagyon örülünk egyéb felszerelésnek 
is: alomnak való szénát, szalmát is 

SZabó petRa
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Legyen teljes az otthontalan állatok ünnepe is! Senkinek nem kell fáznia
bácSkai GeRGely

Idén már hetedik éve tűzifával segíti a 
fehérvári rászorulókat Székesfehérvár önkor-
mányzata és a Városgondnokság. A Humán 
Közszolgálati Szakbizottság döntése alapján 
decemberben összesen százegy szociálisan 
rászoruló családot támogatnak a közterületi 
fakivágásokból keletkező fával.

Hét éve állandósult az a rendszer, 
hogy a közterületen kivágott 
vagy kidőlt fákat a rászorulók-
nak adják, és ezt ki is szállítja a 
Városgondnokság saját autóival. A 
szállítás folyamatos, és várhatóan 
napokon belül be is fejeződik. Az 
érintettekkel előzetesen egyeztet-
nek az időpontról – tájékoztatott 
Bozai István városgondnok.
Székesfehérvár országos te-
kintetben kiemelkedően sokat 
tett és tesz azért, hogy segítse a 
rászorulókat és a szegényeket. 
A háttérmunkát a Polgármesteri 
Hivatal Hatósági Főosztálya és a 
Városgondnokság végzi, ennek 
köszönhetően tudnak idén több 
mint száz családot támogatni 
– hangsúlyozta Dienesné Fluck 
Györgyi szociális tanácsnok. 
Kiemelte, hogy ha marad fa, akkor 
januárban újra lesz szociálistűzifa-  
kiszállítás Székesfehérváron. A 
Városgondnokság a rönköket 
felfűrészelte hasábokra, így szál-
lítanak ki azonos mennyiséget a 
családoknak.

kérnénk! Mindig szükség van etető- 
és itatótálra illetve a takarításhoz 
és fekhelynek, kuckónak ruhákra. 
Elsősorban ágyneműhuzatok, töröl-
közők, nedvszívó anyagok haszno-
síthatók, de akár a vastag pulóvere-
ket is tudjuk használni.” – mondta 
Krepsz Gyöngyi, az Állatotthon 
vezetője.

Az adományokat bármelyik nap 
lehet vinni az állatotthonba az ün-
nepi időszak alatt. Hogyha valaki 
délután kettőtől fél ötig érkezik, az 
állatokat is meg tudja nézni, vagy 
akár örökbe fogadni egy kisked-
vencet. Persze csak felelősséggel, 
hogy a legtöbbjüknek boldog kará-
csonya lehessen, és ne csak idén...
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Halál Thébában
VakleR lajoS

A Vörösmarty Színházban is bemutatják a nor-
vég Jon Fosse Halál Thébában című drámáját, 
mely Szophoklész trilógiája, az Oidipusz király, 
az Oidipusz Kolónoszban és az Antigoné alapján 
született. A halál Thébában felöleli a három 
Szophoklész-tragédiát, és végigvezeti a nézőt 
Oidipusz sorsán, felesége, lánya, fiai, családja 
halálán. 

Fosse szikár fenséget sugárzó dialó-
gusaihoz, szűkszavú, tőmondatok-
ból összefésült eszköztelenségéhez 
pontosan illeszkedik a rendező, 
Horváth Csaba egyedi és eredeti 
mozgásszínházi világa: „Ez a darab 
valóban szikár és fenséges, tehát nem 
volt szándékom semmifajta felesleges 
vagy túlságosan teátrális eszközzel 
élni, ami elviszi a hangsúlyt a nagyon 
erős és tömör átiratról, ami a Halál 
Thébában.”
Kádas József Oidipusz szerepé-
ben egyszerre fogalmazza meg az 
eredeti darab klasszikus vonu-
latában rejlő lehetőségeket és 
a modern határvonalán mozgó, 
különleges, pattanásig feszülő ér-
zelmek találkozását: „Ez egy olyan 

Amikor még mindenki kéz a kézben éli meg történetét

Magyar fotóművészek munkáit mutatja be a napokban nyílt kiállítás az Öreghegyi Közösségi Házban. 
A Magyar Fotóművészek Világszövetségének szervezésében nyílt tárlaton érdekes képeket láthatnak a 
látogatók. A tizenkettedik alkalommal megrendezett kiállítás január 21-ig lesz megtekinthető. H.R.
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Nemzetközi fotókiállítás Öreghegyen

Diótörő kicsit másképp
luGoSi baláZS

Csajkovszkij csodálatos melódiái minden-
ki lelkébe elhozzák a közeledő ünnepek 
hangulatát. Ezúttal azonban kicsit másként, 
hiszen december 19-én 18 órától az Alba 
Regia Szimfonikus Zenekar és a Budapest Jazz 
Orchestra közösen, a karácsonyi klasszikust 
jazz zenébe csomagolva és Sosztakovics II. 
Jazz Szvitjével kiegészítve adja elő a Liget sori 
sportcsarnokban.

Csajkovszkij slágerré vált – éppen 
125 esztendővel ezelőtt született – 
dallamait hallgathatjuk meg már 
ismert és oly nagyon kedvelt for-
mában, az Alba Regia Szimfonikus 
Zenekar előadásában. De amint 
vége egy-egy klasszikus tételnek, 
máris rázendít a Budapest Jazz 

Jegyár: 1500 Ft
Jegyek kaphatók a www.arso.hu oldalon,  

a Fehérvári Jegyirodában és a Vörösmarty Színházban 
a zenekar új jegypénztárában:  

Székesfehérvár, Fő utca 8.  |  +36 22 503 503
Nyitva: hétfőtől péntekig 10–18 óráig.

Zenével koronázunk 
SZÉKESFEHÉRVÁR

2017. december 19. 
kedd, 18.00

MKOSZ Edzőközpont
Székesfehérvár, Ligetsor (a Lakeside Hotel mellett)

Budapest Jazz Orchestra 
és az 

Alba Regia Szimfonikus Zenekar 
közös koncertje

vezényel: 

Dubóczky Gergely

CSaLáDI 
kaRáCSONY

Csajkovszkij – 
Duke Ellington

az Alba Regia Szimfonikus Zenekar Bemutatja

ahogy még nem hallották

anyag, melyre érdemes időt szánni 
nézőként és előadóként is. Elárulok 
egy belső információt: nincsenek 
írásjelek a szövegben, sem pont, sem 

vessző, sem kérdőjel. Ez elég komoly 
szabadságot biztosít a színésznek, 
nagyon izgalmas feladat bánni 
ezzel a szöveggel. A nyersességéhez 

alkalmazkodni kell mozdulatokkal, 
gondolatokkal.”
Antigoné alakját Horváth Csaba 
Kiss Diána Magdolna szárnyaló te-
hetségére szabta, aki olyan magától 
értetődő, mélységes egyszerűséggel 
mutatja meg a darab teljességét, 
egy családi tragédia történetét, hogy 
nem lehet kétségünk felőle, megte-
szi, amire fogadalma hívja. Kulcs-
mondatai, tisztasága okán hiszünk 
neki, hogy könnyek nélkül indul a 
sziklába: „Játszottam a Szophoklész-fé-
le Antigonét is, de ez a fajta rövid, 
tőmondatokban való fogalmazás és a nő 
vadsága sokkal közelebb áll hozzám. A 
zártság, a mozdulatok minimalizáltsága 
segít abban, hogy megalkothassam azt a 
személyt, aki a színpadon vagyok.”
Hirtling István Kreón bőrében a 
döntés felelősségét hitelesen megé-
lő, kegyetlen zsarnok amikor lehet, 
és filozofikus, amikor kell: „Ezeket a 
nagyon tömörre fogalmazott gondo-
latokat, letisztított tömböket csak így 
szabad megfogalmazni. A próbák kez-
detén beszélgettünk róla, hogy ez egy 
rendkívül szikár és durva tér, és ebben 
kapja meg a színész a lehetőséget, hogy 
a maga módján kitárulkozzék.”

Orchestra, s a szimfonikusokkal 
együtt a dzsessz hercege, Duke 
Ellington remek feldolgozásában is 
felcsendülnek a kedves karácsonyi 
melódiák.
„A mesebalett zenéjéből készült kilenc 
tételes szvit megihlette az amerikai 
dzsessz legnagyobb alakját, Duke 
Ellingtont, aki Bill Strayhorn társszer-
zővel a „dzsessz nyelvére” ültette át 
az orosz szerző művét. A klasszikus 
alkotás jellegzetességeit megtartó big 
band zenét komponáltak, megtartva a 
mű gazdag dallamvilágát, hangszere-
lését és játékos humorát, mely a klasz-
szikus szimfonikus zenekarral együtt 
az ember fantáziáját meghaladó zenei 
élményt nyújtanak.” – fogalmazott 
Kollmann Gábor, a Budapest Jazz 
Orchestra igazgatója.
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Ecetes-szódabikarbónás víz – az emésztést segítő ital házilag is könnyen elkészíthető

láSZló-takácS kRiSZtina

Már csak egy hét van hátra, és teríthetjük az 
ünnepi asztalt! Nem mindegy azonban, milyen 
ételt milyen mennyiségben fogyasztunk! 
Érdemes odafigyelni ilyenkor is arra, hogy ne 
borítsuk fel szervezetünk egyensúlyát. Éppen 
ezért érdemes megfogadni Mészárosné Jaskó 
Enikő dietetikus tanácsait!

A hosszúra nyúló ünnepek igazi 
kalóriabombát jelentenek szerveze-
tünk számára, s ha nem vigyázunk, 
ünnepek után a mérleg nyelve 
akár két-három kilóval is többet 
mutathat, nem beszélve az eset-
leges emésztőszervi vagy anyag-
csere-problémákról. Aki nem tud 
ellenállni az ünnepi finomságok 
csábításának, és „túleszi” magát, 
akár kórházi ellátásra is szorulhat. 
„Az izgalommal járó ünnepi készülő-
dés talán feledteti velünk a napi rend-
szeres és kiegyensúlyozott táplálkozás 
szükségességét, de semmi esetre sem 
egészséges a teljes koplalás, majd az 
ezt felváltó ételdömping. Törekedjünk 
az ünnepek előtt és alatt is a rend-
szeres és mértéktartó táplálkozásra! 
Mondhatnám: mindent lehet, de csak 
mértékkel!” – tanácsolja Mészáros-
né Jaskó Enikő dietetikus. 
Ne feledkezzünk meg a mozgásról 
sem, ami valamelyest ellensúlyozni 
tudja a többletbevitelt! A hagyo-

Hogyan kíméljük gyomrunkat ünnepekkor?
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Székesfehérvár, Nagy László u. 1. 
Telefon: 22/500-300, 06-30/534-3121

Nyitva: hétfőtől péntekig bejelentkezés alapján

MEGNYITOTTUNK!
• gyermek és felnőtt pszichiátria
• gyermek és felnőtt pszichológia
• egyéb egyéni és csoportos terápiás foglalkozások

Székesfehérvár, Zsolt u. 8. 
www.mentahaz.hu

Legújabb szakrendeléseink:
• labororvosi szaktanácsadás
• csecsemő csípőszűrés
• gyermek ortopédia
• neurológia
• gasztroenterológia - hepatológia

VÉRVÉTEL
MINDEN NAP 

H-CS: 8-9,
P: 7-9

Öt éve az egészség szolgálatában

Az új intézmény megnyitója 

SZabó petRa

Új egészségügyi centrumot avattak kedden 
a Zsolt utcában. A Székesfehérváron már öt 
esztendeje jelenlévő Mentaház az új helyszínen 
elsősorban a gyermekeknek, gyermekes csalá-
doknak szóló rendelésre várja pácienseit.

Modern, nyugodt és egyáltalán 
nem orvosi környezetbe várják 
mostantól a gyógyulni vágyókat az 
új terápiás központban. 
„Egy nagyvárosban állami, önkor-
mányzati és magánintézmények 
is megtalálhatók az egészségügyi 
palettán. Ezért örvendetes, hogy egy 
valóban minden igényt kielégítő ren-
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delő és terápiás központ nyílt a Zsolt 
utcában.” – mondta köszöntőjében 
Östör Annamária egészségügyi és 
sporttanácsnok. 
Az épületben a már meglévő 
gyermek- és felnőtt pszichiátriai és 
pszichológiai rendelések számára 
biztosítanak helyet, továbbá új, 
terápiás rendelések helyszíne is 
lesz. Olyan speciális fejlesztőköz-
pontot kívánnak létrehozni, ahol 
a gyerekek számára biztosítanák 
nemcsak a testi, de a lelki feltöltő-
dést is. Ezért lehetőség lesz jógázni, 
gyógytornára járni, de a szakem-
berek tervezik nyáron a gyerekek 
táboroztatását is.

mányos ünnepi ételeinket is köny-
nyebben emészthetővé tehetjük, 
ha figyelünk a zsírtartalomra mind 
a nyersanyag-válogatásnál, mind a 
konyhatechnológia megválasztá-
sánál. „Például ha halat vásárolunk, 
akkor válasszuk a tőpontyot a tükör-
ponttyal szemben, és a panírozott 
változatot ne bő zsiradékban, hanem 
a sütőben süssük meg! A sütemé-
nyek terén döntsünk a gyümölcsös 
készítmények mellett a tejszínes, vajas 
finomságok ellensúlyozására!” – java-
solja szakértőnk. 
Természetesen a tradicionális 
ós-mákos bejgliről sem kell 

lemondanunk, hiszen a dió és a 
mák nagyon sok értékes ásványi 
anyagot, nyomelemet, vitamint, 
antioxidánst és omega-3 zsírsa-
vat tartalmaz. A cukortartalmát 
csökkenthetjük vagy steviával 
pótolhatjuk, ami jelentős energia- 
megtakarítást eredményezhet! A 
fahéjtól és a szegfűszegtől illatozó 
mézeskalács cukortartalma igen 
jelentős, de próbálkozhatunk itt is 
az energiaszegényebb cukorpótlók 
alkalmazásával. 
„A karácsonyi töltött káposzta igazi 
rostforrás. A töltelék összetételének 
zsírtartalmát kissé csökkentve és bar-

na rizzsel készítve példaértékű lehet. 
A gesztenyével töltött pulykamell 
minden igénynek megfelel a mérték-
letes fogyasztás mellett.” – mondja 
Mészárosné Jaskó Enikő. 
És végül ne feledkezzünk meg a 
karácsonyi vásárok fűszeres forralt 
borainak csábító illat és ízkaval-
kádjáról sem! A dietetikus szerint 
a vörösbor alapú italok jótékony 
rezveratroltartalma még hasznos 
is lehet számunkra, ha tartjuk a 
mértéket, de vigyázzunk, mert 
ezen fűszeres italok savképző 
hatása igen jelentős! Ha ennek 
ellenére mégis túlzásba esnénk, 
melynek következtében émelygést, 
puffadást érezhetünk, akkor jöhet 
a böjt!
„Az ünnepi zsírosabb étkezések után 
mindig segíti az emésztést, ha kevés 
alkoholos itallal vagy szénsavas 
üdítővel, vízzel zárjuk a menüt. Az 
emésztési problémákra még ma is 
sokan használják a népi gyógymódo-
kat, például a libapezsgőt, azaz ecet, 
víz és szódabikarbóna keverékét. A 
szódabikarbóna lúgosító hatásánál 
fogva közömbösíti a gyomorsavat 
savtúltengés esetén. A megterhelő 
nap után jótékony hatású lehet az 
egynapos léböjtkúra, mert megter-
helés nélkül biztosítja az ásványi-
anyag-bevitelt.” – tanácsolja a 
dietetikus.
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Relaxáljunk, fordítsunk magunkra időt, és törekedjünk harmóniára! Így elkerülhető a stressz is.

látRányi ViktóRia

Az ünnepek közeledtével egyre nagyobb 
feszültség uralkodik el az embereken, mert 
nem gondolják át időben a teendőket. Így aztán 
hatalmas hajszává alakul ez az időszak, aminek 
a meghittségről kellene szólnia. S valljuk be 
bátran, a karácsonyi készülődést gyakran 
túlaggódjuk, hiszen stresszelünk az ajándékok, 
az ételek, a vendégek miatt. Aztán végül éppen 
ettől nem is lesz olyan szép és nyugalmas az 
ünnep, mint ahogyan azt szeretnénk. Néhány 
hasznos tippet gyűjtöttünk össze, hogy stressz-
mentesebbé tegyük az ünnepet!

Sokak számára okoz problémát 
az ünnepek alatt a feszültség és 
a stressz. Jellemző, hogy ebben 
az időszakban mindenki rohan, 
vásárol vagy azon tépelődik, mit 
fog főzni, milyen ajándékot vesz. 
Az év végén mindig nagy a hajtás, 
idegeink pedig gyakorlatilag 
pattanásig feszülnek. Túlvállaljuk 
magunkat, megpróbálunk mindent 
rendbe tenni illetve lezárni, hogy 
az ünnepek alatt pihenhessünk. 
Számos életmód-tanácsadó szerint 
azonban érdemes átgondolni, mi 
ennek a jelentősége, hiszen éppen 
a meghittség vész el. Az egyik 
jótanács, hogy érdemes átgondolni 
a karácsonyhoz fűződő emléke-
inket, hiszen azok segíthetnek 
abban, hogy ne stresszként éljük 

Legyen stresszmentes az ünnep!
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Feszültséget okozhat

Vásárlás: a zsúfolt bevásárlóközpon-
tok, a túlzott és az utolsó pillanatra 
hagyott bevásárlás
A gyors vizit: a családok gyakran 
egyik helyről rohannak a másikra, 
hogy mindenkit meglátogassanak, 
mindenhol eltöltsenek egy kis időt
A sorozatos ünneplés: a sorozatos ün-
neplés miatt elveszítheti jelentőségét 
saját, otthoni karácsonyunk

meg a karácsonyt. Ne csak a lakás 
kapjon ünnepi díszt, hanem a lélek 
is! Fontos, hogy hagyjunk időt 
magunknak a relaxálásra, feltöl-
tődésre is. Azzal is elkerülhetjük 
a kapkodást, ha gondosan kitalál-
juk a feladatokat, de bátran fel is 
oszthatjuk azokat a családban. A 
zökkenőmentes ünnephez hozzá-
járulhat az is, ha hagyunk megfe-
lelő mennyiségű időt az alvásra. 
Legalább hét-nyolc óra alvásidővel 
elkerülhető, hogy kialvatlanok 
legyünk! A kialvatlanság ugyanis 
könnyen vezethet frusztrációhoz, 
stresszhez. S ne feledjük, hogy nem 
a tökéletes díszítésen vagy a pom-
pás karácsonyfán múlik az ünnep 
hangulata, hanem leginkább azon, 
hogy érezzük magunkat a karácso-
nyi környezetben.
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A nehéz sorsú gyerekeknek szánt 
ajándékokat még december 20-ig 
várja a Baptista Szeretetszolgálat az 
országszerte fellelhető gyűjtőponto-
kon. Fontos, hogy a dobozokra írjuk 
rá, milyen nemű és korú gyermeknek 
szánjuk az ajándékot!

Beruházó:
KORONA Zrt.

                 8000 Székesfehérvár, 
Várkörút 44-46.

Á tadás:
2018. július

LAKÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁRON 
A LEGJOBB HELYEN!

Csak az idén

 10 %-os
előfoglalási kedvezménnyel!
A bruttó alapterület így már

300.000,- Ft/m2 ártól!akár 
(A részletes ajánlatot kérje telefonon.)

www.koronalakopark.hu
tel.: 06 30 9701 251

KORONA
LAKÓPARK
Székesfehérvár

Móri út 36.

www.koronalakopark.hu

Cipősdobozokkal a szebb karácsonyért

Istentől megáldott este Limanova százhárom éve

Száz éve független Finnország

A Fehérvár Médiacentrum idén csatlakozott a Cipősdoboz-akcióhoz, az ajándékokat szerdán 
juttatta el szerkesztőségünk a Baptista Szeretetszolgálathoz

Petrás Mária, a Nemzet Művésze minden esztendőben fellép a jótékonysági esten

December 11-én, a Fehérvári Huszárok Napján a limanovai csata százharmadik évfordulójára 
emlékezett a Fehérvári Huszárok Egyesülete a Városház téren. 1914 decemberében az I. világháború 
egyik legvéresebb csatája zajlott le a Lengyelország területén lévő Limanovában. Az ottani harcok 
évfordulóján avatták fel 1939 decemberében Pátzay Pál szobrát a Városház terén.   Forrás: ÖKK

A finn függetlenség száz évét tekintették 
át a városházán: Berecki András történész 
előadásában Finnország legfontosabb 
sorsfordulóit, gazdasági, társadalmi 
és kulturális folyamatait mutatta be. A 
rendhagyó történelemórán részt vett a 
város polgármestere is. Köszöntőjében 
elmondta: komoly barátság fűzi egy-
máshoz Magyarországot és Finnországot. 
Kemi városát és Székesfehérvárt már hat 
évtizede köti össze kapcsolat, és akár 
tanulni, akár turistaként megyünk Kemi-
be, nagyon szép emlékekkel lehetünk 
gazdagabbak. Cser-Palkovics András 
hozzátette: Finnország a hazaszeretetével 
példát adhat nekünk, hogyan kell a saját 
értékeinket megtartani akkor, amikor egy 
modern országot építünk.               Sz-M.D.

ScHéda SZilVia

VakleR lajoS

A Fehérvár Médiacentrum is csatlakozott a 
Cipősdoboz-akcióhoz. A Baptista Szeretetszol-
gálat jótékonysági kezdeményezése évről évre 
sok ezer nehéz sorsú gyermeknek teszi szebbé 
a karácsonyát.

Szépen csomagolt, gyermekjátéko-
kat, könyveket, édességeket rejtő 
dobozokkal telt meg a Fehérvár 
Médiacentrum egyik autója, 
december elsejétől ugyanis a cég 
munkatársai – és gyermekeik – is 
gyűjtésbe kezdtek, hogy a rászoru-
ló gyerekek öröméhez hozzájárul-
hassanak. 
Hagymásy András, a Fehérvár Mé-
diacentrum ügyvezető igazgatója 
úgy fogalmazott: egy médiaszolgál-

Tizenkettedik alkalommal rendezték meg a 
Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban 
az adventi jótékonysági estet Spányi Antal 
megyés püspök és Steinbach József református 
püspök fővédnökségével.

A jótékonysági est bevétele a 
kárpátaljai Szent Mihály Gyermek- 
otthon és a gyulafehérvári Refor-
mátus Egyházközség megsegítését 
szolgálja. Az est alkalmat nyújtott 
arra is, hogy hétköznapi fogadal-
maink ünneppé nemesedjenek, s 
lelkünket díszbe öltözötten adjuk 
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át a segítségnyújtás misztériumá-
nak.
„Igazi ökumenikus összefogás ez, s az 
összefogás akárhonnan jön, s akármilyen 
célt is szolgál, az mindig magával hordoz-
za a Jóisten áldását. Ez a mai este is egy 
ilyen, Istentől megáldott este.” – emelte 
ki köszöntőjében Spányi Antal.
A hagyományos találkozó fellépői 
és az adományozók bizonyságot 
adtak önzetlenségükről, arról az 
emberi tartásról, amely a várako-
zás napjaiban sem feledkezik meg 
az elesettekről, a szűkölködőkről, 
határon túli magyar honfitársa-
inkról.

tató elsősorban azzal tud segíteni, 
hogy teret ad a hasonló jellegű 
kezdeményezéseknek, idén azon-
ban ennél többet is szerettek volna 
tenni a szerkesztőség munkatársai. 
Révész Lajos baptista lelkész vette 
át a cipősdobozokat, aki elmondta: 
az ajándékokat a szeretetszolgálat 
rászoruló, nagycsaládban, mélysze-
génységben élő gyerekeknek illetve 
Böjte Csaba Parajdon élő árváinak 
juttatja el. 
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A díjátadás pillanata

A győztes produkció

Scrooge és a szellem, aki utat mutat

koVács V. orsolya

VakleR lajoS

Elsöprő erejű produkcióval aratott győzelmet a 
2017-es Fehérvár Hangja tehetségkutató döntőjében 
Ferenczy-Nagy Boglárka a székesfehérvári Vörös-
marty Színház színpadán.

Versünnep, utcaszínházi előadások, 
Arany Dobverő díj, és még folytathat-
nánk a felsorolást, honnan ismerhetik 
már a székesfehérváriak Ferenczy-Nagy 
Boglárka nevét. Mostani produkciója 
azonban valószínűleg még azokat is 
meglepte, akik jól ismerik.

Isten pénze címmel mutatják be a jelen egyik 
legnagyobb sikerű zenés darabját a veszprémi 
Petőfi és a fehérvári Vörösmarty Színház közös 
produkciójában.

Hit és csodák nélkül lehet élni, de 
minek – akár ez is lehetne a mottója 
Müller Péter, Tolcsvay László és Mül-
ler Péter Sziámi Isten pénze című 
musicalének, mely Charles Dickens 
Karácsonyi ének című klasszikus re-
gényének átiratából került színpadra 
a Petőfi és a Vörösmarty Színház 
közös produkciójában, Hargitai Iván 
rendezésében: „Tudjuk jól, hogy ez 
egy gazdag regény kivonatolása, egy 
színpadi forgatókönyv. Amit veszít vele 
az ember, azt visszanyeri a dalok által, 
mert a zene a líraiságát, az érzékenysé-
gét tudja árnyalni és elmélyíteni. Kell 
hozzá a színpadi varázslat, jó színészek, 
jó zene és sok-sok minden, amiből egy 
olyan érzet alakul ki, ami végig tud 
vinni bennünket ezen a hullámvasúton. 
Sok érzelmesség, sok humor és valósá-
gos emberi történések vannak benne.”
A darab főhőse Ebenezer Scrooge 
uzsorás, akit még advent idején 
is csak anyagi ügyei foglalkoztat-
ják. A velejéig kapzsi ember él a 
talán utolsó lehetőséggel, és egy 
szellem három színre lépésének 
köszönhetőenva egykori karácsonyi 
emlékeiben kalandozva eszmél rá 
élete tarthatatlan voltára. Kozáry 
Ferenc alakítása, felemelő gesztusai, 
nagyívű eszközrendszere a színházi 

Ferenczy-Nagy Boglárka lett Fehérvár Hangja

Isten pénze, avagy karácsonyi mesék
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A saját verseit, saját szerzeményeit 
előszeretettel a közönség elé táró fiatal 
tehetség szívügyének tartja a minőségi 
magyar szöveggel előadott dalokat. Most 
azonban teljesen tudatosan választotta a 
4 Non Blondes What’s Up című nótáját. 
Elmondása szerint szerette volna egy 
másik arcát is megmutatni a nézőknek 
és a zsűrinek. Ez sikerült is, elképesztő 
szenvedéllyel, vagány koreográfiával 
lépett színpadra. Produkciója után a 
zsűriben ülő Fehér Adrienn énekesnő 
konkrétan közölte, hogy akkor inkább 
ne is pontozzanak tovább...

Amikor a döntő műsorvezetői, Váradi 
Eszter Sára és Harsányi Levente kihir-
dették a végeredményt, Bogi a döbbe-
nettől először szóhoz sem tudott jutni. 
Végül hosszú csend után ezt mondta: 
„Annyira nem számítottam erre! Soha nem 
voltam még ennyire meglepett! Végig azt 
latolgattam magamban, amíg a harmadikat 
és a másodikat kihirdették, hogy akkor a 
többiek közül vajon ki lesz az első...”
A látványvilágában is nagyszabású 
döntőn valóban a legtehetségesebb fe-

hérvári vagy Fehérváron tanuló fiatalok 
léptek a deszkákra, akiknek a zsűri 
egyöntetű véleménye szerint egytől 
egyig a zenei pályán a helyük. Az idei 
Fehérvár Hangja második helyezett-
je Jennifer Hudson dalával Németh 
Patrícia lett, a harmadik pedig Gesztesi 
Alexandra, aki Beyoncé egyik slágerét 
adta elő a döntő estéjén. A közönség-
díjas  Vulekovic Szonja lett, különdíjat 
kapott Papp Rebeka, a zsűri különdíját 
pedig Barkóczi Gyula érdemelte ki.

este különleges pillanatait tartogat-
ja Thalia szerelmeseinek: „Örökös 
emberi dolog, hogy valamikor kénytele-
nek vagyunk korrigálni. Vigyázni kell, 
mert a lélek pusztításával jár, ha inkább 
eladjuk pénzért, amit tudunk, mert azt a 
négy deszka közé nem lehet magunkkal 
vinni...”
Bob Crachit szerepében Veszprémben 
és Székesfehérváron is Keller Jánost 

láthatjuk. Ő fogalmazza meg az egyik 
legfontosabb gondolatsort. Mi történ-
ne, ha a bántás, a gyűlölet és irigység 
helyett a szeretet és a megbocsátás 
vezetné életünket: „Rengeteg kérdést fe-
szeget ez a musical, hihetetlen mélységek 
vannak benne. Ha egy gondolatot kellene 
kiemelnem, Crachit kérdésével tenném: 
honnan tudja az ember, hogy mit él meg 
egy másik ember?”

A kiváló színpadi játék azt hirdeti: 
ami volt, ami van, ami lesz – együtt 
létezik. Múltunk emlékei, jövőnk 
árnyai mind arról vallanak, kik 
voltunk, kik vagyunk és kivé-mi-
vé válhatunk. Az Isten pénze egy 
legendás karácsonyi történet, egy 
valódi mai mese, melynek tanulsá-
gai minden korosztályt megszólí-
tanak.
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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

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

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

www.partnerbutorhaz.hu • www.karrierirodabutor.hu

BRONZ-, EZÜST-, ÉS ARANYVASÁRNAP IS NYITVA!

koVács V. orsolya

Karácsony szállodában

Karácsony pihentető környezetben

Egyre elterjedtebb szokás szállodában töl-
teni a karácsonyt. De kik és miért mennek 
hotelba a szeretet ünnepén?

Szép dolog a hagyomány. Szemet 
gyönyörködtető látvány a több-
fogásos ünnepi vacsora, jólesik 
mindenkinek örömet szerezni és 
az összes családtagnak elkészí-
teni a kedvencét. Ha mégoly len-
dületesen is vetjük bele magun-
kat a karácsonyi készülődésbe, 
fadíszítésbe, sütés-főzésbe, leg-
később a hegyekben tornyosuló 
mosogatnivaló látványánál sokan 
felsóhajtanak: nem is lenne rossz 
egy szállodában tölteni az ünne-
peket! Ahol békésen hátradőlhe-
tünk vacsora után kellemes zenét 
hallgatva, és nem vár ránk több 
órás pakolás és romeltakarítás. 
Ahol a mosogató gőze helyett 
szaunában és pezsgőfürdőben 
élvezhetjük a forróságot. És talán 
a gondolataink is jobban elsza-
kadnak a hétköznapi taposóma-
lomtól, ha kicsit eltávolodunk 
mindennapi környezetünktől.
Ha pedig osztunk-szorzunk, lis-
tázzuk az extra kiadásokat, amit 
az otthoni karácsonyra fordít-
hatunk, akár arra is rájöhetünk, 
hogy nem is kerülne feltétlenül 
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többe néhány szállodában töltött 
éjszaka.
Mint megtudtuk, valóban egyre 
több család kap kedvet ehhez a 
lehetőséghez: „Évek óta megfigyel-

hető tendencia, hogy az ünnepeket 
– leginkább a karácsonyt – egyre 
többen töltik szállodai körülmények 
között.” – tudtuk meg Jánka Péter-
től, az egyik népszerű hévízi szál-

loda értékesítési és marketing-
vezetőjétől. – „Kollégáimmal azt 
figyeltük meg, hogy karácsonykor 
sok esetben a családok ily módon 
adják egymásnak ajándékba a közös 
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Hogyan ünneplik a szentestét egy hotelben?

Pályázati felhívás!

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából:
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi 
lakásokat piaci alapon történő bérbeadásra hirdeti meg:

 

Alapterület

28 m2

52 m2

70 m2

Szobaszám

1
2
2

Komfortfokozat

összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos

Költségelvű lakbér 
- induló ár (Ft/hó)

15.400,-
35.100,-
52.500,-

Cím
(Székesfehérvár)

Kelemen Béla u. 14. 2/2.
Széchenyi u. 27. 4/1.

Szent István tér 11. tetőtér 2.

Érvényesen az alábbi - együttes - feltételeknek megfelelő személyek pályázhatnak (zárójelben az igazolás módja):
1. A pályázó munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy nyugdíjszerű el-

látásban részesül. Munkaviszony esetén munkáltatója nem áll felszámolás, adóhatósági, bírósági végrehaj-
tás alatt (munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, stb.),

2. A pályázó havi nettó jövedelme egyszemélyes háztartás esetén legalább 100.000,- Ft/hó, egyéb esetekben 
az együttköltöző személyeket is figyelembe véve legalább 75.000,- Ft/hó/fő (nyilatkozat az együttköltözőkről, 
jövedelemigazolások),

3. A pályázó és/vagy a vele együttköltözni szándékozó Székesfehérváron az elmúlt 5 évben nem volt önkormányzati 
tulajdonú lakás jogcím nélküli lakáshasználója (nyilatkozat),

4. A pályázónak és/vagy a vele együttköltözni szándékozónak Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szé-
kesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított gazdasági társaság (pl: SZÉPHŐ Zrt., Székesfe-
hérvár Városgondnoksága Kft., Fejérvíz Zrt. mint közszolgáltatók) felé esedékes tartozása nincs. (nyilatkozat),

5. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó (az együttköltözni szándékozókat is figyelembe véve) az igazolt havi 
nettó összjövedelem 30 %-ánál nagyobb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.

6. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó a pályázat benyújtásához képest egy éven belül piaci bérlakás-pályá-
zaton a Gazdasági Szakbizottság döntése szerint nyertes ajánlatot tett, de a bérleti szerződést önhibájából 
nem kötötte meg.  

7. Amennyiben a nyertes pályázó a pályázat elbírálásának időpontjában Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tulajdonában lévő valamely bérlakás bérlője, a lakásbérleti szerződés megkötésének felté-
tele, hogy a meglévő bérleti szerződését a bérlő felmondja és a lakást a tulajdonos birtokába adja.

8. A nyertes pályázó és a vele együttköltözni szándékozó nagykorú, székesfehérvári bejelentett lakóhellyel 
rendelkező személy 90 napnál nem régebbi adóigazolással köteles igazolni azt, hogy Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város Jegyzője, mint helyi adóhatóság felé adótartozása nincs.

9. Pályázó 25.000,- Ft pályázati biztosíték megfizetésére köteles, amelyet a Székesfehérvári Városfejleszté-
si Közhasznú Nonprofit Kft. Raiffeisen Bank Zrt. székesfehérvári fiókjánál vezetett 12023008-01131183-
00100001 számú számlájára kell

– átutalni, 
– bármely Raiffeisen Bankfiókban, készpénzben befizetni.

A pályázati biztosíték akkor minősül megfizetettnek, ha az legkésőbb a kihirdetési szakaszt követő napon 
10:00 óráig a Városfejlesztési Kft. számlájára megérkezik. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosí-
ték a lakásbérleti szerződés megkötéséig fizetendő 2 havi óvadékba beszámításra kerül, a többi pályázó részé-
re a pályázati biztosítékot a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. az eredményhirdetést 
követő 15 napon belül, kamatmentesen visszautalja az adott bankszámlára, illetőleg a pályázó lakcímére. A 
pályázati biztosíték visszajár a pályázati felhívás Önkormányzat részéről történő visszavonása, a pályázati 
eljárás indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén is. Amennyiben a lakásbérleti szerződés meg-
kötése a nyertes pályázónak felróható okból vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, a befizetett 
pályázati biztosíték az Önkormányzatot illeti meg. 

Pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről letölthető: 
http://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati_kiirasok

További részletek a www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.

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

BAJOR ÉTELKÜLÖNLEGESSÉGEK • PAULANER CSAPOLT SÖRÖK

Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 2.
(Földhivatal és illetékhivatal utcája)

Telefon: 06-30-76-86-547
Nyitva: h-p.: 9.45-17.30, szo.: 9.00-12.00

ÓRIÁS BOLT
Ahol mindig van eggyel 

nagyobb méret az uraknak!
Férfi ruhák 3-8 XL-ig, 120-230 kg-ig.

Ballagásra, esküvőre:
öltönyök, szóló nadrágok, 
zakók (62-86),
rövid és hosszú
ujjú ingek (46-60)
Szabadidőhöz:
pólók (3xl-9xl),
pulóverek 
hosszú nadrágok (62-86)

Az ünnepi hangulat garantált

időtöltést. Egyszerűen az az ajándék, 
hogy reggeltől estig együtt van az 
egész család, egymásra figyelnek 
és pihennek. A háziasszonyoknak 
pedig nem kell azon stresszelniük, 
hogy miből hányfélét főzzenek.” 
A szakember további beszá-
molójából azonban kiderült: 
karácsonykor nem elsősorban a 
családok azok, akik a szállodai 
ünneplést választják: „Nagyon 
érdekes, hogy egyre több egyedül-
álló idősebb vendég választja a 
kikapcsolódásnak ezt a formáját. 
Akiktől a gyerekek már kirepültek, 
külön családjuk van, esetleg az or-
szág több különböző pontján élnek a 
rokonaik. Ők viszont nem szeretnék 

az ünnepeket egyedül tölteni. Ez 
szokott lenni a másik fő ok, amiért a 
karácsonyt valaki szállodai keretek 
között tölti.”
Jánka Péter hozzátette: a szállo-
dai karácsonyozás ma már olyan 
népszerű, hogy sokkal előbb 
megtelnek a szállodák foglalá-
sokkal erre az időszakra, mint 
akár szilveszterre: „Az utóbbi 
években szintén jellemző, hogy 
csoportosan is érkeznek vendégek 
kikapcsolódni. Több napra, akár 
több hétre is, összekötve a kará-
csonyozást és az új év köszöntését. 
Nemcsak belföldről, hanem kül-
földről, Svájcból, Németországból, 
Oroszországból is.”

A szép körülmények adottak, a pi-
henésre minden lehetőség megvan 
a szállodában. Ahogy az év bármely 
más szakában, jókat ehetünk, 
szaunázhatunk, lubickolhatunk a 
medencékben, masszíroztathatunk 
– mindez már önmagában kikap-
csolódás. Karácsonykor azonban 
ennél többre is vágyunk, zenében, 
díszítésben, ízekben, illatokban 
jellegzetes hangulatra. Jánka Péter 
elmondása szerint azoknak, akik a 
szállodát választják a karácsonyo-
zás helyszínéül, ebben sem kell 
csalatkozniuk: „Hévízen jellemzően 
gyógyszállodákról beszélünk, nem 
kifejezetten családi hotelekről. 

Ebből fakadóan a karácsonyi, szil-
veszteri programok sem feltétlenül 
gyerekcentrikusak. Nálunk 24-én 
például a hévízi zenetanárok 
adnak műsort. Gyertyagyújtással 
és ünnepi gálavacsorával várjuk a 
vendégeket, akiket a szobákban is 
vár majd apró meglepetés. 25-én 
reggel mindkét szállodánkban 
élő zene kíséri majd a reggelit. 
Esténként is karácsonyi dallamok 
csendülnek fel gitár illetve hegedű 
húrjain. És természetesen a város 
is rengeteg karácsonyi programot 
szervez. Szilveszter éjjelén pedig 
brazil táncos-zenés program és 
Polgár Peti várja a látogatókat.”
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A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

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

A Barátság mozi műsora Karácsonyi koncert és Kultúrszalon
Programajánló december 15-től 24-ig

SZabó petRa

December 15.
Az adventi koszorú története és 
elterjedése
15 óra, Szent István Király Múzeum 
Országzászló téri épülete
Lukács László néprajzkutató, egyete-
mi tanár előadása.

Karácsonyi ünnepi műsor
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Fellép a Vox Mirabilis Kamarakórus.

Adventi koncert
18.45, Ciszterci Nagyboldogasz-
szony-templom
Az Ars Musica Zenebarátok Egyesü-
lete hagyományos adventi koncertje.

Arany János: Toldi – színpadi előadás
19 óra, Igéző
Arany elbeszélő költeményének 
(majdnem) teljes szövege, színpadi já-
tékkal elmondva. A program decem-
ber 18-án is várja az érdeklődőket.

Blahalouisiana – vendég: The Blue-
bay Foxes
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

December 16.
Advent a Rác utcában
9 óra, Kézművesek Háza
Ajándéktárgyakat, dekorációt 
készíthetnek az érdeklődők délelőtt, 
délután pedig mézeskalácsot, 
képeslapokat, gyékénydíszeket. A 
program 17-én, vasárnap is folyta-
tódik.

Kákics adventi csángó táncház
17 óra, A Szabadművelődés Háza
17 órától Gáncs Kata vezetésével a 
gyerekeket, 18 órától Nedvig Ben- 
degúzzal a felnőtteket várják.

Krealba vásár
19 óra, Menta cafe&lounge
Egyedi, kézműves ajándékok 
vására.

Karácsonyváró foglalkozás
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Mészöly Géza utcai Tagkönyvtára
Kézműves foglalkozás gyermekek-
nek.

Székely fonó
18 óra, Vörösmarty Színház
A Kodály-emlékév záróeseménye.

Csi GABI ga versfelolvasó est
18 óra, Zserbó Kávéház és Cukrász-
da
A verseket felolvassa Varga Gabriel-
la színésznő, néhányat dalban mond 
el Horváth Irma.

Alba Fehérvár – JP Auto-JKSE
18 óra, Alba Regia Sportcsarnok

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

Schoblocher Barbara és Jancsó Gá-
bor koncertje
16 óra, Városi Képtár–Deák-gyűjte-
mény

Nóti-kabaré
19 óra, A Szabadművelődés Háza

A Prospero Színkör előadása.

Karácsonyi koncert
19.30, Szent István-székesegyház
A város négy együttese egy estén. 
Felcsendülnek a legszebb karácso-
nyi dallamok a kórusok előadásá-

A Viszkis
December 19. 18 óra
Magyar akciófilm.

Gyilkosság az Orient Expresszen
December 15. és 18. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai krimi.

Vakrandim az élettel
December 23. 20 óra
Magyarul beszélő német életrajzi film.

Viktória királynő és Abdul
December 18. 20 óra, december 23. 18 óra
Feliratos angol-amerikai életrajzi dráma.

Budapest Noir
December 21. 20 óra
Magyar krimi-dráma.

Borg/McEnroe
December 15. 20 óra
Svéd-dán-finn dráma.

Coco
December 16. és 24. 16 óra
Amerikai családi animációs film.

Lumière!
December 16. 18 óra, december 19. 20 óra
Magyarul beszélő francia dokumentumfilm.

Kincsem
December 16. 20 óra, december 22. 18 óra
Magyar történelmi kalandfilm.

Aurora Borealis – Északi fény
December 21. 18 óra
Magyar dráma.

Eszeveszett esküvő
December 22. 20 óra
Francia vígjáték.

Szörnyen boldog család
December 23. 16 óra, december 24. 14 óra
Német animációs film.

Egy kupac kufli
December 24. 10 óra
Magyarul beszélő családi animációs film.
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Márkás mosó- és tisztítószerek, öblítők, tusfürdők, illatszerek diszkont áron!

Az ajánlat 2017. december 14-23-ig, illetve a készlet erejéig érvényes. A képek illusztrációk. Részletek az üzletekben.

Székesfehérvár, Balatoni út 44-46. 
Maroshegyi Üzletközpont, Tel.: 70/3938-133
Székesfehérvár, Budai út 48. Tel.: 70/445-1316

Mi nem pár napos akciókat adunk, hanem folyamatosan jó árakat!

Ariel 4,55 l mosószer 
kétféle 3.499 Ft (769 Ft/l)

Illatszer ajándékcsomagok 
széles választékban 999 Ft-tól Szovjet pezsgő 

0,75 l többféle 
699 Ft (932 Ft/l)

Kihagyhatatlan ünnepi árak!

JÁR mosogató 0,9 l
többféle 499 Ft (554,5 Ft/l)

Ajax 1 l általános
tisztító többféle
399 Ft (399 Ft/l)

Mokate 3in1
instant kávé 384 g
555 Ft (1.445 Ft/kg)

Coccolino öblítő 4 l többféle 
999 Ft (249,75 Ft/l)

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új esztendőt kívánunk
minden kedves vásárlónknak!

Látogatható kiállításokban, közös műként pedig elhangzik 
Vivaldi egyházzenei alkotása, a 
Gloria.

December 19.
Betlehemi csillag
10 óra, Aranybulla Könyvtár Alapít-
vány olvasóterme
A Ziránó Színház előadása.

Bütykölde
16.30, Aranybulla Könyvtár Alapít-
vány rendezvényterme
Karácsonyi képeslapok készítése 
Tóth Eszter vezetésével.

A Székesfehérvári Diáktanács Jóté-
konysági estje
17 óra, Hiemer-ház, bálterem
Jótékonysági est a gyermekotthon 
javára a Székesfehérvári Diáktanács 
szervezésében, tehetséges fehérvári 
fiatalok közreműködésével. Az 
estre érkezők a belépőként hozott 
tábla csokoládéval vagy ifjúsági 
könyvvel támogathatják az otthon 
lakóit.

Disputa Szabó Ferenccel
17 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Adventi beszélgetés a Vár-díjas köl-
tővel, jezsuita szerzetessel.

Kultúrszalon
17.30, Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Ház
Scheer Lívia énekművész és Balog 
Zsolt zongoraművész ajándékozza 
meg a hallgatókat szebbnél szebb 
zeneművekkel.

A Diótörő
18 óra, MKOSZ Edzőközpont
Csajkovszkij és Duke Ellington 
művei. A Budapest Jazz Orchestra és 
az Alba Regia Szimfonikus Zenekar 
közös koncertje.

December 20.
Betlehemes gyermekműsor
15.30, Feketehegy-szárazréti Közös-
ségi Központ
Zenél a Kákics Együttes.

KocsmaBeat évzáró: Kemény Zsófi 
és Vitáris Iván
20 óra, A Szabadművelődés Háza
A KocsmaBeat turné hagyományos 
székesfehérvári évzáró műsora ven-
dégelőadókkal.

December 22.
Mesekuckó–meseföldrajz
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Széna téri Tagkönyvtára
Csóka Judit meseterapeuta mesél a 
gyerekeknek.

Konyha – Vendég: Gustave T
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

December 23.

Anna and the Barbies
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

The Bluesberry Band feat. Muck 
Ferenc
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Vendégek: Tátrai Tibor, Török Ádám 
és Gayer Ferenc.

Téli tárlat
Pelikán Galéria
A Székesfehérvári Művészek Társasága 
csoportos 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 kézműve  kiállí-
tás. 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) fes-
tőművész kiállítása
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Megtekinthető január 14-ig.

Textiljáték-kiállítás
Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermek-
részlege
Az öt kiállító egy-egy meséhez, verses-
kötethez készített babákat, bábokat 
(marionett és kesztyűbáb). Megtekint-
hető december 15-ig.

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

Baglyok-angyalok?
Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai 
utcai Tagkönyvtára
A Dőry Magdi bagolygyűjteményéből 
nyílt kiállítás megtekinthető decem-
ber 29-ig.

Balogh Lizi és Balogh Lajos fotókiál-
lítása
Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai 
úti Tagkönyvtára
Megtekinthető: január 6-ig.

Színinger
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Oláh Gergely Máté fotókiállítása. 
Megtekinthető január 14-ig.

XVII. Nemzetközi Magyar Fotóművé-
szeti Kiállítás
Öreghegyi Közösségi Ház
A tárlat január 21-ig látogatható.

III. Béla király (1172-1196) – „Teste 
Fehérvárott nyugszik”
Szent István Király Múzeum, Rendház
December 23-ig a belépés díjtalan. 
Megtekinthető június 30-ig.

Hanyatló–szárnyaló
Csók István Képtár
Párkányi Raab Péter kiállítása. Megte-
kinthető március 11-ig.



A Vörösmarty Rádió műsora december 16-tól 22-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

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: Bóna Éva
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: Cseke 
András. Hírszerkesztő: 
Bóna Éva

  Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

09.10 Tér-Erő – Meghitt légkör 
teremtése a lakásban 
– Nesztler Angéla

10.10 Balansz – Miért 
táncoljunk? – 
Szijjártó Krisztina

11.10 Gasztrotéka 
12.10 Leányálom – Minden 

az örömanya ruhájáról 
– Zsadányiné Babi

13.10 Karácsonyi hagyományok 
– Lencsés Rita

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 
ASKA Menhely lakóinak. 
Vendég: Molnár Tamásné

11:10  Adventi beszélgetések 
a Vörösmarty Színház 
művészeivel

12.10 Karácsony dalban. 
Vendég: Zsigmond Lala

13.10 Műsorvezető: Cseke 
András. Érdekességek, 
aktualitások

14.10 Örökös Boldog Iskola 
lett a Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola Vendég: 
Szili Csaba igazgató

15:10 Ünnepre hangolódva. 
Vendég: Wilcsek Róbert

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. 16. szOMBat

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán

 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: Bóna Éva
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: Ficsóri Erika

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: Ficsóri Erika

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

06.10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán

 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: Bóna Éva
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 
Mits Mátonnal 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: Ficsóri Erika
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: Bóna Éva
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: Bóna Éva

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: 
Romhányi Anikó

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 16-tól 22-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. 16. 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:	Látrányi	

Viktória Vendég: 
Rákász	Gergely

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég: Tódor János

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán.	Vendég:	Kálmán	
Petra,	Buch	Tibor

12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés 
13:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

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

14:10 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Rodics	Eszter
15:15 Turisztikai magazin 

– ismétlés
15:45 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió	archívumából
17:25 A Fehérvár Televízió 

archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendégek:	a	Jótékonysági	
est	csángó	résztvevői.

18:35 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Híradó
19:20	 Esti	vers	
19:30	 Üzleti	negyed	–	

gazdasági	magazin.
20:00 Fehérvári Titánok – 

ASC	Corona	Brasov	
jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:40	 Tudományos	esték	–	Ritoók	
Ágnes: A zalavári ásatások 
legújabb	eredményei

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

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés  

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendégek:	a	Jótékonysági	
est	csángó	résztvevői.

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Rákász	Gergely

12:15 Turisztikai magazin 
– ismétlés

12:45 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég: Tódor János

13:15 Híradó – ismétlés
13:30 Köztér – ismétlés
14:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán.	Vendégek:	Kálmán	
Petra	és	Buch	Tibor

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30	 Kísérletek	a	fizika	

hőskorából	–	ismétlés		
15:45	 Fehérvár	AV19	–	HCB	

Südtirol	jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

17:25 A Fehérvár Televízió 
archívumából

18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán.	Vendég:	
Závodszky	Noémi

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 A hét hírei 
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50	 Öreghegyi	disputa	–	

ismétlés.	Bobory	Zoltán	
vendége	Lukácsy	József,	
a	Vörösmarty	Társaság	
alelnöke,	közíró.	

20:50	 Alba	Fehérvár	–	Jászberény	
KSE	kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

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	 Üzleti	negyed	–	

gazdasági 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:	Schéda	
Zoltán.	Vendég:	
Závodszky	Noémi

16:40	 Üzleti	negyed	–	ismétlés	
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	L.	
Simon	László

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

21:15 Fehérvári 
beszélgetések	Extra	

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Janos	Acs

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	 Ünnepi	Együtt	
magazin – ismétlés

12:10 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:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	L.	Simon	László

16:30	 Ünnepi	Együtt	
magazin – ismétlés 

18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán.	Vendégek:	Horváth	
Elemér	és	Horváth	Péter	

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	12.	rész

21:40 Amikor a föld és az ég 
összeér	–	jótékonysági	est

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:	Schéda	
Zoltán.	Vendégek:	Horváth	
Elemér	és	Horváth	Péter	

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

Vendégek: Bara Tamás 
és Pruteanu Oszkár Paul

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár! 
– benne: Híradó, 
Visszatekintő,	Honvéd7,	
Kísérletek	a	fizika	
hőskorából	és	Hírek

20:15	 A	DOKTOR	15.	rész	–	az	
ORMOS	Intézet	magyar	
gyártású	televíziós	
magazinműsora

20:40	 VII.	Székelyföldi	Varga	
Sándor	Verstábor	–	
Misztrál-koncert

22:00	 Híradó	és	Visszatekintő	
– 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	Visszatekintő	
– ismétlés

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

10:00	 Híradó	és	Visszatekintő	
– 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:	Vakler	Lajos.	
Vendégek: Bara Tamás 
és Pruteanu Oszkár Paul

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

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

Viktória.	Vendég:	
Hagymásy	László	–	
Téma:	A	meddőség

18:30	 A	DOKTOR	15.	
rész – ismétlés 

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

20:15	 Bassology:	Groupensax	
és	a	Muck	Éva	Trió

21:15	 A	határon	túli	magyar	
irodalom napjai

22:00	 Híradó	és	Visszatekintő	
– 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	Visszatekintő	
– ismétlés

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

10:00	 Híradó	és	Visszatekintő	
– 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 

egész órakor a Híradó 
1-kor	ismétlése

14:50	 Fehérvár	AV19	–	Innsbruck	
jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Hagymásy	László	–	
Téma:	A	meddőség

17:00 Bajnokok városa – ismétlés 
17:30	 Visszatekintő	–	ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Rastislav	Ondrejcik

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

benne: Híradó, Köztérben 
a Kéklámpások, Turisztikai 
magazin és Hírek

20:35 Fehérvár Hangja – gála
23:00	 Orka	SE	karácsonyi	

szinkronúszógála

Kiemelt ajánlatunk: december 22. 23:00 Orka SE karácsonyi szinkronúszógála
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Legutóbbi lapszámunkban az első adventi hétvégéhez kapcsolódó feladványokat 
találhattak. Első megfejtésünkhöz segítségként a következő kérdést fogalmaztuk 
meg. A város ünnepi fényeinek felkapcsolásában Spányi Antal megyés püspö-
kön, Cser-Palkovics András és Warvasovszky Tihamér polgármestereken kívül 
még egy személy közreműködött. Ki ő? A megfejtés az illető nevén kívül azt is 
tartalmazta, hogy milyen eredményért kapta ezt a megtisztelő feladatot: az ad-

venti jótékonysági futás egy kilométeres távjának győztese, Szalczgruber Zsolt.
Második megfejtésünk egy adventi programot rejtett, mely többéves hagyomány 
Fehérváron, és éjjel-nappal zajlik. Erre gondoltunk: Újszövetség-maraton.
Ezúttal olyan feladványt készítettünk olvasóink számára, mely egyetlen hosszú 
mondatból áll. A megfejtéseket összekapcsolva kapják meg a teljes választ 
kérdésünkre: milyen látványos elemmel bővült idén a belvárosi adventi vásár?
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Horoszkóp
december 14. – december 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Igyekszik mindent elintézni, és semmit nem hagyni az 
utolsó pillanatra, de még így is lehet, hogy nem ússza 
meg a kapkodást. Próbáljon egyszerre egy feladatra 
koncentrálni, akkor nem omlanak a fejére a dolgok. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Ne feledje, hogy ami Önnél bevált, nem biztos, hogy 
másoknál is működik. Ne akarja akaratát másokra is 
ráerőltetni, legyen türelmes, és fogadja el, ha valaki más 
utat választ magának. Nem lesz egyszerű az ünnepekre 
hangolódás, mert még sok munkahelyi stressz vár Önre.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Jó dolog, ha bízik magában, de néha nem árt meghall-
gatni mások tanácsait is. Lehet, hogy valami olyasmit 
tanul, ami később megkönnyíti a saját életét is. Kicsit 
kevesebb idő jutott mostanában az érzelmi életére, de 
ez még nem jelenti azt, hogy nem lenne boldog. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Megpihenhet valaki közelében, ami ebben a nehéz, 
feszült időszakban különösen sokat jelent. Legin-
kább csak önmagában bízik meg, de nem szabad 
elfelejtenie, hogy nem végezhet mindent egyedül. 
Találja meg azokat az embereket, akik valóban a 
segítségére lehetnek!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szeretne minél több időt a szeretteivel tölteni, de 
lehet, hogy van valaki, akinek nincs erre annyi ideje, 
mint szeretné. Vitatkozás helyett próbálják meg a 
lehető legtöbbet kihozni az együtt töltött percekből, 
bármilyen rövidek is legyenek azok.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Jó úton jár, mégis türelmetlen, szeretné, ha köny-
nyebben és gyorsabban haladnának a dolgok. Meg 
kell húznia a határt a munka és a magánélet között, 
különben könnyen olyan helyzetben találhatja 
magát, amilyenben nem szeretné.

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!

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

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

Kezdd az új évet 
egy remek lehetőséggel!

100.000 Ft-os Adecco belépési 
bónusszal és határozatlan idejű 

szerződéssel keresünk munkavállalókat 
csokoládék és kekszek válogatására 

Székesfehérvárra! 

Turizmus és vendéglátás alapszak indul

Székesfehérváron gyakorlatorientált, duális formában érhető el szeptembertől a népszerű 
képzés

Fejér taMás
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Új alapképzési szakot indít szeptembertől a 
Budapesti Corvinus Egyetem a székesfehérvári 
campusán: a turizmus és vendéglátás alapszak 
nappali képzésben és duális formában lesz 
elérhető a hallgatók számára. Székesfehérvár 
önkormányzata és a Corvinus Egyetem közös 
szervezésű partnertalálkozóján mutatták 
be a képzést jelenlegi és jövőbeni duális 
együttműködő partnereiknek a Városháza 
Dísztermében.

város vezető szerepét a duális 
képzésekben. 
A Corvinus Egyetemről és fehérvári 
tapasztalataikról, terveikről András 
Krisztina, a Székesfehérvári Cam-
pus rektori megbízottja tájékoztatta 
a partnereket, majd Sziva Ivett, a 
turizmus és vendéglátás alapszak 
felelőse mutatta be a képzést, mely-
nek kiemelt fókuszai a rendezvény-
szervezés, a projektszemlélet és a 
gyakorlati megközelítés.

A duális képzésben résztvevő 
hallgatók heti három, összesen évi 
száztíz napot töltenek el a partne-
reknél, ahol valós munkakörülmé-
nyek között szerezhetnek tapaszta-
latot, de az egyetem épületén belüli 
képzés során is nagy hangsúlyt fek-
tetnek a gyakorlatorientált projekt-
munkákra. Az egyetem és partnerei 
rugalmasan, együtt alakítják ki az 
oktatás és a munka egyensúlyát.

A turizmus és vendéglátás alap-
szaknak elsőként a Fehérvári 
Programszervező Kft. szavazta 
meg a bizalmat, így a fehérvári 
nagyrendezvényeket szervező 
cég lett az újonnan meghirde-
tett képzés első duális partnere. 
A szakról bővebb információk 
elérhetők a www.uni-corvinus.
hu, illetve a www.felvi.hu hon-
lapon.

Bővíti székesfehérvári képzési 
kínálatát a Budapesti Corvinus 
Egyetem. A 2018-19-es tanévtől a 
turizmus és vendéglátás alapszak 
nappali képzésben, duális formá-
ban lesz elérhető a székesfehérvári 
campus hallgatóinak. A szakról és 
a duális forma előnyeiről csütör-
tökön a Városháza Dísztermében 
tájékoztatták a leendő együttmű-
ködőket. A partnertalálkozón a 
turizmusban, vendéglátásban és 
rendezvényszervezésben tevékeny-
kedő cégek, szakemberek vettek 
részt.
Mészáros Attila alpolgármester 
köszöntőjében a szak fehérvári 
sajátosságaira is kitért. Mint 
mondta: Pesttől eltérően Székes-
fehérváron duális formában lesz 
elérhető a turizmus és vendég-
látás szak, ami tovább erősíti a 
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Világszerte probléma a vízügyi 
szakemberek hiánya

A helyzet súlyos: Afrikában 350, Ázsiában 250, Dél-Ame-
rikában pedig 200 százalékos vízügyiszakember-hiányról 
beszélhetünk már most. Világszinten a leginkább vízigényes 
szektorok, amezőgazdaság, a halászat és az erdőgazdálkodás 
önmagukban egymilliárd embernek nyújtanak munkalehe-
tőséget. Míg a közművek és más vízgazdálkodási szereplők 
már most folyamatosan törekszenek arra, hogy innovatív és 
környezetkímélőbb megoldásokat alkalmazzanak a fenntartha-
tó vízgazdálkodás érdekében, illetve hogy megfeleljenek a 
környezetükre egyre inkább odafigyelő fogyasztóiknak, a jövő 
vízgazdálkodási céljainak megfelelő munkaerő és szaktudás 
kritikus fontosságú lesz. Bár Magyarországon még nem 
érezzük a saját bőrünkön, de a vízgazdálkodásban itthon is 
hiány van a szakképzett szakemberekből. Ez jelentős iparági 
kihívást jelent hazai és nemzetközi szinten is, különösen egy 
olyan korban, amikor növekvő vízhiányról beszélünk. 

(Forrás: hirmagazin.sulinet.hu)

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Végre úgy tűnik, egyenesbe érnek a dolgai, és min-
den olyan irányba halad, ahogyan szeretné. Dőljön 
hátra, és élvezze a boldogságát, ne kutasson olyan 
dolgok után, amik miatt aggódhat! Legyen őszinte 
önmagával, mert ez a boldogság kulcsa!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Rosszat sejt valamivel kapcsolatban, de a félelmei 
alaptalannak bizonyulnak majd. Nem kell mindig a 
legrosszabbtól tartania, szavazzon egy kis bizalmat 
önmagának! Már sokat kapott valakitől, itt az ideje, 
hogy ezt viszonozza!

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Vegye észre maga körül a lehetőségeket, mert 
ezek nem fogják túl sokáig kínálni magukat. Most 
kell megragadnia őket, amíg van erre ideje! Erőt 
meríthet a magánéletéből, de ne innen várja a meg-
oldásokat, amikor Önnek kell cselekednie. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Meg kell tanulnia más szemszögből is néznie a 
helyzetét, mert könnyen lehet, hogy az, amit most 
lát, nem fedi a teljes valóságot. Próbáljon meg nyitott 
lenni más megoldásokra is! Érzelmi életében jó, ha 
nyitott marad, de nem kell erőltetnie most semmit.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Úgy érzi, valaki túl sokat vár el Öntől, és ez egyre 
megterhelőbb. Merje kimondani, hogy mit érez, és 
aki igazán szereti, az arra fog törekedni, hogy meg-
értse Önt. Kicsit lelassulhatnak Ön körül a dolgok, 
de a figyelme nem lankadhat!

Halak 2. 19. – 3. 20.

Valaki a környezetében nyugtalan, és ez a feszültség 
Önre is átragadhat. Ne feledje, hogy szem előtt kell 
tartania, mi a fontos igazán és mi nem. Nincs most 
fölösleges energiája, amit indokolatlan aggodalmak-
ra pazarolhat.

.

Fenyővásár december 24-ig 
az iparcikk piaccal 

szemközti parkolóban!

Tizenöt termelő és kereskedő kínálja a fenyőfákat.

Nyitva tartás:
minden nap 7:00 és 18:00 közöt

Az RI2integrate projekt eddigi eredményei
Az RI2integrate projekt a kutatási infrastruktúra helyzetével foglalkozik a Duna 
régióban, melyben a nemzetközi partnerek közösen dolgoznak ki innovatív 
megoldásokat, útmutatókat és kézikönyveket a kutatási infrastruktúra 
felhasználóinak. Magyarországot, ezen belül a Közép-dunántúli régiót a 
Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. képviseli. 
A partnerséget továbbá Románia, Csehország, Ausztria, Horvátország, 
Szlovénia, Szerbia, valamint Szlovákia alkotják. A projekt 2017. január 1-től 
2019. június 30-ig tart, összköltsége közel 1,9 millió euró. 
A projekt sikeres megvalósításához és az eredmények terjesztéséhez 
eredményesen hozzájárul a nemrégiben megalakult hazai szakértői csoport 
és az egyéb érdekelt felek (úgynevezett stakeholder-ek) közreműködése is. 
A csoportok, találkozók üléseire 2017 szeptemberében, Székesfehérvárott 
került sor. A kutatás-fejlesztésben nagy tapasztalattal rendelkező szakértők 
közösen egyeztettek egy, a projekt keretében elkészült tanulmánnyal 
kapcsolatban, amely feltárta a kutatási infrastruktúra jelenlegi helyzetét mind 
a régióban, mind országos szinten. 
A projekt jelenleg abban a megvalósítási szakaszban tart, amikor a jó 
példák felhasználásával a partnerség elkészíti egy innovációs közbeszerzési 
kézikönyvet, valamint útmutatót a kutatási infrastruktúrával kapcsolatos 
üzleti ökoszisztémához, továbbá egy közösségi figyelemfelkeltő kézikönyvet. 
Az anyagok a partnerség hozzájárulásával készülnek el, és bemutatják az 
összes résztvevő tagállam jelenlegi helyzetét a kutatási infrastruktúra terén, 
jó gyakorlatokkal és megoldásokkal alátámasztva.
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).

Vízügyi képzést indít a Bugát

A vízgazdálkodási szakemberek utánpótlása kulcsfontosságú

wéhli regős dóra, lászló-takács krisztina
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ágÚj szak indul a Bugát Pál Szakgimnáziumban 

jövőre. Az intézmény szeptembertől hirdeti meg 
a vízügyi ágazati képzését.

Az új szak elindításáról kerekasztal- 
beszélgetés keretében egyeztettek 
az iskola vezetői és a meghívott 
szakemberek. A megbeszélésen 
részt vett Horváth Miklós Csaba 
tanácsnok, Bíró Tibor, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Víztudomá-
nyi Karának dékánja és Láng Ist-
ván, az Országos Vízügyi Főosztály 
műszaki főigazgató-helyettese is. 
Kulcsár Szilvia, a Székesfehérvári 
Szakképzési Centrum főigaz-
gatója elmondta, hogy a szak-
emberhiány a vízgazdálkodás 
területén is jelentős problémákat 

okoz: „A húsz évvel ezelőtti tízezer 
fős létszámból már csak négyezren 
dolgoznak ezen a területen, és itt is 
ugyanolyan szakemberhiány lépett 

fel, mint több más területen. Mivel 
azonban a vízgazdálkodás stratégiai 
ügy, nagyon fontos, hogy megoldjuk 
a létszámproblémát!”
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Kormányhivatali épületek újultak meg Megszépült a Béke téri játszótér

A kormányhivatal Piac téri, Koch László utcai épülete és a Népegészségügyi Hivatal is megújult 
a pályázat keretében

A fejlesztések januártól folytatódnak, további játszóterek újulnak meg, többek között a Deák 
Ferenc utcában is

szűcs-Molnár diána szűcs-Molnár diána

Épületátadó ünnepséget tartottak a Megyeháza 
dísztermében, hiszen újabb hét kormányhivatali 
épület újult meg Fejér megyében. A korszerűsítések 
nem állnak meg, 2020-ig közel négymilliárd forintot 
költhet a kormányhivatal infrastruktúrafejlesztésre.

Többek között hőszigetelési munká-
kat, homlokzati nyílászárók cseréjét, 
fűtéskorszerűsítési munkákat végez-
tek, sőt több épület esetében szigetel-
tek is a szakemberek. Hét kormányhi-
vatali épület újult meg nemrégiben a 
megyében, többek között a kormány-
hivatal Piac téri és Koch László utcai 
épülete valamint a Népegészségügyi 
Hivatal is. 

Szinte új játszóteret kaptak a Béke téren élők. 
A fejlesztés október végén kezdődött, és önkor-
mányzati forrásból valósult meg.

Több mint hatmillió forintba került 
a játszótér felújításra. „Az összes 
ütéscsillapító szőnyeg megújult, bizton-
ságosabb lett a játszótér, beépítettünk 

Simon László kormánymegbízott 
lapunknak elmondta: 2016-tól 2018-ig 
több mint húsz épület újul meg a me-
gyében, több mint négy és fél milliárd 
forintos hazai és uniós forrásból. A 
felújítások mellett három új hivatalt is 
építenek. 
A kormányhivatalokban jelenleg ezer-
ötszáz munkavállaló végzi hatósági, 
ügyfélszolgálati, közigazgatási munká-
ját, és szinte mindannyian képzéseken 
is részt vesznek. 
Az átadó ünnepségen Vargha Tamás 
országgyűlési képviselő elmondta, hogy 
a magyar gazdaság növekszik, alacsony 
az infláció és nő a foglalkoztatottság, ez 
teszi lehetővé a kormányzati infrastruk-
túra korszerűsítését, bővítését. 

új játékeszközöket is.” – nyilatkozta 
lapunknak Molnár Tamás önkor-
mányzati képviselő. Hozzátette: 
körzetében – és az egész város-
ban – folyamatosan újulnak meg 
a játszóterek, de az önkormányzat 
azt szeretné, ha a lakók jeleznék az 
igényeket, milyen játékeszközöket 
látnának szívesen a parkokban, 
játszótereken.

Csak a csomagolóanyag kerülhet a kék kukába!

A családi házas övezetekben használt kék 
színű gyűjtőedényekbe már csak a csomago-
lási hulladék helyezhető el, januártól tilos a 
kék edénybe gyűjteni az egyéb műanyag- és 
fémhulladékot, textileket és hungarocellt.

A Depónia Nonprofit Kft. a 2015 
januárjában hatályba lépett kor-
mányrendeletnek megfelelően 
indította el a kétkukás szelektív 
hulladékgyűjtést Székesfehérvá-
ron. 2016 júniusában a családi 
házas övezetekben, majd decem-
bertől a belvárosban is bevezet-
ték a biológiailag lebomló és az 
anyagában hasznosítható hulla-
dék gyűjtését. Ehhez a Depónia 
Kft. díjmentesen biztosított ház-
tartásonként egy új, százhúsz 
literes kék gyűjtőedényt, melybe 
az anyagukban hasznosítható 
hulladékokat, míg a korábbról 
meglévő kukákba a biológiailag 
lebomló hulladékokat helyezhet-
ték el a székesfehérváriak. 

Mi az a csomagolási hulladék?

Műanyag üdítős, ásványvizes (PET) 
palackok, műanyag tisztítószeres 
és kozmetikai flakonok, többrétegű 
italos (tejes, gyümölcsleves) karton-
dobozok, fém italos (üdítős, sörös) 
illetve konzervdobozok valamint 
papír, újságok, szórólapok.

Vakler lajos

A műanyag italosdoboz csomagolási hulladék, mehet a kék kukába!
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Változások jönnek a kétkukás hulladékgyűjtésben
A hulladékgazdálkodásban 
bekövetkezett változások, fej-
lesztések, a jogszabályi köte-
lezettségek és az eltelt időszak 
tapasztalatai alapján a Depónia 
2018-tól változtat ezen a rend-
szeren, és erről az ingatlanhasz-
nálókat postai úton tájékoz-
tatják. A szelektív hulladékok 
elszállítása 2018-ban megválto-
zik, kizárólag csomagolási hul-
ladékok kerülnek elszállításra a 
kék edényekből.

A Depónia kéri a lakosságot, hogy 
a műanyag és fémpalackokat, 
flakonokat, többrétegű italos kar-

tondobozokat kiöblítve, laposra 
taposva helyezzék a kék gyűjtő-
edényekbe. Ez év végéig a kék 
kukákban lehetett elhelyezni a 
ruhaneműt, a textilt és a hungaro-
cellt is. De a szabály a következő 
évtől változik: az egyéb műanyag, 
papír és fém használati tárgyak 
nem helyezhetők el itt. A vegyes 
települési hulladékot a saját edé-
nyükbe gyűjthetik a lakók.

A Depónia Nonprofit Kft. felhívja a 
szolgáltatást igénybe vevő székes-
fehérváriak figyelmét, hogy ha a 
hulladék nem felel meg a fenti kö-
vetelményeknek, a társaságnak nem 
áll módjában azt elszállítani, a nem 
megfelelő anyagokat tartalmazó kék 
edényt pedig figyelmeztető matricával 
látják el. Amennyiben ez ismételten 
előfordul, az az önkormányzati rende-
letnek megfelelően szankcionálható.
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koVács V. orsolya

Januárban ismét Székesfehérvárra érkezik az 
Experidance társulat. Ezúttal a mesék világával 
varázsolnak el kicsiket és nagyokat a Cinderella 
című előadásban. Karácsonyi ajándéknak 
tökéletes!

Elza és Anna a Jégvarázsból, 
Hófehérke, Jázmin az Aladdinból, 
Csipkerózsika, Pán Péter, Jancsi és 
Juliska és még számos népszerű 
mesefigura – vajon mit keresnek 
mindannyian egy színpadon? Ez 
bizony Hamupipőke titka! Az ő 
könyveiből kelnek ugyanis életre 
a meseszereplők az Experidance 
társulat Cinderella című szuperpro-
dukciójában. 
Családi musicalt ígérnek az 
alkotók, mely a szülők számára is 
ugyanolyan látványos és örömteli 
élmény lehet, mint a gyermekek-
nek. Gömori Zsolt zeneszerző 
dalai, Pozsgay Zsolt szövege és Ro-
mán Sándor koreográfiái több tucat 
szereplő mozgalmas előadásában 
elevenednek meg a színpadon.
„A zenét illetően az a jó, hogy nem 
kell az épített akusztikára hagyatkoz-
nunk, mint egy színházi épületben. A 
hangosításnak köszönhetően bárhol elő 
tudjuk adni, az ország számos pontjára 
eljuthatunk.” – mondta el lapunknak 
a Lajos főhereget alakító Gerdesits 

Rengeteg ismert mesefigura feltűnik a színen

A Tündérkeresztanya, Koós Réka

Gerdesits Ferenc Lajos főherceg szerepében

Családi kalandozás a mesék világában 

A darab története

Az ismert Hamupipőke-történet ezúttal 
ősi tartalmi formájában, de az Expe-
ridance saját felfogásában, tánc- és 
mesemusicalként kel életre. Az alkotók 
visszalépnek az eredeti történethez, 
kiegészítve az együttesre jellemző 
színpadi különlegességekkel, rendkí-
vüli látványelemekkel. Az előadásban 
a saját otthonában cselédként tartott 
lánynak a könyveiből varázslattal életre 
kelő legkülönfélébb mesefigurák az 
egyetlen vigaszai. Ők segítenek meg-
találni Hamupipőkének a méltó életet 
és boldogságát, a feleséget kereső 
Herceg oldalán. Ehhez azonban még sok 
izgalmas kalandot kell átélniük, mert 
a boldogságot bizony nem adják oly 
könnyedén. Az előadásban látványos 
táncegységek, gyönyörű dalok és zenék 
lesznek, ezúttal prózai jelenetekkel tar-
kítva, népszerű színészek előadásában.

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

 

Ferenc, aki a rockzenében töltött 
éveit követően harminc évig az 
Operaház művésze volt. – „Nagy 
élmény számomra, hogy ebben az elő- 
adásban rengeteg gyönyörű, tehetséges 
fiatallal játszom együtt. A figura is 
remek, nagyon szeretem. Ez az előadás 

igazi családi program, nem csak a 
kicsiknek élmény! Járjuk az országot, 
mindenütt nagy sikere van, és a felnőt-
tek éppúgy élvezik, mint a gyerekek!”
A Tündérkeresztanyát játszó Koós 
Réka lapunknak elmondta: bár a 
főiskolán játszott utoljára meseda-
rabban, tizennégy éves lánya révén 
otthonosan mozog a mesék vilá-
gában: „Az elmúlt másfél évtizedben 
minden egyes új mesefilmet legalább 
tucatszor végignéztem vele, úgyhogy 
jól ismerem azt a világot, amibe ebben 
az előadásban csöppenek! A mesefigu-
rák, akik ebben a Cinderella produk-
cióban felbukkannak, egytől egyik 
ismerősek számomra. Viszont tündért 
még sosem játszottam! Élvezem a 
szárnyaimat, tele vagyok csillámokkal. 
A Tündérkeresztanya szókimondó, 
élénk személyisége közel áll hozzám, 
lubickolok benne! Szeretném kiemelni 
a Gömöri Zsolt által szerzett zenét: na-
gyon közel áll hozzám ez a stílus, nagy 
örömmel énekelem a dalokat!”
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Jöhet a hideg, sörünk már van!

Szabó Gábor a fehérvári sörínyencekre alapoz

Bóka István sörfőző kísérletező típus

Egy pohár Krampusz a fa alatt is jól mutat

A kézműves söröző már nem számít fővárosi 
privilégiumnak, hiszen a napokban nyílik meg a 
második ilyen hely Fehérváron. Azt pedig, hogy 
a sör a nyár hűsítő itala, megcáfolja az egyre 
szélesebb kínálat, amire igény is van az év 
bármelyik időszakában. De milyen az igazi téli 
sör? Ennek jártunk utána sörszakértőinknél.

Egyre nagyobb kínálat, egyre több 
sörfogyasztó – így lehetne summáz-
ni Szabó Gábor sörözőtulajdonos 
tapasztalatait, aki szerint a ma-
gasabb árkategória ellenére a sör 
egyre népszerűbbnek számít. 
„A közép- és felső kategóriás söröket 
keresik leginkább. Visznek világosat, 
barnát, IPA-t, APA-t, gyümölcsös sörö-
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gyárral, akik a szerződésben kizá-
rólagosságot kötnek ki, így esélye 
sincs a kézműves sörnek eljutnia a 
fogyasztókhoz. „Elég sok visszatérő 
vásárlónk van, azt pedig, hogy mit 
választanak, sok tényező befolyásolja. 
Észrevettem például, hogy nagyon 
sok vásárló arra is kíváncsi, honnan 
származik, hol készül a sör. Amikor 
megalakult a ma működő egyetlen 
fehérvári sörfőzde, érezhető volt a 
fogyasztásban, hogy fontos ugyan az 
ízvilág, de sokat számít az is, hogy he-
lyi termékről beszélünk. Szívesen itták, 
mert nemcsak helyi, de jó is.”

Milyen sört szeretünk?

„Véleményem szerint IPA-lázban ég az 
ország, így aztán szinte minden sörfőző 
az IPA-nak a különböző variációját 
készíti szívesen.” – mondja Szabó 
Gábor. – „Az IPA-nak pedig az a titka, 
hogy nagyon összetett, többféle komlóval 
készül, különleges, telített ízvilága van.” 
A jó sörnek azonban ára van, 
nyilván az előállítása is többe kerül. 
Az is tény, hogy ez nem a „tálcás 
sör” kategóriája, legtöbb esetben 
alkoholtartalomra is súlyosabb ital-
ról beszélünk, így nem lehet belőle 
olyan nagy mennyiséget meginni, 
mint ipari társaiból.

Fűszerezve, lágy habbal

„Ma legtöbben a klasszikus pilseni 
söröket, a láger- és búzasöröket ismerik, 
de ennél sokkal szélesebb a sörök 
tárháza. Ilyenkor télen népszerűbbek a 
sötétebb sörök, a stoutok, a porterek. 
Van ezeknek olyan változata, melyek 
alkoholtartalma eléri a tizenhárom-ti-
zenöt százalékot, ahogy az árpaboré is.” 
– magyarázza Bóka István sörfőző. 
A fehérvári sörfőzde – ahogy a 
legtöbb kézműves műhely – újabb és 
újabb receptekkel áll elő, és követik 
a szezonális igényeket. „Készítet-
tünk rooibos teás IPA-t, és készültünk 
karácsonyi sörrel, mely Krampusz névre 
hallgat. A sötét színe miatt kapta ezt a 
nevet. Ez egy fekete sör, amibe boró-
kabogyót, fenyőrügyet, mandarin- és 
narancshéjat is tettünk, vagyis igazi 
karácsonyi ízvilágot hoztunk össze, mely 
jól kiegészíti és kiemeli a sör komló-
gyantás karakterét.” – mondja Kereki 
Dávid, a fehérvári sörfőzde egyik ala-

pítója. „Jelenleg a sörnek kilencvennél is 
több nemzetközileg elismert típusa van, 
ezen felül megfelelő kreativitással, plusz 
fűszerezéssel szinte végtelen számú, ízvi-
lágú sör főzhető. Vannak egészen merész 
terveink, például egy sós-karamellás 
brown ale, ami igazi ínyenc kategóriának 
számít.” – teszi hozzá Bóka István.

Mi a helyzet a forralt sörrel?

Ezen a téren megoszlanak a 
vélemények. Van, aki szerint 

szentségtörés felmelegíteni és 
fűszerezni a sört, de van, aki jó 
ötletnek tartja, legalábbis télvíz 
idején. Hogy a mérleg nyelve 
merre billen, az kiderül a közel-
jövőben, mindenesetre már a 
forralt sör is megjelent a kíná-
latban, a fehérvári srácok ezzel 
is készültek. Ennek ízesítése a 
sörfőzőmester privilégiuma, a 
csapos legfeljebb a gázlángot 
gyújthatja alá, és igény szerint 
édesítheti.

ket, szinte mindenre van igény, ami 
minőségi.” – mondja a kereskedő a 
tizenhat sörcsap mögött állva. 
Fehérváron azért is van könnyű dol-
ga a kézműves sört csapoló Szabó 
Gábornak, mert a vendéglátóhelyek 
nagy része csak a nagy sörgyárak 
termékeit kínálja, azt is sokszor sze-
zonálisan. Az is gyakran előfordul, 
hogy leszerződnek egy-egy nagy 
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Ki-mit főz karácsonykor?

Pál Loránd, az fmc.hu szerkesztője

Cser-Palkovics András polgármester

Váradi Eszter Sára, a Vörösmarty Színház színésznője

Fekete József séf

Pál Loránd, az fmc.hu szerkesztője Svédországban született A polgármester és kisebbik fia, Ágoston

Fekete József a minőségi, adalékmentes 
alapanyagokra esküszik

„Kedvenc karácsonyi fogásunk a mézes 
csirke aszalt szilvával és szalonnával töltve, 
mézes-szerecsendiós öntettel”

koVács V. orsolya, horVáth renáta, lászló-takács krisztina

A klasszikus fogások szinte mindenki asztalán megtalálhatók karácsonykor, és nem maradhatnak 
el a téli fűszerek sem, hiszen a színkavalkád, az illat és az ízvilág harmóniája az, ami ünnepet 
varázsol az asztalunkra. És talán egy kicsit szívünkbe is, főleg akkor, ha együtt van a család!
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A pyttipanna receptje
Hozzávalók:

1 nagyobb édesburgonya
1 közepes cukkini
1 közepes padlizsán
1 közepes póréhagyma
1 közepes zeller
4-5 db sárgarépa
4-5 db fehérrépa

fél kaliforniai paprika
1 közepes karalábé
150 g virsli
100 g kockázott szalonna
500 g kockázott csirkemell
2 evőkanál olívaolaj
só
bors

Nagyon régóta átvállaltam a csalá-
domban a karácsonyi vacsora elké-
szítését. Hozzánk jön a család, a szü-
leim, a testvéremék. Amikor évekkel 
ezelőtt először vártam őket, nagy fej-
törést okozott, hogy mivel rukkoljak 
elő. Végül mézes csirkét készítettem, 
amit aszalt szilvával és szalonnával 
töltöttem meg, mézes-szerecsendiós 
öntettel kentem be, és így sütöttem 
meg. Nagyon zamatos, ezerféle íze 
van. Diót szoktam még mellé rakni 
a tepsibe. A gazdag ízvilága annyira 
megragadta a családomat, hogy azóta 
ezt a fogást minden évben követelik. 
Mivel apukám nem szereti a szárnya-
sokat, el szoktam készíteni ugyan-
ennek a fogásnak a karajba töltött 
változatát is. Általában krumplipüré-
vel, zöldkörettel tálalom. Apukám 
másik kedvence, az orjaleves szintén 
elmaradhatatlan. Mindezt kiegészíti 
még egy halas fogás is, ami minden 
évben más. Idén még nem döntöt-
tem el, hogy mi legyen. De volt már 
rácponty, harcsapaprikás, egyszerű 
rántott hal is. Édességet a tesóm 
is szokott készíteni és én is, tavaly 
például gyümölcskenyeret sütöttem 
Varga Mari kolléganőm javaslatára. 
Édesszájú vagyok, így fontos része a 
karácsonynak, hogy legyen sütemény 
az asztalon. A kisfiammal, aki már 

Klasszikus menüsor lesz idén: ha-
lászlé, gesztenyés pulyka, töltött 
káposzta. A halászlé elkészítésé-
nél a legfontosabb, hogy többféle 
halat használjunk, nem szabad 
leragadni a pontynál. Desszert-
nek diós és mákos bejglit fogok 
készíteni.
Van valami jó tipped a háziasszo-
nyoknak a karácsonyi menü elkészí-
téséhez?
Mindenképpen időben álljanak 
neki, lehetőleg minden hozzáva-
lóból a frisset vegyék meg, legyen 
ez fűszer, zöldség, hús, hal, mert 
teljesen más lesz a végeredmény, 
mint ha fagyasztott áruból készül-
ne. Az árakat se nézzük ilyenkor, 
legalább karácsonykor vegyük 
meg a minőséget, és meg fogjuk 
látni, mekkora a különbség!

hétéves, évek óta együtt sütjük a mé-
zeskalácsot, mindig nagyon várja már 
a délutánt, amikor együtt bevetjük 
magunkat a konyhába! 25-én a férjem 
testvérénél ünnepelünk, az ő rokon-
ságával. A sógorom a kolléganőmet, 
Zakariás Évát vette feleségül, akivel 
mi már azelőtt is jó barátnők voltunk, 
mielőtt a fiúk a képbe kerültek volna. 
Úgyhogy náluk is nagyon meghitt, 
örömteli ünneplésre számíthatunk.

Elsőként egyforma kockára vágjuk fel 
a zöldségeket. A hagymát és a papri-
kát pirítsuk meg, majd adjuk hozzá a 
sárgarépát, a fehérrépát és a zellert. 
Ezután öt percig pároljuk, majd ízlés 
szerint fűszerezzük sóval és borssal. 
Ez után jön a felkockázott cukkini-
padlizsán-édesburgonya trió, majd 
további öt percig folytatjuk a párolást. 
Egy másik edényben kevés zsira-
dékban megpirítjuk a szalonnát, 

Minden karácsonykor van egy ün-
nepi ebéd vagy vacsora, amit a nagy 
család együtt költ el. Ebben az a 
nagyon jó, hogy mind az édesanyám, 
mind az anyósom nagyon jól főz és 
süt. Évről évre egy kicsit változik a 
menü, de halétel – például halászlé, 
vagy a nagy kedvencem, a tejfölös 
hal – mindig van. Tejfölös halat 
gyermekkorom óta rendszeresen 
készítünk a családban, nálunk ez 
egy tradicionális étel, bár eredendő-
en nem is kifejezetten karácsonyi 
fogás. Anyai nagymamámék a nyári 
időszakban sokat voltak a Balato-
non, ahol nagypapám rendszeresen 
horgászott. Ő kifogta a süllőt vagy 
a fogast, nagymamám pedig ebből 
egy tejfölös fogást készített. Ebből 
hagyomány lett, és később nélkülöz-

majd jöhet mellé a csirkemell, 
legvégül a karikára vágott virsli. 
Körülbelül öt percig közepes lángon 
főzzük, közben kevergetjük. Ha 
elkészült, hozzáadjuk az eddig már 
tökéletesre párolt zöldségekhez. A 
kész pyttipannát tükörtojással vagy 
tojásrántottával, esetleg céklával 
tálaljuk. Az elkészítési idő a zöldsé-
gek felkockázásával együtt körülbe-
lül egy óra.

hetetlenné vált a karácsonyi asztalon 
is. Ugyanígy volt hagyománya édes-
apámék testvérénél a pulykának, 
amit narancsszósszal tálaltak. Ez az 
íz megmaradt gyerekkoromból, és 
mai is szívesen fogyasztom.  
Természetesen a bejglik sem ma-
radhatnak el, sem a mákos, sem a 
diós változat. Tudni kell rólam, hogy 
nagyon édesszájú vagyok, és mindig 
örömmel fogadom a jobbnál jobb 
süteményeket, különböző tortákat, 
amelyek karácsonyra készülnek, 
és bevallom, nagyon szeretem a 
szaloncukrot is. A fára is, de a fa alá 
is teszünk belőle, mert velem együtt 
ilyenkor a gyerekek is gyakrabban 
nassolnak. Mégsem mondhatom ne-
kik, hogy ne egyenek annyi szalon-
cukrot, amikor én is dézsmálom!

Fo
tó

: H
or

vá
th

 R
en

át
a





25közéleti hetilap FehérVárPortré

Mézeskalács mindörökké

Szaniszló Ágnes mézeskalács-készítő

Minden motívum egyedi és megismételhetetlen

A mézeskalács örökké friss marad!

koVács V. orsolya

Kiből lesz jó mézeskalács-készítő? Szaniszló 
Ágnessel folytatott beszélgetésem során 
kiderült: bárkiből, aki szeret játszani a vona-
lakkal, szereti a fahéj illatát, aki örömét leli a 
hagyományos formákban, érdeklődéssel fordul 
az ősi mesterségek felé, s miközben keresi az 
újszerűt, az egyénit, mindig a jó ízlés határán 
belül marad. 

Azért sütsz éppen mézeskalácsot, mert 
megenni is szereted?
Ellenkezőleg! Soha nem sütnék 
azért, hogy megegyem! Én mást 
látok a mézeskalácsban, számomra 
inkább egy lehetőség, mondhatni 
ürügy a díszítésre. Alapvetően 
azért kezdtem bele ebbe a tevé-
kenységbe, mert díszíteni szeret-
tem. Földrajz-rajz szakos vagyok, 
barátaimmal a főiskolán hagyo-
mánykutatással foglalkoztunk. 
A szatmári falvak megmaradt 
népszokásait, tárgyi emlékeit gyűj-
töttük. A diplomám megszerzése 
után felsőfokú fazekas szakoktatói 
képzést végeztem, mert vonzott 
a kerámia készítése, aprólékos 
dekorálása, az írókázás. Műhelyem 
azonban nincs, és amikor kicsi volt 
a lányom, olyan hobbit szerettem 
volna, amit otthon a lakásban, 
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vele együtt is végezhetek. Nagyon 
hasonló a két tevékenység, nem-
csak a díszítés, hanem a tűzzel 
való kapcsolatuk, a sütés, égetés is 
közös bennük.
Mi a titka a jó mézeskalácstészta 
sütésének?
Két dologra kell figyelni: az időre és 
a vastagságra. Amikor évekkel ez-
előtt a nagy mesterek azt mondták, 
hogy illat alapján, érzésre meg le-
het mondani, mikor sült meg, nem 
hittem el. De ma már én is érzem.
Más a receptje a mézeskalácsdísznek, 
mint annak, amit megeszünk?
Gyakorlatilag minden recept egy-
forma. Legfeljebb az arányok kicsit 
mások. Én mindig fele annyi mézet 
használok, mint lisztet. A mézzel 
nem érdemes spórolni. Egyébként 
annyi a különbség, hogy ha a fára 
kerül és nem a tányérunkba, akkor 
keményebbre kell sütni. Úgy job-
ban bírja a klíma változásait. Mert 
alapvetően a mézeskalács együtt 

él a környezetével. Ha magas a 
páratartalom, akkor puhább lesz. 
Száraz szobában viszont kőke-
ményre szárad.
Egy mézeskalácsdísznek mennyi az 
élettartama?

Ha csak dekorálásra használjuk, 
végtelen. Legfeljebb a molyok tehe-
tik tönkre. Legnagyobb meglepeté-
semre kiderült, hogy akár évekkel 
később is ehető. Bár én megmon-
dom őszintén, minden évben fris-
seket sütök, és a boltban is három 
hónap szavatossági időt szoktak 
ráírni. De nem romlik meg. Egyszer 
kipróbáltam, megkóstoltam egy 
régit, az élvezeti értéke egy kicsit 
csökkent, de valójában semmi baja 
nem volt!
Fűszerezést illetően mit tartasz lénye-
gesnek?
Kész mézeskalácsfűszert haszná-
lok, mert abban minden benne 
van. Alapvető a fahéj, de számomra 
az igazán jó illathoz kell egy kis 
gyömbér, és szegfűszeg bőség-
gel. Szeretem, ha picit sötétebb a 
tészta, mert azon szebben mutat a 
fehér íróka.
A máz tojásfehérjéből és cukorból 
készül?

Igen. Sok recept létezik erre is. 
Van, aki húsz dekát tesz egy tojás-
fehérjéhez. Én ezt sokallom, akkor 
nagyon törékeny lesz. Szeretem, 
ha olyan a máz, hogy ha leesik a 
figura, akkor sem törik le róla. Eh-
hez lágyabb mázat készítek, hogy 
jobban összetapadjon a tésztával. 
Így sem szárad órákig, tíz-tizenöt 
perc alatt megköt. Persze a leve-
gőtől is függ. A Balatonon például 
nem tudok írókázni. Ha nyári meg-
rendelésem van, akkor haza kell 
jönnöm, mert ott nagyon magas a 
levegő páratartalma, és nehezen 
szárad meg a máz.
Írókázáshoz milyen eszközt használsz?
Műanyag tubust használok, csőrrel 
a végén. A vonalak vastagságát a 
cukormáz állagával szabályozom. 
Ha keményebb, akkor vékonyabb 
vonalakat lehet húzni, ha lágyabb, 
akkor terülősebb lesz.
Használok hagyományosan nej-
lonzacskót is, de ritkán. Legfeljebb 
amikor nagyon vékony vonalakból 
építkező, csipkézett mintát szeret-
nék létrehozni.
A motívumokat előre megtervezed?
Nem tervezem meg előre, egysze-
rűen belülről jönnek. Úgy érzem, 
ez egy adottság, amit úgy kaptam. 

Nyolc-tíz éve, amikor elkezdtem 
ezzel foglalkozni, a férjem azt 
tanácsolta, ne kezdjek el kutatni, 
hanem próbáljam rögtön megva-
lósítani a saját elképzeléseimet. 
Igaza lett, mert így a munkáim 
nem kezdtek el hasonlítani mások 
mézeskalácsaira. Egyediek lettek. 
Persze azóta utánajártam, rengeteg 
szakirodalmat olvastam, megismer-
kedtem sok mézeskalácsos alko-
tóval. Kezdetben a barátainknak 
készítettem figurákat, ezeket látta 
egy miskolci mézeskalácsos házas-
pár, akik biztattak, hogy vágjak 
bele komolyabban. Tőlük kaptam 
az alapreceptet is. Az első komoly 
próbatételem a mohácsi busójárás 
volt, de sikerrel vettem az akadályt. 
Manapság a szentendrei skanzen-
ben kaphatók a mézeskalácsaim. A 
felnőtteknek szíveket, a gyerekek-
nek állatfigurákat készítek.
Javítani tudsz díszítés közben, ha 
elrontottad?
A legjobb munkáim általában a 
tévesztéseimből adódnak. Akkor 
valami nagyon jó szokott születni. 
De egyébként igen, a korrigálásnak 
is megvan a technikája. Sokan azt 
gondolják, hogy soha nem remeg-
het az ember keze, de ez nem igaz. 
A trükk az, hogy amikor elindítja 
az ember a szép fehér máznak 
a szálát, akkor, ha fölemeli, és a 
levegőben rajzolja, szépen kifeszül. 
Attól kezdve, hogy milyen mintát 
rajzol az ember, az már egy játék, 
egy alkotási folyamat része. Persze 
nekem nagy segítségemre van, 
hogy rajzos vagyok, jól érzem az 
arányokat.
Vannak az írókázásnak is tájegységekre 
jellemző motívumai?
Inkább országos szinten hagyo-
mányosak, mint a baba, a huszár 
vagy a tükrös szív. Én ezeket nem 
csinálom, mert még nem találtam 
meg hozzá azokat a formákat, 
amelyek elvarázsolnának, inspi-
rálnának. Nagyon népszerűek 
manapság az írókázottakon kívül 
a csipkés, magvas, rátétes, festett 
mézesek, a mesefigurákat ábrázoló 
és a térbeli, szoborszerű alkotások. 
Ez népművészet, mindenki a maga 
képére és kedvére alkotja. Így 
hagyományozódik egyik emberről 
a másikra. 
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Perkáta múltjában a 18. század utolsó negyedétől a Győry család játszotta a legnagyobb szerepet. 
Radványi Győry Ferenc 1775. június 25-én kapta meg a települést a grófi címmel együtt Mária 
Teréziától. A klasszicista kastély 1820. körül épült.

Séllei eRZSébet

A grófi családok virágzása olyan, mint az 
angol kastélyok körüli gyep titka. Ötszáz 
évvel korábban kell elvetni.

Győry Benedek 1560 körül I. 
Ferdinánd királytól nemesi címet 
kapott a végvári harcokban tanú-
sított vitézségéért és hűségéért. A 
nemesi címhez I. Rudolf királytól 
két Pozsony megyei birtok járt. A 
kétbirtokos nemes úrhoz gazdag 
menyasszony illett dús hozomány-
nyal. Így ment ez generációkon át, 
mígnem a veszprémi hadak élére 
egy Győry Ferenc nevű viceka-
pitány került, a Győri Ferencek 
közül a negyedik a sorban. A 
birtokok újabbakkal – veszprémi 
és zempléni településekkel – 
gyarapodtak. A vicekapitányból 
aljegyző, főispán, királyi biztos, 
majd a hétéves háború generálisa 
lett, akinek érdemei közé tarto-
zott Fiume szabadkikötő Monar-
chiához való csatolása
A perkátai uradalom a jezsuita 
rend feloszlatásáig a jezsuiták 
győri kollégiumának tulajdoná-
ban állt. A Loyolai Szent Ignác 
által alapított rend első tagjait 
Oláh Miklós esztergomi prímás 
telepítette le hazánkban, ami-
kor 1561-ben átadta részükre a 
nagyszombati iskolát. E városban 
alapította meg Pázmány Péter a 
jezsuiták által vezetett egyetemet. 
A rendházakban és iskolákban 
komoly tudományos és kulturális 
munka folyt. A főurak és kirá-
lyok maguk mellé vették a tudós 
jezsuita papokat, hogy tanács-
adóik vagy gyóntatóik legyenek. 
Növekvő befolyásukat sokan nem 
nézték jó szemmel. Addig zsa-
rolták a pápát, míg XIV. Kelemen 
1773-ban feloszlatta a rendet. 
A feloszlatáskor Magyarország 
területén nyolcvan jezsuita intéz-
mény működött, ahol 838 jezsuita 
tevékenykedett.  Mária Terézia 
foglaltatta le a vagyonukat. A 
királynő 1775-ben eladomá-
nyozta nemes Győry Ferencnek 
a perkátai és tápéi volt jezsuita 
birtokokat. A családnak lakásra 
egyelőre nem volt gondja, mert 
a jezsuiták takaros, még szinte 
új lakóépületet hagytak maguk 
után, ahová beköltözhettek. Az 
új birtokos figyelmét a perkátai 
katolikus templom újraépítésére 
fordíthatta. A grófi címet Győry 
(IV.) Ferenc 1785-ben nyerte el. 
Ezzel a család a főnemesek közé 
emelkedett.
Utóda, Győry (V.) Ferenc főispán 
1820-ban angolkerttel körülvett 
kastélyt épített a perkátai birto-
kon. Amivel kitűnt a Győryek 
sorából, az a színházért való 
rajongása és mecénási gondosko-
dása. Négy gyermeke közül Mária 
Terézia és László érték meg a 
felnőtt kort.
Győry László szinte végigélte a 
XIX. századot. A tartós közéleti 
szerepvállalás helyett Perkáta 
jólétéről gondoskodott. A telepü-

A Győry grófok nyomában – Perkáta
Kastélyok és életek
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lésre hívta a Páli Szent Vincéről 
elnevezett irgalmas nővéreket, 
zárdát alapított, leányiskolát és 
óvodát működtetett az apácák be-
vonásával. Feleségétől, a népszerű 
Lichnowsky Mária Ágnestől, a 
vendenbergi herceg leányától 
három lánya született. Mária An-
tóniát Szapáry Géza gróf, Felíciát 
Hunyady Imre gróf vette felesé-
gül. A legkisebb leány, Terézia 

nem ment férjhez, ő maradt a 
perkátai kastélyban. Győry László 
1882-ben Budapesten hunyt el. 
Holttestét Adonyig vitte a hajó, 
ott már várták a perkátaiak. Tíz 
kilométeren át kísérték a halottas-
kocsit a perkátai kastélyhoz.
1853-tól a jezsuita rend újrakezdé-
sének megnyílt a törvényes útja. 
Győry Terézia grófnő szorgosko-
dott Jézus Társasága budapesti 
megtelepítése körül, számos más 
hitbuzgalmi és szociális akció 
mellett. Kiváló szervezéssel és 
adománygyűjtő tevékenységgel 
támogatta az adonyi rokon, Zichy 
Nándor gróf pesti templomépítő 
ambícióit. Kettejük munkájából 
és a jezsuiták birtokainak meg-
szerzése miatti lelkiismeret-furda-
lásból született meg a Mária utcai 
rendház és a József utcai Jézus 
szíve templom. Győry Terézia a 
gondviselés hűséges eszköze volt. 
A nemes lelkű grófnő maga mellé 
gyűjtötte főúri barátnőit, bevon-
va őket és elkölthető pénzüket 
a cél érdekében. A világhírű 
francia jezsuita Ramière pátert 
az arisztokrata hölgyek meghív-
ták Budapestre. A meghívásnak 
eleget téve a szerviták templomá-
ban kilencnapos francia nyelvű 
ájtatosságot tartott. Az előkelő 
közönség megtöltötte a templo-
mot. A páter a vallásos lelkesedés 
szent tűzét felszította a hölgyek 
lelkében. Felmerült a gondolat, 
hogy a jezsuitáknak Budapesten 
legyen egy szerény kis kápolnája. 
Tekintélyes méretű templom pénz 
hiányában szóba sem került. Attól 
is tartottak, hogy Tisza Kálmán 

miniszterelnök nem nézné jó 
szemmel, ha a számára gyűlöle-
tes Jézus Társasága a fővárosban 
megvetné a lábát. Győry Terézia 
grófnő a kéregetéshez jól értett, 
gyakorlatot szerzett ebben a sze-
gényeket gondozó Szent Erzsé-
bet Egyesületben. Simor prímás 
tréfásan menekülőre fogta, ha a 
főkolduló grófnő megjelent nála. 
Krajcárokért nyúlt a zsebébe. 

A telek árát négyen adták ösz-
sze: Győry Terézia, Pálffy Pálné, 
Majláth Györgyné – az ország-
bíró felesége – és Wenckheim 
Krisztina grófnő. A kápolna terve 
már az asztalon feküdt, amikor 
Győry grófnőt baleset érte. Jelnek 
tekintette, és a ruhájára cseppenő 
vérét Jézus szívének ajánlotta 
fel. Mire felépült, már a templom 
terve váltotta fel a kápolnáét. 
A páratlanul szolid templom a 
legtisztább román stílusban épült, 
szokatlan műgonddal. Különböző 
alakú és színárnyalatú téglákat 
égettek. Közben folyamatosan zaj-
lott a gyűjtés a legváltozatosabb 
formában. Bár a templom költsé-
ge messze túlhaladta a tervezettet, 
a hónap elejére mindig összegyűlt 
a pénz az aktuális kiadásokra. 
Győry grófnő példáját Tisza 
Kálmán neje követte. Kezdemé-
nyezésére piros téglákból felépült 
a kálvinista templom a Szilágyi 
Dezső téren. 
A Jézus szíve rendház és temp-
lom szentelése 1891. június 
elsején megtörtént. Még har-
mincezer forint hiányzott 
a költségekből, amit Győry 
Terézia kölcsön felvételével 
teremtett elő. Évekig törlesztette 
az adósságot. Zichy Nándor gróf 
annyira szerette a templomot, 
hogy a palotáját is a közelben 
építette fel. A rendház mellé 
szerény lelkigyakorlatos házat 
építettek, ebből fejlődött ki a 
mai Kongregációs Otthon. A 
grófnő megkapta a pápától a 
Pro Ecclesia et Pontifice rendet, 
a gondviseléstől pedig a hosszú 

élet jutalmát. 1936-ban, kilenc-
venhárom évesen hunyt el. Sírba 
helyezésekor a templom szenté-
lyében lefordították a Győry-  
címert, jelezve, hogy kihalt a 
Győry család.
Saját gyermek nélkül nővéreinek 
családjai, a Szapáryak és Hunya-
dyak közül választhatott örököst. 
Előbb a Szapáryakra készített vég-
rendeletet, de meggondolta magát. 
Unokaöccse, Szapáry László a 
hivatalos indoklás szerint nem volt 
elég királyhű. 1936-ban azonban 
ez már nem lehetett sorsdöntő 
kérdés. A Hunyady családból 
származó máltai lovag – Hunyady 
Imre József Antal Jenő Mária gróf 
– az örökhagyó karitatív munkáját 
folytatta. Egyik birtokán, Meszteg-
nyőn feljegyezték, hogy szociális 
intézkedésként a cselédlakások-
ban téglás konyhát és padlós 
szobákat alakíttatott ki. Követte a 
grófnő által megszabott értékeket, 
ezért ő lett Perkáta új ura. 
Vajon volt más ok is, amely 
Győry Teréziát a végrendelet 
megváltoztatására késztette? Mint 
említettük, testvérét, Győry Mária 
Antóniát Szapáry Géza – főispán, 
fiumei kormányzó, titkos taná-
csos, magyar királyi főudvarmes-
ter – vette feleségül. Fiuk, Szapáry 
László Perkátán született. Ő volt 
Győry Terézia hagyatékának első 
várományosa. A Szapáry család az 
ősi magyar nemzetségek egyike. 
Nagy szerzők voltak soraiban. 
Százezer holdat meghaladó volt a 
birtokuk, de a könnyelműség sok 
részre tördelte az ősi vagyont. An-
nak magját, a hatalmas bábolnai 
birtokot és kastélyt Szapáry József 
már 1790. körül eladta a kincstár-
nak, mert „a bécsi udvar fényében 
drága mulatság volt a sütkérezés”. 
A katonai kincstár ezzel a vétellel 
nem lótenyésztési célokat kívánt 
szolgálni. A hadsereg ellátása 
miatt volt szükség egy „átmenesz-
tő állomásra”. A német tartomá-
nyok határán összevont csapatok 
élelmezésére Mezőhegyesről és 
környékéről hetente ezer-ezerkét-
száz ökröt hajtottak fel lábon. A 
vasút építésére fél évszázaddal 
később került sor. Az állatokat 
és a kísérőket megpihentetni jó 
állomásnak látszott a fárasztó 
út kétharmada után Bábolna. A 
bábolnai átmenesztő állomásból 
1806-ban önálló tenyésztelep 
alakult, mely különösen az arab 
ménesével tett szert világhírre. 
Az első világháború kitörése előtt 
még negyvenezer holdat megha-
ladó terület volt a Szapáry család 
különböző tagjainak tulajdoná-
ban. Ebből a legtöbb Szapáry 
Lászlóé. Az akkori fogalmak 
szerinti „nagy úr” volt, nagysze-
rű megjelenés, kellemes modor, 
fegyelmezett idegek és nyelvte-
hetséggel párosult műveltség. 
Mindenki úgy emlékszik vissza 
rá, mint a hivatása magaslatán 
álló diplomatára. A családhoz 
tartozók között azonban voltak 
kevésbé megfontoltak, kevésbé 
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Győry László (1807-1882) Székesfehérváron kezdte a közéleti pályáját. A Pelikán udvar árkádos 
házrésze volt a lakóépülete.
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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

TEMETÉS ÜGYINTÉZÉS, FELVÉTELI IRODÁK:

8000 Székesfehérvár, Berényi út 15.
Tel: +36/22/348-664

E-mail: felveteliiroda@temetkezesk�.hu
8000 Székesfehérvár, Béla út 1/B

Tel: +36/22/504-548 
E-mail: felveteliiroda@temetkezesk�.hu

NYITVA TARTÁS, ÜGYFÉLFOGADÁS:
hétfő–csütörtök: 7.00–15.00 óráig
    péntek: 7.00–13.00 óráig

ELHUNYTSZÁLLÍTÁS, 24 ÓRÁS ÜGYELET: 
+36/22/316-443; +36/20/452-9951

RENDEZVÉNYTEREM 
• Búcsúszertartás utáni halotti tor 

megrendezése • Kegyeleti megemlékezések, 
évfordulók megtartása  

A terem bérlésével, használatával kapcsolatos 
felvilágosítás:

Tel.: +36/22/316-443 ;  +36/20/577-2958

FEJÉR MEGYEI 
ÖNKORMÁNYZATOK 

KEGYELETI KÖZPONT KFT.
8000 Székesfehérvár, Berényi út 15.

Tel: +36/22/316-443  Fax: 22/314-029
E-mail: info@temetkezesk�.hu

www.temetkezesk�.hu

jól gazdálkodók. A mindenbe 
belekapó, mindenen pénzt vesztő 
Szapáry Pál negyvennégy évesen 
halt meg a bécsi Cottage szanató-
riumban, és semmi nem maradt 
utána. Pedig mindent megtett 
azért, hogy Budapest világváros 
legyen. Szapáry Iván, a szikár kis 
ember, híres úrlovas, a Kincsem 
ló tulajdonosának, Blaskovich 
Ernőnek szomszédja és halálá-
ig kitartó barátja volt. Lovakat 
tartott három országban is, és ez 
bizony csinos összeget emésztett 
fel. Lovagolt a világ legnevezete-
sebb versenyein: Pardubicében, 
Baden-Badenben, Liverpoolban. 
A számára jutott tizennégyezer 
hold szép lassan átvándorolt a 
főhitelező Schwarcz családhoz. 
Talán ez tartotta vissza a szent- 
életű, makulátlan Győry Terézia 
grófnőt attól, hogy örököseként 
a Szapáry családot jelölje meg. 
Vagy az a kellemetlen közjáték, 
hogy Szapáry László 1903-ban a 
Dienes Márton-féle vesztegetési 
botrányba keveredett. 
A Hunyadyak címerében meg-
találjuk a csőrében aranygyűrűt 
tartó hollót. Erdélyből, Hunyad 
településről származnak, mégsem 
a törökverő Hunyadiak leszárma-
zottai. 1607-ben kapták címeres 
nemesi levelüket. Bárói, majd 
grófi rangra emelkedett a család. 
A Hunyadyak Monarchia-szerte 
elismert, korszerű birtokaik révén 
kitűnő gazdálkodókként szerez-
tek hírnevet. A lótenyésztés, a 

meghonosította hazánkban. Az 
Egyiptomból hozatott telivér 
csődör a Magyarországon tenyész-
tett telivérek egyik ősapja lett. 
Hunyady Kálmán első elnöke volt 
a bécsi ügetőversenyklubnak. 
Európa egyik legfontosabb lóver-
senye, a „Graf Kalman Hunyady 
Memorial” az ő nevét viseli. 

egy propelleres gőzhajót. A család 
királyi főudvarmesterrel, Szerbia 
fejedelemasszonyával, főrendi 
házi tag lovastábornokkal, titkos 
tanácsossal is büszkélkedhet. A 
Hunyady grófok a Perkátához 
közeli Nagylók falun híres va-
dasparkot tartottak fenn. A grófi 
család élete foglalkoztatta az ál-

taluk birtokolt települések lakóit. 
Hunyadi József első feleségének, 
a belga származású fiatal gróf-
nénak titokzatos öngyilkossága 
1914 karácsonyán csakúgy, mint 
az afrikai oroszlánvadászaton tra-
gikusan elhunyt László gróf esete 
1927-ben, vagy az idős legitimista 
József gróf hirtelen halála Buda-
pesten, amikor 1942 februárjában 
Horthy Miklós kormányzó váratla-
nul magához rendelte. A mesz-
tegnyői templomépítő Hunyady 
Nepomuki Jánosról pedig egye-
nesen az a hiedelem járta, hogy 
szürke ló képében jelenik meg 
éjszakánként a családi kripta mel-
letti Pajtás kertben. A Hunyady 
család kiegyensúlyozott, jó gazda 
módjára gazdálkodott, kétség kí-
vül legitimista szellemű nézeteket 
vallott, ezért eshetett a választás 
rájuk a vagyon átadásánál.
A perkátai múzeumban kiállítás 
nyílt a hajdani kastély megmaradt 
bútoraiból, porcelán tárgyaiból, 
kevéske könyvből, ezüst gyertya-
tartóból, egyéb emléktárgyakból. 
A családból Hunyady József 
visszatelepült Magyarországra. 
A mesztegnyői birtokhoz tartozó 
pusztán él egy felújított kúriában, 
Kelevíz településen. Időnként 
Perkátára is ellátogat. A kastélyt 
felújították, a Kínai-Magyar Kultu-
rális Turisztikai Központ működik 
benne.
(Köszönet Bogó Anikónak, a Perkátai 
Művelődési Központ igazgatójának a 
rendelkezésre bocsátott ismertetőért.)

selyemjuhairól híres juhászat és a 
bortermelés terén kiváló eredmé-
nyeket értek el. 
Hunyady József Széchenyi 
Istvánnal közösen telivéreket 
tenyésztett, és a lóversenyzést 

Hunyady József a Balaton déli 
oldalának legnagyobb borterme-
lőjeként volt ismert. A tó melletti 
első nyaralót Balatonberényben 
Hunyady Imre építette 1883-ban, 
és a tavi kirándulásokhoz vásárolt 
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Reisz Áron (3) a Dornbirn, míg Luttinen (39) a Zágráb ellen szerzett gólt

Remek visszatérés
tótH dániel

Két győzelmet ünnepelhetett eddigi két mér-
kőzésén a Fehérvár AV19 régi-új vezetőedzője, 
Hannu Järvenpää. A finn szakember vezetésével 
a Dornbirnt és a Medveščak Zágrábot is felül-
múlta a magyar EBEL-csapat.

Szombaton a Dornbirn ellen tért vissza 
a Fehérvár AV19 kispadjára Hannu 
Järvenpää. A finn szakvezető korábban 
egy fél szezon erejéig már irányította 
a gárdát, elégedettek is voltak a mun-
kájával, most pedig újra lehetőséget 
kapott a koronázóvárosban. 
Bár még korai lenne mérleget 
vonni, eddig nagyszerűen élt a 
bizalommal: a múlt szombati össze-
csapást 2-1-re megnyerte a csapat 
a Dornbirn ellen, kedden pedig 
Zágrábban aratott hosszabbításos, 
3-2-es sikert a gárda. 
„Kemény mérkőzés volt ez a zágrá-
bi”  – kezdte értékelését Järven-

Hagyományos pingpongparti

Nagyon sokan jöttek össze idén is a Hétvezér Iskola tornatermében

soMos zoltán

Az amatőr asztaliteniszezők számára a 
december Fehérváron a megmérettetés 
időszaka. A Fejér Megyei Szabadidősport- 
szövetség hagyományos asztalitenisz- 
versenyén 8 és 74 év közötti amatőrök 
indultak, és szokás szerint remek csatákban 
döntöttek az érmekről.

A visszatérő, egymás technikáját 
már jól ismerő versenyzők mellett 
szerencsére mindig felbukkannak új 
arcok ezen a hagyományos verse-
nyen. Ők vagy a kiírást látva kapnak 
kedvet a játékhoz, vagy egy-egy 
ismerős meghívására érkeznek. 
Többen pedig hosszabb kihagyás 
után elevenítik fel hajdani játéktu-
dásukat. 
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Válts életmódot
a Cutler Életmódprogrammal!
Részletek a Cutler Facebook-oldalán.

Üde színfoltot hozott a gyerekek 
csoportjában a Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola Szárazréti Tagis-
kolájának Földvári Ferenc edzővel 
érkező lánycsapata. Az apróságok 
igazán átélték a játékot: nem volt 
ritka egy-egy poén után a hangos 
ugrálás, nevetés, és persze a másik 
biztatása sem. Közülük legkiválób-
ban Kis Eszter teljesített, aki egyé-
niben és párosban is első helyezést 
szerzett, így ő lett a nap legfiatalabb 
aranyérmese. A tíz-tizenkét éves 
korosztály fiú bajnokságát Komjá-
thy Levente nyerte meg.
A verseny legeredményesebb játé-
kosai  Göde Andrea (három arany), 
Georg Keilhauer (két arany, egy 
ezüst) és Gorbai Benedek (két arany, 
egy bronz) lettek. 

XVIII.    Fehérvári Futballfesztivál
VIDEOTON FCF BARÁTI KÖR

Nemzetközi Kispályás Labdarúgó Kupa 
és Családi Sport- és Egészségnapok

2017. december 27 és 30 között, minden nap 08-tól 20 óráig
VOK

Székesfehérvár, Berényi út 101.

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt az év végi, 
4 napos futball ünnepre! 

Pályára lépnek kicsik és nagyok, amatőrök és profik, 
hírességek és közéleti szereplők.

Nemzetközi Kispályás Labdarúgó Kupa
(csapatok: Felvidékről, Kárpátaljáról, Székelyföldről, Délvidékről és Lengyelországból is!)

+
Női Kupa,

Öregfiúk Kupa,
Gyermek U11-es Kupa,
RBD Szurkolói Kupa,

ketrecfoci,
gálameccsek,

női fitnesz órák,
ingyenes szűrővizsgálatok
és szabadidős programok 

minden nap, reggeltől estig!

Gyertek, mozogjatok és szurkoljatok velünk a két ünnep között!
Találkozzunk a VOK-ban!

A BELÉPÉS INGYENES.   Részletes program: vbke.hu 

csapatnak nagy szíve van, és igazi 
egységként működik. Ezzel tudtuk 
hosszabbításban megszerezni a 
győzelmet.” 
A lehetséges hat pontból így ötöt 
sikerült bezsebelniük a fehérvári-
aknak, akik tizedik helyen állnak a 
tabellán, és tapadnak a középme-
zőnyre. Az elkövetkező hétvégén 
pedig tovább kapaszkodhatnak 
a táblázaton, hiszen a sereghajtó 
Bolzano látogat az Ifjabb Ocskay 
Gábor Jégcsarnokba. A tiroliakkal 
eddig kétszer mérte össze erejét a 
Fehérvár, idegenben egy 7-2-es ve-
reség, hazai pályán egy 1-0-s siker 
az eddigi mérleg. A korábbi bajnok 
Bolzano igencsak alulteljesít ebben 
az idényben, így egy nehéznek 
ígérkező sorozat előtt jó lenne, ha a 
Volán további önbizalmat merítene 
egy ellene aratott gőzelemmel. 
A találkozó szombaton 17.45-kor 
kezdődik.

pää.  – „A srácok már az első pilla-
nattól készen álltak a győzelemre, 
és gyorsan kétgólos előnyre tettünk 
szert. Sajnos aztán ellazultunk, és 
az első harmad végén már 2-2 állt a 

táblán. A második harmad pozití-
vuma az emberhátrányos védekezé-
sünk volt. A kapusunk és a védelem 
azt mutatta, hogy – bár a hazaiak 
is számos lehetőséghez jutottak – a 
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Keller Ákos (6) úr volt a palánkok alatt a Kaposvár ellen

Az otthon melege
soMos zoltán

Jó decembere lehet az Alba Fehérvárnak egy hibátlan 
november után. A bajnokságban sorra játssza hazai 
meccseit a csapat, kettőt már meg is nyert, és a 
legjobb négy között van a táblázaton.

Utaztak eleget a fehérvári kosarasok, 
most megérdemlik kicsit az otthon 
„melegét”! Novemberben Izraelben, Bel-
giumban és Fehéroroszországban is pá-
lyára kellett lépniük, és mivel bejutottak 
a FIBA-Európa-kupa második csoport-
körébe, vár még rájuk litván és török 
út is a közeljövőben. Aligha bánják hát 
Lóránt Péterék, hogy az amúgy parádés, 
csupa győzelmet hozó november után az 
év utolsó hónapjában hazai mérkőzések 
vannak többségben a versenynaptárban. 
Ráadásul olyan ellenfelekkel találkozik 
az Alba, melyeket illik is legyőznie, ezzel 
pedig tovább nyújthatja jó sorozatát. 
Szombaton a Sopron, majd kedden, az 
első fordulóból elhalasztott mérkőzésen 
a Kaposvár ellen meg is tették Kellerék, 
amit vártak a szurkolók: nyertek, még ha 
nem is egyformán jó játékkal. Az edzővál-
táson átesett Sopron csak egy negyeden át 
tudott ellenállást tanúsítani, aztán Lóránt 
és Harris remeklésével elhúzott, és 96-72-
re győzött az Alba. A csapatkapitány 43-as 
teljesítmény-indexszel zárt, ami az egész 
bajnokság egyik kiemelkedő mutatója. 
Nagyszerű dobóformáját aztán keddre 
már nem tudta átmenteni Lóránt Péter, 
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Itt lesz Amerika!

Boda Gábor, a MAFSZ elnöke és Cser-Palkovics András polgármester a Takarodó úti pályán 
jelentette be: újabb világeseményt rendezhet Székesfehérvár

soMos zoltán

Egyetemi amerikaifutball-világbajnokságot 
rendeznek Székesfehérváron 2020-ban. A 
sportág hazai népszerűsége egyre nagyobb, a 
világbajnokság pedig újabb mérföldkő lehet a 
fejlődés útján.

„Sporttörténelmet ír Székesfe-
hérvár és a Magyar Amerikaifut-
ball-szövetség!” – így kommentálta 
hivatalos oldalán a MAFSZ a Nem-
zetközi Egyetemi-Főiskolai Sport-
szövetség közleményét, melyben 
megerősítést nyert, hogy pályáztak 
a 2020-as egyetemi világbajnokság 
rendezési jogára. 
Kedden Cser-Palkovics András, 
Székesfehérvár polgármestere 
és Boda Gábor, a MAFSZ elnöke 
hivatalosan is bejelentette a város 
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Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!

„Az ön régi autóüvegese új háttérrel!”

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új esztendőt kívánunk
minden kedves ügyfelünknek!

és a szövetség számára is örömteli 
döntést: „elfogadják a kihívást”, 
és közösen mindent megtesznek 
azért, hogy emlékezetes, színvona-
las tornát rendezzenek. 
A bejelentés stílusosan a Takaro-
dó úti First Fielden történt, ami a 
világbajnokságnak is otthona lesz. 
Nyolc válogatott érkezik majd, 
köztük természetesen a házigazda 
magyar. Felsőoktatási intézmény-
nyel jogviszonyban álló játékosok 
alkothatják a csapatokat, így 
elképzelhető, hogy a roppant erős 
amerikai egyetemi bajnokságból is 
érkeznek leendő profi játékosok. 
A világbajnokságig a First Field 
is további fejlesztéseken esik át, 
ennek keretében a füves után itt 
lesz az ország első szabvány méretű 
műfüves amerikaifutball-pályája is.

de voltak mások, akik betaláltak, 
amikor kellett (és azért tíz lepattanó 
így is a fehérvári kapitány kezében 
landolt), Keller Ákos pedig légiparádét 
tartott. Az Alba válogatott centere 
ötször „takarta be” a dobni szándékozó 
somogyiakat, akik egy idő után nem 
is nagyon mentek a palánk közelébe. 
Kintről viszont pocsékul céloztak, így 
simább is lehetett volna a Fehérvár 
győzelme. Végül 73-64 lett ez a meccs, 

inkább küzdve, mint jól játszva nyerte 
meg az Alba. A két találkozó nagy pozi-
tívuma Alhaji Mohammed visszatérése, 
aki rutinjával és még mindig bámulatos 
fizikumával komoly erőssége lesz az 
idei csapatnak is. 
A folytatásban sem csökken a tempó. 
Szombaton a Jászberény ellen lehet be-
húzni újabb kötelező győzelmet itthon, 
jövő héten pedig már európai kupamecs-
cs is lesz a műsorban. A BC Nevėžis 

otthonában, Kėdainiai városában kezdi 
az Európa-kupa második csoportkörét 
Dzunics Braniszlav csapata. A litvá-
nok mellett a török Demir İnşaat és a 
Körmend szerepel az Alba csoportjában, 
és két csapat jut az egyenes kieséses 
szakaszba. A Vas megyei riválissal tehát 
ebben a szezonban két fronton is meg-
küzd az Alba – először december 28-án 
a bajnokságban, hazai pályán.

Jótékony csapatok

Közönségtalálkozóval egybekötött ado-
mányosztó rendezvényt tartott a Sze-
gényeket Támogató Alapítvány, az Alba 
Fehérvár kosárlabdacsapat és az Alba 
Fehérvár KC női kézilabdacsapat. Ötven 
rászoruló családot és csaknem száz isko-
lás gyermeket ajándékoztak meg hétfő 
délután az Alba Regia Sportcsarnokban. 
A Patika Plusz gyógyszertár, a Lakeside 
Hotel és Vargha Tamás országgyűlési 
képviselő is támogatta az akciót.
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Megállította a Haladás a Vidit – folytatás február 24-én a Vasas ellen

Nem bírták a végét
néMeth krisztián

Az őszi szezon zömében a Videoton állt a labda-
rúgó NB I tabellájának élén, de a Ferencváros-
tól és a Haladástól elszenvedett vereség után a 
második helyen telelnek a fehérváriak.

December másodikáig a Video-
ton volt a domináns csapat az 
élvonalban: nem hiába töltött 
majd három hónapot a tabella 
legtetején. De a szezon utolsó két 
hetében egészen más arcát mu-
tatta Marko Nikolics együttese, 
mely nem tudta szépen búcsúz-
tatni az évet.
Több mint két éve fordult elő 
utoljára, hogy egymás után 
három tétmeccset veszítsen el 
a Vidi: előbb a Váctól a Magyar 
Kupában, majd a bajnokságban 
a Ferencvárostól, utóbb pedig a 
Haladástól kapott ki. 
Marko Nikolics gyorsan letette 
a névjegyét Fehérváron. Nyá-
ron kirángatta az ezüstérmest 
az apátiából, és érkezése után 
egy hónappal már a Bordeaux-t 
pöccintette ki „Európából”. Ko-
rábbi együttesét, a Partizant nem 
sikerült – ugyanakkor Nikolics 
nívóját jól érzékelteti, hogy az 
általa lerakott alapokkal a belgrá-
diak a legjobb harminckettő közé 
masíroztak az Európa Ligában.
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Ismét Fehérváron bunyózik Törteli Balázs

Törteli Balázs (balra) tizenhatodik profi meccsére készül

néMeth krisztián

A székesfehérvári bokszoló új súlycsoportjában, 
kisváltósúlyban küzd meg a magyar bajnoki 
övért a több külföldi csatát sikerrel megvívott 
Szabó Zoltán ellen. 

„Hazai közönség előtt bunyózom, 
ráadásul először küzdök a gála főmér-
kőzésén. Ez nagyon jó érzéssel tölt 
el!” – nyilatkozta a huszonöt éves 
bunyós a Felix Promotion decem-
ber 15-i pénteki gálájára készülve. – 
„Karrierem szempontjából vízválasztó 
lesz ez az összecsapás, és nem akarok, 
nem fogok hibázni. Szabó ügyes, szí-
vós, minden hájjal megkent ökölvívó, 
nagyon komolyan veszem. Kemény 
meccs lesz, az biztos!” 
Törteli áprilisban Székesfehérváron 
védte meg magyar bajnoki címét 
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SZÉKESFEHÉRVÁR
MAGYAR RING PROFI ÖKÖLVÍVÓ GÁLA

RÉSZLETEK: WWW.FELIXPROMOTION.COM

A Vidi Hentyvel kiegészített 
délszláv támadószekciója henge-
relt: egyetlen csapat sem tudott 
annyi gólt termelni, mint ők, 
negyvenegyszer zörgették meg 
az ellenfelek hálóját a bajnok-

ságban. Lazovics már most annyi 
találatnál jár, mint amennyivel 
az előző szezonban zárt (10), 
Scsepovics pedig kilencnél tart. 
Hadžić, Pátkai, Nego, olykor 
Géresi is remekül játszott, és ha 

kellett, Juhász is jókor érkezett a 
kapu elé. Ősszel a bajnokságban 
Kovácsikot csak huszonkétszer 
tudták mattolni, a válogatottban 
is bemutatkozó hálóőr nem hiába 
töltötte az összes játékpercet a 
pályán.
A baj annyi, hogy a fentebb tag-
lalt érdemek az utóbbi hetekben 
megszürkültek. Az Üllői úti 
vereség – tekintve, hogy a Vidi 
is elverte egyszer a Fradit – még 
nem feltétlenül feküdte meg a 
gyomrunkat, de a szombathelyi 
fiaskó már felért egy karácsonyi 
gyomorrontással. A Haladás 
otthonában az eltiltott Juhász 
nélkül a védelem gyengén mu-
zsikált, ami azért felvet néhány 
kérdést, hiszen a csapatkapitány 
várhatóan a következő szezon 
végén szögre akasztja a stoplist. 
Ráadásul a gólvágó Lazovics-
nak tizenegyesből sem ment a 
gólszerzés Szombathelyen, és bár 
a hazaiak is kihagytak egy bünte-
tőt, a hosszabbításban betaláltak.
De van egy jó hírünk, amire Mar-
ko Nikolics is utalt korábban: 
a cél felé vezető úton néha van, 
ami rosszul sikerül, és a nyár 
eleji bajnoki döntő után a csapat 
(reméljük) megtanulta, valóban 
az a legfontosabb, hogy a legvé-
gén bírják...

váltósúlyban, az első menetben 
technikai KO-val intézte el Rácz 
Antalt. Azóta két grúz öklöző 
legyőzésével fényezte tovább szinte 
makulátlan renoméját: tizennégy 
győzelem – köztük öt KO – és egy 
vereség. Ellenfele Szabó Zoltán 
tizennyolc győzelem mellett kilenc-
szer kapott ki.
A Lakeside Hotel konferenciacsar-
nokában kötelek közé lép még a 
WBO ifjúsági bajnoka, Egedi Rená-
tó, a korábbi amatőr olimpikon, ju-
nior világbajnok, felnőtt Európa-baj-
nok Bacskai Balázs, a cirkálósúlyú 
kiválóság, Darmos József, a WBC 
félnehézsúlyú volt ifjúsági bajnoka, 
a német Tony Kraft, az ugyancsak 
veretlen James Kraft illetve a WBO 
nagyközépsúlyú interkontinentális 
bajnoka, Sherat Isufi.
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15.00–19.00 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 Apró ajándékok készítése a Terembura 
 Egyesülettel; társasjátéksarok; 
 16.00 Mátyás király udvarában – interaktív 
 bábjáték; 18.00 Diótörő – diavetítés 
 Hiemer-ház, Gesztenyés udvar
17.35 Alba Regia Vegyeskar koncertje 
 Adventi színpad
18.00 A negyedik adventi gyertyát dr. Cser-Palkovics 
 András polgármester és Spányi Antal megyés 
 püspök gyújtja meg – Adventi színpad
18.05 Singer Street a capella koncertje 
 Adventi színpad 
19.00 Gáspár Szilvi Jazz Band karácsonyi koncertje 
 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

10.00–14.00 Karácsonyi manókereső – Az Adventi 
 színpadnál várjuk a gyerekeket, akik játékos 
 feladatokkal tölthetik az időt, amíg megérkezik 
 a Jézuska

15.00–19.00 Karácsonyfadíszek készítése nemezből a 15.00–19.00 Apró ajándékok készítése a Terembura 

10.00–14.00 Karácsonyi manókereső – Az Adventi 

15.00–19.00 Karácsonyi fénybefőttek készítése a 

DECEMBER 16., SZOMBAT
DECEMBER 23., SZOMBAT

DECEMBER 24., VASÁRNAP

DECEMBER 17., VASÁRNAP

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!

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


