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Politikai támadás áldozatai lettek a gyerekek?

A nemzeti konzultáció kérdőívét az 
alábbi linken lehet kitölteni: nemzeti-
konzultacio.kormany.hu

Novák Rita

A polgármester szerint politikai támadás 
áldozatai lettek az állami gondoskodásban 
élő gyerekek. Szent Miklós napjának reggelén 
a gyermekvédelmi központ Mikulása és 
krampuszai látogatták meg a város vezetőjét, 
aki a találkozóról készült fényképeket meg-
osztotta közösségi oldalain. Ezeket a fotókat 
pedig politikai mocskolódásra használták fel. 
Cser-Palkovics András felháborodott a politikai 
hirdetés miatt, szerinte az ízléstelen lejárató 
kampány eddig nem volt divat Székesfehérvá-
ron. Arra szólította fel az ellenzék képviselőit, 
hogy fejezzék be a méltatlan viselkedést.

Cser-Palkovics András fotóit a köz-
zététel után nem sokkal politikai 
hirdetésként mocskolódásra hasz-
nálta fel egy oldal a legnagyobb 
közösségi felületen. A polgármes-
tert felháborította, hogy rászoruló 
gyerekek lettek a politika áldozatai: 
„Ez Fehérváron eddig nem volt szokás, 
itt egy normális közéleti diskurzus zaj-
lott és voltak tabutémák: ilyen volt pél-
dául a gyermekek, a fiatalok kérdése. 
Őket nem vonjuk be politikai perpat-
varokba, főleg nem ilyen minősíthetet-
len, ízléstelen módon. Szerettem volna 
erre felhívni a figyelmet. Tíz hónapra 
vagyunk az önkormányzati választás-
tól, a fehérváriak nem azt várják most 
tőlünk, hogy kampányoljunk, hanem 
hogy dolgozzunk értük és a város fej-
lődéséért! Azt viszont egészen biztos, 
hogy az emberek többsége elítéli, hogy 

A DK bírói kinevezést kifogásol

Kinek a keresztje?

December huszadikáig tart a nemzeti konzultáció

Találkozó Ujhelyi Istvánnal

Szabó PetRa

DáviD ReNáta

DáviD ReNáta

Rába HeNRietta

A Demokratikus Koalíció szerint ahol az Országos Bírói Hivatal elnö-
ke helyzetbe hozza a kormánypárti politikusok rokonait, ott többé 
nem lehet független igazságszolgáltatásról beszélni – hangsúlyozta 
Ráczné Földi Judit Gulyás Géza bírói kinevezésével kapcsolatban.

A DK elnökségi tagja szerint Gulyás Gergely 
miniszterelnökséget vezető miniszter bátyja, 

A Jobbik feladata lett volna, hogy az apostoli kettős keresztet idén is 
felállítsák az adventi időszakra az Alba Plaza előtti téren – ezt mondja 
Horváth-Tancsa Ágnes, ugyanis a kereszt kihelyezése idén nem 
történt meg. Végül a Szövetségben Fehérvárért végezte el a feladatot.

A Szövetségben Fehérvárért önkormányzati képviselő-
je ezt a mulasztást sérelmezte. Így december hetedikén, 
pénteken délután ők helyezték ki a keresztet a térre. 
„A Jobbik nem végzi a dolgát, hanem ehelyett beálltak 

December huszadikáig várják a lakosság 
véleményét a családok védelméről szóló 
nemzeti konzultációban. A kérdőív kitöl-
tésének fontosságára hívta fel a figyelmet 
Vargha Tamás országgyűlési képviselő.

November elején indította el a 
kormány a családok támogatásá-
ról szóló nemzeti konzultációt. 
A kérdések között kitérnek a 
legalább négy gyermeket nevelő 
nők számára a főállású anyaság 
intézményének bevezetésére, a 
gyerekeket nevelő családoknak 
járó támogatások kétharmados 
törvényi védelme biztosítására, 
továbbá a beteg gyereküket 
otthon ápoló családtagok tá-
mogatására. De a kormány arra 
is választ vár, hogy az emberek 

Igaz beszéd címmel az országot járja Ujhelyi István, az MSZP 
európai parlamenti képviselője, hogy a lakossággal beszél-
gessen az uniós forrásokról, az európai közösség jövőjéről. 
Székesfehérvárra is ellátogatott.

Ujhelyi István, az MSZP egykori alelnöke 
néhány éve európai parlamenti képviselőként 
Brüsszelben dolgozik. A politikus találkozó-
jának házigazdája Márton Roland, az MSZP 
városi elnöke volt, aki hangsúlyozta: az elmúlt 
tíz évben Székesfehérvár uniós forrásból 
fejlődött. A Brüsszelből érkező támogatás 

Nyitott városháza 
December 20-án, csütör-
tökön 16.30-tól 19 óráig 
mindenkit szeretettel 
várnak a városházán, hogy 
az adventi belvárost, a 
város karácsonyfáját és 
az ünnepi díszkivilágítást 
egy másik szemszögből, az 
épület ablakaiból is megcso-
dálhassa, megörökíthesse 
bárki. A titkárság mellett 
a polgármesteri iroda és a 
kistanácsterem is bejárható 
lesz, de meg lehet csodálni 
a Szent Korona másolatát 
és a nemrégen zárult ásatás 
keretében megtalált limoges-i 
korpuszt is.

A kormány a családpolitika alakításához várja a lakosság véleményét

Ez az a fénykép, mely az állami gondosko-
dásban élő fiatalok látogatásáról készült, 
és a közzététel után nem sokkal politikai 
hirdetésként mocskolódásra használta fel 
egy oldal
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Mikulásgyár Fehérváron is
Idén tizennegyedik alkalommal 
rendezik meg a Mikulásgyár 
gyűjtőakciót, amely Budapest 
mellett az ország több pontján, 
így Székesfehérváron is várja 
az adományozókat – minden 
eddiginél hosszabb nyitvatartás-
sal, november 30. és december 
21. között. Az adományokat a 
Polgármesteri Hivatal Városház 
tér 2. szám alatti épületében ki-
alakított adománygyűjtő ponton 
várják hétfőtől péntekig 8 és 20 
óra között.

szükséges lenne a jövőben is a tervek megva-
lósításához. 
Ujhelyi István szerint az Európai Unióhoz 
tartozni számos előnnyel jár az ország számára: 
„Ez az a közösség, amely biztonságot adhat nekünk. 
Ez az a közösség, amely finanszírozza Magyarorszá-
got, ez az a közösség, amely bármilyen nagy viharok 
jönnek is a világpolitikában, legyenek azok gazda-
ságpolitikai, menekültkérdéssel kapcsolatosak vagy 
kereskedelempolitikaiak, meg tud minket védeni.” 
A politikus az uniós forrásokról is beszélt a 
találkozón. Ujhelyi István szerint a kormány 
politikája veszélyezteti a jövőbeli forráslehí-
vásokat.

egyetértenek-e azzal, hogy a népes-
ségfogyást nem bevándorlással, 
hanem a családok erőteljesebb 
támogatásával kell orvosolni. 
„2018-ban és a következő években 
is a családok és a gyerekek állnak a 
politikánk, a munkánk középpontjá-
ban. 2015-ben egy nagy kihívással, 
a migrációval néztünk szembe. Mi 
ma is azt gondoljuk, hogy az európai 
országok népesedési és munkaerő- 
problémáira nem a bevándorlás 
jelenti a megoldást, hanem a mi 
családjaink, a megszületendő gyere-
kek. Ezért hirdettük meg a nemzeti 
konzultációt.” – mondta el lapunk-
nak Vargha Tamás országgyűlési 
képviselő.

Gulyás Géza többször is pályázott a Székes-
fehérvári Törvényszék bírói posztjára, siker-
telenül. A kinevezést mégis megkapta, igaz, 
ahhoz Handó Tünde OBH-elnök közbenjárása 
is kellett. A politikus kiemelte: Handó Tünde 
október 1-től határozatlan időre az Országos 
Bírósági Hivatalban adott munkát Gulyás 
Gézának, majd megemelte a Székesfehérvári 
Törvényszék létszámát.

a baloldal lakájának és biodíszletként az ő rendezvénye-
iken szerepelnek. Ezért azt gondoltuk, hogy helyettük 
felállítjuk a keresztet! Nem titkos helyen volt, ugyanott 
pihent, ahol az adventi időszakok előtt mindig. Ez egy 
nyitott hely, bárki bármikor bemehet oda és megnézheti 
a keresztet. A Jobbik pontosan tudja, hol volt, elhozhatta 
volna, felállíthatta volna. Hogy ezt nem tette meg, az egy-
szerűen a szándék hiányát mutatja, ami egy eredendően 
keresztény értékeket valló pártban elfogadhatatlan!” – 
fogalmazott Horváth-Tancsa Ágnes, a Szövetségben 
Fehérvárért önkormányzati képviselője.

Mikulás napján ilyenből bárki is gúnyt 
űzzön!”
Az MSZP városi elnöke úgy nyi-
latkozott, szomorúan látja, hogy 
merre tart a politika, de úgy tartja, 
a közéleti személyiségeknek együtt 
kell élniük azzal, hogy az emberek 
arctalanul gyalázkodnak. Márton 
Roland szerint egy kamuoldal 
használta fel a polgármester fotóját: 
„Rengeteg kamuoldal van a Facebookon. 
Hihetetlenül elharapódzott a politikai 
kultúrának ez az új módja. Én mondjuk 

nem szoktam ilyeneken megsértődni, 
mert hozzászoktam már a nemte-
len támadásokhoz. Októberben egy 
„Fehérvári Igazság” nevű kamuoldalon 
a meggyilkolásomra buzdítottak. Gon-
dolhatnám, hogy ez Cser-Palkovics 
András kamuoldala, de nem feltétele-
zek róla ilyesmit. De nem ez volt az 
első eset, sajnos a Facebook lehetővé 
teszi, hogy emberek arctalanul gyaláz-
kodjanak rajta.” 
A DK városi elnöke azt mondja, 
semmi köze nincs pártjának ehhez 
az oldalhoz. Ráczné Földi Judit 
szerint felháborító, hogy ebben az 
ügyben meg lett szólítva: „Semmi 
köze nincs ehhez az oldalhoz a DK-
nak, és személy szerint nekem sem. 
Látom, hogy meg lettem szólítva. Ez 
sosem volt jellemző Székesfehérváron. 
Rólam már jelentek meg ilyen oldalak, 
mindenféle jelzőkkel. Ezek az oldalak 
évek óta működnek, mégsem csináltam 
ezt és nem vádaskodtam senki ellen.”
A Jobbik városi elnöke úgy nyilat-
kozott, semmi köze a poszthoz, 
szerinte vádaskodásról van szó: 
„Nem értem, hogy minek kell ilyen 
bejegyzésekkel sajnálatot kicsikarni a 
fehérváriakból! Az elmúlt időszakban 
több országgyűlési választáson és 
önkormányzati választáson is részt 
vettem és számtalan megnyilvánulás-
sal kellett szembenéznem.” Fazakas 
Attila hozzátette: ő eddig is és 
ezután is nyíltan bírálja a jelenlegi 
rendszert.
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A harminckét új gépjárműből huszonkettő kukásautó lesz

Huszonhét cég közül választhatnak a hallgatók Tizenötmilliárd forintos fejlesztés a Depóniánál

Folyamatosan növekszik a képzésben résztvevő partnercégek száma

GáSPáR PéteR

A duális képzésben együttműködő huszonhét 
cég képviselőinek mondtak köszönetet hétfőn 
a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári 
Campusán.

András Krisztina, a Budapesti 
Corvinus Egyetem Székes- 
fehérvári Campusának rektori 
megbízottja elmondta, hogy az 
egyetem duális központja Székes-
fehérvár, ahol huszonhét partner-
céggel működnek együtt. Kiemelte, 
hogy a 2018/19-es tanévre több 
mint száz hallgató iratkozott be a 
székesfehérvári campusra. Fejér 
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Korszerű hulladékválogató, új kukásautók és új 
hulladékudvar – jövőre kezdődnek a fejlesztések 
a Depónia csalai telephelyén. 

A csalai Pénzverővölgyben lévő 
Depónia-telephelyre látogatott 
Cser-Palkovics András polgármester, 
és köszönetet mondott a fehérvári 
hulladékgazdálkodásban dolgo-
zóknak: „Szemléletformáló akciókkal 
szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét 
arra, milyen fontos a helyes szelektív 
hulladékgyűjtés. Ha befogadnak maguk 
közé, a jövő évben szeretnék beállni a 
kézi válogatóba, mert egyrészt kíván-
csi vagyok, hogyan zajlik a folyamat, 
másrészt szeretném megmutatni, milyen 
komoly és nehéz munka ez.” – mondta 
a polgármester.
Steigerwald Tibor, a cég ügyvezetője 
elmondta, hogy komoly fejlesztések 
valósulhatnak meg a következő két 

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

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS 

és eredetiség vizsgálat 
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti  javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!

Elektromos buszok 
Fehérváron?

A Fehérvár Tv értesülései alapján 
elektromosbusz-hálózat kiépíté-
séről tárgyal a város és a Széles 
Gábor érdekeltségéhez tartozó 
Ikarus. Az Ikarusban újraindult 
a buszgyártás. Most ugyan a 
Honvédségnek gyártanak jár-
műveket, de a tervek szerint ez 
változhat.
„Egy megállapodás-tervezet 
van folyamatban, amelynek az 
egyik leglényegesebb pontja, 
hogy szeretnénk, ha legalább 
a buszközlekedés szempont-
jából Fehérvár lehetne az első 
zöldenergiás közlekedésű város. 
Jelenleg más magyar városokkal 
is tárgyalunk. Természetesen 
ennek a feltétele az, hogy 
rendelkezzünk olyan elektromos 
meghajtású buszokkal, melyek 
tudják azokat a paramétereket, 
amiket korábban csak a dízel 
buszok tudtak.” – mondta Széles 
Gábor. 
Az Ikarus már rendelkezik egy 
olyan kínai-magyar kooperá-
cióban kifejlesztett busszal, 
mely egyszeri töltéssel kétszáz 
kilométert tud megtenni, ami 
bőven elegendő a városi közle-
kedésben.

Erősödik a Videoton

A nyilvános cégadatok szerint a Videoton Holding Zrt. tavalyi konszolidált árbevétele 171 milli-
árd forint volt, miközben 13,4 milliárd forint nyereséget realizált

Szabó PetRa

Stabil és folyamatosan fejlődik a Video-
ton – számolt be Széles Gábor a cégcsoport 
évértékelő rendezvényén. A tervek szerint új 
gyártócsarnokok is épülnek a jövőben.

Teljesen megtelt a VOK sportcsar-
nok december 7-én, pénteken este. 
A Videoton Holding Zrt. idén is 
megszervezte évzáró ünnepségét. 
Széles Gábor beszámolójában 
kiemelte, hogy a vállalatcsoport 
stabil, sőt folyamatosan fejlődik. 
Az elmúlt években a technikai fej-
lesztésekre helyezték a hangsúlyt, 

de mostanra szükségessé vált az új 
csarnokok építése is. 
„Eddig elsősorban a technológiai 
beruházásokban voltunk érdekeltek, 
most pedig bizonyos szempontból új 
ingatlanok, új gyártócsarnokok építé-
sében. Most is folyamatban van egy 
hihetetlen nagy gyártócsarnok építése 
Fehérváron. Ennek az az oka, hogy 
a klasszikus gyártóterületek, Székes-
fehérvár és Veszprém gyakorlatilag 
teljes mértékben feltöltésre kerültek.” 

– emelte ki a Videoton Holding 
elnök-vezérigazgatója.
Az ünnepségen részt vett a város 
polgármestere is. Cser-Palkovics 
András örömét fejezte ki, hogy 
Székesfehérvár egyik legnagyobb 
foglalkoztatója, a Videoton Ma-
gyarország legértékesebb magyar 
tulajdonban lévő vállalata. 
A Videoton cégcsoportnak kilenc- 
ezer alkalmazottja van, további két-
ezer kölcsönzött munkavállalót is 

foglalkoztat. Idei árbevétele elérheti 
a 188 milliárd forintot.
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megye mellett Budapestről és 
Pest megyéből érkezik a legtöbb 
hallgató. Dinamikusan növekszik 
a jelentkezők és ezen belül az első 
helyen jelentkezők száma is.
„A duális képzések hozzájárulnak a 
munkaerőhiány enyhítéséhez, és a 
képzésben részt vevő hallgatók már 
a kezdetektől fontos munkatapaszta-
latokat szerezhetnek.” – emelte ki 
Mészáros Attila, Székesfehérvár 
alpolgármestere, majd hozzátette: a 
partnercégektől is pozitív visszajel-
zések érkeznek a duális képzéssel 
kapcsolatban, de a rugalmasság 
növelésével tovább lehet javítani a 
hatékonyságot. 

évben egy tizenötmilliárd forintos 
projektnek köszönhetően. Ebből 
az összegből hét-hét és fél milliárd 
forintos beruházás valósul meg 
Székesfehérváron, ahol a jelenlegi 
hulladékválogató helyett egy sokkal 
korszerűbb, már elsősorban gépi 
úton történő válogatást biztosító 
szelektív válogató épül. A mostani 
hétezer tonna helyett így várhatóan 
húszezer tonna szelektív hulladékot 
tudnak feldolgozni. Ezenkívül lesz 
egy vegyeshulladék-válogató is, ami 
azt jelenti, hogy a teljes, beérkező 
hulladékot válogatják, és ennek 
jelentős részét energia előállítására 
használják majd fel. A harminckét 
darab új gépjárműből huszonkettő 
kukásautó lesz. A teljes szolgáltatási 
területen megvalósul a kétkukás 
rendszer, valamint négy új hulladék- 
udvar épül majd. Ebből egy Székes-
fehérváron, az Újváralja soron, ami 
egy nagyon régóta várt beruházás.
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Ingyenes parkolás az ünnepek alatt

December 18-tól, azaz jjövő keddtől egészen január 1-ig ingyenes a parkolás 
Fehérváron. Az ingyenes parkolásról mindenki értesül, aki parkolójegyet szeretne 
váltani, ebben az időszakban nem működnek majd a parkolóautomaták a városban. 
A történelmi belvárosba, ami kiemelt parkolási zóna, ezen időszak alatt is csak 
engedéllyel lehet behajtani!

Már lehet éves parkolóbérletet vásárolni

A Városgondnokság Parkolási Csoportjának ügyfélszolgálatán már elkezdték a 2019-
re érvényes éves parkolóbérletek kiadását. A Szent Vendel utca 17/a. alatt található 
ügyfélszolgálat hétfőn, kedden és csütörtökön 8 óra és 15.30 között, szerdán 8 és 18 
óra között, pénteken pedig 8 és 13 óra között várja az ügyfeleket. Az éves parkoló-
bérletek továbbra is január 31-ig érvényesek. Városunkban évek óta nem emelték 
a parkolás árát és 2016, 2017 és 2018 után jövőre sem emelkedik a díj. A lakossági 
parkolóbérlet továbbra is 3100 forintba kerül egy évre, amiből lakásonként kettőt 
lehet igényelni.

Miért hasznos a parkolóapplikáció?

A parkolóban elhelyezett szenzorok 
segítségével valós időben, mobil-  
applikáción követhető a parkolóhelyek 
foglaltsága, és a sofőröket a rendszer a 
legrövidebb úton irányítja a legköze-
lebbi szabad parkolóhelyhez. A Smart 
Parking mobil applikációt bármely 
szolgáltató ügyfele a szekesfehervar.
hu internetes oldalról ingyenesen 
letöltheti és használhatja.

Parkolni csak okosan!

Újabb ötvenhárom parkolóhelyet építenek a színház mögött

A Smart Parking applikáció működését Király István mutatta be az Alba Innovárban

láSzló-takácS kRiSztiNa

2015-höz képest a személygépkocsik és 
motorkerékpárok száma harmincnyolcezerről 
negyvenkilencezerre nőtt Székesfehérváron, 
mindemellett közel harminckétezer az ingázó 
munkavállalók száma. Ez Budapest után a 
második legnagyobb ingázó közösséget jelenti, 
ami komoly feladatot jelent a városnak: meg 
kell oldani a közlekedési és parkolási problé-
mákat. Jelenleg több olyan beruházás, fejlesz-
tés van a városban, ami ezt a célt szolgálja.

2017 elején döntött az önkormány-
zat a város parkolóhálózatának 
fejlesztéséről, melynek során a 
belváros peremén három év alatt 
mintegy ezer új parkolóhelyet 
alakítanak ki. Azóta a belváros-
tól öt-tíz percnyi sétával elérhető 
több parkoló is kiépült: a Lövölde 
úton, a Jancsár utcában, a Tolnai 
utcában, a Jávor Ottó téren szilárd 
burkolattal kiépített parkolók 
mintegy kétszázhúsz új helyet 
biztosítanak, és megnyitottak egy 
százhúsz férőhelyes, zúzott kővel 
borított parkolót is. Kicsit távolabb 
körülbelül százötven új férőhelyet 
alakítottak ki a fűtőerőmű területén 
a Víziváros parkolási gondjait eny-
hítendő. Ezenkívül számos kisebb 
parkolót adtak át a város különbö-
ző területein, melyekről lapunkban 
is beszámoltunk.

Épül a színház mögötti parkoló
 
Terveztek egy parkolóházat a Koch 
László utcába, a Vörösmarty Szín-
ház mögé, ami végül nem valósult 
meg. A környék lakóiból szervező-
dött közösség ugyanis határozottan 
fellépett a parkolóház építése ellen. 
Érveik között szerepelt például, 
hogy a nagyobb autóforgalom foko-
zott légszennyezettséget okoz, ami 
egészségkárosodáshoz vezethet, 
illetve az is fontos szempont volt, 
hogy a lakók attól tartottak, laká-
saik értéke csökken a beruházás 
miatt. Annak, hogy az ott élők által 
alapított civilszervezet tizenegy 
hónapig dolgozott azon, hogy a 
parkolóház ne valósulhasson meg, 
semmiféle politikai oka nem volt, 
csupán az ott lakók érdekeit kíván-
ták képviselni – tudtuk meg Örömy 
Gyulától, a szervezet egyik tagjától. 
A parkolóház tervét végül elvetették, 
a döntésben technikai okok is sze-
repet játszottak. Jelenleg – a száz-
harminchét férőhelyes parkolóház 
helyett – egy ötvenhárom férőhelyes 
parkoló építése zajlik a színház 
mögötti, kerítéssel határolt murvás 
területen. A beruházás során fákat is 
ültetnek. A tervek szerint az új par-
koló a környéken élőket, az okmány- 
irodába és a belvárosba érkezőket is 
ki tudja majd szolgálni. A kivitelezés 
befejezésének szerződés szerinti 
határideje 2018. december 31. A be-
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ruházás összköltsége ötvenkétmillió 
forint, és teljes egészében önkor-
mányzati forrásból valósul meg.

Parkolókeresés mobillal

A napokban mutatták be azt az 
applikációt, melynek segítségével 
könnyebb lesz üres parkolóhelyet 
találni. Jelenleg még próbaüzem-
módban van, és a belvárosközeli 
Jávor Ottó téri, mintegy száz 
autót befogadni képes parkolóban 
használható. A Vodafone által 
fejlesztett modern parkolási rend-
szert Budapest után az országban 
elsőként Székesfehérváron adták 
át. A telefonos alkalmazás nem-
csak azt mutatja meg, hogy hol 
van szabad parkolóhely, hanem 
azt is, hogy mennyit és mikor kell 
fizetnünk a parkolásért, sőt navigá-
ciós rendszerrel akár oda is vezeti 
a sofőrt a szabad parkolóhelyhez. 
Kényelmesebbé teszi az alkalmazás 
használatát az is, hogy az appliká-
ción keresztül sms-ben ki is tudjuk 
fizetni a parkolási díjat.
„Ha valaki a belváros környékén sze-
retne parkolni, ezzel az alkalmazással 
láthatja, hogy a Jávor Ottó téren van-e 
szabad parkolóhely. Ez a száz hely 
egyébként még további százzal bővülni 
is fog.” – mondta Cser -Palkovics 
András az alkalmazás bemutatóján. 
„Az okos-parkolórendszerhez három 
dologra van szükség: kell egy olyan 
hálózat, amely támogatja a keskeny-
sávú átviteli szolgáltatást, kellenek 
hozzá szenzorok, és szükség van egy 
nagyon jó alkalmazásra is, amely 
megmutatja az autósnak, hogy az adott 
parkolóhely éppen szabad-e. Látjuk az 
eddigi önkormányzati érdeklődések-

ből is, hogy az igény óriási. Ez a száz 
darab szenzor önmagában nem fogja 
megoldani a parkolási helyzetet, de 
ez egy kísérleti rendszer. Az első hat 
hónap után fogja a város eldönteni a 
fehérváriak visszajelzése alapján, hogy 
szükség van-e a rendszerre és annak 
bővítésére.” – tudtuk meg Király 
Istvántól, a Vodafone Magyarország 
vállalati szolgáltatásokért felelős 
vezérigazgató-helyettesétől. 
A városvezetés úgy tervezi, hogy 
ha pozitív visszajelzéseket kapnak 
az ingyenesen használható rend-
szerről, akkor a többi parkolóban is 

kiépítik, illetve az új parkolók már 
eleve így épülnek. A téli hideg mi-
att nehézkes a szenzorok telepíté-
se, de a fejlesztők szerint tavasztól 
egyre inkább elterjed az ilyen 
parkolást segítő alkalmazás szerte 
az országban. Az új technológiának 
köszönhetően ugyanis a jövőben a 
parkolóhelyek keresésének gyor-
sításával csökkenthető a parkolási 
idő, így a forgalom, a légszennye-
zés mértéke és a zajszennyezés is 
mérséklődhet.

Energiahatékony kommunikáció

Az átadott okosparkolók úgyne-
vezett keskenysávú frekvenciát 
használnak, egy olyan iparági 
szabványt, mely alkalmas a 
nagy hatótávolságú, alacsony 
energiaigényű kommunikációra, 
egyszerre akár több ezer eszközt 
is összekapcsolva. A technológia 
legfontosabb jellemzői az ala-
csony eszköz- és infrastrukturális 
költségek valamint az elemek 
rendkívül hosszú, több mint 
ötéves élettartama.
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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!

• KANIZSA TREND ülőgarnitúrák
• KLOSE bútorok
• Gardróbszekrények
• Dísz- és ajándéktárgyak
• Lakberendezés

• Konyhabútorok
• Étkező garnitúrák
• Irodabútorok
• Szalagfüggönyök

Minden kedves 
partnerünknek kellemes 
karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kívánunk! 

 
Üzletünk 2018. december 21-
2019. január 4-ig zárva tart. 

Nyitás: 2019. január 7-én 
hétfőn 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
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A  V Á R O S  É S  H Í R E I

K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S

Lájkolj, válaszolj helyesen és nyerj!

Figyeld a Fehérvár Közéleti Hetilap 
Facebook-oldalát! 

Értékes ajándékaink csak rád várnak.

WolfAuto 
Székesfehérvár

Szakmai nap az ásatásokról

A kutatások 2022-re a székesegyház teljes 
körű felújításával fognak befejeződni

A múzeum ásatást végzett a nyár folyamán a 
székesegyház épületében, aminek előzményeit, 
részleteit és eddig feltárt eredményeit ismer-
tették a kutatásban résztvevő szakemberek a 
december 10-i szakmai napon.

A feltárásoknak két kiemelke-
dő eredménye volt. Egyrészt a 
Szent István Király Múzeum és 
az Egyházmegyei Múzeum szoros 
együttműködésének köszönhető-
en kiállítás nyílt a székesegyház 
barokk műtárgyaiból a Csók István 
Képtárban. Másrészt november 
eleje óta a Városházán láthatják az 
érdeklődők a román stílusú, nyolc-
száz éves limoges-i korpuszt, mely 
az ásatások legértékesebb régészeti 
lelete. A kutatások 2022-re a szé-
kesegyház teljes körű felújításával 
fognak befejeződni. 
„Itt nyolc évszázada ugyanannak az 
egyháznak a tagjai tisztelik Istent, 
hallgatják szavát, erősödnek szentsége-
ivel, ünneplik és imádják Krisztust. A 
közelmúltban a székesegyház épületé-
ben és környezetében végzett régészeti 
feltárások legfontosabb eredménye 
számomra, hogy igazolták ezt a törté-
neti folytonosságot.” – fogalmazott a 
tanácskozást megnyitó köszöntőjé-
ben Spányi Antal megyés püspök.
„Akarjuk tudni, kik is vagyunk, kik 
voltak elődeink, hogyan gondolkod-
hattak és élhettek, mit tettek hozzá 
a világhoz. Az előző korok tudomá-

A hős huszárokra emlékeztek
A Fehérvári Huszárok Egyesülete 
a hagyományoknak megfelelő-
en december 11-én Pátzay Pál 
szobránál emlékezett az egykori 
10-es huszárezred ütközeteire. 
Ezek közül a legnevezetesebb 
csata a limanovai volt, ahol 1914. 
december negyedike és tizenhar-
madika között a magyar lovasság 
küzdött meg az orosz csapatokkal. 
A hosszú, több mint egy hétig 
tartó csata során az egyik válság 
a másikat érte, és a nyolcszázezer 
fős magyar sereg súlyos vesztesé-
geket szenvedett.                       B. G. Fo
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kuRucz tüNDe

Fejlesztés a csóri vízbázison

Fontos beruházás készült el a közelmúltban 
a város vízellátásában meghatározó szerepet 
játszó csóri vízbázis védelmére.

Kiépítettek egy kilencvennyolc mé-
ter hosszú túlfolyóvezetéket, mely 
a következő években – átmeneti 
megoldásként – biztonságosan el-
vezeti a felesleges vízmennyiséget. 
Közben tervezik a végleges, hosszú 
távú megoldást is.
A működőképesség megtartása 
érdekében a karsztaknát védelem-
be kell helyezni. Ennek végleges 
műszaki megoldása egy háromszáz-
millió forintra becsült beavatkozás, 

mellyel a meglévő, nyílt felszínű 
aknát egy felülről zárt kútcsoport-
tá alakítanák át. Az elvi vízjogi 
engedély már megvan, a tervezése 
állami támogatásból folyamatban 
van.
Három és fél méter széles és több 
mint hetven méter mély az az akna 
Csóron, ahonnan naponta tízezer 
köbméternyi ivóvíz érkezik Székes-
fehérvárra egy harminc centiméter 
átmérőjű csövön keresztül. A csóri 
vízbázis egyébként a város teljes 
vízigényét ki tudná elégíteni, ami 
átlagosan napi huszonkétezer köb-
méter, azonban a főnyomóvezeték 
napi tízezer köbméternél nem tud 
több vizet a városba szállítani.

nyos munkái mellett bennünk is van 
késztetés távolabbi múltunk alaposabb 
megismerésére és arra, hogy megtud-
juk, mit rejt a föld magában.” – mond-
ta a megnyitón Brájer Éva alpolgár-
mester. 
A szakmai napon Reich Szabina, a 
Szent István Király Múzeum régé-
sze ismertette a kutatások eredmé-
nyeit, majd a Magyar Nemzeti Mú-
zeumból és a Magyar Tudományos 
Akadémia Művészettörténeti Ku-
tatóintézetéből meghívott szakem-
berek tartottak előadásokat többek 
között a székesegyház építéstörté-
netéről, az épület körül folytatott 
ásatásokról, a festőrestaurátori 
kutatásokról, a sírkőleletekről és a 
feltárások munkamódszereiről.
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Depónia Nonprofit Kft. a lakossági hulladékszállítást az ünnepnapokon 

(2018. december 25. és 2018. december 26.)  is a megszokott ürítési menetrend szerint végzi. 
Kérjük a gyűjtőedényeket reggel 6 órára szíveskedjenek kihelyezni!

2018. december 15-én, szombaton az áthelyezett munkanapon hulladékszállítást NEM VÉGZÜNK!
2019. január 1-én esedékes hulladékszállítást 2018. december 30-án VÉGEZZÜK.

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

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
SZÉKESFEHÉRVÁR, SÖRHÁZ TÉR 3.

ÜNNEPI NYITVATARTÁSA:
2018.  december 15. szombat ZÁRVA 
2018.  december 24. hétfő ZÁRVA 
2018.  december 25. kedd ZÁRVA 
2018.  december 26. szerda ZÁRVA
2018.  december 27. csütörtök ZÁRVA
2018.  december 28. péntek ZÁRVA
2018.  december 31. hétfő ZÁRVA 
2019.  január 01. kedd ZÁRVA
2019.  január 02. szerda 7.00 – 19.00

HULLADÉKLERAKÓ
Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgy

ÜNNEPI NYITVATARTÁSA:
2018.  december 15. szombat ZÁRVA 
2018.  december 24. hétfő ZÁRVA 
2018.  december 25. kedd ZÁRVA 
2018.  december 26. szerda ZÁRVA 
2018.  december 27. csütörtök 8.00 – 15.30 
2018.  december 28. péntek 8.00 – 15.30
2018. december 29. szombat 8.00 – 11.30 
2018.  december 31. hétfő 8.00 – 11.30 
2019.  január 01. kedd ZÁRVA
2019.  január 02. szerda 8.00 – 15.30

2018. december 21. és 2019. január 02. között a Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgyi Hulladéklerakón
a VESZÉLYES hulladék és FÉM hulladék átvétel 

(pl. elektronika-, TV-, monitor-, hűtőberendezés, festék akkumulátor) 
SZÜNETEL.

PALOTAI ÚTI HULLADÉKUDVAR
8000 Székesfehérvár, Palotai út 139.

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:
2018.  december 15. szombat 8.00 - 12.00
2018.  december 24. hétfő ZÁRVA 
2018.  december 25. kedd ZÁRVA 
2018.  december 26. szerda ZÁRVA 
2018.  december 27. csütörtök ZÁRVA 
2018.  december 28. péntek ZÁRVA 
2018. december 29. szombat ZÁRVA 
2018.  december 31. hétfő ZÁRVA
2019.  január 01. kedd ZÁRVA 
2019.  január 02. szerda 10.00 - 18.00

A többi napon nyitva tartásunk változatlan!

Ünnepi készülődés Vízivárosban

Angyalok ajándékaIdén is szebb lesz a karácsonyuk

Ünnepi áhítat

Kilencedik alkalommal szervezte meg a Fehérvár angyalai karácsonyi adományozó ünnepsé-
get a város önkormányzata, melynek keretében a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és a 
sajátos nevelési igényű gyermekeket oktató fehérvári általános iskolák diákjait ajándékozták 
meg.                                                                                                                                                                    K. T.

Ruhát, tartós élelmiszert és játékokat gyűjtöttek a rászoruló fehérvári családoknak, gyerekek-
nek a Köfém Művelődési Házban. Az adományokat a VÁLASZ – Független Civilek Fehérvárért 
Egyesület hagyományos karácsonyi ajándékozóestjén adták át.                                                 D. R.

bácSkai GeRGely

Ünnepváró hangulattal telt meg a Vízivárosi 
Általános Iskola aulája, ahol szombaton 
délután Felsőváros apraja-nagyja mutatkozott 
be a színpadon.

Adventkor kint egyre nő a sötétség, 
belül pedig egyre több a világos-
ság. Fontos, hogy ilyenkor egymás 
mellé üljünk, legyen időnk és 
erőnk egymásra. A kicsi mécsesek 
pedig égjenek, hogy ellenálljanak a 
sötétségnek és legyőzzék azt. Meg-
mutassák az igaz utat nekünk, és 
odavezessenek, amiből maga a fény 
fakad – mondta Bencze András 
evangélikus lelkész.

Fo
tó

:  B
ác

sk
ai

 G
er

ge
ly

Fo
tó

:  S
im

on
 Er

ik
a

Fo
tó

: G
ás

pá
r P

ét
er

Karácsonyfa az állatoknak
Feldíszítették az állatok 
karácsonyfáját múlt pén-
teken. A HEROSZ fehérvári 
állatotthonába látogató 
gyerekek segítségével 
felkerültek a díszek a men-
hely karácsonyfájára, így 
mindenki elhelyezheti alá 
azokat az adományokat, 
amiket az állatoknak szán 
karácsonyra. A városi ön-
kormányzat Fidesz-frak-
ciója szintén elvitte 
adományait a gazdátlan 
jószágoknak.               N. B.

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló

A Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós 
Tagóvodájának műsora után a Pity-
pang zenekar adott karácsonyi kon-
certet, majd a Felsővárosi Általános 
Iskola kisdiákjai léptek színpadra. 
A Felsővárosi Nyugdíjasklub is 
fellépett, továbbá Horváth Elemér 
hegedűművész és Horváth Péter 
zongoraművész adott koncertet.
A Vízivárosi advent heteit a de-
cember 15-i szombat zárja majd, 
amikor a Vízivárosi, a Napsugár, 
a Rákóczi úti és az Árpád úti 
óvodák, a Németh László Általá-
nos Iskola valamint a Ráchegyi 
Nyugdíjasklub ad ünnepi műsort, 
amit Váradi Eszter Sára karácsonyi 
koncertje követ.
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Karácsony dzsesszköntösben  

Horváth Dávid és Mits Marci muzsikája tavaly a mínuszok ellenére is jól szólt az adventi színpadon  

láSzló-takácS kRiSztiNa

Mits Márton és Horváth Dávid tagjai a 
Fehérvári Big Bandnek, de több formációban 
is játszanak tradicionális dzsesszzenét illetve 
popzenekarokban is közreműködnek. Most 
egy olyan formációban szerepelnek együtt, 
ahol karácsonyi dalokat játszanak, ráadásul az 
új lemez teljesen fehérvári. A Mits-karácsony, 
nagy karácsony című lemezen együtt zenél 
Vörös Tamás, Potesz Balázs, Zabos Regina, 
Horváth Dávid és természetesen Mits Márton. 
Dávidot és Marcit az új albumról kérdeztük, és 
arról, van-e dzsesszélet Fehérváron.

Hogyan jött a karácsonyi lemez 
ötlete?
Mits Marci: Egyik este egy filmet 
néztem, aminek a végén nagyon 
szép karácsonyi dal szólt, amit 
szaxofonon játszottak. Olyan jól, 
hogy kedvet kaptam hozzá, és arra 
gondoltam, kéne csinálnunk egy 
ilyet! Horváth Dávidot kérdeztem 
először, hogy lenne-e hozzá kedve, 
amire rögtön igent mondott. Meg-
kerestük Vörös Tamást és Potesz 
Balázst, és megbeszéltük velük a 
lemezt. Nem tartom kizártnak, 
hogy minden karácsonykor tu-
dunk ezzel koncertezni, és nagyon 
szívesen megyünk, mert saját 
ízünk szerint játsszuk a számokat, 
ami remélhetőleg a közönségnek 
is tetszik majd.
Ez akkor egy fehérvári produktum?
M. M.: Teljes mértékben. Tavaly az 
volt a gond, hogy viszonylag későn 
jutott eszembe, november köze-
pén. Ha megvártuk volna, míg ki-
jön a lemez, akkor a húsvéti nyúl 
kezébe tudtuk volna adni. Éppen 
ezért a felvétel ugyan elkészült, de 
úgy döntöttünk, hogy várunk még 
egy évet. Közben támogatóink 
is lettek: Cser-Palkovics András 
polgármester úrnak nagyon sokat 
köszönhetünk, mert azonnal a 
segítségünkre volt.
Horváth Dávid: Van még egy 
támogatónk, Lázár Zoltán építész-
mérnök, aki régi dzsesszmecé-
násnak számít a városban, eddig 
is sok dzsesszműsort támogatott. 
Ahogy meghallotta ennek a le-
meznek a tervét, azonnal mondta, 
hogy ő is segítene benne.
Mi alapján választottatok dalokat?
H. D.: Olyan ismert dalokat 
játszunk, mint a White Christmas 
vagy a Csendes éj. Amiben mégis 
kicsit más, hogy a swing irányá-
ba mentünk el, mert fontos volt, 
hogy nagybőgő is megszólaljon a 
dalokban.
Ma mintha az akusztikus zene virág-
korát élné. Olyan érzésem van, hogy 
a közönség szomjazza a hangszeres 
zenét, az akusztikus átdolgozásokat, 
mert attól eredetibb a zene.
M. M.: Magának az élő zenének 
kezd visszajönni az ereje, és a 
közönség igényli azt, hogy aki 
színpadra áll, az valóban tudjon 
zenélni, legyen szó akár popzené-
ről, akár rockzenéről. Nyilván a 
dzsessz műfajában eddig sem sok 
playbackbuli volt, de az igényt mi 
is érezzük. A kilencvenes években 
elindult a diszkóhullám, amikor 
az együttesek végighaknizták az 
országot, és két nap alatt megcsi-
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náltak hat-hét koncertet is akár. 
Most már a pop műfajában is egy-
re inkább élő zenekarral lépnek 
föl. Élőben máshogy szól a zene: 
lehetnek benne hangszeres szó-
lók, improvizációk, és jó esetben 
ez igényes is.
H. D.: Ma már nem járunk kon-
certre egy-egy ”playbackslágerért”, 

hiszen minden fent van az inter-
neten, bármit meg lehet hallgatni 
otthon is.
Más lesz a karácsony egy saját 
lemezzel?
M. M.: Én biztos, hogy szívesen 
beteszem a karácsonyfa alá, mert 
tényleg olyan dalok ezek, amiket 
mindenki ismer.
H. D.: Persze kérdés, hogy be 
lehet-e tenni egyáltalán a fa alá, 
mert csak száz darab CD jelent 
meg. Ez limitált példányszámnak 
számít, aminek inkább marke-
tingértéke van, nem is hoztuk 
kereskedelmi forgalomba. Viszont 
az ismertebb internetes felülete-
ken fent van a lemez, érdemes 
letölteni!
M. M.: A mai fiatalok szinte már 
azt sem tudják, mi az a CD-lemez. 
Viszont ezek olyan dalok, amiket 
a világon mindenhol ismernek, és 
nem kizárt, hogy ha valaki bárme-
lyik országban célirányosan egy 
dalt akar meghallgatni, akkor a mi 
formációnkat találja meg.
Ha fehérváriként olvasom ezt a cikket 
és érdekel, akkor hogy találom meg?
M. M.: A Mits-karácsony, nagy 
karácsony név alatt biztosan, de 
ha dalcímre keres valaki vagy 
dzsesszzenét kíván karácsonyra, 
akkor is megtalálja.
Lesz-e koncert?
H. D.: Még egyeztetés alatt van, de 
reméljük, hogy élőben is bemutat-
hatjuk!
Fehérváron most már évek óta van 
dzsesszfesztivál. Gondolom ez is hoz-
zátesz ahhoz, hogy van értő közönség.
M. M.: Sajnos a karácsonyi 
dalokkal a nyári fesztiválon nem 
fogunk tudni fellépni, de tény, 
hogy az Alba Regia Dzsessz- 
fesztivál nagyon sokat tesz hozzá. 

Ennek elődjét Bogárdi Ernő 
szervezte – emlékszem, tizennégy 
éves voltam, amikor ott először 
felléptem, és hatalmas élmény 
volt, mert nagyon sokan jöttek a 
koncertekre. Aztán sok-sok évig 
csend volt. Kolozsvári Kende csi-
nálta a dzsesszklubot, aztán ő is 
nyugdíjba ment. Kiss Dóri szervez 

még koncerteket A Szabadmű-
velődés Házában, de valójában 
nagyon kevés koncert van, és kicsi 
a közönség is. A fesztivál ezt a 
hiányt valamelyest pótolja, hiszen 
világsztárok is jönnek, mint ahogy 
a hazai dzsesszélet krémje is itt 
van nagyon jó zenekarokkal.
Akkor most van dzsesszélet Fehérvá-
ron vagy nincs?
H. D.: Bár elvétve vannak kon-
certek, de dzsesszklub, ahol 
rendszeresen összejöhetnének a 
műfaj kedvelői, nincs. Pedig itt 
van a Gorsium művészeti iskola, 
itt van a Kodolányi dzsessztanszé-
ke, itt van a Hang-Szín-Tér, mégis 
egy-egy nagy névre is csupán 
húsz-harminc-ötven fő jön el, ami 
nem tart el egy klubot.
M. M.: Régen, Kolozsvári Kende 
idején nagyszámú közönség volt. 
Mondhatjuk, hogy akkor az Öreg-
hegyi Közösségi Házban pezsgett 
a dzsesszélet! Érdekes paradoxon, 
hiszen a nyári dzsesszfesztiválon 
nagyon sokan vannak, év közben 
viszont kevesebben.
Mik a terveitek a közeljövőben?
H. D.: A Big Band-del adunk egy 
karácsonyi koncertet december 
18-án A Szabadművelődés Házá-
ban, ami tavaly is egészen komoly 
közönséget vonzott, és remélem, 
idén is sokan eljönnek!

TISZTELT ÜGYFELEINK!

 Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 
2018. december 14-én, pénteken 

ügyfélszolgálatunk 11.00-ig tart nyitva, 
2018 december 15-én, szombaton 

(a december 31-i munkanap áthelyezés napján) 
ügyfélszolgálatunk zárva tart. 
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Párkányi Ferenc 1964-ben szerzett 
általános orvosi diplomát „summa 
cum laude” minősítéssel, majd a szé-
kesfehérvári kórház belgyógyászati 
osztályán dolgozott 1972-ig. Ezután 
– 2018-as nyugdíjba vonulásáig – 
körzeti orvosként gondoskodott a 
hozzá forduló betegek ellátásáról. 
Több éven keresztül önkormányzati 
képviselőként is dolgozott a város 
egészségügyéért.

Az akció 2018. december 1-től visszavonásig érvényes. Az akciókban szereplő lencsék és keretek meghatározott kollekcióból 
választhatóak. A kedvezmény és a választék üzletenként és típusonként eltérő lehet. Csak komplett szemüveg készítése esetén 
érvényesíthetőek a kedvezmények! Más akcióval nem vonhatóak össze! Részletek az üzletben és a honlapon.
*Az akcióban szereplő lencsékről és dioptriatartományaikról érdeklődjön az üzletben.

Köszönet az orvosoknak

Nemcsak a szakmai, hanem a baráti beszélgetésre is jutott idő

A nyugdíjba vonuló Párkányi Ferenc háziorvos elismerő emlékérmet vehetett át

bácSkai GeRGely

Harmadik alkalommal találkoztak adventkor 
a Hiemer-házban a város háziorvosai és házi 
gyermekorvosai, fogorvosai, akik Székes- 
fehérváron ötvennyolc körzetben biztosítják 
az alapellátást. A város önkormányzata azért 
szervezett számukra kötetlen találkozót, hogy 
lehetőséget biztosítson a szakmai eszme-
cserére és a baráti hangulatú beszélgetésekre 
egyaránt.

„Idén is szeretnénk lehetőséget 
adni egy kötetlen beszélgetésre.” – 
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mondta Cser-Palkovics András 
polgármester, majd az egész 
város nevében megköszönte az 
alapellátásban dolgozó orvosok 
munkáját. – „Az orvosi hivatás 
soha nem lehet könnyű, azonban 
nélkülözhetetlen szolgálat a város 
közösségének életében.” Külön kö-
szönetet mondott azért, hogy az 
alapfeladatok ellátása mellett idén 
is megkapta a város a különböző 
egészségügyi programokhoz a 
szakmai segítséget az orvosoktól, 
majd hozzátette: sok kedvező visz-

szajelzés érkezik a fehérváriaktól 
az egészségügyi szűrőnapokkal 
kapcsolatban. 
Cser-Palkovics András Polgármes-
teri elismerő emlékérmet adott át 
Párkányi Ferenc háziorvosnak, aki 
idén vonult nyugdíjba.
A hétfő esti találkozón Wilhelm 
Róbert, az Alba Családorvos Egye-
sület elnöke is köszönetet mondott 
a kollégáknak illetve a városnak a 
feltételek biztosításáért. 
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A Vörösmarty Rádió műsora december 15-től 21-ig

FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

 
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. 
Hírszerkesztő: 
Szőllősi Attila

08:10 Sporthírek
08:35 Pszichológus szemmel 

Vendég: Egey Tímea
11.10 Műsorvezető: 

Kiss György
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Kulturális programok 

hétvégére Vendég: 
Kiss Dorottya, 
Ocsenás Katalin

14.10 Biztonságtechnikai 
magazin Vendég: 
Varga János

15:00 Napi hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Bóna Éva

15:10 Kertészeti magazin 
Vendég: Németh László

16:10 Uzsonna Vendég: 
Szabó László

17.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Ficsóri Erika

19:10 Női vonalak
20.10 Evribádi –válogatás a 

’90-es évek slágereiből
21:10 Koktél – színes 

beszélgetések Sasvári 
Csillával, Mits Mártonnal 
és Gemeiner Lajossal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Ficsóri Erika

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

2018. 12. 16. Vasárnap 2018. 12. 17. Hétfő 2018. 12. 18. Kedd 2018. 12. 19. szerda 2018. 12. 20. CsütörtöK 2018. 12. 21. pénteK

00.00 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból. Benne: 

félóránként hírek 

08.10 Műsorvezető: Bóna 

Éva  Hírszerkesztő: 

Szőllősi Attila

 Témák: műsorajánló, 

naptár, névnapok, 

aktualitások, 

érdekességek

09.10 Könnyed beszélgetés 

Schéda Zoltánnal

10.10 Horgász magazin

11.10 Művésztársalgó 

színházi magazin

13.00 Műsorvezető: 

Gemeiner Lajos

 Témák: aktualitások, 

érdekességek

17:10 Szombaton 5-kor 

ugyanott - Sasvári 

Csilla műsora 

Vendég: a Vörösmarty 

Színház művészei

18.10 Könyvespolc 

irodalmi műsor

19.00 Beszélgetés Mits 

Marcival

20.10 Koktél – színes 

beszélgetések 

Sasvári Csillával és 

Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 

hét 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: 
Szőllősi Attila

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

09.10 Természetesen 
egészségesen 
– Karácsonyi 
fűszerekVendég: 
Supliczné Tóth Mária 

10:10 Gazdit keresünk 
aAskaFehérvári 
Állatotthon lakóinak 
Vendég: Molnár 
Tamásné

11.10 Gárdony 2018 
– visszatekintés 
Vendég: Tóth István

12:10 A Nádasdy család 
Vendég: Gróf 
Nádasdy Borbála

13:10 Műsorvezető: 
IszkádiErika

            Vasárnap délutáni 
hangulat, vendégekkel 
négy órában

17.10   Zeneturmix 
Műsorvezető: 
Kiss György

20.10 Könnyed beszélgetés 
Schéda Zoltánnal

21.05 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

2018. 12. 15. 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. 
Hírszerkesztő: 
Germán Márton

08:10 Sporthírek
08:35 Autófittnesz Vendég: 

Polgár Tibor
09:10 Műsorvezető: 

Schéda Zoltán 
10:10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
11.10 Munkaügyek Vendég: 

Pajtók-Vizsoly Júlia
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Illemtan Vendég: 

Óber László
14.10 Uzsonna Szabó László
15:00 Napi hírösszefoglaló 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

15:10 A bor szerintünk Vendég: 
Fáncsi Viktória

16:10 Divatműsor Vendég: 
Kernya Mariann 

17.10 Műsorvezető: 
Kiss György

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Ficsóri Erika

18:10 Nyelvstúdió
19:10 Pénzügyi percek 

Vendég: Potolák Gábor
20:00 Sikertérkép
21:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Ficsóri Erika

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. 
Hírszerkesztő: 
Ficsóri Erika

08:10 Sporthírek
08:35 Kultúráról Gábor atyával 
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető: 

Kiss György
10.10 Mesterségem címere 
11.10 Párbaj Vendég: 

Rivnyák Roland
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Vakolat Vendég: 

Puska József
14.10 Ingatlan magazin 

Vendég: Bedő Gyula
15:00 Napi hírösszefoglaló 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

15:10 Kézműves műsor
16:10 Uzsonna Vendég: 

Szabó László
17.10 Műsorvezető: 

Gemeiner Lajos
17.10 Vörösmarty 

Kocka Vendég: 
Gombaszögi Attila

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Germán Márton

18:10 Tanulószoba 
oktatási magazin

20:10 Minden-mentes 
Vendég: Antal Vali

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

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Germán Márton

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. 
Hírszerkesztő: 
Germán Márton

08:10 Sporthírek
08:35 Beszélgetés meghívott 

vendégekkel
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető: 

Kiss György
10.10 Lánglovagok 

katasztrófavédelmi 
műsor

11.10 Kedvencek percei 
Vendég: dr. Paál Csaba

12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Környezetbarát Vendég: 

Mihály Gyula
14.10 Autóvásár Vendég: 

Wilcsek Róbert
15:00 Napi hírösszefoglaló 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

15:10 Motorsport Vendég: 
Debreczeni Dávid

16:10 Uzsonna Vendég: 
Szabó László

17.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Bóna Éva

18:10 E-Zóna
20:10 Beszéljünk róla!
21:10 Koktél – színes 

beszélgetések Sasvári 
Csillával, Mits Mártonnal 
és Gemeiner Lajossal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Bóna Éva

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. 
Hírszerkesztő: 
Ficsóri Erika

08:10 Sporthírek
08:35 Állati dolgok Vendég: 

dr. Lorászkó Gábor
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető: 

Kiss György
10.10 „107” magazin Vendég: 

Sipos Mónika
11.10 Fogyasztóvédelmi műsor
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Városgondnokság órája
14.10 Hangvilla
15:00 Napi hírösszefoglaló 

Szerkesztő: Bóna Éva
15:10 Orvos válaszol
16:10 Beszélgetés 

Székesfehérvár 
polgármesterével 
Vendég: Dr. Cser-
Palkovics András

17.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Szőllősi Attila

18.10 Utazási magazin
19:10 Lapszemle
20:10 Tabuk nélkül Vendég: 

Lengyel Zsófia
21:10 Koktél – színes 

beszélgetések Sasvári 
Csillával, Mits Mártonnal 
és Gemeiner Lajossal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Szőllősi Attila

Hetvenéves az Alba Regia Táncegyüttes

Jövőre a jubileum jegyében az egész évadot felölelő programsorozattal szeretné méltó módon emlékezetessé tenni és megünnepelni a hetven év 
sikertörténetét az Alba Regia Táncegyüttes

GáSPáR PéteR

Jövőre ünnepli megalakulásának hetvenedik 
évfordulóját az Alba Regia Táncegyüttes. Az 
elmúlt hét évtizedben számos országos és 
nemzetközi sikert értek el.

Székesfehérvár polgármestere 
elmondta, hogy hetven év alatt 
több ezren voltak és vannak azok, 
akik kapcsolódtak, kapcsolódnak 
a mozgalomhoz: „Fontos, hogy ez a 
kulturális mozgalom a jövő évben szé-
lesebb körben is megmutathassa magát 
nagyszabású jubileumi programokon 
keresztül. Kézzelfogható eredménye-
ket is remélünk, például azt, hogy a 
város tulajdonába kerül a Táncház, 
ami jelentős felújításra szorul. A város 
szándéka, hogy átvegye a Táncházat, 
felújítsa és működtesse, ezzel is segítve 
a néptáncmozgalom érvényesülését.” 
Juhász Zsófia, az egyesület elnöke 
elmondta, hogy a jubileumi évre 
gazdag programsorozattal készül-
nek, hogy mindent meg tudjon 
mutatni magából az Alba Regia 
Táncegyüttes.
Már az év első félévben számos 
programmal készülnek: február 
2-án a Vigasságcsinálók báljával in-
dul a jubileumi év, ahol fellép Gájer 
Bálint, a Székesfehérvári Balettszín-
ház, a Dimenzió Zenekar a házigaz-
da Alba Regia Táncegyüttes mellett.
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Február 9-én a Néptáncosok IV. 
Fehérvári Találkozójára kerül sor, 
ahová az egész Kárpát-medencéből 
érkeznek táncosok. Március 23-án 
a VII. Mezőföld Virágai Szólótánc-
versenyt, március 30-án pedig a 

Családban marad című programot 
rendezik meg, ahová albás „táncos 
famíliákat” hívtak. Április 6-án 
lesz a Generációk találkozója, ahol 
szeretnének minél több egykori 
táncost vendégül látni egy kis nosz-

talgiázásra, főzésre. Április 28-án a 
tánc világnapját ünneplik a Vörös-
marty Színházban, május 25-26-án 
pedig a Húzd keresztül! fesztiválra 
kerül sor gyermek és ifjúsági nép-
táncegyüttesek részvételével.
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Adventi jótékonysági estély 

Messze száll a hálaének

Vakler lajos 

Tizenharmadik alkalommal rendezték meg 
az Adventi jótékonysági estet a Szent István 
Hitoktatási és Művelődési Házban. Az est bevé-
tele a lévai Czeglédi Péter Református Gimnázi-
um és a beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi és 
Zarándokház megsegítését szolgálta.

Ez évben is a Szent István Hitok-
tatási és Művelődési Ház adott 
otthont a hagyományos jótékonysá-
gi estnek, mely évről évre azt a célt 
szolgálja, hogy olyan közösségeket, 
oktatási intézményeket, egyházi és 
civilszervezeteket támogassanak 
itthon és a határon túl, melyek 
tevékenységükkel sokat tesznek 
a magyar identitás megőrzéséért. 
Spányi Antal megyés püspök, az 
est házigazdája köszönetet mon-
dott a szervezőknek munkájukért: 
„Évek óta hagyománnyá vált, hogy 
advent idején jótékonysági koncertet 
szervezünk, mely igazi ökumenikus 
összefogás eredményeként jön létre. 
Sohasem csak magunkra gondolunk, 
mindig igyekszünk messzire tekinteni, 
a határon túli magyarokat is támogatni 
és segíteni. Így történik ez ma este is: 
adventi öröm, igazi jóleső emberi érzés 
tölti el az ember szívét!”
Az est fővédnökeként Steinbach 
József református püspök üdvözöl-
te a szándékot s annak megvalósí-
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Lét és élet Zsidó napok Fehérváron

A kiállítás a lét alapvető kérdéseit boncolgatja

A Városháza Dísztermében ünnepélyes keretek között nyílt meg múlt csütörtökön az első 
Székesfehérvári Zsidó Napok rendezvénysorozata, hanuka ünnepének négynapos kulturális 
és kulináris fesztiválja. A találkozón vasárnap estig koncertek, előadások, gasztronómiai talál-
kozók várták a látogatókat.                                                                                                                          V. L.

GáSPáR PéteR

December 7-től január 5-ig látható a 
Kertalja utcai Origo Szolgáltató Központban 
Fazakas-Koszta Tibor és Marosvári Kata 
festőművészek közös tárlata Kézen-lét címmel. 
Fazakas-Koszta Tibor műveit, akinek alkotásai 
számos külföldi gyűjteményben megtalálhatók, 
első alkalommal láthatjuk Fehérváron.

A kiállításról szólva Fazakas-Koszta 
Tibor elmondta: a Kézen-lét cím a 
közös tárlatra – kéz a kézben – utal, 
a lét pedig arra, hogy alapvetően a 
létkérdéseket feszegeti a művészet. 
„Én is erre törekszem, hiszen a lét 
magasabbrendű az életnél, a létezés 
magasabb fokát jelenti.” – mondta el 
Fazakas-Koszta Tibor, aki arról is 
szólt, hogy a jó művészet – legyen 
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az zene vagy képzőművészet –  ké-
pes arra, hogy egy időre kivegye az 
embert az idő és a tér rabságából.
Fazakas Koszta Tibor 1966-ban 
az erdélyi Korondon született. 
1982-től vesz részt hazai és külföldi 
kiállításokon. Az utóbbi években 
egyéni kiállítása nyílt a budapesti 
Ybl-palotában, a debreceni Hal Köz 
Galériában és a gödöllői Levendula 
Galériában is. Alkotásai megta-
lálhatók számos németországi, 
izraeli, holland, angol, svájci, svéd, 
spanyol, japán és kanadai gyűjte-
ményben is.
Marosvári Kata 2010-ben végzett 
a Kaposvári Egyetem rajz-vizuális 
kommunikáció szakán, 2013-ban 
a Szegedi Tudományegyetemen 
mesterdiplomát szerzett.

tását, amivel a művészet képviselői 
segítenek a nehézségekkel küzdő 
közösségeknek: „Hálámat kell kife-
jezni a szervezőknek, hogy évről évre 
megrendezik ezt a jótékonysági estet, 
és köszönöm a művészeknek, hogy 
megtisztelik szükséget szenvedő honfi-
társaikat segítségükkel. Magam tízéves 
püspökségem alatt már sokadszor 

vagyok itt, és azt tapasztalom, hogy 
mindig nagy összefogással, áldottan 
történik ez a gyűjtés, amely kifejezi 
a határon túli testvéreinkkel való 
összetartozást. Egy közösség vagyunk, 
a közös múltunk, a reménységgel teli 
jövőnk, a hitünk összeköt bennünket!”
Nyisztor Ilona és társai varázsla-
tos műsorral járultak hozzá az est 

felejthetetlenné tételéhez. Salamon 
Soma Enyedi Ágival idén is elkísért 
bennünket az ősi magyar népzenei 
kultúra valóságos tisztaságába. 
A „régizene” ifjú művelői, Raffay 
Boróka és Szlama László ezúttal 
is bizonyították elhivatottságukat, 
varázslatos világba kalauzolva a 
műfaj szerelmeseit.
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Karácsonyváró koncertek és vadgasztronómia
Programok december 14-től december 23-ig

Rába HeNRietta

A Barátság mozi műsora

Karácsonyi szimfonikus 
koncert

December 21. 19.30, Szent Imre- 
templom
Az adventi várakozás utolsó napjain 
igazi karácsonyi muzsika csendül fel 
a Szent Imre-templomban. Az Alba 
Regia Szimfonikus Zenekar Arcan-
gelo Corelli olasz barokk zeneszerző, 
hegedűművész Karácsonyi concerto 
grossóját játssza. Ezt követi Händel 
F-dúr orgonaversenye Tóka Ágos-
ton orgonaművész előadásában. A 
koncertet Bach Magnificat című igazi 
barokk stílusban írt kantátája zárja 
neves szólisták (Varga Viktória – 
szoprán, Bakos Kornélia – alt, Balczó 
Péter – tenor, Gradsach Zoltán – 
basszus) és a város kórusainak (Alba 
Regia Vegyeskar, Primavera Kórus, 
Vox Mirabilis Kamarakórus) közremű-
ködésével. Az est dirigense Dubóczky 
Gergely. A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

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

Horoszkóp
december 13. – december 19.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Eldöntötte, hogy lassítani fog. Úgy gondolja, eleget 
tepert mostanában, sőt egész évben, ideje most 
már lazítania, ezért egyre több programot szervez 
magának. Többet találkozik a barátaival, többet ran-
devúzik vagy több időt tölt párjával. Így a hangulata 
sokkal nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb lesz. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

A napokban váratlan fordulatok, nehézségek érhetik, 
de Ön tökéletesen ura lesz minden helyzetnek. Ismét 
tanúbizonyságot tesz talpraesettségéről és éles elmé-
jéről. Most háttérbe szorítja érzelmi életét, vele együtt 
a magánéletét és a barátait is, és inkább feladataira 
koncentrál, ami bőven akad. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Egyeseknek kétségeik lehetnek a kedvesükkel kapcsolatban, és 
talán ez vezethet ahhoz, hogy engednek a csábításnak és esetleg 
beleugranak egy szerelmi háromszögbe. Mások csak arra 
várnak, hogy történjen valami, aminek segítségével eldönthetik, 
hogy a párjuk mellett maradjanak vagy inkább menjenek.

Bika 4. 21. – 5. 20.

A héten szörnyen érzékeny lesz. Túlságosan könnyen 
bántódik és sértődik meg. Még a barátairól, szeretteiről 
is képes azt feltételezni, hogy rosszat akarnak Önnek, 
emiatt egész héten viharosan alakulhatnak a kapcsolatai.

Rák 6. 22. – 7. 22.

A munkahelyén felettesei megróhatják azért, hogy las-
sú, túl sokat álmodozik, vagy mert túl sokat beszélget 
és keveset dolgozik. Valóban egy kissé szétszórt, ezért 
igyekezzen jobban odafigyelni a teendőire!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A napokban nehezére esik megülnie a fenekén. Folyton 
menne, csinálna valamit, programokra járna. Természete-
sen főként a párjával vagy barátaival szeretne kimozdulni és 
munka mellett is izgalmas életet élni. Tegye azt, csak mellet-
te figyeljen oda az egészségére, mert könnyen megfázhat!

KREATÍV BOLT 
Cserepes köz 2., 

Horog házra néző oldalán

Kreatív alapanyagok,
Iskola- és Irodaszerek,

Festőkellékek,
Könyvek, Ajándékok,
Ajándékutalványok.

SZERETETTEL ÉS KEDVEZŐ 
ÁRAKKAL VÁRJUK KEDVES 

VÁSÁRLÓINKAT!

H-P: 9.00-17.30-ig
Szo: 9.00-12.00-ig

Székesfehérvár, 
Árpád Fürdő 

(Konferenciaterem)

Kossuth u. 12.
2018. 12. 16. (vasárnap) 

11-17.30-ig

Lúcia látomásai
December 17. 20 óra
Feliratos olasz vígjáték

Sóhajok
December 18. 17.30, december 21. 19 óra
Olasz-amerikai horror, fantasy, misztikus 
film, thriller

A tanú
December 17. 18 óra
Magyar szatirikus film

Bohém rapszódia
December 14. 18 óra, december 15. 20 óra, 
december 16. 17 óra és 19.30, december 
18. 20 óra,
december 22. 20 óra
Amerikai-angol zenés életrajzi dráma

Ruben Brandt, a gyűjtő
December 14. 20.15, december 21. 17 óra
Magyar animációs akció-thriller

Bogyó és Babóca 3. – Játszótársak
December 15. 10 óra
Magyar családi animációs film

A diótörő és a négy birodalom
December 15. 16 óra
Magyarul beszélő amerikai családi ka-
landfilm, fantasy

Egy nap
December 15. 18 óra
Magyar játékfilm

Gyújtogatók
December 19. 18 óra
Dél-koreai misztikus film, dráma

Silvio és a többiek
December 20. 18.30 
Feliratos olasz-francia életrajzi film

Végállomás: esküvő
December 20. 20 óra, december 22. 18 óra
Amerikai romantikus komédia

A grincs
December 22. 16 óra
Amerikai családi animációs film, komédia

December 14.
Mesekuckó
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Széna téri Tagkönyvtára
Csóka Judit a közelgő karácsony-
ról mesél és énekel a gyerekek-
nek.

Novák Edith képző- és iparművész 
Mind-Egy című kiállítása
18 óra Öreghegyi Közösségi Ház
A tárlatot Soproni Kiss Sándor festő- 

művész nyitja meg, közreműködik 
Karacs Ildikó hangterapeuta. 

December 15.
Terítéken a magyar vadgasztronómia 
11 óra, Szent István Király Múzeum 
Országzászló téri épülete
Vári Dávid, Magyarország legvadabb 
séfjének kóstolóval egybekötött 
vadgasztronómiai bemutatója – a 
Vadászok és vadászatok Fejér megyé-
ben kiállítás programja. A bemutató 
ideje alatt tárlatvezetéseket tart 
Bányai Balázs, a kiállítás kurátora. 

5. Zsákbacserép
14 óra, Pelikán Galéria
Festők, grafikusok, szobrászok 
és textiltervezők díszítenek, 
festenek előre elkészített kerámi-
ákat, amiket vidám árverés során 
lehet megszerezni. A tárgyak 
megtekinthetők december 15-én 
14 órától. A licit 15 órakor kez-
dődik.

Rákász Gergely Tél című koncertje
19 óra, Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Ház
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Szakmai konfliktusa adódhat a feletteseivel. A 
helyzet az, hogy Önnek lesz igaza, de ezt nem 
akarják beismerni. Igyekezzen nyugodt maradni, 
és diplomatikusan védje meg igazát és érdekeit.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

A napokban egy kissé maga alatt lehet. Valami nem jött össze, 
amiben nagyon bízott, amire nagyon vágyott, vagy valamilyen 
elutasítást kapott. Ahelyett, hogy kudarcként tekintene a helyzetére 
és látványosan elmerülne az önsajnálatban, inkább gondoljon arra, 
hogy talán így kellett lennie, és valami ennél is jobb dolog vár Önre.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Fel sem tűnik Önnek, milyen nagy hatással van 
az emberekre. Mindenki szeretne a közelébe ke-
rülni, és nemcsak azért, hogy kikérjék a tanácsát, 
hogy segítsen nekik, hanem mert egyszerűen 
élvezik a társaságát, megnyugtatja és feltölti az 
embereket.Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Túl szigorú manapság a környezetével. Talán azért, 
mert mostanában gyakran kellett csalódnia má-
sokban. Csakhogy azokkal szemben is bizalmatlan, 
goromba lehet, akik világéletükben kiálltak Önért és 
számíthatott tájuk. Ha nem figyel oda erre, könnyen 
elveszítheti őket!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Ne feltételezzen mindjárt rosszat a kedveséről, csak mert 
félreérthetően viselkedik. Hajlamos lehet előbb vonni le 
téves következtetéseket, minthogy átgondolná a dolgokat 
vagy egyáltalán megkérdezné, miért olyan, amilyen. Még 
az is kiderülhet, hogy kellemesen fog csalódni benne. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Úgy érzi, túl sokat vállalt, vagy egyszerűen már az is 
sok, ami éppen a feladatai közé tartozik. Fáradtnak, 
motiválatlannak érzi magát. Néha olyan érzése van, 
hogy sosem jut a teendői végére.

Akinek igaza van, az 
gyorsabban fog lőni

December 19. 19 óra, A Szabadművelődés Háza
A budapesti western – zenés irodalmi előadás. 
Szereplők: Kemény Zsófi, Vitáris Iván, Schob-
locher Barbara, Jancsó Gábor, Pénzes Máté, 
Sárkány Bertalan, Czinki Ferenc. 
A „Klasszik Lasszó” nem csak egy koncert. 
Nem is csak felolvasó est. Nem színház, sem 
tánc, sem csak egy performansz. Létrejötte 
egy véletlennek köszönhető: Czinki Ferenc író 
a Blahalouisiana zenekar kiváló zenészeivel 
(Schoblocher Barbara, Jancsó Gábor, Pénzes 
Máté) kiegészülve egy műsorába meghívta 
vendégnek Kemény Zsófi költőt és Vitáris 
Ivánt, akit az Ivan & The Parazolból ismerhet a 
közönség. Később csatlakozott hozzájuk Sár-
kány Bence ütőshangszerekkel a Mary Popkids 
zenekarból. A vendégség hosszúnak bizonyult. 
A ház eredeti urai nem tudták hazaküldeni a 
vendégeket, azok nem akartak továbbállni. 
Ebből jött létre az alkalmi alkotócsoport, 
ami jelen műsorában egy western történetbe 
ágyazva keres válaszokat arra, hogy mi törté-
nik velünk és miért.

Tóvárosi karácsony

December 20-án a Tóvárosi Iskola előtti 
téren délután fél ötkor kezdődik a Tóvárosi 
karácsony. A színpadon fellépnek a tóvárosi 
óvodások és iskolások. A délutánt Zsigmond 
Lala műsora zárja. Az érdeklődőket meleg 
teával és forralt borral várják.

December 16.
A kobold karácsonyi titka
11 óra, Igéző.
Mesejáték a Szabad Színház előadá-
sában.

Vasárnapi kutyaséta
12.30. Herosz Fehérvári Állatotthon

A Székesfehérvári Ifjúsági Fúvós-  
zenekar karácsonyi koncertje
16.30 Ciszterci templom
Vendégek: Musicolore Énekegyüttes 
és a Hermann László Zeneiskola 
Növendékzenekara

Pocsai Kriszta és Oláh Dezső koncertje
17 óra, Városi Képtár–Deák-gyűjte-
mény

December 18.
Bütykölde
16 óra, Aranybulla Könyvtár Alapít-
vány rendezvényterme

Egyedi karácsonyi képeslapok készí-
tése mintás dekorcellux felhasználá-
sával.

Rákász Gergely Tél című koncertje
19 óra, Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Ház

Az Alma Latina együttes karácsonyi 
koncertje
18 óra, Királykút Emlékház

December 20.
Igazi karácsony
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Gyermekrészlege
Családi mesedélután Boldizsár Ildikó 
meséjével, vetítéssel

December 23.
Pettson karácsonya
11 és 16 óra, Igéző
Mesejáték a Szabad Színház előadá-
sában.

Dömök Réka és Polyák Jakab koncertje
17 óra, Városi Képtár–Deák-gyűjtemény

Muck Ferenc, Groupensax, The 
Bluesberry Band 
20 óra, A Szabadművelődés Háza
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Tátrai Réka lett Fehérvár Táncosa

Nézze meg videón a nyertes produkciót! Töltse le telefonjára az ingyenes Layar alkalmazást, 
indítsa el, tegye a kép fölé a telefont, koppintson a képre, és már nézheti is Tátrai Réka táncát!

A zsűri különdíját a Tujner Anikó–Vincze Franciska duó kapta

Az előadók látványos kosztümökkel is készültek

A fináléban mindenki győztes!

Tátrai Réka az első, aki a Fehérvár Táncosa címet viselheti

bácskai gergely, lászló-takács krisztina

Ötven fiatal táncos jelentkezett az első Fehérvár 
Táncosa tehetségkutató versenyre. Múlt 
vasárnap pedig eldőlt, ki a legjobb táncos: a 
Vörösmarty Színházban tartott döntőt Tátrai 
Réka nyerte.

A tehetségkutató elsőként, de 
hagyományteremtő szándékkal 
szeretett volna teret adni a fehérvá-
ri és a Fejér megyei táncosoknak. A 
közös munka tavasszal kezdődött, 
amikor a zsűri tagjai először az el-
küldött videók alapján választották 
ki azt a tizenhat produkciót, akik 
részt vettek a nyár végi felkészítő 
táborban. Ezt követte az elődöntő, 
múlt vasárnap pedig már a legjob-
bak léphettek színpadra: táncolt a 
Destiny, a Free Spirit Angels, a Free 
Spirit Babes, a Free Spirit Infinity, 
Jenei Márton, Kindl Gábor, a Mega- 
dance, Mészáros Marcell, Tátrai 
Réka valamint a Tujner Anikó–
Vincze Franciska duó.
Barátok, barátnők, szülők, nagy-
szülők, oktatók és tanárok együtt 
izgultak a fiatalokért, akik komoly 
koreográfiával, látványos színpadi 
elemekkel készültek. A zsűri végül 
Tátrai Réka szólótáncát ítélte a 
legjobbnak.
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Réka a Vasvári Pál Gimnáziumba 
jár. Tizenhét éves, az óvodában 
kezdett balettozni. Jelenleg a 
Laguna Táncegyesületben ver-
senyszerűen táncol. Mint mondta, 
a Fehérvár Táncosa versenyre 
azért jelentkezett, mert szerette 
volna megmutatni, hogy nemcsak 

párban, hanem egyedül is ki tud 
teljesedni.
A zsűri különdíját a Tujner Anikó–
Vincze Franciska duó, a Fehérvári 
Programszervező Kft. különdíját 
megosztva a Destiny és a Free Spi-
rit Angels, a mentorok különdíját 
pedig Kindl Gábor kapta.

A döntőn Cser-Palkovics András pol-
gármester is gratulált a fiataloknak: 
„A Versünnep és a Fehérvár Hangja után 
jó pillanatban indult el a Fehérvár Tán-
cosa tehetségkutató. Nemcsak azért, mert 
idén megalapította a város a balettszín-
házat vagy mert jövőre hetvenéves lesz 
az Alba Regia Táncegyüttes, hanem azért 
is, mert nagyon szép múltja és jövője is 
van a táncnak Székesfehérváron. Ez a 
fiataloknak köszönhető, akik a különbőző 
fehérvári műhelyekben tanulnak.” 
A polgármester köszönetet mon-
dott azoknak az oktatóknak, tánc-
tanároknak is, akik a fiatalokkal 
foglalkoznak: „A ma este győztesei 
ők, hiszen megtelt a Vörösmarty Szín-
ház tanítványaik miatt!”
A Fehérvár Táncosa zsűrijének 
tagjai Bodor Johanna, a Budapesti 
Operettszínház balettigazgatója, 
Egerházi Attila, a Székesfehérvári 
Balettszínház igazgatója és Tihanyi 
Ákos koreográfus voltak.

A díjakat a Fehérvár Travel, 
Székesfehérvár önkormányzata, 
a Cutler, a Red Rock falmászó-
terem, a Szent István Király 
Múzeum, a Csodák Palotája, a 
Sobri Jóska Élménypark, a gö-
döllői kastély és az Árpád fürdő 
ajánlotta fel.
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A Diótörő meséje

Hoffmann meséjéből készült 
Csajkovszkij balettje, melyben egy 
diótörő kel életre és kíséri el a törté-
net főhősét, Marikát kalandos útján. 
Egy átlagos, szürke panellakásban él 
a Stahlbaum család, ide érkezik meg 
karácsony este a minden tekintetben 
színes egyéniség, Drosselmeyer nagy-
bácsi, aki humorával, szeretetével, 
„bűverejével” életet hoz a családba. 
Amikor nyugovóra térnek, megtörtén-
nek a meséből ismert csodák: életre 
kel a Diótörő, megjelennek és ugyan-
csak életre kelnek a különböző babák, 
mesefigurák, és lezajlik az a harc is, 
melynek végén Marika, a főhős egy 
mesevilágban találja magát Diótörő 
herceg oldalán. A pár a hópelyhek 
táncát követve jut el a kristálypalo-
tába, ahol káprázatos ünnepséggel, 
látványos spanyol, kínai, keleti és 
orosz táncokkal fogadják őket, és 
eltáncolják a darab talán legismertebb 
részét, a Rózsakeringőt is.

Karácsonyi klasszikus új köntösben

Egerházi Attila olvasatában a Diótörő a mindennapok monotonitását állítja szembe az ünnepek varázsával

GáSPáR PéteR

December 14-én, pénteken 19 órakor lesz a 
Székesfehérvári Balettszínház első nagybalettjé-
nek bemutatója: a Diótörő című családi balettet 
Egerházi Attila rendezésében és koreográfiá-
jával láthatja először a közönség a Vörösmarty 
Színházban. A fehérvári előadás új hangszínt, 
új megközelítést talált a klasszikus balett 
előadásában.

„Kultúrtörténeti eseményhez közeledik 
a város.” – fogalmazott Cser-Palko-
vics András polgármester, és az új 
társulat sikeres első bemutatkozá-
sát követően a város közösségének 
várakozását fogalmazta meg az 
adventi időszak egész estés bemu-
tatója előtt. Köszönetet mondott 
a művészeknek, a színháznak, a 
műszaki munkatársaknak – akik-
nek köszönhető, hogy otthonra 
lelt a balett Székesfehérváron. A 
polgármester hozzátette, hogy a 
balettelőadások sikere, a hatalmas 
érdeklődés és igény is indokolja 
újabb előadóterem, kulturális köz-
pont létrehozását a városban, amit 
nemcsak megépíteni szeretnének, de 
tartalmas előadásokkal megtölteni is.
„A színház arról szól, hogy kiragad 
bennünket a hétköznapok szürkeségéből, 
és elrepít egy olyan álomvilágba, ahol 
talán gyerekkorunkban jártunk utoljára. 
A Diótörő története az én olvasatomban 
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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. meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Értékesítésre:

• Székesfehérvár, Sarló u. 16. 8/49. szám 
alatti , 53 m2 alapterületű, részben felújított , 
2 szobás, távhővel ellátott lakás. 
Irányár: 18,75 M Ft;

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok 
energia tanúsítását (már 10.000,- Ft+áfa 
összegtől)!

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; 
 uzemeltetes@szepho.hu

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

MŰSZERÉSZ
munkakörbe, akinek fontos a jó, családbarát, emberközpontú 
munkahelyi légkör, a biztos fizetés és a számos béren kívüli 

juttatás.

Főbb feladatok:
• hőközpontok és szabályzó berendezések műszerész karban-

tartása, üzemeltetése, javítása; 
• mérés és szabályzástechnikai, esetleges helyszíni feladatok, 

kivitelezések elvégzése.

Amit kérünk:
• középfokú elektronikusi, villamosipari vagy vezérléstechni-

kai végzettség;
• alapos számítógépes ismeret (Word, Excel).

Előny lehet:
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, villanyszerelői 

ismeretek;
• B kategóriás jogosítvány;
• PLC-k és programozásuk ismerete.

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk 
a humanpolitika@szepho.hu e-mail címre!

nem nagypolgári, hanem kispolgári 
családi körben játszódik, és a minden-
napok gyakorta monoton és olykor a 
szeretetről megfeledkező világát szeretet-
tel átszőtt humorral fűszerezve állítja 
szembe az ünnepnap színekben gazdag 
varázsvilágával. Ez a szándék éppúgy 
megmutatkozik a balett színpadképeinek 
és jeleneteinek kontrasztjaiban, mint a 
koreográfiában.” – mondta a produk-
cióról Egerházi Attila rendező- 
koreográfus.
Andrea T. Haamer jelmezeit Szelei 
Mónika újította fel, és ő készítette a 
produkcióhoz szükséges új jelmeze-

ket is. A díszleteket Árvai György, 
a fényeket Egerházi Attila tervezte. 
A darabhoz Falvay Miklós média- 
művész komputergrafikával teremti 
meg a fantáziavilágot: a virtuális 
díszletek közül kiemelkedik az 
északi fényre emlékeztető fényjáték 
és a történet egyik fő helyszíne, 
a kristálypalota, mely többször is 
átalakul a mese során.
A teljes társulatot kettős szerep- 
osztásban felvonultató táncszínházi 
művel minden korosztályt igyekez-
nek megszólítani. A társulat célja, 
hogy a város és a megye színházat és 

táncot szerető közönségének saját 
Diótörő előadása legyen, amit min-
den évadban műsorra tűznek majd a 
karácsonyi időszakban. A következő 
évadban is csodás darabra készül 
a színház: a Rómeó és Júliát fogják 
táncolni Prokofjev zenéjére.
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Lesz, aki gyógyszert ad?

Több gyógyszerészre lenne szükség!

PaPP bRiGitta
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Nyakunkon a köhögős-tüsszögős-influenzás sze-
zon, vagyis meglehetősen aktuális a kérdés: hogy 
állnak a gyógyszertárak a munkaerőhiánnyal?

Hivatalos álláspont szerint 150-200 
ezren hiányoznak a munkaerőpiac- 
ról, de vannak szakemberek, akik 
ennél jelentősebb problémáról 
beszélnek. Egy azonban biztos: az 
„emberhiány” egyetlen területet 
sem kímél, így a gyógyszertárakat 
sem. De mekkora a baj? Lesz-e, aki 
gyógyszert ad nekünk, és megéri-e 
most egy fiatal pályakezdőnek 
gyógyszerésznek menni?
A Hálózatban Működő Gyógy-
szertárak Szövetsége 2018 nyarán 
készíttetett felmérést, ahol többek 
között a mindennapi üzemeltetés 
nehézségeire is kíváncsiak voltak. 
Talán nem meglepő, hogy – első-
sorban a vidéki gyógyszerészek 
– első helyen a munkaerőhiányt 
említették, ötvenkét százalékuknál 
már okozott valamilyen problémát 
a munkatárs hiánya.
Ráadásul – akárcsak az orvosok-
nál, a gyógyszerészeknél is – kevés 
a fiatal. A jelenleg a szakmában 
dolgozók hatvankét százaléka 
negyvenhat évesnél idősebb, és 
itt is hiányzik a középgeneráció, 
vagyis a harminchat és negyvenöt 

Emeléstechnikai cég keres
Körkötél készítő pozícióba munkatársat.

Feladatok
• végtelenített poliészter és/vagy 

drótkötél gyártása
• alapanyag előkészítés, szabás
• munkaterület tisztántartása

Elvárások
• két műszakos munkarend vállalása
• közepesen nehéz fizikai munkára 

való alkalmasság
• pontos, precíz munkavégzés

Előny
• targoncavezetői engedély

Amit kínálunk
• hosszú távú, megbízható 

munkahely
• kulturált munkakörnyezet
• teljes munkaidő

Munkavégzés helye
• Székesfehérvár

Jelentkezés: 
• Jelentkezés önéletrajzzal: 

jelentkezes@cmco-hungary.com
• Mobil: 06-70/317-9946

Emeléstechnikai cég keres 
Varró/Varrónői pozícióba munkatársat.

Feladatok
• ipari varrógépeken nehézáru 

varrása
• munkaterület tisztántartása

Elvárások
•	két	műszakos	munkarend	vállalása
•	ipari	varrógép	kezelői	tapasztalat
• pontos, precíz munkavégzés

Előny
• kárpitos végzettség vagy ezen a 

területen szerzett tapasztalat

Amit kínálunk
• hosszú távú, megbízható 

munkahely
• kulturált munkakörnyezet
•	teljes	munkaidő

Munkavégzés helye
• Székesfehérvár

Jelentkezés: 
• Jelentkezés önéletrajzzal: 

jelentkezes@cmco-hungary.com
• Mobil: 06-70/317-9946
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14DEKRA Akademie Kft. – Minőséget képezünk

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

2019. év elején induló képzéseink:
• Nyomástartóedény-gépész (E-000683/2014/A015)

• Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló (E-000683/2014/A032)

• Kazángépész (12 t/h felett) (E-000683/2014/A012)

• Hegesztő (eljárások szerint) (E-000683/2014/A033-A036)

• Targoncavezető (E-000683/2014/A001)

• Emelőgépkezelő (kivéve targonca) (E-000683/2014/A002)

• Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő (E-000683/2014/A009)

OKJ-s tanfolyamok, valamint
• 5 évenkénti kazános és villamosipari továbbképzések
• Tűzvédelmi szakvizsgák
• Munkavédelmi képviselő képzés

Tizenöt százalékkal nőttek az éves átlagbérek
GáSPáR PéteR

A legfontosabb társadalmi partnerek és vállalkozók 
jelenlétében mutatták be szerdán a Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara megyei gazdasági ér-
téktárát, a Gazdasági Körkép 2018 című kiadványt. 
A Gazdasági Évzáró Fórumon átadták az Etikus 
Vállalat díjat és az Etikus Vállalkozó díjat is. 

„A jól működő, munkahelyet biztosító, adóbe-
vételt és nyereséget termelő, hasznos terméket 
és szolgáltatást előállító gazdasági vállalkozás 
érték, létrehozóját ugyanaz a szándék vezérli, 
mint a kutatót, művészt vagy kétkezi munkást: 
hasznosnak lenni, maradandót alkotni, tisztes-
séggel és becsülettel értéket előállítani, mások 
által is elismert vagyont szerezni.” – emelte ki 
köszöntőjében Radetzky Jenő, az FMKIK 
elnöke a Gazdasági Évzáró Fórumon.

közötti patikusok. Ők azonban 
nem külföldön dolgoznak, hanem 
zömmel a hazai gyógyszeripar-
ban, amely a kilencvenes évektől 
rohamléptekkel fejlődött, és ahol a 
fizetések sokkal magasabbak, mint 
a gyógyszertárakban.

Az utánpótlásképzéssel kapcso-
latban ugyanakkor a szakemberek 
– ha nem is kongatják a harangot – 
de mindenképpen jeleznek. A felvi.
hu felsőoktatási szakportál 2011-től 
vizsgált felvételi statisztikái szerint 
bár jelentősen nem csökkent, de 

erősen ingadozott a gyógyszerész 
szakra felvett hallgatók létszáma: 
míg a 2011-es 376-hoz képest 
valamivel magasabb a 2018-as 409 
fő, addig a 2012-es 452 fő mögött 
bőven elmarad az idei elsőévesek 
száma.

A köszöntőt követően Menyhárt Róbert, a 
NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósá-
gának igazgatója elemezte Fejér megye és 
az ötszáz legnagyobb cég 2017-es gazdasági 
teljesítményét. Kiemelte, hogy a naptári 
évvel azonosan működők 2017. évi társasá-
giadó-bevallási adatait tekintve Fejér megye 
társas vállalkozásainak gazdasági mutatói 
jellemzően pozitívan alakultak. Az éves 
átlagbérek 2016-ról 2017-re – egy év alatt 
– 14,8 %-al nőttek, az ötszáz legnagyobb 
cégnél 12,7 %-os volt a növekedés.
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra Etikus Vállalat díjat adományozott az 
Alba Zöchling Kft., a Fehérvár Travel Kft. és 
a Garzon Bútor Zrt. részére. Etikus Vállal-
kozó díjat adott át Golenyák János egyéni 
vállalkozó, a Golenyák Fa-Barkács Áruház 
üzletvezetője, tulajdonosa számára.



A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség részt vesz az InnoSchool 
INTERREG Duna Programban megvalósuló nemzetközi projektben. Ennek célja a 
közép-európai országokban, köztünk hazánkban is a vállalkozói szellem erősítése és a 
vállalkozóvá válás segítése a középfokú iskolai tanulmányaikat végző fiatalok körében.  
A partnerség célja, hogy a fiatalok számára olyan készségek elsajátítását tegye lehetővé, 
amelyekkel képesek lesznek majd későbbi vállalkozási tevékenységükkel megoldást 
nyújtani a környezeti, társadalmi és gazdasági kihívásokra.
Az InnoSchool projekt a vállalkozói készségek fejlesztésével a serdülő korban lévő 
fiatalokat célozza meg. A program során olyan új megközelítésű tanulási rendszer kerül 
kifejlesztésre, amely egyrészt a játszva tanulás módszerén keresztül segíti a fiatalokat 
gazdasági és vállalkozói ismeretek elsajátításában. A rendszer figyelembe veszi azokat 
az igényeket, melyeket a fiatalok támaszthatnak egy ilyen új eszközzel szemben, mint 
például a közösségi média élmény és az egymás közötti interakció. Vagyis a célunk egy 
olyan eszköz létrehozása, amely nem csak oktat, de népszerűvé és vonzóvá is válik a 
fiatalok számára.
A vállalkozást támogató eszköz oktatási és szakpolitikai intézmények, civil szerveztek 
és a vállalkozói szféra képviselővel közösen kerül kifejlesztésre. A kifejlesztett eszközt 
valós iskolai környezetben fogjuk tesztelni, melyhez várjuk olyan iskolák jelentkezését, 
akik nyitottak az új pedagógiai módszerek iránt és elkötelezettek a fiatalok vállalkozóvá 
nevelése mellett. A tesztelésben résztvevő iskolák számára lehetőséget biztosítunk 
a szakmai előkészületi munkában való részvételre, külföldi tapasztalatcserére és 
vállaljuk a pedagógusok oktatását az eszköz használatára. Végül az együttműködés 
eredményeként kísérletet teszünk arra, hogy ezt az új pedagógiai módszert és a hozzá 
kapcsolódó ismereteket a hazai tantervbe is beépítsük. 
A projekt megvalósításában, társult stratégiai partnerként a Székesfehérvári 
Szakképzési Centrum is részt vesz.

További információk:
www.kdriu.hu

http://www.interreg-danube.eu/innoschool

Vállalkozói készségek fejlesztése 
a középiskolások körében

Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.

Tel.:22/514-111, Fax:22/514-112,
www.kdriu.hu

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).

2018. DECEMBER 1-JÉTŐL
RENDKÍVÜLI BÉREMELÉSSEL
várjuk jelentkezésed a 
székesfehérvári üzemünkbe!

•  GÉPKEZELŐ (220 000–245 000 Ft bruttó alapbér)

•   ELEKTROMOS ÉS MECHANIKUS 
KARBANTARTÓ (280 000–300 000 Ft bruttó alapbér)

AMIT KÍNÁLUNK:
• átlagon felüli műszakpótlék • jelenlétösztönző • negyedéves bónusz 
• cafeteria • bónusz belső dolgozói ajánlás esetén • dolgozói ötletek 
jutalmazása • ingyenes helyi és vidéki buszjáratok • élet- és balesetbiz-
tosítás • ingyenes sportolási lehetőség • stabil munkahely egy multina-
cionális vállalatnál • hosszú távú munkalehetőség határozatlan idejű 
szerződéssel • családias, jó munkahelyi légkör

*  allasfehervar@mdlz.com

Cégünk, a Hankook Tire Magyarország Kft., jelenleg az ország 
egyik legjelentősebb beruházója, az abroncsipar 7. legnagyobb 
globális szereplője. Az immár 885 millió euró összértékű 
beruházásból, az ország közepén épült fel a világ egyik 
legkorszerűbb abroncsgyára, amelynek már a harmadik 
egysége is felépült.

A Dunaújváros határában működő üzemünkbe jelenleg 
az alábbi pozícióba várjuk leendő kollégáink jelentkezését:

Gépkezelő

Amit kínálunk

•  Havi bruttó 270 000 Ft átlagkereset (próbaidő után) + juttatások 
•  INGYENES, jól felszerelt 3*-os apartmanszálló
•  A törvényi előírtnál 10%-kal magasabb műszakpótlék (40% 18 és 6 óra között)
•  Biztos háttér a világ 7. legnagyobb abroncsgyártó vállalatánál
•  Negyedéves jelenléti ösztönző és évvégi bónusz
•  Választható cafeteria + INGYENES étkezés (munkanaponként egyszer)

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el nekünk önéletrajzát 
a munka@hankooktire.com e-mail címre, vagy levélben a 2459 Rácalmás, 
Hankook tér 1. postacímre. Az e-mail tárgyában, illetve a borítékon kérjük tün-
tesse fel a megpályázni kívánt pozíció megnevezését. Aktuális álláshirdetése-
inket nyomon követheti a www.hankooktire.com/hu weboldalon. 
További információ a 25/556-036-os telefonszámon kérhető.

• Automata / félautomata berendezések felügyelete, kezelése
• Belső anyagmozgatás biztosítása
• Vizuális minőségellenőrzési feladatok

Feladatok

• Általános iskolai végzettség
• Megszakítás nélküli munkarend vállalása

Elvárások

• Műszaki szakirányú végzettség
• Termelő cégnél szerzett szakmai tapasztalat
• Három műszakos munkarendben szerzett tapasztalat

Előnyt
jelent

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

SEGÉDMUNKÁS
munkakörbe, aki hosszú távra tervez, akinek fontos a 
jó, családbarát, emberközpontú munkahelyi légkör, a 

biztos fizetés és a számos béren kívüli juttatás.

Főbb feladatok:
• építési munkák során szakemberek munkájának 

segítése;
• segédmunkák végzése (árokásás, falazás, betonozás, 

szivattyúzás, stb.);
• munkavégzés során szükséges anyagok szállítása.

Amit kérünk:
• 8 általános iskolai végzettség;

Előny lehet:
• építőipari tevékenységek és technológiák ismerete;
• építőipari gépek kezelése;
• B kategóriás jogosítvány.

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével 
várjuk a humanpolitika@szepho.hu e-mail címre!
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Kinek milyen szilveszter való?

Utcabál vagy szállodai pihenés? Válassza mindenki a testhezállót!

koVács V. orsolya

Az óév utolsó napján sem érdemes kivetkőznünk 
magunkból: válasszunk a személyiségünknek 
megfelelő szilveszteri szórakozást, hogy jó 
értelemben váljon felejthetetlenné az éjszaka!

Utcabál

Kétségtelenül magával ragadó 
hangulatú, amikor a város főterén 
ezrek számolnak vissza egyszer-
re, mielőtt éjfélt üt az óra, aztán 
lelkendezve borulnak egymás 
nyakába az új esztendőt ünnepelve. 
De aki az év többi időszakában 
sem szereti a hangos koncerteket, 
szabadtéri rendezvényeket, netán a 
tömeget is rosszul bírja, az jobb, ha 
kihagyja az effajta szórakozást. A 
hidegben több kitartás kell a hosz-
szas ácsorgáshoz és az oldalunkba 
fúródó könyökök elviseléséhez. Az 
utcabáli szórakozás azoknak való, 
akik szívesen vetik bele magukat a 
sűrűjébe. Előnye, hogy még kiöltöz-
ni sem kell!

Buli egy szórakozóhelyen 

Ez szintén olyan műfaj, amit nem 
tömegiszonyosoknak találtak ki. 
Mégis kényelmesebb program, 
mint az utcabál: fűtött helyen 
vagyunk, beadhatjuk a kabátunkat 
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a ruhatárba és bármikor el lehet 
menni mosdóba. A pörgés viszont 
ugyanúgy garantált: ha akarjuk, 
reggelig rophatjuk, és bármikor 
megpihenhetünk kedvenc italunk 
(és jó esetben némi harapnivaló) 
társaságában. Persze ha sült malac-

ra vágyunk, azt nem ilyen helyen 
kell keresni! 

Házibuli 

Ha szeretünk egy pohár pezsgő 
mellett beszélgetni a barátainkkal 

úgy, hogy a zene nem feltétlenül 
üvölti túl a szavainkat, rendezhe-
tünk mi magunk is egy kis otthoni 
összejövetelt vagy elfogadhatjuk a 
meghívást valamelyik ismerősünk-
től. Az otthoni szilveszterezés 
azoknak való, akik a karácsonyhoz 
hasonlóan ilyenkor is lelkesen ké-
szítik el megszokott receptjeikből 
a hidegtálakat, süteményeket vagy 
bármilyen szilveszteri különle-
gességet. Illetve azoknak, akik 
szívesen kapcsolják be ilyenkor az 
ünnepi tévéműsorokat, de leg-
alábbis szeretnek maguk dönteni 
arról, milyen zene szóljon. A 
szomszédokat azért ne felejtsük el 
időben értesíteni!

Szállodai kényelem 

Ha minél távolabb szeretnénk ke-
rülni a hétköznapoktól, akkor a leg-
tökéletesebb választás szállodában 
tölteni a szilveszter éjjelt, esetleg 
hozzácsapva még néhány pihentető 
napot. Megszokott környezetünket 
magunk mögött hagyva teljesen 
megfeledkezhetünk a mindennapi 
stresszről és a fárasztó karácsonyi 
készülődésről. Az ünnepi vacsora 
garantált, és jó eséllyel egy ze-
nés-táncos összejövetel is, viszont 
bármikor visszavonulhatunk a 
szobánkba ejtőzni.
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Karácsonyi citromos kuglóf

Kezdők is bátran elkészíthetik!

kuRucz tüNDe

A nagymamám karácsonyra kuglófot is szokott 
sütni, mely még másnap és harmadnap is por-
hanyós. Már 23-án el lehet készíteni, így bőven 
marad idő a karácsonyfa díszítésére, az ajándé-
kok csomagolására és az ünnepi vacsorára.

A mamának a recept leírása-
kor egyetlen egy dolog okozott 
nehézséget: a pontos arányokat 
nem tudta, mert ő mindig „érzés-
re, gondolomformán és amennyit 
felvesz” alapon süt. Nagyjából 
leírta a mennyiségeket, én csak 
néhány apróságot változtattam raj-
ta. Például a cukor mennyiségéből 
levettem  néhány grammot, és a 
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Hozzávalók

• négy tojás
• tizenöt dkg cukor
• egy deci étolaj
• egy deci langyos víz
• húsz dkg liszt
• egy zacskó sütőpor
• egy teáskanál kakaópor
• egy citrom leve
• egy citrom héja
• ötven gramm étcsokoládé
• egy marék kandírozott narancs- 

vagy citromhéj
• egy kis vaj a forma kikenéséhez és a 

csoki olvasztásához

A Fehérvár Televízió műsora december 15-től 21-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 

2018. 12. 15. SZOMBAT

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

07:00 Híradó és Köztér – In 
Memoriam Nádorfi 
Gabriella – ismétlés

08:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:25 Bajnokok városa 
magazin – ismétlés

10:55 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

 Műsorvezető: Vakler 
Lajos. Vendégek: Mátyás 
Mónika és Lajos Katalin

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

 Műsorvezető: Vakler Lajos. 
Vendégek: Nyisztor Éva, 
Szőcs Katalin és Szőcs Tinka

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

– ismétlés
 Műsorvezető: Vakler 

Lajos. Vendégek: Tamás 
Magdolna és Főcze Éva

12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztér – In Memoriam 

Nádorfi Gabriella – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
 Műsorvezető: Vakler 

Lajos. Vendég: Kanczlerné 
Horváth Melinda

14:10 Honvéd7 
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
 Műsorvezető: Vakler Lajos. 

Vendég: Sziebert Gergely
15:15 Agrárinfo – ismétlés
15:45 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
16:35 IX. Fehérvári Versünnep 

elődöntő 1. rész
18:05 Fehérvári beszélgetések 
 Műsorvezető: Vakler Lajos. 

Vendég: Hartyányi Judit
18:35 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 Híradó
19:20 Üzleti negyed – 

gazdasági magazin
19:50 A természetfilmezés 

kulisszatitkai 3. rész
20:20 Vershúron 2017 – Adventi 

Versünnep a Misztrállal
21:35 Királyi Napok 2018 – Folkjam
22:00 Híradó – ismétlés 
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése 

2018. 12. 16. VASárnAp 2018. 12. 17. Hétfő 2018. 12. 18. Kedd 2018. 12. 19. SZerdA 2018. 12. 20. CSüTörTöK 2018. 12. 21. pénTeK

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

10:20 Együtt magazin – hangolódás 
az ünnepekre – ismétlés

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

 Műsorvezető: Vakler 
Lajos. Vendégek: Mátyás 
Mónika és Lajos Katalin

11:45 Agrárinfo – ismétlés 
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
 Műsorvezető: Vakler Lajos. 

Vendégek: Nyisztor Éva, 
Szőcs Katalin és Szőcs Tinka

12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – In Memoriam 

Nádorfi Gabriella – ismétlés
13:40 Suppé – az Alba Regia 

Szimfonikus Zenekar 
Franz von Suppé Requiem 
című művét adja elő 

14:55 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

 Műsorvezető: Vakler 
Lajos. Vendégek: Tamás 
Magdolna és Főcze Éva

15:20 Karácsonyi Táncház 2016
16:15 Elkészült immár a ház 

dicső koronája – ismétlés 
16:30 Stadion Nyitány – ismétlés 
18:05 Fehérvári beszélgetések
 Műsorvezető: Vakler Lajos. 

Vendég: Sáringer Éva
18:30 A Fehérvár Televízió 

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

kosárlabda-mérkőzés 
közvetítése felvételről

21:20 Adventi jótékonysági est 
a Szent István Hitoktatási 
és Művelődési Házban 
2018 – ismétlés 

22:00 A hét hírei – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor A hét hírei ismétlése

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

07:20 Köztér – In Memoriam 
Nádorfi Gabriella – ismétlés

08:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor A 
hét hírei ismétlése

10:20 Köztér – In Memoriam 
Nádorfi Gabriella – ismétlés

11:00 Üzleti negyed – ismétlés
11:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

 Műsorvezető: Vakler Lajos. 
Vendég: Sáringer Éva

16:40 Üzleti negyed – ismétlés
17:10 Köztér – In Memoriam 

Nádorfi Gabriella – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
 Műsorvezető: Kovács Szilvia. 

Vendég: Bajzát Krisztián
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne: 

Híradó, Esti mérleg, Együtt 
magazin – hangolódás 
az ünnepekre és Hírek

20:45 Vidi – Ferencváros 
labdarúgó-mérkőzés 
közvetítése felvételről 

22:25 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

23:05 Képes hírek

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:40 Együtt magazin – hangolódás 
az ünnepekre – ismétlés

11:40 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:00 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

 Műsorvezető: Kovács Szilvia. 
Vendég: Bajzát Krisztián

16:30 Együtt magazin – hangolódás 
az ünnepekre – ismétlés 

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

Vendég: Selmeczi Gábor
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – 

benne: Híradó, Esti mérleg, 
Paletta magazin és Hírek

20:15 Aqvital FC Csákvár – ZTE 
labdarúgó-mérkőzés 
közvetítése felvételről

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
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

 Műsorvezető: Vakler Lajos. 
Vendég: Selmeczi Gábor

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

Vendég: Krepsz Gyöngyi
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – 

benne: Híradó, Esti mérleg, 
Honvéd7 és Hírek

20:15 Fehérvár AV19 – KAC 
jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

22:15 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:55 Képes hírek

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:40 Honvéd7 – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

 Műsorvezető: Kovács Szilvia. 
Vendég: Krepsz Gyöngyi

17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
 Műsorvezető: Vakler Lajos. 

Vendég: Dubóczky Gergely
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – 

benne: Híradó, Esti mérleg, 
Bajnokok városa és Hírek

20:15 Alba Fehérvár – Lukoil 
Levski FIBA Európa-kupa 
kosárlabda-mérkőzés 
közvetítése felvételről

21:45 Elkészült immár a ház dicső 
koronája – kisfilm az ács 
szakma hagyományairól

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 Bajnokok városa 
magazin – ismétlés

11:10 A Fehérvár Televízió 
archívumából

11:40 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

 Műsorvezető: Vakler Lajos. 
Vendég: Dubóczky Gergely

17:00 Bajnokok városa 
magazin – ismétlés 

17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
 Műsorvezető: Kovács Szilvia. 

Vendég: Poórné Tünde
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne: 

Híradó, Visszatekintő 
– Híradó és Paletta, 
Agrárinfo és Hírek

20:35 Orka SE Karácsonyi 
Szinkronúszó Gála 2018

21:35 Királyi Napok 2018 
– Belvárosi forgatag 
összefoglaló

22:00 Híradó – ismétlés
22:25 Visszatekintő - Híradó 

és Paletta  – ismétlés
23:10 Képes hírek 

Kiemelt ajánlatunk: december 19. 20:15 Fehérvár AV19 – KAC jégkorongmérkőzés közvetítése felvételről

végén leöntöttem egy kis étcsoko-
ládéval.
A tojásfehérjéket félig felverjük, 
majd hozzáadjuk a sárgákat és 
tovább verjük. Utána beletesszük 
a cukrot és az étolajat. Az egészet 
alaposan összedolgozzuk. Köz-
ben a lisztet kimérjük, elkeverjük 
benne a sütőport, aztán a masszá-
hoz öntjük. Addig keverjük, amíg 
éppen folyós, sűrű állagot nem 
kapunk. Ekkor belefacsarjuk a cit-
rom levét és belereszeljük a héját. 
Beledolgozzuk, majd a kivajazott 
kuglófformába beleöntjük a massza 
háromnegyedét. A maradék tésztá-
ba teszünk egy kis kakaóport, majd 
kanállal a formába csurgatjuk, 
aztán az ujjunkkal körkörös irány-
ban beledolgozzuk. Ettől lesz szép 
márványos a közepe. A süteményt 
az előmelegített sütőben 180 fokon 
harminc perc alatt aranybarnára 
sütjük.
A kuglófot a rácson kihűtjük. Amíg 
pihen, egy lábasban gőz felett 
csokoládét olvasztunk, teszünk 
bele egy kis vajat, hogy szép fényes 
legyen. Vigyázzunk arra, hogy ne 
melegítsük túl a csokoládét, mert 
akkor elveszíti a fényét! Végül egy 
kanállal végigcsurgatjuk a kuglóf 
oldalán. A tetejét ízlés szerint kan-
dírozott narancs- vagy citromhéjjal 
dekoráljuk.
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A múlt héten a fehérvári advent programjaihoz kapcsolódtak kérdéseink. Először 
arra voltunk kíváncsiak, milyen különlegesség várja minden héten vasárnap a vá-
rosházához látogatókat. Annyit elárultunk, hogy az épület fényfestett homlokzatá-
hoz kapcsolódik a rendhagyó attrakció. A helyes megfejtés: adventi kalendárium.
Betlehem is található a belvárosban, két helyen is. Második megfejtésünkből 
kiderült, hol helyezik el minden évben a város betlehemét: a városháza dísz-  
udvarán.
Végül arra voltunk kíváncsiak, kik segítettek a város polgármesterének az adventi 
fények felkapcsolásában. A helyes válasz a harmadik megfejtésben volt: az adventi 
jótékonysági futás nyertesei.

E heti rejtvényünk december 13-hoz, Luca napjához kapcsolódik. A hagyományok 
szerint ekkor tilos volt sütni, fonni és mosni. Az első megfejtésből kiderül, miért 
nem lehetett ezen a napon különféle használati tárgyakat kölcsönadni.
A hiedelem úgy tartotta, hogy Luca napján boszorkányok járnak, ezért védekezni 
kell ellenük. Az emberek ilyenkor például hamut szórtak a kapuk elé, az ólak 
ajtajára keresztet rajzoltak. A második rejtvény egy szokást rejt: mit csináltak az 
állatok fejével, hogy megóvják őket az átkoktól?
December 13-án kezdték el faragni Luca székét, melyen minden nap csak egy 
műveletet lehetett elvégezni. A harmadik megfejtésből kiderül,  hova kellett kará-
csonykor vinni Luca székét, amire ráállva megpillanthatták a boszorkányokat.
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Kedves Olvasók! Elérkeztünk sorozatunk 
végéhez. A cikkek válogatójaként egy 
kicsit én magam is belekeveredtem 
azokba a székesfehérvári időkbe, ahová 
remélem, Önöket is sikerült elcsábítani, 
s ahol jó érzésekkel teli utazásban volt 
részük. Ebben bízva kívánok Önöknek a 
jövőre nézve boldog békeidőket!

 Asztalos Tamás

Kórházi lázadás, Fedák Sári és az ulánus-honvéd ellentét
Székesfehérvár a boldog békeidők fővárosi sajtójában – december, 2. rész

Fedák Sári (1879-1955) a János vitézben, 1904-ben

A Havranek család sírja

Ifjabb Havranek Antal (1865-1917): Feszület 
1898.

asztalos taMás

Kulturális események, egy kutyaharapás és 
egy flóbert pisztoly valamint az egymásnak eső 
katonák történetét tárták fel a decemberben 
megjelenő fővárosi lapok. 

1913. december 19. (BH) A székes-
fehérvári Szent György-kórházban a 
fertőzőbetegek osztályán tegnap este 
föllázadtak a betegek. Zavaros Aladár 
dr. rendőrkapitány a következőket 
mondotta el az esetről: Tegnap este 
tíz óra után a Szent György-kór-
házban a fertőzőbetegek osztályán 
a betegek nagy része még ébren volt 
és többen közülük cigarettáztak és 
hangosan diskuráltak. Sándor Márton 
dr. kórházi orvos csendre intette a 
betegeket. Az egyik beteg, Nőtt Károly, 
azonban feleselni és kiabálni kezdett, 
majd rárohant az orvosra, ütlegelni 
kezdte és fölszólította társait, hogy ők 
is verjék meg az orvost. A fölhívásra a 
teremben lévő tizenhat beteg kiugrott 
az ágyból és fülsiketítő kiabálás közben 
rá akart rontani Sándor orvosra, aki 
azonban még idejekorán ki tudott 
menekülni a teremből. A szoronga-
tott orvos azonnal összehívatta az 
ápolókat és ezek segítségével próbálta 
megfékezni a zajongó. káromkodó és 
romboló betegeket. Mivel a kórháznak 
ebben az osztályában nagyon sok erős 
férfit ápolnak, az orvosok és az ápolók 
nem bírtak velük, úgy hogy segítségül 
kellett hívni a szomszédos szanatórium 
személyzetét is, de mert így sem tudták 
megfékezni a betegeket, a rendőrségért 
telefonoztak. A rendőrség kivonult és 
megfékezte a lázongó betegeket, akiket 
őrizetbe vettek.
1889. december 21. (BH) Havranek 
Antal fiatal szobrászt, ki a székes-
fehérvári vértanúszobrot mintázta, 
szerencsétlenség érte. Mikor hazajött 
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Fehérvárra rokonait látogatni, egy ve-
szett kutya megmarta. Havranek már 
elutazott Párisba Pasteurhöz.
1910. december 21. (BH) Székes- 
fehérvárott új politikai napilap indult 
meg Szöllőssy Ferenc szerkesztésében 
Fejérmegyei és Székesfehérvári Füg-
getlen újság címmel; Az új lap a városi 
és megyei Függetlenségi és 48-as párt 
hivatalos orgánuma.
1910. december 21. (BH) A székes-
fehérvári Zenekedvelők Egyesülete, 
mint nekünk írják, XXI. filharmóniai 
hangversenyét Erkel Ferenc emléke-
zetének szentelte. Az est műsora a 
Himnusszal kezdődött, amelyet a Pol-
gári Daloskor adott elő. Utána Kuthy 
József dr. nyugalmazott tankerületi 
főigazgató, az egyesület elnöke, tartott 
érdekes méltatást Erkel Ferencről. A 
zenekar eljátszotta a Hunyadi László 
megnyitóját Fricsai Richárd karmester 
vezetésével. Zenekar kísérte Érczkövy 
Károly baritonistát is, aki Gara áriáját 
és a Bánk bán bordalát adta elő, igen 
nagy hatással.
1910. december 22. (BH) Nagy 
Ferenc és Bieder Lajos, az állami fő- 
reáliskola második osztályú tanulói ma 
délután a Széchenyi-utcában játsza-
doztak. Nagy Ferenc egy flóbert-pisz-
tolyt mutogatott társának, a pisztoly 
azonban elsült s a golyó Bieder Lajost 
homlokon találta. A fiú eszméletlenül 
összeesett. Az orvosok szerint sebe ha-
lálos. Nagy Ferenc, a szerencsétlenség 
okozója az ijedtségtől betegen fekszik.
1905. december 24. (PH) Fedák Sári 
pénteken este fejezte be székesfehérvá-
ri vendégszereplését. Három legkivá-
lóbb szerepében, a János vitézben, Bob 
hercegben és Aranyvirágban mutat-
kozott be a városi közönségnek, mely 
elhalmozta őt a szeretet és elismerés 
minden jelével. A jegyeket minden 
előadásra már napokkal előbb kétsze-

res árakon elkapkodták s valóságos 
Fedák-láz uralkodott a városban. A 
színház nézőtere minden este zsúfo-
lásig megtelt díszes közönséggel, mely 
kifogyhatatlan volt a művésznő iránti 
tüntető ovációban.
1881. december 31. (FL) Puszta- 
Iványin, a Szluha Benedek birtokán 
garázdálkodó Lampert Pista hírhedt 
rablót, december 28-dikára virradó 
éjjel a fölfegyverkezett parasztság 
kézrekeríté s bevitte Székesfehérvárra, 
hol a rabló fejére kitűzött 200 forint 
jutalmat meg is kapták a parasztok.
1895. december 31. (PH) Székes- 
fehérvárott karácsony éjjelén egy 
csapat honvéd találkozott egy csapat 
ulánussal. Mindkét csapat be volt 
rúgva, s mert a berúgott ember őszinte 
szokott lenni, hát – összeverekedtek. 
Ütötték, szúrták és vágták egymást, 
míg végre egy honvédőrjárat elhozta 
a kaszárnyából a készenlétet. Ez aztán 
úgy csinált köztük rendet, hogy a veze-
tő hadnagy tüzet vezényelt. Azok, akik 
nem sérültek meg, el akartak futni, 
de valamennyit elfogták, s bekísérték 
a honvédkaszárnyába, ahol már ki is 
hallgatták őket. A kórházban fekvő 
sebesültek közül huszonhatot fognak 
a hadbíróság elé állítani. A sebesültek 
között egy sincs, akinek állapota élet-
veszélyes volna, legtöbben szúrási és 
kardvágási sebet kaptak, lőtt sebe csak 
egynek van. Az őrjárat ugyanis nem a 
harcolókra, hanem a levegőbe lőtt.
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Loïc Negóra és a Vidire az év végén is igazi rangadók várnak, pihenni a jövő héttől lehet!

Micsoda évzárás!
soMos zoltán

A legnagyobb európai és a legnagyobb hazai 
ellenfél is a héten vár(t) a MOL Vidire. A fe-
hérvári bajnokcsapat lapunk megjelenésének 
napján a Chelsea ellen zárja az Európa-liga 
csoportkörét. Vasárnap pedig a magyar 
bajnokságban listavezető, potenciális kihívó 
Ferencvárossal szemben kellene csökkente-
nie nem éppen kicsi, nyolcpontos hátrányát.

Egy ilyen forgatókönyvben 
sok minden benne van, hiszen 
elképzelhető, hogy egy alapve-
tően sikeres nyár és ősz végén 
sorozatban vereségeket szenved 
a Vidi. Ez esetben az EL-ben 
befejezi szereplését, a bajnok-
ságban pedig már-már behozha-
tatlan hátrányba kerül tavaszra. 
De érthetően nem ebben a ver-
zióban gondolkoznak a fehérvá-
riak, akiken azért érezni lehet 
a fáradtságot. Az Újpest úgy 
nyert múlt szombaton 2-0-ra a 
Vidi ellen, hogy a címvédőnek 
gyakorlatilag helyzete sem volt 
a meccsen. Marko Nikolics ve-
zetőedző szerint azonban sem-
miféle fáradtságról nem lehet 
szó az évzáró rangadókon: „Két 
meccsünk van hátra a szezonból, 
erre mindenki minden energiáját 
mozgósítani fogja. Őrült mód-
jára fogunk harcolni, de közben 
persze használni kell a fejünket. 

Sorsok, hősök, érmek

A Videoton Box Club mesterhármasa: Nagy 
Angéla, Kiliti Ferenc vezetőedző és Kiliti Tamás

Nyert helyzetből vereség

Boykins négy triplát dobott Bulgáriában, de 
ez sem volt elég a győzelemhez

néMeth krisztián soMos zoltán

Három fehérvári öklöző állhatott dobogóra 
az országos bajnokságon. A Videoton Box 
Club színeiben Kiliti Tamás és Nagy Angéla, a 
Varkocs György Box Clubból pedig Lénárt Péter 
tért haza éremmel a Gerevich Aladár Nemzeti 
Sportcsarnokból.

Két bunyós, két különleges 
pályafutás. Ami közös bennük, 
hogy a Videoton BC színeiben az 
idei országos bajnokságon érték 
el eddigi legjobb eredményüket a 
felnőtt mezőnyben.
Kiliti Tamás csak másfél éve kez-
dett el versenyezni, de a meste-
rével, egyben fivérével, Ferenccel 
végzett munka gyümölcse beérett: 
felállhatott a dobogóra az ob-n! 
Tamás az 56 kilogrammosok kö-
zött az elődöntőig menetelt, ahol 
parázs csatában a Eb-bronzérmes 
Csóka Nándor állította meg.
A hölgyek 57 kg-os súlycsoport-
jában szereplő Nagy Angéla 
története is különleges, hiszen 
korosztályos debreceni sikerei 
után első felnőtt évét már Fehér-
váron kezdte meg. Eredményesen, 

Botevgrádban kezdte a FIBA-Európa-kupa 
második csoportkörét az Alba Fehérvár. A BC 
Balkan ellen a hajráig vezetett, még a legvégén 
is nyerésre állt, de drámai körülmények között 
végül kikapott a csapat.

Négy vereséget szenvedett zsinór-
ban, vagyis nem a legjobb állapot-
ban utazott Bulgáriába a fehérvári 
kosárcsapat. Lóránt Péter kisebb 
térdműtétje óta komoly centergon-
dokkal és akut ponthiánnyal küzd 
a csapat, ehhez képest örömteli 
volt, hogy ezúttal egy negyed alatt 
huszonötöt szerzett. Igaz, kapott is 
ennyit… Utána viszont Boykins trip-
láival és Freeman pontjaival sikerült 
elhúzni, még a negyedik negyed kö-
zepén is tíz pont fölött volt az előny. 
A támadójáték azonban fokozatosan 
„összement”, a bolgárok pedig a 
végére időzítették gyilkos tripláikat. 
Közte azt, amivel kiegyenlítettek, 
majd a hosszabbításban újabbakat. 
Az Alba ellenben csak büntetőből 
talált be a ráadásban, így végül 88-
82-re elvesztett egy már megnyert-
nek tűnt meccset. 
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Válts életmódot
a Cutler Életmódprogrammal!
Részletek a Cutler Facebook-oldalán.

hiszen a tizenkilenc éves verseny-
ző ezüstéremmel zárta az ob-t.
Lénárt Péter hű volt egyesülete 
nevéhez: a szupernehézsúlyban 
induló varkocsos bokszoló a 
címvédő Berki Károllyal mérkőzött 
a döntőben, és a második menet 
közepén egy fejelés miatt az orvos 
nem engedte tovább küzdeni. Így 
megosztott pontozással ellenfele 
győzött.
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Az energia és az okos játék együtt 
hozhatja meg a sikert!” – mondta 
a szerb szakember, elsősorban 
az angolok elleni meccsre értve 

szavait, de ugyanez érvényes a 
vasárnapi bajnoki rangadóra is. 
A Vidinél ígérik, úgy harcolnak 
a kékek és a zöldek ellen is, 

hogy azzal is igazolják: nem 
véletlenül jutottak az Európa- 
liga főtáblájára és szereztek ott 
is pontokat. – „Amikor az egész-
nek nekivágtunk, senki nem hitte, 
hogy a csoportkör legvégén még 
versenyben leszünk. De méltón 
képviseltük a klubot, a várost, a 
magyar futballt. Tudom a játéko-
saimról, hogy motiválja őket, ha 
esélytelenebbnek gondolja a csapa-
tot a közvélemény. Hiszek benne, 
hogy a bajnoki címet is megvédjük, 
ez lesz a célunk tavasszal, ennek 
megfelelően fogunk futballozni a 
Ferencváros ellen!” 
A Vidi kapusa, Kovácsik Ádám 
idén magyar bajnok és váloga-
tott lett, európai csoportkörben 
védhetett, vagyis remek évet 
zár. Feltették neki a kérdést, 
ennek ellenére előfordulhat-e, 
hogy vasárnap úgy hagyja el 
a pályát az idei utolsó meccs 
után, hogy nem lesz elégedett 
2018-cal?
„Valóban minden okom megvan, 
hogy boldog legyek, és nem is 
gondolom, hogy ez változik. Persze 
előfordulhat, ha nem úgy alakul-
nak az eredmények ezen a héten, 
de én hiszek benne, hogy nem lesz 
okom búslakodni. Nem foglal-
kozunk fáradtsággal, odatesszük 
magunkat itt a végén is!” – ígérte 
Kovácsik Ádám.

Szombaton a bajnokságban a Paks 
ellen remélhetőleg visszatér a  
győzelmi ösvényre a Dzunics-  
csapat, mely közben hatodik légióst 
is igazolt az amerikai Martin Zeno 
személyében.
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