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Megszavazta a közgyűlés az
átmeneti gazdálkodásról szóló
rendeletet, ami a január és február
hónapra vonatkozó finanszírozást
tartalmazza. Ezen belül már most
egymilliárd forintot biztosított a
testület utak, járdák, parkolók felújítására – mondta Cser-Palkovics
András.
Az Aranybulla-emlékmű és környezetének méltó helyreállításáról is
tárgyalt a testület. Döntöttek arról,
hogy több kisebb területet megvesz
az emlékmű környékén a város.
Elfogadták a képviselők a beszámolót az egyórás ingyenes parkolás
tapasztalatairól. Július 1-től a sárga,
azaz a II. várakozási övezetben
NFC-kártya használatával egy
órát díjmentesen parkolhatunk. A
Városgondnokság szerint kedvezőek a tapasztalatok, sokan élnek az
ingyenes parkolás lehetőségével.
A székesfehérvári szennyvíztisztító
telep biogáz-felhasználásának fejlesztése egy több mint 1,2 milliárd
forintos program, melynek jóváhagyásáról is döntés született az
év utolsó közgyűlésén – mondta el

Fotó: Simon Erika

December tizennegyedikén, pénteken ismét
ülést tartott a város közgyűlése, melyen
többek között olyan fontos beruházásokat
vitattak meg, mint a vadmadárkórház építése,
biogáz-hasznosítás a szennyvíztisztító telepen
és az utak, járdák és parkolók felújítása.

Kulbertné Virág Zsuzsanna, a Hosszúsétatéri Óvoda igazgatója az ülésen Pedagógus
Szolgálati Emlékérmet vehetett át

lapunknak Cser-Palkovics András
polgármester. A környezetvédelmet szem előtt tartó fejlesztés
költséghatékony is, hiszen a tervek
szerint a telep villamosenergiafogyasztása megközelítőleg nyolcvannégy százalékkal fog csökkenni,
a széndioxid-kibocsátás évi közel
háromezer tonnával lesz csökkenthető.
Nagyon sokan örülnek annak,
hogy érvényes és eredményes lett
a vadmadárkórház kivitelezésére
a közbeszerzési eljárás – emelte
ki a város polgármestere. Jövő év
elején elindulhat a munka a Sóstó
mellett.
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Okoszebra védi a gyalogosokat
A Horvát István és a Gyümölcs
utca kereszteződésében már
működik a Safecross okoszebrarendszer, ami biztonságosabbá teszi az átkelést
a gyalogosok számára. A
mintegy kétmillió forintért
a Generali a Biztonságért
Alapítvány által telepített
megoldás az útburkolatban
elhelyezett aktív LED-prizmák
segítségével, villogó fénnyel
hívja fel az autósok figyelmét
az éppen áthaladó gyalogosokra.
G. P.

Fotó: Molnár Artúr

Egymilliárd forint utak, járdák és parkolók felújítására
A HETILAP

Megnyílt a harmadik kormányablak

Kép: Preszter Elemér
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A legújabb fehérvári kormányablak a vasútállomás épületének első emeletén várja azokat,
akik szeretnék gyorsan, könnyen elérhető helyen intézni hivatalos ügyeiket
R. H.

Advent kampányhangulatban
A közösséget támadják a kamuoldalak

Látrányi Viktória, Rába Henrietta
Újabb álhírek jelentek meg szombaton a közösségi
médiában, amit névtelenségbe burkolózva, hirdetésként
terjesztenek. Ezek főszereplője Székesfehérvár polgármestere, aki szerint ezek a posztok a fehérvári közösséget
is tönkreteszik. Cser-Palkovics András felszólította a fehérvári ellenzéket, hogy határolódjanak el egyértelműen
az álhírek gyártásától.

Cser-Palkovics András azt mondja, a
közösségépítés számára mindig is fontos
volt, és úgy látja, a fényképes posztokkal nemcsak őt, hanem a város egészét
támadják, a közösséget a választásig
darabjaira lehet szétverni. A polgármester szerint ezt a lakosság nem szeretné.
Mint ahogy arról már beszámoltunk,
nemrégiben a gyermekotthonból érkezett
Mikulással készült fotókat használtak
fel gyalázkodásra, de olyan álhíreket
is terjesztettek, hogy a Palotavárosban
majdnem éhen halt egy idős hölgy, és az
önkormányzat nem segített.
„Kérem és fel is szólítom ellenzéki politikustársaimat, Márton Rolandot, Földi Juditot,
Barlabás Andrást, Balsay Istvánt és Fazakas
Attilát, hogy egyértelműen nyilatkozzanak,
közük van-e ehhez a provokációsorozathoz.
Határolódjanak el ezektől, mert amennyiben
ezt nem teszik meg, az a gyanú igazolódik be,
hogy az ő tudtukkal, beleegyezésükkel vagy
legalábbis háttértámogatásukkal zajlik ez a
gyalázat.” – emelte ki rendkívüli tájékoztatóján Cser-Palkovics András.
A polgármester hozzátette: megteszi a
szükséges jogi lépéseket, és az önkor-

mányzat is megvizsgálja, milyen jogi
lehetőségei vannak a Facebook vagy a
rendőrség irányába.
Ráczné Földi Judit, a DK képviselője
elhatárolódott az említett oldalaktól: „Egyáltalán semmi közöm ehhez az oldalhoz vagy
ezekhez az oldalakhoz. Mert most már azt sem
tudom nyomon követni, hogy milyen oldalak
ezek. Soha nem volt köze sem a Demokratikus Koalíciónak sem személy szerint nekem
ezekhez az oldalakhoz Fehérváron. Én az
előzőnél is kinyilvánítottam a véleményemet
és egyértelműsítettem, hogy mélyen elítélem.”
Márton Roland szomorúnak tartja, hogy
tele van kamuoldalakkal a közösségi
média, nem tudja hogyan lehetne ellene
védekezni: „Természetesen nem én állok
mögötte. Nem érek rá ilyennel foglalkozni. Én
nap mint nap posztolok a Facebookon, mindig
vállalom a véleményemet.”
Megkerestük ifjabb Balsay Istvánt is, aki
kérdésünkre elmondta: még csak nem is
hallott ezekről az említett, hamis dolgokat
állító oldalakról, és nem is ő áll mögötte.

Bojkottálnák a túlóratörvény
bevezetését
Hétfőn a fehérvári ellenzék – az MSZP,
a DK, a Jobbik, a Momentum valamint
ifjabb Balsay István – tartott közös
sajtótájékoztatót. Barlabás András, a
Momentum helyi szervezetének vezetője
itt arról is beszélt, hogy pártja elhatárolódik mindennemű személyeskedéstől: „Az
eddig békés fehérvári közösség is felbolydult,
itt is megjelent az országos szinten is eddig

hengerlő kormánypropaganda. Ennek a
tanújelét láthattuk az elmúlt napokban. A
Momentum elhatárolódik mindenfajta személyeskedéstől, vádaskodástól és mindennemű
mocskolódástól. Ez az egész azért van, hogy
elterelje a figyelmet a valódi problémáról, a
rabszolgatörvényről.”
A székesfehérvári ellenzék rendkívüli
közgyűlés összehívására szólította fel
a város polgármesterét. A politikusok
szerint bojkottálni kell Székesfehérváron
a túlóratörvény bevezetését.
A sajtótájékoztatón átadták az ellenzék
ötpontos követelését is a Fehérvár Televízió
stábjának, ami a túlóratörvény azonnali
eltörlése, az európai ügyészséghez való
csatlakozást, a kevesebb rendőri túlórát, a
független bíróságok szükségességét és a független közmédia fontosságát tartalmazza.

Nem gondolják komolyan!
A székesfehérvári ellenzéki politikusok
sajtótájékoztatóján elhangzottakra a
Fidesz helyi szervezete így reagált: „A
fehérvári ellenzék lebukott, mert egyes ellenzékiekhez kötődő személyek álhíroldalakat és
trollhadseregeket működtetnek a közösségi
médiában. Hogy eltereljék a figyelmet erről
a szégyenükről, az ellenzék a budapesti
botrányos politizálását akarja ráerőszakolni
a karácsonyra készülő fehérváriakra, ezért
dobták be kommunikációs trükként komolytalan közgyűlés-összehívási javaslatukat. Ha
egy percig is komolyan gondolnák, az ügyet
felvetették volna a képviselő-testület pénteken
tartott ülésén, de akkor erről az egyébként

országos politikához tartozó kérdésről egyetlen
szót sem szóltak.”

Újabb álhír egy nem létező
szervezettől
Székesfehérvár önkormányzata hivatalos
közleményben elítéli mindazt, hogy egyesek felelőtlenül, egy nem létező szervezet
– a Fehérvári Nyugdíjasok Szövetsége
– nevében valótlanságokat állítottak a
várossal kapcsolatban a közösségi médiafelületeken. A közleményben olvasható:
„Megerősítjük: sem az önkormányzathoz,
sem a Család- és Gyermekjóléti Központhoz
– mint illetékes szakmai intézményhez – semmilyen jelzés nem érkezett az állítólagosan
éhező palotavárosi nyugdíjasról. Sőt a hideg
idő beállta előtt Székesfehérvár polgármestere kérte a nyilvánosság segítségével, hogy
mindenki figyeljen a környezetében élőkre,
és jelezze, ha problémát tapasztal. A szakmai
jelzőrendszer sem tud az ismeretlenek által
említett Teréz néniről, pedig működésük
tényleg példaértékű. Megerősítjük továbbá,
hogy Fehérvári Nyugdíjasok Szövetsége
néven bejegyzett szervezet nem létezik. Így az
általa fizetett hirdetésben megjelent állítások
minden alapot nélkülöző álhírek. Ezen az
álhíroldalon már gyűjtés is elindult a nem
létező idős asszony megsegítésére, ami felveti
a csalás tényállását is. Jogászok vizsgálják,
hogy milyen jogi lépéseket tehet az önkormányzat, mert mindenképpen hivatalos tiltakozással szeretne élni a város a fehérváriak
közösségét méltatlan helyzetbe hozó, valótlan
állítások közzétevőivel szemben.”
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Elektromos buszt gyártanak Fehérváron
A HETILAP

Bácskai Gergely

„Szeretnénk az öreg dízel buszokat
lecserélni olyan modern, zöldenergiás járművekre, mint az elektromos
busz. Ehhez pedig mától elérhető egy
hazai gyártású busz. A következő
hónapokban a város útjain teszteljük
az autóbuszt, majd a tapasztalatokat
értékeljük. Ha pedig lesz új pályázati
lehetőség, akkor szeretnénk vele élni.
Ma is van energetikai célú TOP-os
forrás, ami néhány autóbusz megvásárlására elegendő. De szeretném azt
is jelezni, hogy a város maga is kész a
korszerű buszokért áldozatot vállalni.”
– mondta Cser-Palkovics András
polgármester.
Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője arról beszélt,
hogy néhány évvel ezelőtt, a dízelbotrány után a világ mintha gyorsabb
ütemre kapcsolt volna az elektromos
meghajtás fejlesztése érdekében.
„Az Ikarus és a CRRC egy hosszú
együttműködés után komoly eredményt ért el. A Kínában készülő
világszínvonalú elektromos hajtáslánc
Európában is alapként szolgálhat.”

Fotó: Simon Erika

A Városház téren mutatta be az Ikarus és a CRRC
magyarországi bejegyzésű vegyesvállalata, az
Electrobus Europe Zrt. az első kínai-magyar
kooperációban készült tisztán elektromos
meghajtású buszát.

Az első elektromos busz tesztelési céllal már a jövő év elején közlekedni fog Székesfehérvár útjain, majd ezt követően csatlakozhat be az utasforgalomba az arra legalkalmasabbnak ítélt vonalakon

– mondta Gu Yifeng, a kínai cég
igazgatóságának elnöke.
Széles Gábor, az Ikarus tulajdonosa
hozzátette, hogy a CRRC elektromos hajtásláncait össze tudták

kapcsolni az Ikarus vázgyártásával
és azzal a tapasztalattal, ami a
fehérvári gyár mögött áll: „Meggyőződésem, hogy a jövő évben elindul
az elektromos buszok sorozatgyártása

is, mely paramétereit tekintve világviszonylatban is versenyképes lesz. A
buszok, amiket a fehérvári Ikarusban
gyártanak, többségében uniós alkatrészekből készülnek majd.”

Az amerikai és a kínai nagykövet látogatása
Bácskai Gergely, Kurucz Tünde
Az Amerikai Egyesült Államok és a Kínai Népköztársaság nagykövete is Székesfehérváron
járt december tizennyolcadikán, és tárgyalást
folytatott a városvezetéssel.

Fotók: Simon Erika

Cser-Palkovics András polgármester munkaebéden találkozott David
B. Cornsteinnel, az USA magyarországi nagykövetével. A baráti hangulatú megbeszélésen a gazdaság,
a katonai együttműködés és a sport

területét is érintették, de Európa
aktuális politikai kérdései is szóba
kerültek. Az amerikai nagykövet az
Arconic-Köfém Kft-ben is látogatást tett.
Délután aztán Duan Jielong, a Kínai Népköztársaság magyarországi
nagykövete érkezett a városba. A
küldöttség megnézte a Városház
téren az új elektromos meghajtású
autóbuszt. Ezt megelőzően Székesfehérvár, az Ikarus és egy kínai cégcsoport között ünnepélyes aláírásra

A kínai nagykövet szerint Magyarországon előnyös a befektetési környezet

Az amerikai nagykövettel folytatott megbeszélésen gazdasági és katonai témák is szóba kerültek

került sor a fehérvári buszgyártáshoz kapcsolódó gazdasági együttműködésről.
Duan Jielong örömét fejezte ki az
Ikarus és a CRRC együttműködése kapcsán, mely fontos eleme a
kínai-magyar kereskedelmi kapcsolatoknak. Elmondta, hogy a kelet-

közép-európai kínai befektetések
mintegy fele Magyarországon található, ahol nagyon előnyös befektetési környezet van, és ez vonzó, nagy
lehetőség a kínai vállalatoknak.
Szólt arról is, hogy jövőre lesz a kínai-magyar diplomáciai kapcsolatok
felvételének hetvenedik évfordulója.

FEHÉRVÁR
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Megszépült a katonatemető

Díjazták a hivatások legjobbjait
Rába Henrietta
Az élet minden területén kiemelik évről évre
azoknak a munkáját, akik sokat tesznek a
közügyekért. A Széchenyi-díj a Közügyekért
elismerést a Fehérvár Médiacentrum három
munkatársa is átvehette.

mentés, a rendvédelem, a fegyveres
testületek, a közszolgálatok, a köztisztviselők, a sajtó és a civilterületek
képviselői vehették át idén a díjat. Az
elismerést többek között megkapta
Farkas Bertalan űrhajós is, és három
kollégánk munkáját is díjazták.
Novák Rita, a Fehérvár Televízió szerkesztő-riportere és műsorvezetője,
László-Takács Krisztina, a Fehérvár
Hetilap főszerkesztője és Sasvári
Csilla, a Vörösmarty Rádió műsorvezetője érdemelte ki tevékenységéért az elismerést.

Tűzifával segítettek a rászorulóknak
Idén már nyolcadik éve tűzifával segíti a
fehérvári rászorulókat Székesfehérvár önkormányzata és a Városgondnokság. A Humán
Közszolgálati Szakbizottság döntése alapján
összesen 118 szociálisan rászoruló családot
segítettek idén a közterületi fakivágásból keletkező fával. A Városgondnokság a rönköket
felfűrészelte hasábokra, és így szállítottak ki
azonos mennyiséget a rászorulóknak.

Székesfehérvár országos tekintetben kiemelkedően sokat tett és
tesz azért, hogy segítse a rászorulókat és a szegényeket. Nyolc éve
állandósult az a rendszer, hogy a

közterületen kivágott vagy kidőlt
fákat a rászorultaknak adják, és
ezt ki is szállítja a Városgondnokság saját autóival, dolgozóinak segítségével. A beérkezett
igények, továbbá a Humán Közszolgálati Szakbizottság döntése
nyomán idén 118 család juthatott
hozzá átlagosan három-négy
hétre elegendő tűzifához.
A Városgondnokság Béla úti telephelyén gyűjtik és kuglizzák a
közterületen kivágott fákat, amit
aztán teherautóval a rászoruló
családokhoz szállítottak. Egyegy család öt mázsa fát kapott
rönkökre vágva.

A Széchenyi-díj a Közügyekért a közösségért végzett munkát ismeri el

Ünnepi műsor adományokkal

Fotó: Simon Erika

December tizennegyedikén, pénteken ünnepélyes keretek között áldották meg a megújult első
világháborús Szentlélek Katonatemető sírjait, és koszorúzással tisztelegtek a hősök emléke
előtt. Helyreállították a hősi emlékművet, a feszületet, a 10-es huszárok emlékművét, hatszáznál is több hadisírt, a parcellák melletti információs táblákat, és megújulhatott a temető
környezete is.
G. P.

Kép: Körtvélyes Tivadar

Fotó: Simon Erika

Sok civilszervezet fogott össze alapítóként, hogy a fehérvári, Fejér megyei
illetve hazánkban és a Kárpát-medencében dolgozók munkáját elismerjék. A polgári védelem, a tűzoltás, a
településfejlesztés, a közbiztonság, a

Bácskai Gergely
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Idén is ünnepi műsorral, adományok átadásával és az óvodások és kisiskolások számára
meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetésével zárta az évet a Székesfehérvári Diáktanács. A
jótékonykodás keretében összegyűlt játékokat a székesfehérvári gyermekotthon lakói és más
rászoruló gyerekek számára adták át.
G. P.

Egymásra találtak a polgárőrök

Fotó: Bácskai Gergely

Együttműködési megállapodást írt alá december
tizenkilencedikén, szerdán a városban működő Alba
Regia Polgárőr Egyesület és a Székesfehérvár Városi Polgárőr Egyesület. Az összefogás célja Fehérvár
közrendjének, közlekedésbiztonságának erősítése
illetve a lakók biztonságérzetének növelése.

Nem vész kárba a közterületen kivágott vagy kidőlt fa

Viza Attila közbiztonsági tanácsnok
lapunknak elmondta, hogy az elmúlt
időszakban Palotavárosban komoly
fejlesztések valósultak meg. Játszóterek újultak meg, új közösségi tereket
alakítottak ki padokkal, asztalokkal. A
zöldprogram keretében több száz fát,
cserjét ültettek. A lakótelepeken élők
nemcsak örömmel fogadták ezeket, hanem figyelnek is az értékekre. Sajnos
így is előfordulnak rongálások, melyek
megelőzésére – lakossági kezkezde-

ményezésre – ült le a két szervezet
egymással egyeztetni a feladatokat.
Az Alba Regia Polgárőr Egyesület
és a Székesfehérvár Városi Polgárőr
Egyesület együttműködésében a
tevékenységek összehangolása, a
település közbiztonságának javítása
és a bűnüldözés elősegítése a fő cél.
A közbiztonsági tanácsnok kiemelte:
egy régi polgárőrprogram, a SZEM
(Szomszédok Egymásért Mozgalom)
felfrissítése és újraindítása mellett új
kezdeményezés a lépcsőházak rendjének felügyelete valamint a parkok
védelme. A polgárőr egyesületek
örömmel fogadják mindazon önkéntesek jelentkezését, akik szívesen
vesznek részt ebben a munkában.
Forrás: ÖKK
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Boldog karácsonyt, Székesfehérvár!
A HETILAP

fényt, a szeretetet, és ezt árasztja ki.
Erre vagyunk meghívva karácsonykor mindannyian, ezt a fényt kell
nekünk őrizni és sugározni!

Szerkesztette: László-Takács Krisztina

Cser-Palkovics András polgármester

Szauter Ákos, a Széphő Zrt. vezérigazgatója

elhozza számunkra a fényt. Aki a
szimbólumok világára érzékeny, az
tudja egész valójában megérezni
ennek az egész történetnek a szépségét, mélységét. Látjuk a világ gondját
és a magunk bűneit, látjuk mindazt,
ami aggodalommal, félelemmel tölt
el bennünket, mint valami nagy
sötétséget. Félünk a sötétségtől,
mert nem tudjuk, mit hoz a jövő,

Az adventi időben a napok egyre
rövidülnek, mintha a sötétség egyre
nőne, így érkezünk el karácsonyhoz,
amikor megszületik a gyermek, aki

Kurucz Tünde

Karácsony angyalai
Gyerekként teljesen természetes
volt, hogy december 24-én a Jézuska
az angyalokkal együtt először a
nagymamámékhoz, majd hozzánk
hozza meg a karácsonyfát. Amint
kirepültek az ablakon, a mama átvitt
bennünket magukhoz. Kislányként
tágra nyílt szemekkel csodálkoztam
rá az ünnepi pompában álló fenyőre.
Még akkor is, amikor felfedeztem, hogy az alsó ágakra az előző
évről megmaradt habkarika került,
vagy ha a papa mérgesen nézett a
mamára, hogy már megint meg kell
szerelnie az izzósort, mert a Jézuska
elfelejtett újat hozni.
Együtt énekeltük a Mennyből az
angyalt. Vártuk, hogy a karácsonyfa anyuékhoz is megérkezzen, és
utána vacsorázhassunk. Halászlé,
rántott hal, hasábburgonya és
gesztenyepüré – ez volt a menü,
utána koccintottunk, kellemes ünnepeket kívántunk és tisztességből

Fotó: Kiss László

Spányi Antal megyés püspök

vagy hagyományból ismét közösen
énekeltünk.
Már nagyobbacskák lehettünk a
húgommal, amikor karácsonyra
Ki nevet a végén? társasjátékot
kaptunk. Miután a mamáék hazamentek, nekiálltunk játszani. Hívtuk
aput is, hiszen ha többen vagyunk,
akkor izgalmasabb a parti. Éppen
kimaradtam egy körből, amikor halk
pityergést hallottam a konyhából.
Anyu volt az. Befejezte a mosogatást, és rakta helyére a tányérokat.
Elszégyelltem magam, hogy azt
hittem, a társasjátékozás helyett
neki inkább pakolni támadt kedve.
Besegítettem neki, aztán újrakezdtük
a menetet. Immáron négyen.
Akkor csillant meg először valami abból a kötelességből, amit a karácsony
egy hétköznapi anya számára jelent.
Amióta nekem is gyerekeim lettek,
már tudom, mekkora munka van az
ünnepi menü, a csillogó karácsonyfa
és a gondosan kiválasztott ajándékok
mögött! Szerintem az édesanyák
számára nincs is szebb meglepetés
annál, ha ilyenkor a család átérzi
ennek a felelősségét, és besegít, ahogy
tud. Ha kell, átveszik a fakanalat,
kibogozzák az égősort vagy csak
elmennek sétálni, hogy az angyalok
nyugodtan meg tudjanak érkezni.

nem látjuk, mi van benne, mi vár ott
ránk. Amikor ebben a sötétségben
fellobban a fény, akkor egyszerre
megnyugszunk, eltölti a szívünket,
biztonságban érezzük magunkat.
Az ember gyarló, gyenge, megkísértetünk, és nem minden kísértést tudunk legyőzni. De Isten úgy szerette
a világot, hogy egyszülőtt fiát adta
érte, eljött közénk gyermekként.
Azért, hogy pontosan olyan legyen,
mint mi, mindenben, a bűnt kivéve.
Ez a gyermek az egész életével
elveszi a mi bűneinket. Tanításával,
szenvedésével, halálával és föltámadásával megvált minket. Megtöri a
sötétségnek és a bűnnek hatalmát,
és egy új életet ajándékoz nekünk.
Karácsony erre az új életre hív meg
bennünket. Ha ez az igazi fény
betölti az életünket, akkor nemcsak
a magunk élete lesz szebb, hanem
ezt önkéntelenül is belesugározzuk
a világba. Mindenkinek van olyan
élménye, hogy egy ember mellett jól
érezte magát, hogy vannak olyanok,
akikkel különösen jó találkozni,
jó vele kapcsolatba lépni, mert
valamiképpen hordozza magában a

Katolikus családban nőttem fel,
így számomra természetes, hogy
karácsonykor Jézus születését,
földi megjelenését ünnepeljük,
ami megváltásunk egyik alapköve.
Az ünnepre azonban – felekezeti
hovatartozás nélkül – érdemes felkészülni! Évekkel ezelőtt eldöntöttük a
feleségemmel, hogy megérkezni szeretnénk karácsonyra, nem beesni. A
ráhangolódást segítendő az ajándékokat igyekszünk november végéig
beszerezni. A nagyobb gyerekeimmel közösen veszünk részt a hajnali
roráté szentmiséken, amit egy közös
reggeli követ egy pékségben vagy
bisztróban. Esténként meggyújtjuk

Fotó: Mihályi Attila

Fotó: Bácskai Gergely

Különlegesen szép napok előtt
állunk, a szeretet ünnepére készülünk otthon és székesfehérváriakként együtt is. Ezt az alkalmat
megragadva szeretném megköszönni mindenkinek a városunk iránt
tanúsított bizalmát, a Székesfehérvár fejlődését szolgáló munkáját és
azt, hogy a 2018-as esztendőben is
tovább erősödhettünk közösségként.
Hosszú és kihívásokkal teli esztendőt hagyunk magunk mögött,
így még nagyobb jelentőséggel
bírnak az ünnep percei. Felgyorsult
világunkban talán immár ez az
egyetlen időszak az évben, amikor
kicsit megpihenve szeretteinkre és
családunkra figyelhetünk.
„Azért vagyunk a világon, hogy
valahol otthon legyünk benne.”
Tamási Áron sorai decemberben
különösen hangsúlyosak, hiszen a
karácsony az összetartozás ünnepe,
amelyen több mint két évezrede
kapjuk ajándékba a csodát: a szeretet és a remény ígéretét. Kívánom,
hogy városi közösségként és egyénileg is mindannyiuknak legyen
része benne, és szeretet töltse be a
fehérvári otthonokat!
Mindenkinek áldott karácsonyt, békességet, odafigyelést, mosolyokkal
teli feltöltődést, majd pedig egészségben, örömben és sikerekben
gazdag 2019-es esztendőt kívánok!

az adventi koszorún a gyertyákat,
és ott imádkozunk. Végignézzük az
adventi vásárt, ahol természetesen
kürtőskalácsot eszünk. És sok más
Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!

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

KLASSZIKUS BAJOR STÍLUSÚ
ÉTTERMÜNK SZÉKESFEHÉRVÁR
BELVÁROSÁBAN

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új esztendőt kívánunk
minden kedves vendégünknek!
Székesfehérvár, Ányos P. u. 3.
Asztalfoglalás: 22/321-486
www.salvatoretterem.hu

Mesz-tor

KAPUTECHNIKA
SZAKÜZLET

Békés, boldog karácsonyt
és sikerekben gazdag
új esztendőt kívánunk
mindenkinek!
Székesfehérvár, Berényi út 81.
Tel.: 22/331-332
www.mesz-tor.hu
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Fotó: Kiss László

Karácsony közeledtével sokan
vissza-visszatekintünk az elmúlt
esztendőre, tervezünk az új évre.
Idén is boldogan gondolhatok vissza,

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

Ho

llander-2000

Kft.

WEBSHOP: www.hollander.hu

Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk
minden vásárlónknak és partnerünknek!

Révész Lajos baptista lelkipásztor
„A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket...” Lukács 2:12.
Adventi jeleknek tekinthetjük
azokat a próféciákat, amiket Isten
előre elküldött Jézus megérkezése
előtt. Angyalokkal üzen Isten a
pásztoroknak: ”Találtok egy jelet!
Egy gyermeket bepólyálva!” Isten,
bár nem látható, mégis hagy maga
után jeleket, hogy eltaláljunk
hozzá. Második eljövetelének a
jeleit érzékelhetjük ma a világ
eseményeit nézve. (Màté 24-26) A
jelek önmagukban nézve egyszerűnek látszanak. Szinte jelentés
nélküliek. Beteljesedésükkor
viszont hitet ébresztenek, miközben a jel mögöttes tartalmát nem
ismerők egyszerűen elmennek az
események mellett. A ma embere, aki igen jól értesült, fontos,
hogy megértse advent üzenetét:
jelet adott az Isten magáról, Jézus
személyében. Ezen az ünnepen legyünk nyitottak a jel mögötti kód
megfejtésére: „Mert úgy szerette
Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz
Őbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen!” Jànos evangéliuma 3:16.
Áldott adventet, boldog karácsonyt
kívánok szeretettel!

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk
minden kedves Partnerünknek és Ügyfelünknek!
Köszönjük az egész éves együttműködést,
amellyel lehetővé tették,
hogy ezt az évet is kiváló eredményekkel zárjuk!
Várjuk Önöket 2019-ben szervezett tanfolyamainkra is!

DEKRA 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

E-000683/2014

Ocskay Zsuzsanna

mert az alapítványon keresztül közel
kétszázharminc gyermeknek csalhattunk mosolyt az arcára az otthonokban az angyalaink segítségével, akik
nélkül ez nem működhetne. Bízom
benne, hogy 2019-ben egy kicsit
mindenki megpróbál segítő kezet
nyújtani a másiknak, akár egy jó szóval, akár tettel! Hálás vagyok, hogy
a mesém is rengeteg gyermekhez
eljuthatott, és bízom benne, hogy
egy-egy mesélés erejéig összehozza a
családokat az ünnepek idején.
Áldott, békés karácsonyt és mosol�lyal, boldogsággal, egészséggel teli
új esztendőt kívánok!

Fotó: Simon Erika

családi szokással próbálunk készülni karácsonyra, melyek mára már
elválaszthatatlan részét képezik az
ünnepünknek.
Kívánom minden kedves Olvasónak, hogy sikerüljön testben és
lélekben egyaránt felkészülni, és
ezáltal még teljesebben megtapasztalni karácsony misztériumát!

BRONZ-, EZÜST-, ÉS ARANYVASÁRNAP IS NYITVA!
•
•
•
•

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

Konyhabútorok
Étkező garnitúrák
Irodabútorok
Szalagfüggönyök

Üzletünk 2018. december 212019. 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

• KANIZSA TREND ülőgarnitúrák
• KLOSE bútorok
• Gardróbszekrények
• Dísz- és ajándéktárgyak
• Lakberendezés
Székesfehérvár, Rákóczi út 3. (Skála mellett)
Telefon/fax: 22/505-807, 505-808
www.partnerbutorhaz.hu • www.karrierirodabutor.hu

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • E-mail: ujsag@fmc.hu •
Felelős szerkesztő: László-Takács Krisztina • Telefon: 06 30 260 8302 • Az e heti lapszám szerkesztője: Kurucz Tünde • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Terjesztési problémák bejelentése: terjesztes@fmc.hu vagy 22 502 663 •
Tördelés, nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: Mediaworks Hungary Zrt. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc • Terjesztő: DMH M Magyarország Kft. • A FehérVár megjelenik hetente 44 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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Bozai István városgondnok
A karácsony már régóta a legfontosabb
családi ünnep számomra, szüleim is
mindig nagy figyelmet fordítottak arra,
hogy méltóképpen ünnepeljük meg.
Most, hogy már én is apa lettem, megpróbálom ezt továbbadni gyermekeimnek. Az adventi készülődéssel együtt
közeledik az év vége is. Karácsonykor

adventi hetekben, és együtt örülhetünk
Jézus születésének.
Év végéhez közeledve kérem, jó szívvel
gondoljanak ránk, akik egész évben
azon dolgozunk, hogy szebb, tisztább,
virágosabb legyen városunk. Szerencsére önkéntes programjaink és pályázataink segítségével egyre több fehérvárit
tudunk bevonni közterületeink szépítésébe. 2019-ben folyatassuk tovább
együtt ezeket a nagyszerű programokat,
legyen virágzó városunk jövőre is!
Gyenes Ágnes énektanár és a Szent
Imre Általános Iskola kamarakórusa

Címlapunkon a Szent Imre Általános Iskola
diákjai szerepelnek, sőt karácsonyi dalt énekelnek! Ahhoz, hogy a címlapképről elinduljon
a videó, nem kell mást tenni, mint letölteni
az ingyenes Layar alkalmazást, megnyitni, a
telefont a kép fölé tartani, és rákattintani.

Fotó: Kiss László

Fotó: Kiss László

kicsit mindenki megpihen, ilyenkor
több idő jut magunkra, egymásra. Az
egész évi rohanás után szépen lecsendesedhetünk. Talán pont így érezhetett
annak idején a szent család is, Mária
és József hosszú, viszontagságos úton
jutottak el Betlehembe, ahol végre
megszülethetett a megváltó Jézus. Ezt a
várakozást élhetjük át minden évben az

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.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR, SÖRHÁZ TÉR 3.

2018.
2018.
2018.
2018.
2018.
2018.
2018.
2019.
2019.

december 15.
december 24.
december 25.
december 26.
december 27.
december 28.
december 31.
január 01.
január 02.

ÜNNEPI NYITVATARTÁSA:

szombat
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
hétfő
kedd
szerda

ZÁRVA
ZÁRVA
ZÁRVA
ZÁRVA
ZÁRVA
ZÁRVA
ZÁRVA
ZÁRVA
7.00 – 19.00

HULLADÉKLERAKÓ

Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgy

2018.
2018.
2018.
2018.
2018.
2018.
2018.
2018.
2019.
2019.

december 15.
december 24.
december 25.
december 26.
december 27.
december 28.
december 29.
december 31.
január 01.
január 02.

ÜNNEPI NYITVATARTÁSA:

szombat
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
hétfő
kedd
szerda

ZÁRVA
ZÁRVA
ZÁRVA
ZÁRVA
8.00 – 15.30
8.00 – 15.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
ZÁRVA
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
2018.
2018.
2018.
2018.
2018.
2018.
2018.
2018.
2019.
2019.

8000 Székesfehérvár, Palotai út 139.
ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:

december 15.
december 24.
december 25.
december 26.
december 27.
december 28.
december 29.
december 31.
január 01.
január 02.

szombat
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
hétfő
kedd
szerda

Steigerwald Tibor, a Depónia
Nonprofit Kft. ügyvezetője
Karácsony a legszebb családi ünnep, amikor mindenki szépen felöltözik, és még
kedvesebb, mint egész évben. Nálunk
sok lurkó van, kicsi és nagy. Igyekszünk
minél több időt együtt tölteni, hiszen ez
az egyetlen időszak az évben, amikor
nincs rohanás. Természetesen ajándék is
kerül a fa alá, ami leginkább játék a gyerekeknek. Az ünnepek ideje alatt sokat

Fotó: Mészáros András

Kívánjuk, hogy minden nézeteltérést és békétlenséget homályosítson

el az ünnep fénye! A nélkülözők is
tudjanak erőt meríteni a megszülető
Jézus lényéből. Karácsony ünnepén
ne csak az ajándékozásra és a külső
csillogásra figyeljünk, hanem igazán
találkozzunk a bennünk élő Istennel!
Kívánjuk, hogy Jézus eljövetelével
mindenkiben szülessen meg az a hit
és remény, hogy a fény mindig győzedelmeskedik a sötétség felett!

8.00 - 12.00
ZÁRVA
ZÁRVA
ZÁRVA
ZÁRVA
ZÁRVA
ZÁRVA
ZÁRVA
ZÁRVA
10.00 - 18.00

A többi napon nyitva tartásunk változatlan!
A DEPÓNIA NONPROFIT KFT. EZÚTON KÍVÁN MINDEN KEDVES ÜGYFELÉNEK
BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET!

játszunk és sóvárogva várjuk a havat,
hátha az idén fehér karácsonyunk lesz!
Ilyenkor nem maradthatnak el a
finom étkek sem. Párommal szeretünk főzni, melynek örömét megosztjuk egymással. Az idén a máskor
szokásos hal elmarad, helyette kacsa,
csirke és kocsonya kerül a hétvégével
hosszabbított ünnepi asztalra.
Az idei karácsony különleges ajándékot is hoz: egy új jövevény érkezésének örömhírét. Tavaszra várjuk újabb
gyermekünk érkezését!

A helyi fejlesztések
támogatásában 2019-ben is
A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség
több, mint tíz éve segíti Székesfehérvárt és tágabb
térségét
az
előremutató
kezdeményezések,
gazdaság- és társadalom fejlesztési tevékenységek
megvalósításában. Munkánkat az elmúlt években a
következő idézettel jellemezhetjük:
„Az innováció az emberek között történik. Minél
jobban bevonódnak emberek a különböző témákba,
minél nyitottabbak a különböző szintek egymásra,
annál gyakoribb a szikra, és annál jobb innováció
születik. Nem kell mást tenni, mint kitárni a kapukat,
és teret adni az embereknek.” (Chris Anderson)
A fentiek szellemében a magyarországi és a nemzetközi
innováció támogatás aktív szereplőivé váltunk és
2019-ben is mindenben segíteni kívánjuk térségünk
vállalkozásait, önkormányzatait, K+F és nonprofit
szervezeteit.

A további sikeres együttműködésben bízva
kívánunk partnereinknek békés ünnepeket!
Elérhetőségünk:
Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.
22/514-111 • www.kdriu.hu
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Kiss Gáborné, az előszállási családsegítő szolgálat önkéntese

Fotó: Kiss Gábor

Ezúton szeretném megköszönni a
fehérváriaknak, hogy olyan sokan
voltak, akik megkeresésünkre adományokat ajánlottak fel a mi kis településünk szegény családjai számára.
Csodálatos volt megtapasztalni, hogy
hatvan kilométerre is eljut az itteniek
segítsége, önzetlensége. Számomra
még inkább, mert gyermekkoromban magam is tapasztaltam, milyen
az, amikor az iskolában a gyerekek

egymásnak mesélik, mi várta őket a
fa alatt, én pedig kénytelen voltam
füllenteni arról, miket kaptam, mert
szégyelltem, hogy valójában nem kaptam ajándékot, nem tellett rá. Csak
akkor tapasztaltam meg azt a csodát,
milyen ajándékot kapni, amikor
állami gondozásba kerültem, mert az
intézetben szerencsére törekedtek rá,
hogy minden gyerek kapjon ajándékot karácsonykor. Ezért különösen
fontos számomra, hogy segítsünk
azoknak a családoknak, ahol még a
mindennapi betevő is bizonytalan.
A Széna Téri Általános Iskola évről
évre gyűjt adományokat az előszállási
rászoruló családoknak. Ez az együttműködés olyan jól működik, hogy
idén is várták a megkeresésünket, mi
pedig jeleztük, hogy hány gyermeknek várunk ajándékokat. Mivel én a

A Széna Téri Általános Iskola adományozói

László-Takács Krisztina

Grincs

Fotó: Kiss Gábor

Mit kívánok a kedves olvasóközönségnek? Kívánom, hogy egészségben
és nagyon sok nevetéssel teljen az
ünnep! Kívánom, hogy az új esztendőben találja meg mindenki boldogságát, örömét és lelki harmóniáját!

Vasvári Pál Gimnáziumban dolgozom,
adott volt, hogy ezt az intézményt is
megkérdezzem, mire ők is készséggel
gyűjtötték az adományokat. Gyönyörű
mesekönyveket, babákat, plüssjátékokat hoztak az iskolások, és emellé a
Saveur cukrászda tíz bejglit ajánlott fel
az előszállásiaknak. Az adományokat
a családsegítő szolgálat már odaadta a
szülőknek, hogy karácsony napján a
gyermekeknek legyen meglepetés a fa
alatt. Bízom benne, hogy idén – hála a
fehérváriaknak – egyetlen előszállási
gyermek sem marad ajándék nélkül!
A magam részéről évek óta csak
egy dobozt kérek a családtól. Minek
nekem egy üres doboz? – jön a kérdés
ilyenkor. Nekem ez a doboz jelképezi
azt a sok szeretetet, amit „belepakolnak”. Másra nincs szükségem. Áldott
karácsonyt kívánok mindenkinek!

Brit tudósok legújabb kutatása szerint az emberek hatvan százaléka veszekszik karácsonykor.
Az okokról nincsenek adatok, mert az már igazából mindegy, hogy az adrenalint a pláza tetőparkolójába felfelé araszoló kocsisor tornássza
fel vagy a huszonnegyedikén kibontott fenyőfa
seprűformája. Mellékes már, hogy a várva várt
nagy családi találkozón a rég nem látott kedves
rokon többévnyi sértődöttségéből vulkánként
feltörő epés megjegyzése vagy a „fürödjélmeg”,
esetleg az „egyélcsokit – jobbnemjutotteszünkbe” ajándék személytelen mivolta vágja ki
a biztosítékot, mert előbb-utóbb eljön az a
pillanat, amikor bakancsban taposunk a konyhakőre letett tepsiben gőzölgő bejgliben.
Fehér karácsony? Olyan elvárás, ami csak az
ég tudja, mikor teljesül, hiszen a legtöbb elvárás
ilyen, magunkkal szemben is. Kényszeredett
megfelelés, mintha a karácsony egyetlen tökéletes képeslap lenne gyöngybetűkkel írva, havas
tájjal. Én nem tudok gyöngybetűkkel írni, ahogy
porcukorral sem hintem fel az udvart. Az sem
baj, ha a bejglit kiskanállal kaparjuk ki a tepsiből, és a karácsonyfát is jól lehet pozícionálni a
sarokban. Engedni a tökéletesből – én csak ezt
szeretném. Elvárások nélkül örülni egymásnak,
és emelkedni, mint a hőlégballon, amikor kipakolják belőle a súlyokat. Úgy képzelem, hogy
ilyen súlytalan állapot lehet a kegyelem. Az a
kegyelem, amiért évről évre mindannyian sorba
állunk, csak talán a nagy igyekezetben nem
vesszük észre, hogy már megkaptuk.
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Mesekönyvet kaptak a nagycsoportosok

A gyermeki mosoly öröme

A HETILAP

Bácskai Gergely
Huszonegy óvoda ezerháromszáznál is több
nagycsoportosa kapja kézhez a napokban a
város karácsonyi ajándékaként Ocskay Zsuzsanna Lujzi és az álommanó című mesekönyvét.
A könyvek egy részét az adventi színpadon
zajló gyerekműsorok keretében adta át a város
polgármestere a szerzővel közösen.

Fotó: Simon Erika

A Mancz János utcai Óvoda Süni
csoportja kapta meg az első mesekönyveket, akik az Úgy vártalak!
című műsorukat adták elő.
„A város intézményrendszere közül
az óvodai hálózatra és az ott folyó

szakmai munkára Fehérvár különösen
büszke lehet. Ilyenkor az ott dolgozóknak, az óvodapedagógusoknak
is szeretnénk megköszönni az egész
éves munkát. Rajtuk keresztül pedig a
gyerekeknek átadni a város ajándékát.”
– mondta Cser-Palkovics András
polgármester.
Az angol-magyar nyelven Farkas Andrea fordításában, Vértes
Boglárka illusztrálásával megjelent
könyveket a műsor után a székesfehérvári óvodák képviseletében az
intézményvezetők egy-egy óvodás
kíséretében vették át az adventi
színpadon.

Nagy volt az öröm!

Gáspár Péter
December tizenötödikén, szombaton délután
az adventi koszorú harmadik és negyedik gyertyájának meggyújtásával zárult a Vízivárosi
Advent.

„Fontos, hogy ne csak a belvárosban
legyenek adventi programok, és ne
csak ott legyen lehetősége a gyerekeknek, hogy megmutathassák a színpadon, hogyan élik meg a karácsonyi
várakozást. Az óvodák és iskolák
rendre gyönyörű műsorokkal segítenek
nekünk, felnőtteknek, hogy jobban
várjuk a karácsonyt.” – fogalmazott
Cser-Palkovics András polgármester, aki azt kívánta, hogy a gyermekek őszinte mosolya kísérjen
mindenkit a következő napokban
is, és ez legyen a szülőknek, nagyszülőknek a legnagyobb ajándék.
„2011-ben azt szerettem volna, ha a
Vízivárosban is létrejönne egy olyan
közösség, amelyik együtt ünnepli az
adventet. Az ötletet kezdetektől fogva
támogatták az óvodák, a nyugdíjasklubok, az iskolák képviselői.” – idézte
fel a kezdeteket Horváth Miklósné
önkormányzati képviselő.
2013-tól a rendezvény új dimenziót
kapott azzal, hogy csatlakoztak
hozzá a történelmi Víziváros olyan
területei is, amelyek most másik
választókerületekhez tartoznak.
Molnár Tamás a vasútvidék önkormányzati képviselője elmondta:
idén már ötödik éve találkoznak a

Fotó: Molnár Artúr
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A Vízivárosi Advent zárórendezvényén fellépett a a Vízivárosi Óvoda, az Árpád úti Óvoda,
a Napsugár Óvoda, a Rákóczi úti Óvoda, a
Németh László Általános Iskola valamint a
Ráchegyi Nyugdíjasklub

régi Vízivároshoz tartozó választókörzetek iskolásai, óvodásai,
családjai és a körzetek képviselői,
hogy megálljanak a rohanásban
és kellemes délutánt töltsenek el a
Vízivárosi Iskolában.
A köszöntőket követően Berze
János református lelkész mondta
el gondolatait, kiemelve, hogy az
advent az elcsendesedés ideje:
elkezdődik a számvetés, amikor értékelhetjük, megtettünk-e mindent
a családunkért és a hivatásunkban.

A Vörösmarty Rádió műsora december 22-től 28-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2018. 12. 22. szOMBat

2018. 12. 23. Vasárnap

2018. 12. 24. Hétfő

2018. 12. 25. Kedd

2018. 12. 26. szerda

2018. 12. 27. CsütörtöK

2018. 12. 28. pénteK

00.00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Műsorvezető:
Palkó Zsuzsanna
Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
Témák: műsorajánló,
naptár, névnapok,
aktualitások,
érdekességek
13.00 Műsorvezető:
Sasvári Csilla
13:10 Székesfehérvár
polgármesterével
Romhányi Anikó
beszélget Vendég:
Cser-Palkovics András
14:00 Elsősegély percek
Vendég: Takács József
15:00 Fehérvári programok
2018-2019 Vendég:
Juhász Zsófia
16:00 Filmkocka - Gemeiner
Lajos műsora
17:10 Szombaton 5-kor
ugyanott - Sasvári Csilla
műsora Vendég: az
Alba Regia Szimfonikus
Zenekar művészei
18.10 Könyvespolc
irodalmi műsor
19.00 Beszélgetés Mits
Marcival
20.10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal

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:
Ficsóri Erika
Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
09.10 Természetesen
egészségesen Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10:10 Gazdit keresünk a
HEROSZ Fehérvári
Állatotthon lakóinak
Vendég: Krepsz Gyöngyi
11.10 Hagyományos
Karácsonyi menü
Erdélyből Vendég:
Kurta Judit
11:40 Ünnepek a mediátor
szemével Vendég:
Pap Csilla
12:10 Amikor az
alpolgármester főz
Vendég: Mészáros Attila
12:40 Velencei Karácsony
Vendég: Koszti András
13:10 Műsorvezető:
Iszkádi Erika
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

00:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Műsorvezető: Sasvári
Csilla Hírszerkesztő:
Bóna Éva
Témák: műsorajánló,
naptár, névnapok,
aktualitások,
érdekességek
09:10 Jézus születésének
ünnepe a modern
világban Vendég:
Tornyai Gábor
10:10 Jó együtt lenni –
beszélgetés Vendég:
Fekete-Cseri Zsuzsanna
és Fekete-Cseri Szilárd
10:40 Karácsony Ausztráliában
Vendég: Dr. Gruber Attila
11:10 FMC 2018-2019 Vendég:
Hagymásy András
12:10 Karácsony
Spanyolországban
Vendég: Cristina
Porres Mormeneo
12:40 Karácsony
Finnországban Vendég:
Prépost Károlyné
13.00 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
Karácsony délután a
Vörösmarty Rádióval
19:10 A Székesfehérvári
Egyházmegye
püspökével beszélget
Sasvári Csilla Vendég:
Spányi Antal
20.10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal

00:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
Karácsony délelőtt a
Vörösmarty Rádióval
Benne 10:05 Spányi
Antal megyéspüspök
karácsonyi köszöntője
13.00 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
Karácsony délután a
Vörösmarty Rádióval
18:00 A városi választókerületi
képviselők évértékelése:
Égi Tamás és
Dr. Kovács Béla.
Szerkesztő: Bóna Éva
20.10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal

00:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
Karácsony délelőtt a
Vörösmarty Rádióval
13.00 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
Karácsony délután a
Vörösmarty Rádióval
18:00 A városi választókerületi
képviselők évértékelése:
Dr. Horváth Miklósné
és Molnár Tamás.
Szerkesztő: Bóna Éva
20.10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal

00:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
Délelőtti pihenő a
Vörösmarty Rádióval
13.00 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
Délutáni pihenő a
Vörösmarty Rádióval
18:00 A városi választókerületi
képviselők évértékelése:
Mészáros Attila és
Brájer Éva. Szerkesztő:
Bóna Éva
20.10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal

00:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Szőllősi Attila
Délelőtti pihenő a
Vörösmarty Rádióval
13.00 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
Délutáni pihenő a
Vörösmarty Rádióval
18:00 A városi választókerületi
képviselők évértékelése:
Farkas László és Viza
Attila. Szerkesztő:
Bóna Éva
20.10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal

Kellemes karácsonyi
ünnepeket kívánunk minden
kedves hallgatónknak!

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

„Külön fiú és külön lány, elsősorban tisztasági csomagot állítottunk
össze az itt élőknek. Olyat, aminek
biztos, hogy örülnek, a habfürdőtől kezdve a samponon át a
dezodorig.” – hangsúlyozta Láng
György.
Deák Hajnalka, a Frim Jakab
Képességfejlesztő Szakosított
Otthon intézményvezető-helyettese szerint nagy segítség, ha
a fiatalok a sok-sok édesség és
finomság mellett a mindennapok során is hasznos ajándékot
kapnak.

A hajléktalan emberek és a Frim Jakab
Képességfejlesztő Szakosított Otthon
fiataljainak karácsonyához járult hozzá
adománycsomagjaival a Székesfehérvári
Szociális Alapítvány.

Többszázezres felajánlás

Fotó: Horváth Renáta

A Székesfehérvári Szociális
Alapítvány több mint kétszáz
csomaggal érkezett a Kríziskezelő Központhoz. Láng György, az
alapítvány kuratóriumi elnöke
elmondta, hogy szeretettel hozták az egyenként kétezer-ötszáz
forint értékű csomagokat, melyekben konzerv, instant leves,
édesség, kávé és tea is volt.
„Ugyan tőlünk is kapnak csomagot – ebédet is kapnak minden
nap – de ezeket félre tudják tenni.
És amikor nincs ünnep, akkor is
hozzá tudnak nyúlni. Nemcsak
karácsonykor lesznek éhesek az
emberek, hanem előtte és utána is!”
– tette hozzá Zsabka Attila, a
Kríziskezelő Központ vezetője.
Az alapítvány nemcsak a fedél
nélkül élőket, hanem ötven
csomaggal a Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon
gondozottjait is támogatta. Az
adományokat énekkel, verssel,
tánccal köszönték meg a fiatalok.

A Frim Jakab otthon gondozottjai nagyon örültek a csomagoknak

December tizenkilencedikén, szerdán
átadták azokat az adományokat,
amiket a Kríziskezelő Központ által
működtetett Családok Átmeneti
Otthonában élő édesanyáknak és
gyermekeiknek gyűjtöttek. A legjelentősebb, több százezer forintos
támogatás idén az Alföldi Tej Kft.-től
érkezett.
A nehéz helyzetbe került családokat
tartós élelmiszerekkel, könyvekkel,
játékokkal és babaápolási szerekkel
is támogatták. Az adományokat Deák
Lajosné önkormányzati képviselő
szervezésében gyűjtötték az intézmény javára.

Operett és lucázás
Kurucz Tünde, Rába Henrietta
Oszvald Marika operettműsorával és a Bakony
Népzenei Együttes lucázós összeállításával ünnepeltek az idősek december tizenharmadikán,
csütörtökön délután az Alba Regia Sportcsarnokban, a nyugdíjasok karácsonyán.

„Ilyenkor köszöntjük azokat, akik
a várost szolgálták, közösségként,
családként is építették, és amit
igyekszünk mi jó gazda módjára
továbbvinni. Ezeken az alkalmakon
mindenkinek lehetőséget adunk
arra, hogy jól érezze magát, és fel

tudjon készülni a karácsonyra, ami
a családjaink legfontosabb ünnepe.” – emelte ki Cser-Palkovics
András polgármester.
A köszöntőt követően a Bakony
Népzenei Együttes Luca-napi
szokásokat felelevenítő össze-

állítását láthatták az érdeklődők,
majd Oszvald Marika operetténekes lépett a színpadra, aki a
My Fair Lady című filmmusicalből ismert Csudijó című dallal
kezdte népszerű slágerekből álló
műsorát. A dalokat óriási tapssal
és sok mosollyal köszönte meg
a népes közönség. A nyugdíjasok apró levendulazsákokat és
édességet is kaptak ajándékként
a Sárkeresztúri Hangyák Szociális Szövetkezet munkájának
köszönhetően.

Fotó: Kiss László

Élményajándék a családoknak

A dalokat óriási tapssal és sok mosollyal köszönte meg a népes közönség

Élményt ajándékoztak a Családok Átmeneti Otthonában élő
édesanyáknak és gyermekeiknek
a közelgő ünnep alkalmával. A
családok többek között fürdő- és
színházbelépőjegyeket valamint
múzeumlátogatást kaptak ajándékba. Brájer Éva alpolgármester
elmondta: nagyon jó az ötlet,
ezért szívesen támogatta a város
a jótékonysági kezdeményezést.
A Családok Átmeneti Otthona
húsz férőhelyes, hat család
egyidejű elhelyezésére ad lehetőséget. A rendezvényre négy
család látogatott el közülük.
Erdélyi Zsuzsanna, az anyaotthon
vezetője szerint az édesanyák és
gyermekeik számára az élményadomány a lehető legszebb
karácsonyi ajándék.

FEHÉRVÁR
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Látogatható kiállítások
Akit Jeruzsáleminek nevezünk
Csók István Képtár
A rendhagyó tárlat keretein belül
bemutatásra kerülnek II. András
életének legfontosabb eseményei.
A kiállítás megtekinthető december
31-ig, hétfőtől vasárnapig 10-től 18
óráig.
Puszták aranya
Halász-kastély
A Halász-kastélyban mutatják be
a nagyszentmiklósi kincs hiteles
másolatait. A tárlat különlegessége,
hogy itt láthatók először László
Gyula régészprofesszor a honfoglalás
korát bemutató, lenyűgöző szépségű
eredeti grafikái. Megtekinthető:
december 31-ig.
Mézeskalács-kiállítás
Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekrészlege
Megtekinthető december 31-ig.
Fonalmadarak
Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai
úti Tagkönyvtára
Kiállítás a székesfehérvári Kárpitszövő Szakkör alkotásaiból. Megtekinthető január 5-ig.
Úton Betlehembe
Feketehegy-szárazréti Közösségi
Központ
A Munkácsy Mihály Általános Iskola
kiállítása. Megtekinthető január 5-ig.
Tavasz a télben
Aranybulla Könyvtár olvasóterme
A Székesfehérvári Fotóklub tárlata.
Megtekinthető január 18-ig.
Mentett értékek
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
A tárlattal a múzeum munkatársai
tisztelegni és emlékezni kívánnak a
huszonöt éve elhunyt Deák Dénes
emléke előtt. A kiállítás megtekinthető február 17-ig.
Vadászok és vadászatok Fejér megyében
Szent István Király Múzeum Országzászló téri épülete
A kiállításon bemutatják a vadászat
Fejér megyei történetének több
korszakát a 18. századtól a Horthykorszakig, vagyis a barokktól a neobarokkig. A kiállítás megtekinthető
február 24-ig, keddtől vasárnapig
10-től 18 óráig.
Trianon
Csók István Képtár
A neves képzőművész és rajzfilmrendező, Jankovics Marcell kiállítása. A
közel kétszáz alkotást felvonultató,
különleges installációval megépített,
egyedi élményt kínáló kiállítás március 3-ig látogatható.

Horoszkóp
december 20. – december 26.

Programok december 21-től 30-ig

Szabó Petra
December 21.
Adventi varázslat
14 óra, Gárdony, Nemzedékek Háza
A Gárdonyi Nyugdíjasok Baráti Köre szervezésében forralt bor, tea, zsíros kenyér, süteménykóstoló várja a vendégeket.
Program:
14 óra: megnyitó
14.10: karácsonyi versek a nyugdíjasklub
tagjaitól
14.20: a Gárdonyi Általános Iskola tanulói
karácsonyi verseket adnak elő
14.50: az Alborada vegyeskar énekel
15.10: a gárdonyi Posta utcai óvoda Csiga
csoportja betlehemes játékokat ad elő
15.40: ünnepi polgármesteri köszöntő és
gyertyagyújtás
16 óra: Mesélő Bőrönd Társulat: Kőleves – zenés, interaktív mesejáték a színházteremben
18 óra: a Boka Akusztik Band karácsonyi
koncertje a színházteremben

Hexina jósnő

Diótörő
19 óra, Vörösmarty Színház
A Székesfehérvári Balettszínház előadása.
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar karácsonyi koncertje
19.30, Szent Imre-templom
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar
Arcangelo Corelli olasz barokk zeneszerző,
hegedűművész Karácsonyi concerto grossóját játssza. Ezt követi Händel F-dúr orgonaversenye Tóka Ágoston orgonaművész
előadásában. A koncertet Bach Magnificat
című barokk stílusban írt kantátája zárja
neves szólisták és a város kórusainak közreműködésével. Az est dirigense Dubóczky
Gergely.

December 22.
Karácsonyváró
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Mészöly
Géza utcai Tagkönyvtára
Kézműves foglalkozás gyerekeknek.
Tisztelet és hálaséta
10.30, Keszei István-emléktábla, Zichy liget
Tisztelgés elődeink, költőink és művészeink
előtt a Székesfehérvár belvárosában található
emléktábláknál. A találkozó Keszei István
emléktáblájánál lesz a Zichy ligetben.
Karácsonyváró
11 óra, Agárd, Mikszáth Kálmán úti pavilonsor
Egész nap kirakodóvásár, szeretetvendégség.
Színpadi programok:

Falukarácsony
16 óra, Dinnyés, Dinnyési Hagyományőrző
Központ
Forró teával, forralt borral és zsíros kenyérrel,
süteménnyel várják az érdeklődőket. A csillagszórókat senki ne hagyja otthon!
Közönségkorcsolya
17 óra, Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok
A Fehérvár AV19 heti több alkalommal várja a
korcsolyázni vágyókat az ünnepi időszakban!
Adventi táncház
17 óra, Agárd, Agárdi Közösségi Ház
Kisfaludi karácsonyi ünnepi műsor és díjátadó
17 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Az eseményen fellép a Hungarikum Együttes.
Ha elmúlik karácsony...
18 óra, Szent István Hitoktatási és Művelődési
Ház
Polyák Rita és Szelle Szilárd műsora. További
információ: musicszelle@gmail.com vagy 30
634 5983.
Kastélymesék ünnepközelben
18 óra, Kápolnásnyék, Halász-kastély
Nádasdy Borbála mesél kalandos életéről, a
Nádasdy családról, a nádasdladányi kastélyról
valamint gyermekkora legszebb karácsonyáról,
az ünnepek jelentőségéről.
Fény borítá bé az eget…
18 óra, A Szabadművelődés Háza
A Kenderke Barátai Zenekar lemezbemutató
koncertje. Az eseményen népzenei gyökerekből táplálkozó, meghitt karácsonyváró
összeállítást hallhatnak az érdeklődők.
Bohemian Betyars/CSNK
19 óra, Petőfi Kultúrtanszék

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!
A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

Kos 3. 21. – 4. 20.

Nem sok kedve és ereje van a készülődéshez, de
tudja, hogy elvárják Öntől, ezért megpróbál jó képet
vágni hozzá. De úgy van vele, az ünnepek alatt megadja szeretteinek is, amire vágynak, utána mindenki
hagyja nyugton, hogy egy kicsit magában is lehessen.
Nem is kell lemondania az én-időről.

Bika 4. 21. – 5. 20.
www.hexina-josdaja.webnode.hu

2018.12.20.

Karácsonyi koncert és macskatéka

A HETILAP

A héten még sikerül egy komolyabb konfliktusba
kerülnie, ám ha a józan eszére hallgat és a megoldásra törekszik, hogy mindenkinek jó legyen, akkor
sikeresen elsimítják a problémát.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Nem árt, ha kétszer is átgondolja, mire akar költeni,
mert hajlamos túlzásokba esni, és az most nem lenne
szerencsés. Ne feledje, hogy a karácsony nem az ajándékokról szól! Persze ezt nem könnyű úgy mondani,
hogy mindig talál magának valamit.

Úgy döntött, idén nem stresszeli magát az ünnepek
miatt. Majd a hétvégén elrendezi kényelmesen a
bevásárlást meg a díszítést, de nem fog emiatt görcsölni. És ezt bizony bölcsen is teszi! Így lehet, hogy
nyugodt hét vár Önre.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Már alig várja az ünnepeket, már mindent tökéletesen
megrendezett fejben, látja maga előtt a romantikus pillanatokat a kedvesével. Ahhoz képest kezd szétcsúszni
a nagy kapkodásban és rohanásban, amitől ingerlékeny lesz, mégsem hagyja, hogy a kedvese besegítsen.

A héten kellemes meglepetések érhetik. Olyantól
kaphat ajándékot, tehet Önnek szívességet vagy
valamilyen módon kimutathatja kedvességét, akitől
a legkevésbé várná, viszont hihetetlenül jó érzéssel
tölti majd el.

FEHÉRVÁR
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A HETILAP

14 óra: Heavens Agárdi Dobkör
14.15: Agárdi óvoda Maci csoport
14.30: Gárdonyi óvoda, Alma csoport
14.45: a képeslapverseny eredményhirdetése
15 óra: Agárdi Kicsinyek Kórusa
15.15: Gilice gyermek néptánccsoport
15.30: Gárdonyi iskola, versmondók
15.45: süteményverseny – eredményhirdetés
16 óra: Iglice Népdalkör
16.15: Mézes-meseváros eredményhirdetés
16.30: Alborada vegyeskar
Idegenek
19 óra, A Szabadművelődés Háza
A Prospero Színkör idei utolsó előadása.
Péterfy Bori & Love Band
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
December 23.
Pettson karácsonya
11 óra, Igéző
A Szabad Színház mesejátéka.
Vasárnapi kuyaséta
12.30, HEROSZ Fehérvári Állatotthona
Dömök Réka és Polyák Jakab koncertje
17 óra, Városi Képtár–Deák-gyűjtemény

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

A munkahelyén feszült lehet a helyzet, sehogy sem találja
a közös nevezőt az egyik kollégájával vagy éppen a felettesével. Ha már megpróbált békejobbot nyújtani és azt sem
fogadta el, akkor talán jobb elengedni a helyzetet. De emiatt semmiképpen se görcsöljön, csak végezze a munkáját.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Nem sok kedve van az ünnepekhez, mert kimondottan
tehernek érzi a kapkodást, a készülődést. Elég rágondolnia, meg a kötelező szereplésre és már rossz kedve
van. Talán itt lenne az ideje, hogy kitörjön ebből és úgy
vezényelje le az ünnepeket, ahogy Önnek tetszik.

A koncertre saját szerzeményekkel és feldolgozásokkal egyaránt készülnek.
Muck-karácsony
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Fellép Muck Ferenc, a Groupensax és a The
Bluesberry Band.
December 24.
Éjféli szentmise
24 óra, Szent Imre-templom
Karácsonyi éjféli ünnepi szentmisét celebrál
Spányi Antal megyés püspök.
December 25.
Karácsonynapi szentmise
10.30, Szent Imre-templom
Karácsonynapi ünnepi szentmisét tart Spányi
Antal megyés püspök.
Classic House Karácsony
22 óra, Petőfi Kultúrtanszék
December 27.
XIX. kispályás futballfesztivál
8 óra, VOK
Reggel kezdődnek a Videoton FCF Baráti
Kör Egyesület és a Vadásztölténygyári Vasas

Egyesület által szervezett XIX. kispályás
futballfesztivál mérkőzései. Az első napon
a Masterplast Öregfiúk Kupa és a Szurkolói
Kupa zajlik.
Szabó Benedek és a Galaxisok
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
December 28.
5. Kisfaludi Pingpongünnep
14 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Az ünnepek után egy jó hangulatú sportdélutánra várnak minden érdeklődőt a Kisfaludi Közösségi Házba.
December 29.
Macskatéka
17 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és
Könyvtár
Papírszínház Tasi Katalin-Maros Krisztina: A
soknevű macska című előadásával.
Apey&the Pea
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
December 30.
Vasárnapi kutyaséta
12.30, HEROSZ Fehérvári Állatotthona

A Barátság mozi műsora
Ruben Brandt, a
gyűjtő
December 21. 17 óra,
december 29. 18 óra
Magyar animációs
akció-thriller.

A diótörő és a négy
birodalom
December 24. 16 óra
Magyarul beszélő
amerikai családi
kalandfilm, fantasy.

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

Lucia látomásai
December 27. 18 óra
Feliratos olasz
vígjáték.

A Grincs
December 22. 16 óra, december 24. 10 és 14 óra
Amerikai családi
animációs film,
komédia.
Végállomás: esküvő
December 22. 18 óra,
december 29. 20 óra
Amerikai romantikus
komédia, dráma.
Bohém rapszódia
December 22. 20 óra
Amerikai-angol zenés
életrajzi dráma.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Hajlamos lehet túlzásokba esni a héten és többet költeni
vagy éppen enni annál, mint kellene. Vigyázzon, nehogy
egészsége vagy pénztárcája lássa kárát az ünnepi hangulatának. Ugyanakkor az egészségére különös figyelmet kellene
fordítania, mert még a héten összeszedhet egy megfázást.

Hagyja, hogy kedvese segítsen, vagy ha úgy látja, nem tesz
eleget, akkor kérjen nyugodtan tőle egy kis támogatást, nem kell
mindent egyedül csinálnia. Bár az is igaz, hogy manapság hajlamos inkább csak a rosszat látni meg a hiányosságokat, mintsem
azt, hogy a maga módján mennyi mindent tesz a kedvese.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Minden, amit a hétre tervez, azt sikeresen meg is
valósítja. Semmi sem állhat az útjába. Régi és új vágyai is megvalósulnak, ettől olyan érzése van, hogy
valóban léteznek a híres karácsonyi csodák. Lelkesen
várja az ünnepeket, hogy végre szeretteivel legyen.

Egy kissé szétszórt lehet a munkahelyén, mert lélekben
már karácsonyozik. Azért próbáljon meg egy kicsit koncentrálni, hogy ne hibázzon annyit. Szerencsére környezete megértő Önnel. Érdemes több időt töltenie kettesben a
kedvesével, mert annál erősebb lesz a kapcsolatuk.

Egy nap
December 27. és 28.
20 óra
Magyar játékfilm.
Silvio és a többiek
December 28. 17.30
Feliratos olasz-francia
életrajzi film.
Mirai – Lány a
jövőből
December 29. 16 óra
Feliratos japán animációs kalandfilm,
dráma.
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„Legyünk együtt gyermekmentők!”

A HETILAP

Látrányi Viktória, Vakler Lajos

Jóga és családi
programok

Látrányi Viktória

Több mint kétmillió forinttal támogatja a
Masterplast magyarországi leányvállalata a
Magyar Gyermekmentő Alapítványt, amiből
a szervezet külső helyszínen használható
minilaboreszközt fog vásárolni. A cég dolgozói
kezdeményezésre elsősegélynyújtó oktatást is
szervezett az alapítvány orvosainak közreműködésével, melyen szerdán pedagógusok és edzők
vettek részt a Tóvárosi Általános Iskolában.

Idén december 27-e és 30-a között
lesz a Videoton Oktatási Központban
a hagyományos év végi fehérvári
fociünnep. A rendezvényen ezúttal is
számos kiegészítő programot kínálnak
a család apraja nagyja számára. A
vállalkozókedvűek megismerkedhetnek
a jógával. Több turnusban várják az
érdeklődőket:
Fotó: Molnár Artúr

A „Legyünk együtt gyermekmentők!”
akciót 2015-ben hívta életre a Masterplast, és mára hagyománnyá vált, hogy
minden évben támogatják a Gyermekmentő Alapítványt a partneri akció
keretében. A támogatást Ács Balázs
alelnöktől és Pécsi László cégvezetőtől
Gesztes Éva, az alapítvány szakmai
igazgatója és Doroszlai Richárd alapítványi titkár vették át. Gesztes Éva
elmondta, hogy az idei adományból
minilaboreszközt szereznek be. Ezzel
helyszíni analízist tudnak végezni,
például egy hányós-hasmenéses megbetegedés okozta ioneltolódást vagy lélegeztetésre szoruló gyermekeknél egy
gyors vérgázvizsgálatot. A szakember
ismertette: fennállásuk óta harmincezer csecsemőt, gyermeket mentettek,
és szülőket, pedagógusokat, diákokat
oktatnak elsősegélynyújtásra és megelőzésre – hiszen a balesetek hetvenöt
százaléka megelőzhető bizonyos tudás
és képességek elsajátításával.
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Több mint kétmillió forintos támogatást vehettek át szerdán a Magyar Gyermekmentő Alapítvány képviselői

Az elsősegélynyújtó oktatáson kisiskolásokkal és gimnazistákkal foglalkozó pedagógusok és edzők vettek részt, akik a
baleseti, sérüléses és egyéb veszélyhelyzetek kezeléséhez kaptak információt.
„A felgyorsult élet megköveteli, hogy a
tanárok reagálni tudjanak a legkisebb vészhelyzetekre is, és ehhez nyújtanak segítséget
a Gyermekmentő Alapítvány szakemberei az
alapvető ismeretek átadásával.” – mondta
el Schnee Zoltánné, a Tóvárosi Általános Iskola igazgatója. Hozzátette: a
vészhelyzetek kezelésének legértékesebb
első tíz-tizenöt perce az elsősegélynyújtó

Látszerész kisokos

Zalka Attila látszerész mester rovata

kezében van, és ez az idő életmentő
lehet! Az oktatáson szerzett információk
segítségével a pánikon túllépve szakszerűbben tudnak majd beavatkozni a
pedagógusok, edzők szükség esetén.
A rendezvény fővédnöke, Mészáros Attila alpolgármester a hétszáz
gyermekkel dolgozó sporttagozatos
intézményben szervezett képzés fontosságát hangsúlyozta, és az alapítvány
közreműködését is megköszönve arról
is beszélt, hogy bízik abban, hogy ez
egy sorozat kezdete, és a város több
intézményébe is eljut ez a program.

december 28., péntek
16 óra: gerincjóga (kezdő) – Bódis
Veronika
17 óra: hatha jóga eszközökkel
(haladó) – Töreki Ráchel
december 29., szombat
16 óra: hatha jóga eszközökkel
(kezdő) – Bódis Veronika
17 óra: hatha jóga eszközökkel
(haladó) – Töreki Ráchel

Dávid Renáta

Hét korszerű, modern ággyal
gazdagodott a megyei kórház
múlt pénteken. Az elektromos
ágyak hétszáz kilométerről, az
egyik németországi egészségügyi
intézményből érkeztek városunk-

ba a Baptista Szeretetszolgálat
jóvoltából. A szervezet korábban
már szállíttatott eszközöket a Szent
György Kórházba.
A Baptista Szeretetszolgálat, mint
kiemelten közhasznú szervezet
különösen fontosnak tekinti az
egészségügy felkarolását – nyilatkozta lapunknak Kiszely István, a
Baptista Szeretetszolgálat területi
képviselője.
Az ágyak ezentúl az ápolási osztályon fekvő betegeket szolgálják, és a
nővérek munkáját is megkönnyítik.

Kép: Tar Károly

Ötletek a szemüveg viseléséhez

16 óra: hatha jóga eszközökkel
(kezdő) – Töreki Ráchel
17 óra: dinamikus jóga (haladó) –
Bódis Veronika

Adomány a kórháznak
Korábban tíz, most pedig újabb hét elektromos
ágy érkezett a Szent György Kórházba, mégpedig Németországból. Az eszközök az ápolási
osztályra kerülnek a Baptista Szeretetszolgálat
jóvoltából.

-Miért érdemes műanyag lencsét vásárolni, amikor könnyen karcolódik? Mert
biztonságos. Az arcon eltört szemüveg üvegszilánkjai sérülést okozhatnak. A
műanyaglencse rendkívül ritka esetben okozhat sérülést.
-Ha kiesik a szemüvegéből a csavar, ne próbálkozzon mindenféle drótozással, mert
tönkreteszi a menetet. Forduljon inkább optikushoz.
-Ha eltörik a szemüvege, véletlenül se ragassza meg, mert a forgalomban lévő általános
ragasztók, tönkreteszik a keretet, és ezek után az már nem lesz javítható.
-Hideg időben mindenkinek bepárásodik a szemüvege, ha fűtött helyiségbe lép. Kapható
a probléma megoldására az optika üzletekben olyan szemüvegtisztító, amely egyúttal
páramentesítő. Nem lesz a lencse felszíne száraz, hanem a lecsapódott víz, apró cseppek
helyett (ez a pára) filmet képez a lencsefelszínen, így át lehet rajta látni.
-Fémallergiások is választhatna fémből készült keretet. Vannak hypoallergén ötvözetek,
az ezekből készült kereteken ezt jelzés mutatja. Bátran választható ezen kívül a tiszta
titánból készült keret is, amely mindenféle külön jelzés nélkül is allergiamentes. Az ára
ugyan magasabb a hagyományos fémkereteknél, de rendkívül könnyűek és erősek.
-A reflexiócsökkentő, más néven tükröződésmentesítő réteggel bevont lencséket tisztán
kell tartani, mert csak úgy szépek, és hatásosak. De vigyázni kell a tisztítószerekkel, mert a
savas kémhatású szerek (pl. a bőrbarát tusfürdők) károsítják a rétege, ami megrepedezik,
és homályossá válik az egész lencse.
-Szarvasbőrrel ne tisztítsa a szemüveget! Csak összekeni, a por meg megkarcolja a
lencsét.
-A szemüvegét minden nap mossa meg, olyan folyékony mosószerrel, amely nem savas (a
pH nem kisebb 6. 5-nél) a napközbeni törléshez pedig használjon mikroszálas
törlőkendőt. Ez a zsírokat is leviszi a lencséről (a papír zsebkendő nem ajánlatos) és az
apró porszemcsék a kendőbe kerülve már nem karcolják a lencsét.
-Sohase tegye székre, vagy ágyra a szemüvegét!
-Szemüvegének válasszon kemény tokot, ami nem csak a por ellen védi, hanem megvédi
a mechanikai sérülésektől is.

december 27., csütörtök

HOYA Prémium Multifokális SZEMÜVEGLENCSÉK
-30% KEDVEZMÉNNYEL!*
Szfvár. Koronázó tér 4.(Romkertnél) Tel.: 22/506-457
www.zalkaoptika.hu

*Az akció 2018.12.19-2018.12.31-ig tart!

A Baptista Szeretetszolgálat által a tervek szerint újabb ágyak és tolószékek is érkeznek majd a
német intézményből Székesfehérvárra
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Kultúra

Átadták a Vörösmarty-kancsót

2018.12.20.

A HETILAP

Gáspár Péter

Brájer Éva alpolgármester és Vakler Lajos újságíró kapta a Vörösmarty-kancsót

Maradandó kortörténeti dokumentum
Lugosi Balázs
A kollégánk, Vakler Lajos interjúit tartalmazó
Fehérvári beszélgetések 2. című könyvet
mutatták be december tizenhetedikén, hétfőn
este a Vörösmarty-teremben.

orvosoktól a művésztársadalom jeles
képviselőiig olyan emberek, közéleti
személyiségek szerepelnek, akik jobbá
tették Fehérvárt. Hálás vagyok azért,
hogy a Fehérvár Televízió műsoraiban
lehetőségem nyílik ezeket a beszélgetéseket elkészíteni. Igyekeztem mindig
megtalálni azt a rést, ami közelebb visz
az adott emberhez, akivel beszélgetek.
Szerepelnek a kötetben életútinterjúk, ugyanakkor olyan beszélgetések
is, melyek egy bizonyos témához
kapcsolódnak.” – fogalmazott a
szerző, akitől megtudtuk, hogy a
következő esztendőben megjelenik
a harmadik kötet is: előkészületben
van a fehérvári sportlegendákat
bemutató könyv.
Bobory Zoltán, a Vörösmarty
Társaság elnöke hangsúlyozta,
hogy a mostani kötet kortörténeti
dokumentum is, hálásak lehetünk
a szerzőnek, mert amit alkotott, az
maradandó!

Fotó: Simon Erika

„Vakler Lajos beszélgetései kapcsán átfogó képet kapunk a város és a megye
kulturális, közéleti, gazdasági életéről,
magáról a közösségről, ezért nagyon jó
kezdeményezések tartom, hogy ezek az
interjúk kötet formájában is megjelenhettek.” – emelte ki Lukácsy József,
a Vörösmarty Társaság alelnöke, a
kötet előszavának írója.
„Azok az emberek, akik Székesfehérvárt jobbá teszik, megérdemlik, hogy
az interjúk keretein belül megmutassuk, mi mindent tesznek reggeltől
estig, esztendőkön át azért, hogy
Székesfehérvár valóban a kultúra
városa is lehessen. Ha belenézünk
a kötetbe, akkor láthatjuk, hogy az

A legkisebbek piaca

Vakler Lajos számára a közeljövő egyik legfontosabb feladata a jövőre hetvenedik születésnapját ünneplő Alba Regia Táncegyüttes történetét bemutató kötet megírása

Fotó: Bácskai Gergely

Az est kezdetén Magyarország
egyik legrégebbi művészeti
társasága, a harminc éve újraalakult Vörösmarty Társaság
nevében Bobory Zoltán elnök
köszöntötte a megjelenteket,
kiemelve, hogy az elmúlt évek
bebizonyították, jó gondolat
volt az elődők hagyományai
alapján úja életre hívni a Vörösmarty-vacsorát, ami mára a
város, az irodalomkedvelők és a
Vörösmarty Társasággal szimpatizálók kedvelt rendezvénye
lett.
„Különösen nagy szerencse, amikor a családtagok összejöhetnek,
ilyen alkalom a Vörösmartyvacsora is. A Vörösmarty Társaság
tagjai fontos szellemi kincs őrzői,
ennek bizonyítéka Sobor Antal
és Román Károly hagyatéka is.”
– fogalmazott Szikora János, a

Fotó: Simon Erika

Vörösmarty Mihály születésének száztizennyolcadik évfordulóján hagyományos
műsoros vacsoraestjét rendezte meg
a Vörösmarty Társaság a Vörösmarty
Színházban. Az esten adták át a Vörösmarty-kancsó elismerést is, amit Brájer
Éva, Székesfehérvár alpolgármestere és
lapunk munkatársa, Vakler Lajos újságíró
vehetett át.

Vörösmarty Színház igazgatója,
aki hozzátette: ez a hagyaték
a Perelj, Uram! című darabbal
vált szélesebb körben is közkinccsé a Vörösmarty Színház
társulatának tolmácsolásában.
A színházigazgató gondolatait
követően Brájer Éva alpolgármester adta át a Polgármesteri
Elismerő Oklevelet a harminc
éve újjáalakult Vörösmarty Társaság elnökének, majd kiemelte:
a Vörösmarty Társaság a történelem iránti tiszteletet, a nívós
leírt szavakat, verseket, prózákat, magas művészi igényességet, állandóságot és azt az erős
értéket, kiszámítható szellemiséget jelenti, aminek az ember
mindig nekivetheti a hátát, mert
tudja, hogy megtámasztja erkölcsileg és intellektuálisan.
A köszöntőket követően Bobory
Zoltán adta át az idei Vörösmarty-kancsó elismeréseket.
Elsőként Brájer Éva alpolgármester vehette át a díjat, aki
az értékteremtéshez mindig
bátorítást, segítséget ad a
társaságnak. Vörösmarty-kancsót vehetett át Vakler Lajos
újságíró is, akinek új könyvét, a
Fehérvári beszélgetések 2. című
kötetet december 17-én, hétfőn
mutatták be.

Először rendeztek Székesfehérváron baba-mama-gyermek dizájner vásárt: a Pici piac hazai
termékekkel várta a vásárlókat december tizenötödikén, vasárnap a Csónakázó-tó melletti
hotelben. A helyszínen a Fejér Megyei Gyermekvédelmi és Gyermeksegítő Alapítvány javára
gyűjtöttek adományokat.
B. G.

Közéleti hetilap
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A zene a legfőbb közös nyelv
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Kovács V. Orsolya
Nyolcéves kisfiúként kézen fogta édesanyját, és magával
húzta a zeneiskolába, hogy írassa be trombitaórákra.
Tizenévesen biztos volt benne, hogy egy nagy, nemzetközi
szimfonikus zenekarban fog majd zenélni. Akkoriban
nem gondolta volna, hogy végül karmester lesz, azt meg
végképp nem, hogy katona is.

Országosan egyedülálló, hogy a helyi katonazenekar adja egy az egyben egy színházi
előadás zenéjét. Büszkék lehetünk, hogy ez
Fehérváron történt meg: a Chicago című musicalben városunk helyőrségi zenekara játszik.
Ez egy úttörő dolog. Öt éve már egyszer
volt ilyen, a Lear királyban. Nagyon
szeretem a színházi világot. Számomra így
kerek a torta: a katonazenekari főállásom mellett a színházi feladatok, mint a
tortaszeletek, szépen kiegészítik egymást.
A helyőrségi zenekarral hagyományos adventi hangversenyünkre is mindig hívunk
színész közreműködőt. Idén, december
2-án Varga Gabriella, a Vörösmarty Színház színművésze lépett fel velünk. Ott volt
Radics Éva, aki a Ciszterben tanít éneket
és a Musicolore énekegyüttest vezeti, és a
Full Moon Vokálegyüttes is. Jó érzés ilyen
magas kvalitású vendégművészekkel együtt
dolgozni, igazi művészeti találkozópont egy ilyen alkalom! Egyébként a
vezénylésről is a színházban tanultam a
legtöbbet. Hogy miként tartsak össze úgy
egy háromórás produkciót, hogy ne csak
a zenekarral, hanem az énekesekkel, szí-

nészekkel, díszítőkkel, műszakkal, a teljes
stábbal összhangban legyünk.
Szeretsz is közönség előtt szerepelni, vagy ez
egyszerűen velejárója annak a zenei tevékenységnek, amit végzel?
Mindig is zenélni akartam, és az hozta
magával, hogy fel is kell lépni. Azt, hogy
ne izguljak a szereplések előtt, csak
felnőttként tanultam meg. Fokozatosan
hozzászoktam. Fel kellett ismernem, hogy
az emberek tényleg nem azért jönnek oda,
hogy a hibát keressék, hanem szórakozni.
És ha véletlenül hibázol, ahogy ez a legnagyobbakkal is megtörténik, akkor tovább
kell lépni. Jó esetben észre sem veszik – ha
tudsz korrigálni.
Hogyan indult az az út, ami végül a katonazenekari karmesterséghez vezetett?
Unokabátyámnál láttam trombitát, és a tévében a koncertfelvételeken is megtetszett,
szerettem volna megtanulni. Ezt a tervemet
anyukám először nem vette komolyan.
Ezért nyolcévesen elmentem egyedül a
nagykanizsai zeneiskolához, elolvastam a
kiírást a pótfelvételi időpontjáról. Aznap
ott vártam anyukámat a munkahelye előtt,
kézen fogtam és vittem, hogy írasson be
trombitaórákra. Simán fel is vettek. Egy
nagyon kiváló zenész, Baráth Zoltán lett
a tanárom, egy igazi nagybetűs művészember, akinek a zene mindenestől fontos
volt. Széles zenei látókörrel ajándékozott
meg. Egyre több időt töltöttem el nála,
amikor éppen nem engem tanított, hanem
másokat, addig zenét hallgattam. Elég

A SZÉPHŐ Zrt. meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
SZÉPHŐ Zrt.

8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1.
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár,
Pf. 120.
Telefon: (22) 541-300
Fax: (22) 314-252
Honlap: www.szepho.hu
E-mail: info@szepho.hu

Ügyfélszolgálat

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

Értékesítésre:
• Székesfehérvár, Sarló u. 16. 8/49. szám
alatti, 53 m 2 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

Fotó: Horváth Renáta
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Ruff Tamás trombitásból lett karmester

komoly dzsesszzenéket ismertem meg így.
Amikor a többiek az osztályban Első Emeletet hallgattak, én Weather Reportot meg
Herbie Hancockot. Tizenhárom évesen már
tudtam, hogy zenész szeretnék lenni.
Továbbra is kifejezetten trombitás?
Akkor az volt az elképzelésem, hogy
trombitás leszek egy nagy szimfonikus
zenekarban, mondjuk Berlinben. Le is
érettségiztem trombita szakon jelesre,
de elsőre nem vettek fel a főiskolára.
Így kerültem az egyetemre ének-zene és
karvezetés szakra. Eleinte traumaként
éltem meg, hiszen megőrültem azért, hogy
zenekari muzsikus legyek. Elkezdtem az
egyetemet, majd egyre jobban megtetszett
a vezénylés, ahogy általa létre lehet hozni
valamit. Kiváló professzorokat, tanárokat
ismertem meg. A következő évtől azért
párhuzamosan elkezdtem a Zeneművészeti Főiskola trombita szakát is. Mindeközben trombitásként játszottam a Pécsi
Szimfonikus Zenekarban. Velük jártam be
Európát. A fúvószenekarokkal ott voltam
az összes fúvósfesztiválon, közben éjszakánként az egyetemi klubokban játszottunk a dzsessz-rock-funky zenekarunkkal.
Szerettem volna kimenni Salzburgba is
tanulni trombita szakra, de nem vettek fel.
Amikor hazafelé vonatoztam onnan, azon
törtem a fejem, hogy mibe foghatnék bele
helyette: és egyszer csak beugrott, hogy
elkezdek fúvószenekari karnagy szakra
járni. Addigra már megvolt az egyetemi
diplomám kórusvezetésből, és rájöttem,
hogy szeretném megtanulni ugyanezt
zenekarral is.
Mi az, amit addigra ennyire megszerettél
benne?
Szeretek emberekkel dolgozni, jó zenészekkel együttműködni, létrehozni szép
dolgokat. Kell tudni az emberek nyelvén
beszélni, hiszen sokszor ugyanazt akarjuk,
de más nyelven beszélünk. Ez a legtöbb
probléma oka, amit látok körülöttem a
világban. A legfőbb rendezőelv mégis a
zene. Sokszor láttam olyat, hogy emberek, ha össze is vesztek, a színpadon egy
közös nyelven, a zenéén mégis tudtak
együttműködni. Mert az mindenki számára
egyértelmű.
Jól gondolom, hogy a zene mellett azért az
irányításról is szól ez a feladat?
A karmesterségben nagyon fontos a
személyiség. Már az sem mindegy, hogyan
lépek be a terembe, hogyan állok oda a
zenekar elé. Hogyan tudom elérni, hogy
tolmácsolják az érzelmeket, amiket ki akarok fejezni, és közben teret is engedjek a
zenészeknek. Pécsett, a főiskolán még úgy
gondoltam, hogy Pesten a rendőrzenekarban vagy a pénzügyőröknél próbálok majd
elhelyezkedni később. Végül a Kaposvári
Katonazenekarba kerültem, pedig nagyon

nem akartam katona lenni. Egy szimfonikus zenekari próba közben az ütőszólam
vezetője hevesen integetett, hogy beszélni
akar velem. A szünetben közölte: az öccse
Kaposváron katona karmester, helyettest
keres, és én leszek az. Hiába mondtam,
hogy én nem szeretnék bevonulni, másnap
közölte, hogy felhívta az öccsét azzal, hogy
mindenképpen nála akarok dolgozni. Belementem, hogy kipróbálom, és húsz éve itt
vagyok! Ott leszolgáltam tíz évet, Fehérváron meg lassan már a második tízet. Utólag
hálás vagyok, hogy erősködött.
Tudsz szigorú lenni?
Ha valaki nem tud fegyelmet tartani, akkor
abból nem lesz produkció! Százötven
emberből ha csak tizenöt beszélget, akkor
a többinek tönkremegy a munkája.
Hogyan ünneplitek a karácsonyt a családoddal?
Nem vagyok egyedül a zene szeretetével a
családban. Feleségem nem zenész, de ő is
tizenkét évig csellózott. Három kislányunk van, egyikük fuvolázik, a legkisebb
hegedül. A középső meg nagyon szeretett
zongorázni, de most nem zenél. Korcsolyázik, éjjel-nappal a jégpályán van, és
e mellé nem fér már bele a zene. De ő is
művészlélek.
Az eddigi években a december eleji adventi
hangversenyünk jelentette számomra a
hajrá végét, ami után egy-egy előadással,
kisebb koncerttel lassan lecsengett az
év. Próbáltunk karácsony felé közeledve
lelassulni. Most viszont nem fogok tudni
megállni, hiszen december 28-án kerül sor
a filmzenei koncertshow-ra, a Show of the
Kings – Hollywood kicsiknek és nagyoknak című produkcióra az Alba Regia Sportcsarnokban, és addig folyamatosan dolgoznom kell rajta, hogy jól sikerüljön. Le is
ültünk a lányokkal megbeszélni, hogy idén
más lesz, mint eddig, mert apának most
többet kell dolgozni. Csak néztek ránk és
annyit kérdeztek: az adventi fényeket azért
kitesszük? A házat feldíszíteni kívülről apai
feladat, ami szinte egy egész napot igénybe
vesz, mire minden fény a helyére kerül.
Megfogadtam, hogy erre azért mindenképpen szakítok időt, ha megkésve is.
Nagyszabásúnak ígérkezik a december végi
koncertshow. Milyen régóta dolgoztok rajta?
Most zajlik a munka dandárja, de hos�szú hónapok óta dolgozunk rajta napi
szinten. Rengeteg feladatot jelent a zenék
összeállítása, saját képünkre formálása,
hogy ne csak lemásoljunk valamit, hanem
egy kicsit a saját lelkünket, ízlésünket is
belevigyük. Egyeztetni a zenészekkel, meghívott vendégekkel, technikákat összehozni, hiszen egy negyvenöt fős zenekarról
beszélünk, és összességében egy százötven
fős stábról. Mint egy színházi produkció,
csak ez egy koncertshow. A vetítéseket is
össze kell vágni, zenével összehangolni,
hangszereléseket, átiratokat készíteni.
Lesznek benne kifejezetten felnőtteknek
szóló filmzenék és gyerekeknek valók is,
mint az Így neveld a sárkányodat című film
zenéje vagy Hans Zimmer muzsikája az
Oroszlánkirályból.
Mégis mikor van időd minderre?
A hangszerelésre, amit szintén nagyon
szeretek, leginkább éjszaka. Hosszú órák
és teljes csönd kell hozzá. Képes vagyok
két-három órát is elbíbelődni egy-egy
ütemmel. Volt a mostani adventi hangversenyünkön is olyan műsorszám, amit
szerintem az országban sosem játszott
még katonazenekar, kifejezetten erre az
alkalomra készült. Nem is fellelhető a
kottája, egy szál zongorakivonatból írtam
át huszonöt fős zenekarra!
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A fehérvári startup sikere

Gáspár Péter
A székesfehérvári Konnektor Iroda alapítója,
Szabó Dávid fél éve indított egy startup vállalkozást, a Wellcome.Chat-et a szintén fehérvári
Bíró Zsolttal közösen, és máris sikerült bekerülnünk a Design Terminal mentorprogramjába:
kétszáznál is több jelentkezőből jutottak a
legjobb hat közé.

„Sajnos mindenkinek van szörnyű
tapasztalata cégek ügyfélszolgálatával kapcsolatban, általában rossz
véleménnyel vagyunk róluk. Mi ezt
a helyzetet szeretnék gyökeresen
megváltoztatni. Segítünk a cégeknek,
hogy kiváló ügyfélszolgálatuk legyen,
így az ügyfeleik is elégedettebbek és
boldogabbak legyenek.” – mondta el a

kezdeményezésről Szabó Dávid.
A Wellcome.Chat vállalkozásoknak segít, hogy kiváló és
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folyamatosan elérhető online
ügyfélszolgálatuk lehessen, kis
költségráfordítással.

KIEMELT ÁLLÁSLEHETŐSÉG

SZÉKESFEHÉRVÁRON

Csúcsminőségű elektronikai cikkeket
gyártó partnercégünk
SAJÁT ÁLLOMÁNYÁBA KERES

OPERÁTOROKAT
AMIT KÍNÁLUNK:
 3 műszakos, 8 órás munkarend

Elérhetőségeink:
06 20 247 8608

 Kiemelkedő műszakpótlékok (akár 40 %)
 312.000 Ft éves Cafeteria
 Tiszta munkakörnyezet

rebeka.sinkovics@pannonjob.hu

 Ingyenes vállalati buszjáratok több irányból

facebook.com/pannonjob

 Munkahelyi étkezési lehetőség

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 Wellcome.Chat kétszáznál is több jelentkezőből került be a mentorprogramba

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 karbantartása, üzemeltetése, javítása;
• mérés és szabályzástechnikai, esetleges helyszíni feladatok,
kivitelezések elvégzése.
Amit kérünk:
• középfokú elektronikusi, villamosipari vagy vezérléstechnikai 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!

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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Múlt heti rejtvényünk december 13-hoz, Luca napjához kapcsolódott. A hagyományok szerint ekkor tilos volt sütni, fonni és mosni. Az első megfejtésből kiderült,
miért nem lehetett ezen a napon különféle használati tárgyakat kölcsönadni: a
boszorkányok kezére kerülhettek.
A hiedelem úgy tartotta, hogy Luca napján boszorkányok járnak, ezért védekezni kell ellenük. Az emberek ilyenkor hamut szórtak a kapuk elé, az ólak ajtajára
keresztet rajzoltak. A második rejtvény egy szokást rejtett. Mit csináltak az állatok
fejével, hogy megóvják őket az átkoktól? Fokhagymával bedörzsölték.
December 13-án kezdték el faragni Luca székét, amelyen minden nap csak egy
műveletet lehetett elvégezni. A harmadik megoldásból kiderült, hová kellett kará-

csonykor vinni Luca székét, amire ráállva megpillanthatták a boszorkányokat: az
éjféli misére.
E heti rejtvényünk a régi idők fehérvári karácsonyaival foglalkozik. A karácsonyfaállítás hagyománya a tizenkilencedik században terjedt el a megyében. Az első megfejtésből kiderül, hogy a sváb falvakban és Felsővárosban hová tették a karácsonyfát.
A Bakonyban és a Vértesben borókafenyőket vágtak ki és díszítettek fel. A második megoldásból kiderül, mi volt a szegények karácsonyfája.
Székesfehérváron a huszadik század első éveitől már nagy keletje volt a fenyőfáknak, amit eleinte a Városház téren árusították. A harmadik megfejtés egy helyet
takar, ahol a két világháború között karácsonyfát lehetett kapni.
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Kastélyok és életek

Szenteste Sárpentelén
Gyönyörű, kegyetlen történet. Gábor angyal
megsúgja Máriának, hogy isteni fia születik, akit
Jézusnak hívnak és a királyságának nem lesz vége.
A fogantatás szeplőtelen lesz: a Szentlélek leszáll
a szűzre, és elborítja a magasságbelinek ereje.

Az idősödő, meddő Erzsébet is
kapott Istentől egy gyermeket – hát
jó, legyen, engedett Mária. József
kicsit morgott, hogy miért helyette,
de már elrendeltetett. Amikor eljött
az ideje, Mária a júdeai Betlehemben
megszülte gyermekét. Bepólyálta,
megszoptatta, jászolba tette. Az
angyalok a pásztoroknak hírül adták.
A pásztorok továbbadták. Megszületett a megváltó. A napkeleti bölcsek
lábai elé tették a kor kincseit, és
őrületbe kergették a hatalmára féltékeny Heródes királyt. Nyomában
jajgató anyák, halott fiúcsecsemők.
Jézus megmenekült. Názáretben
nevelkedett. Bölcsesség töltötte el
és Istennek, embernek kedve telt
benne. A köveket kenyérré változtatta, megtöltötte a halászhálót hallal,
borrá változtatta a vizet, árpakenyérrel és hallal kínálta a megfáradtakat.
Példabeszédekkel tanított, hirdette
Isten országának evangéliumát.
Kiűzte a tisztátalan lelket a megszállt
testből és a kufárokat a templomból.
Kézrátétellel orvosolt, kivezette a
lázat a betegből, meggyógyította a
leprát, talpra állította a bénát, feltámasztotta a halottat. Lecsendesítette
a vihart. Csodái ingerelték az irigyeit. A vád ellene: félrevezeti a népet,
megtiltja, hogy adót fizessenek a császárnak – szándékosan elhallgatva
az add meg a császárnak, ami a császáré tanítását – messiás királynak
mondja magát, szombaton is tanít,
gyógyít, és megbocsátja a bűnöket.
Pilátus vonakodva teljesítette a nép
kérését, keresztre feszíttette Jézust,
aztán mosta kezeit. Kilenc óráig volt
a kereszten, amikor a lelke elhagyta
a testét. Egy előkelő titkos tanítvány,
a József nevű tanácsos Pilátustól
elkérte a testet, és a közelgő ünnepnapra tekintettel kapkodva saját sírbarlangjába helyezte. Harmadnapra
üresen találták a sírt. Feltámadt,
mondták. Még negyven napig látták,
majd végleg eltűnt a földi szem elől.
A mennybe ment, mondták. Ez hát a
történet dióhéjban.
Tisztelet illeti örök érvényű tanításaiért. Nem azért jött, hogy megszüntesse a törvényeket, hanem hogy
tökéletessé tegye. A bölcs mélyre
ás és az alapokat sziklára rakja.
Beszédünk legyen világos, tiszta és
egyszerű: igen, nem. Úgy adjunk
alamizsnát, hogy rejtve maradjon.
Az ima legyen őszinte, lényegre törő
és szófukar. Ne gyűjtsünk kincset a
földön, ahol moly és rozsda emészt,
ahol tolvajok betörnek és lopnak.
Szívünkben a kincsünk! Több az élet
az eledelnél, a test a ruhánál. Amilyen mértékkel mérünk, olyannal
mérnek vissza. Ne szórjuk gyöngyeinket a sertések elé. Óvakodjunk a
hamis prófétáktól, báránybőrben
jönnek hozzánk, belül azonban ragadozó farkasok!

Ő az emberiség első pszichológusa.
Ajándéka, hogy kapaszkodót nyújtott az örök embernek.
Visszájára fordította az addigi világot. A kegyetlen büntető törvények
helyett új alternatívát kínált, a minőségi emberi lét értékét hirdette a szeretet jegyében. A bűn feloldozásával
leemelte a terhet. A „jóisten akarta
így” filozófiával levette a felelőssé-

a Mennyországot, új értelmet adva
ezzel a tiszta kék égnek, a felhőknek
és a csillagoknak.
Jézus születését a legszebb ünnepünkként tartjuk számon. A
városunk határában, Sárpentelén
zajló csodás karácsonyi ünnepségek
emlékeit Széchényi Zsigmond aranytollú író és vadász örökítette meg
Csordapásztorok című írásában.

baltát-fűrészt ragadva kihajtottak a
pentelei erdőbe, hogy olyan fát válasszanak, amelyiknek sudara éppen
megpöccinti az ebédlő mennyezetét
és féloldalt bokrosodik, hogy silányabb oldalát jobban belé lehessen
szorítani a sarokba. A mennyei
karácsonyfáról szóló mesének
többé már a gyermek nem adhatott
hitelt. Egyszerre négy fát vágtak ez

Ki más mesélhetne hitelesebben a
csilingelő szánkós, boldog decemberekről, mint ő? Tőle merítem hát a
méltó ünnephez a méltó szavakat.
December huszonharmadikán gróf
Széchényi Viktor és Zsigmond fia

alkalommal. Az iskolás gyerekekét a
kocsiszínbe, a családét az ebédlőbe,
a nagymamáét a kert túlsó végén
épült „kislakba” és az „Öregét”, a
negyvenöt éve bizalmas inasét és
szenvedélyes vadászét, akihez szoros

Fotó: femina.hu

Séllei Erzsébet

Karácsonyi pillanatkép az 1900-as évekből

get. Az árvának, magányosnak Atyát
adott. Imát és fohászt, hogy megszólíthassák. A haláltól rettegő embernek az örök élet reményét kínálta.
Ennek kitöltéséhez egy gyönyörű
végleges otthont ígért jó társasággal,
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barátság fűzte a családot. A nők
évhosszat kötögették, hurkolgatták a
sok kendőt, réklit, nyakravalót, amelyek majd a kocsiszínben kerültek
karácsonyi ajándékként kiosztásra a
majorbeli iskolás gyermekek között.
„Annyit villogott a szemem előtt a
sokféle kötőtű, hogy végül meguntam és vadászi mivoltomat megtagadva, szégyenszemre megtanultam
kötni. Mégpedig annyira, hogy az
első világháború alatt lövészárokbeli
mellékszórakozásból, jó meleg réklit
kötöttem magamnak – bajtársaim
érthető csúfolódása közben.”
Huszonnegyedikén reggeltől délig
a kocsiszínben foglalatoskodtak.
Kitolták belőle a hintókat, kordékat,
egymás tetejére állított szánokat, helyettük hosszú asztalokat sorakoztattak a falak mellé. Középre állították
a nagy karácsonyfát, azt díszítették
létrára kapaszkodva. Szakajtóvékákban behordták az iskolás gyerekeknek szánt ajándékokat, a meleg
ruhát, vastag kesztyűt, játékszereket, hatalmas diós kalácsot. A fényes
papírba csomagolt ajándékokra
Jóska, Mári, Rozi feliratú cédulák kerültek. Alkonyatkor megkezdődött a
kocsiszínben az ünneplés. Pontban
fél ötkor kitárult a kocsiszín kapuja,
szép hosszú páros sorban vonult
be az iskola. A sort az öreg tanító
nyitotta, végét a plébános zárta.
A tanító megadta az intonációt és
máguspálcájának libbenő intésére
felzengett az ének. A Széchényi testvérek osztották szét az ajándékot,
egyikük a ruhát, másikuk a játékot,

Fotó: nhmus.hu

A HETILAP

Széchényi Zsigmond, aki Csordapásztorok című írásában emlékezik vissza gyermekkora karácsonyaira

a harmadik a kalácsot-cukorfélét,
nagy tarka stanicliben. Végül a fán
lógó édességek is a gyermekekhez
kerültek. Felszabadult az ujjongás
a sok kis szipogó ünneplő szívéből. A kapu előtt tolongó szülők,
rokonok megkeresték a fészekaljat
és jókívánatok közben elszéledtek
a hideg éjszakában – hazatértek a
saját karácsonyfájuk mellé. Közben
egészen besötétedett. Hátra volt még
két óra a nagy ebédlői gong megszólaltatásáig.
Ekkor jöttek a betlehemesek. Talpig
fehér ingben, nagy papírsüveggel,

hosszú kenderszakállasan. Pásztorok, angyalok, napkeleti bölcsek.
Tehénkolompot ráztak. Kezükben
zsúpfedelű játékházikó, betlehemi
istállóval bélelve, tetején arany papírcsillaggal. Szép hosszú versben a
karácsonyt köszöntötték. A csordapásztorok elkántálása után átvonultak áldomásra a konyha épületébe.
Félelmetes karácsonyi durrogtatás,
tülkölés, kolompolás verte fel a kert
csendjét subás, szűrös, ködmönös,
hegyes kucsmás alakok – béresek,
csordások, csikósok, gulyások, juhászok, kondások hada gyülekezett

szótlan tömegbe. Jól ismert, kedves,
viharvert arcok. Megemelték
kucsmájukat, és énekbe kezdtek:
„Mennyből az angyal…” A kemény,
durva férfitorkokból ünnepélyes
mélyen búgott fel az énekszó, s akár
a tömjénfüst, úgy szállt a sziporkázó
karácsonyi ég felé. Végre megszólalt az ebédlő gongja is. „Hogy mit
érez a gyerek, mikor kitárul előtte
a karácsonyfás szoba ajtaja … azt
a kiábrándult, kopott szívű felnőtt
úgyse tudná elmondani. … S amikor
a sok izgalomtól, örömtől – nem
utolsósorban pedig a karácsonyfai
édességektől – kimerülten ásítozni
kezdtünk, nem az ágyba, hanem
bundába dugtak bennünket: éjféli
misére indultunk. Mihelyt megkondult az éjféli harangszó, imbolygó
lámpácskák hosszú sora vonult a
közeli kápolna felé. Oda gyülekeztünk mindnyájan. Nemcsak házunk
népe, a majorbeliek és a betlehemesek is. Sárpentele apraja-nagyja
egyaránt. Ott éreztük, hogy összetartozunk, hogy egy nagy család
gyermekei vagyunk. S az ének is,
akárhány torokból szólt – de egy
szívből.” A meghitt falusi estékre
valóban ráillett a varázslatos jelző:
szenteste.
Az évszázadokkal dacoló, ma is álló
kicsiny sárpentelei templom padlója
őrzi a bocskorok és fényes csizmák
lépteit, falai az elmúlt emberek imáit, sóhaját, esküjét és gyászát, zengő
énekét, a szentmisék hangulatát. A
csodát jelentő karácsonyokat, Széchenyi Zsigmond gyermekkorát.

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

Kossuth utca 15. tetőtér I.
Kossuth utca 15. tetőtér III.
Havranek J. u. 14.
Ányos Pál utca 2.
Rózsa utca 1.
Fő u. 1.
Horváth István u. 4.
Királysor 14/C
Palotai út 15.
Vörösmarty tér 8.
Vörösmarty tér 8.
Zichy liget 4.
Zichy liget 7.

Terület azonosító Megnevezés
szám
(m2)
IRODA/ÜZLET
20837 iroda/közös helyiség
15+13
20329 iroda/közös helyiség
13+11
GARÁZS
20028
garázs
22
RAKTÁR
20239
raktár
62
20482
raktár
4
LÉGÓPINCE
20460
pince
64
20464
légópince
84
20807
légópince
73
20476
légópince
80
20492
légópince
106
20878
légópince
106
20494
légópince
72
20493
légópince
52

Bérbeadás
Bérleti díj
időtartama Ft/m2/hó+ÁFA
5 év
5 év

1.220,-/500,1.220,-/500,-

1 év

360,-

5 év
5 év

310,310,-

5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év

50,50,50,50,50,50,50,50,-

A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése és a feltételek biztosítása Bérlő feladata és költsége.
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 17. § és 18. § alapján a működési engedélyhez kötött tevékenység végzéséhez
célszerű a társasházzal történő előzetes egyeztetés.
Az Önkormányzat azon pályázókkal, akiknek az Önkormányzattal, önkormányzati adóhatósággal szemben lejárt tartozása áll fenn, nem köt bérleti szerződést.
A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy az Önkormányzattal, önkormányzati adóhatósággal szemben lejárt tartozása nem áll fenn.
A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó 3 hónapnál nem régebbi igazolással bizonyítsa, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője - mint önkormányzati adóhatóság - felé nincs adótartozása.
A pályázati hirdetmény közzététele: 2018. december 19.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. január 4-én 12.00 óra
Kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázatot - indokolás nélkül - eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapján, a www.szekesfehervar.hu
oldalon és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági Szakbizottsága

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
2018. december 27-én, csütörtökön
ügyfélszolgálatunk 7:00-19:00-ig tart nyitva.
2018. december 28-án, pénteken
ügyfélszolgálatunk zárva tart.
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Spanyol mester az Alba Fehérvár élén
A HETILAP

Somos Zoltán

Minden edzőt kirúgnak egyszer
– ez szinte az edzői lét alapvetése. Azon a héten, amikor két
napon belül menesztik az Alba
Fehérvárral kétszeres bajnok és
kétszeres kupagyőztes Dzunicsot, majd a Manchester Unitedtől José Mourinhót, nem is
kell nagyon magyarázni a tételt.
Nem kell persze párhuzamba
állítani az arrogáns portugált az
Alba – szurkolók számára most is
kedves – szerb-magyar mesterével, bár azt egyiküktől sem lehet
elvenni, hogy korábbi sikereikért
joggal emlegetik őket a szakma
kiválóságai között. Persze a nagyságrend más, maradjunk is saját
házunk táján: a fehérvári kosarasok az elmúlt három szezonban
nyertek bajnoki aranyat, ezüstöt és bronzot, közben egyszer
Magyar Kupát is, mindet Dzunics
irányításával. És szó szerint ez
volt a mester mérlege koráb-

Fotó: Simon Erika

Drámai változás történt a fehérvári kosarasoknál: hat vereség után a vezetőség felállította a
kispadról a klubtörténet egyik legsikeresebb
edzőjét. Dzunics Braniszlav helyére az U-20-as
csapat spanyol edzőjét, Jesus Ramirezt nevezték ki, irányításával szerda este fölényesen
nyert az Alba az európai kupában.

Az utánpótlásba érkezett, de már a „nagyokat” dirigálja – Jesus Ramirez túl van a bemutatkozáson

bi fehérvári regnálása alatt is!
Vagyis a fehérvári kosárlabda történetének Farkas Sándor melletti
másik edzőlegendája az, aki most
dicstelenül távozott.
A múlt érdemei persze ritkán
mentik meg az edzőt, ha éppen
nem megy a csapatnak, bár tudunk ilyenre is példát… Az Alba
hatszor kapott ki zsinórban, utol-

jára szombaton a nem túl acélos
Pakstól hazai pályán, ezek után
úgy döntött a klubvezetés, hogy
már nem Dzunics a megfelelő
személy a krízis kezelésére.
„Korábban is előfordultak hullámvölgyek, a sikeres szezonokban is,
de most úgy éreztük, nincs meg a
megfelelő összhang az edző és a
csapat között ahhoz, hogy a helyze-

Zárkózás keményen
Somos Zoltán
Emlékezetes hetet zárt a MOL Vidi, előbb döntetlent játszott a Chelsea-vel, majd legyőzte
a Ferencvárost. A magyar rangadón olykor
csontzene szólt.

A rekordbajnok kipipálva

és ezzel (is) felvértezve játszotta a
csúcsrangadót a magyar ligában
Marko Nikolics csapata.
Döntőnek bizonyult, hogy a Vidi
dominálni tudott a Fradi ellen, a
fárasztó ősz végén még egyszer
odatette magát, és jobb volt nagy
riválisánál. Más kérdés, hogy a
keménység helyenként durvaságnak tűnt, két fővárosi játékos is
sérülten hagyta el a pályát, bár
szándékossággal nem lehet vádolni
egyik fehérvárit sem. A hírek szerint az MLSZ utólag megvizsgálja
az eseteket, az eredmény azonban
mindenképpen 2-1-marad, így az
emlékezetes évet méltón zárta a
bajnoki címvédő. Tavasszal öt pont
hátrányból folytatja az üldözést,
immár csak a hazai mezőnyre koncentrálva a Vidi.

Kaiser Tamás
Simának indult, de végül szoros csatában győzte
le kedden a Fehérvár AV19 a Klagenfurtot.

Sarauer góljával és Kuralt duplájával
már 3-0-ra is vezetett a Fehérvár
AV19 kedden a Klagenfurt ellen. A
rekordbajnok azonban nem adta
fel, és a záró harmadban egyenlített.
A fehérváriak nem estek kétségbe,
Erdély és Szabó Dániel találataival
ismét kettővel ment a Volán. A
vége azonban így is izgalmas lett,
szépített, majd tovább próbálkozott
a KAC, de az újabb egyenlítés már

Armin Hodžić és a Vidi átlépett a Fradin a nagy rangadón. Jöhet a pihenő!

nem jött össze, a Fehérvár 5-4-re
nyert, és zsinórban harmadik meccse
után hagyta el győztesen a pályát.
A kiváló sorozatot a héten még két
meccsen tudja folytatni a Volán.
Előbb pénteken Zágrábban játszik
az EBEL-ben a magyar gárda, majd
szombaton az Innsbruckot fogadják
Erdély Csanádék.
Az utóbbi meccs után a sikeresen
licitálók átvehetik kedvenceiktől azt
az ünnepi mezt, melyben a mostani
találkozókon lehet látni a csapatot. Licitálni december 22-én délig
lehet, a befolyt összeg jótékony célt
szolgál.

Fotó: Kiss László

Fotó: Simon Erika

Hogy miben kamatozhat a Vidi
számára az európai kupamenetelés,
azt egyrészt majd a könyvelésen
lehet látni (több mint tízmillió
euró folyhat be), de sportszakmailag sem mellékes a kérdés. A
nagy iramban játszott, kemény
harcmodort kívánó meccseken
megedződtek a fehérváriak, akik
múlt csütörtökön pontot szereztek
az addig minden meccsét megnyerő
Chelsea ellen az Európa-ligában.
Bár a 2-2 a továbbjutáshoz nem volt
elég, újabb önbizalmat adhatott,

tet együtt megoldják.” – indokolta
a döntést Balássi Imre klubelnök.
És nagyon hamar utódot is talált,
házon belülről: az utánpótlásban
nyár óta dolgozó spanyol Jesus
Ramirezt nevezte ki vezetőedzőnek. A harmincnyolc éves
szakember felnőtt csapat mellett
másodedzőségig jutott Németországban és hazájában, de nem
sokat hezitált, amikor vállalnia
kellett a feladatot. Gyorsan
jelezte, mindent megtesznek,
hogy a méltatlan tizenegyedik
helyről feljebb lépjen az Alba,
akár a nemzetközi kupamec�csek is szolgálhatják ezt. De a
Lukoil Levszki ellen szerdán
nem „áldozta be” a győzelmet
az építkezés oltárán a csapat,
Ramirez első meccsén nagyon
simán, 89-56-ra győzött. Ezzel
a FIBA-Európa-kupa második
csoportkörében javított, ráadásul
megszakította negatív sorozatát.
De csak hosszabb távon kapunk
választ a kérdésre, hogy a Carlos
Frade (2013/14) regnálását követő
„második spanyol korszaka” sikeres lesz-e a klubnak. Vasárnap
Zalaegerszegen játszik az Alba,
az alighanem nehezebb feladat
lesz, mint a nagyon rosszul dobó
bolgárok legyőzése volt.

Kilencgólos meccset nyert a Volán
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Évzárót tartottak a Volán Fehérvár öttusázói
A HETILAP

Németh Krisztián

2018-ban a duplán hazai rendezésű
Európa-bajnokságon csodálhattuk a
sportág szépségét, összetettségét és
a mieink teljesítményét, láthattunk
felejthetetlen befutókat és fehérváriakat a dobogón. Az év legjobbjának választott Kovács Saroltában is élénken
élnek az emlékek, melyekkel elégedett, de azért van benne hiányérzet.
„Minden versenyemen ott tudtam lenni
az első hat helyen – ennél soha rosszabb
évem ne legyen – de a világbajnokság
hatodik helye azért okoz hiányérzetet.
Sokkal több volt bennem, jobb eredményre számítottam!” – értékelte
teljesítményét Kovács Sarolta, aki
mindent az olimpiai felkészülésnek
rendel alá. – „Sok szép pillanatom volt
idén, kiemelkedik a székesfehérvári Európa-bajnokság, ahol többször is dobogóra állhattam. Persze egy kicsit furcsa
erre gondolni, mivel egyéniben Alekszejev Tamarát hajráztam le, ugyanakkor
fontos célom volt az éremszerzés hazai

Kép: Pintér Norbert

A Volán Fehérvár Öttusaszakosztályának versenyzői idén összesen tíz érmet szereztek a világ- és
Európa-bajnokságokon, és egy jól szervezett
kontinensviadalt is maga mögött tudhat a klub.
Nem beszélve a szélesedő tömegbázisról. Volt
tehát mit és kit ünnepelni az évzáró összejövetelen. Kovács Sarolta és Demeter Bence pedig már
az olimpiai kvótaszerzésre koncentrál.

Az évzárón átadták az év legjobbjainak szóló elismeréseket: az ifiknél Szűcs Dóra és Tamás József, az utánpótlásban Kalincsák Eszter valamint
Bernát Bálint, a felnőtteknél Kovács Sarolta és Demeter Bence vitte el a pálmát

közönség előtt. Szívesen emlékszem
vissza a csapatban elért sikerekre is, Eb-t
és világbajnokságot is tudtunk nyerni,
utóbbit zsinórban harmadszor. Magasra
raktuk a mércét, de remélem 2019-ben
a negyedik diadal is meglesz. Szeretném
úgy befejezni a következő évet, hogy
megvan a kvótám az olimpiára!”
Demeter Bencét kevésbé töltik el
jó érzések az idei év kapcsán, de a
Volán világklasszisa a fehérvári Eb-n
is megmutatta elképesztő hajráját.

„Sikerült két érmet szereznem a Világkupán, de az év második felében, amikor
igazán fontos lett volna, nem tudtam
jól teljesíteni. Át kell alakítanunk a
felkészülésemet, hogy ez jövőre már ne
így legyen!”
A Volán Fehérvár továbbra is fontosnak tartja az utánpótlást. Összesen
mintegy négyszázan sportolnak a
klub égisze alatt.
„Jönnek a fiatalok!” – hívta fel a
figyelmet Vörös Zsuzsa szakosz-

Két fehérvári érem Várnából
Kaiser Tamás
Várnában rendezte meg a KWU (Kyokushin
World Union) világszervezet a második felnőtt
súlycsoportos Európa-bajnokságát és a hatodik
nyílt utánpótlás világbajnokságát. Az óriási
viadalon harminckét ország csaknem nyolcszáz
versenyzője mérte össze erejét knock down
kyokushin küzdelemben.

Egy sikeres év lezárása

Az utánpótlás-korosztályokban
megrendezett világbajnokságon az
akadémia két fiatal tehetsége, Bőke
Eszter és Fekete Gergely vívta ki a
jogot a címeres karate gí viselésére.
Gergőnek a junior -75 kg-os kategóriában be kellett érnie a hetedik
helyezéssel. Eszter a válogatott legfiatalabb tagjaként, egyedüli magyar
serdülőként vett részt a megmérettetésen +50 kg-os súlycsoportban. Fiatal kora ellenére komoly küzdőszellemről és figyelemre méltó technikai
repertoárról tett tanúbizonyságot,
és végül harmadik helyen végzett.
A tizennégy tagból álló magyar
válogatott összesen három ezüst- és
öt bronzérmet szerzett, amivel a
harminckét résztvevő ország között
a tizenharmadik helyen végzett.

Somos Zoltán
Hagyományos karácsonyi évzáróját tartotta az
Alba Regia Atlétikai Klub a Bregyó közi Regionális Atlétikai Központban. Több száz gyerek,
fiatal sportoló tapsolhatott az egyesület idén is
remeklő atlétáinak.

Külön szólították színpadra az
U-11-es és U-13-as korosztály
gyerkőceit, akik a legnagyobb
létszámú versenyzői korosztályát
alkotják az ARAK-nak. Utánuk a
csapatban, majd egyéniben bajnok
és érmes atléták kaptak elismerést, végül pedig a nemzetközi
versenyeken, világeseményeken,
válogatott színekben is kitűnő

sportolók következtek. Hirt Károly
elnök köszöntötte az ARAK edzőit
– mint mondta, a szakemberek
magas színvonalú munkája nélkül
elképzelhetetlenek a most (is)
ünnepelt sikerek. Idén ifjúsági
olimpián, felnőtt Európa-bajnokságon, korosztályos világbajnokságon
is bizonyítottak a legjobbak.
Mészáros Attila alpolgármester
a város nevében köszöntötte a
résztvevőket, kiemelve, hogy a
megteremtett feltételekkel élve az
ARAK nemcsak a sportban, hanem
versenyrendezőként is remekel.
A város évről évre emeli az ehhez
adott támogatást, a továbbiakban is
ezt tervezi.

Dezső Kata (szemben) a Fehérvár Karateakadémia első felnőtt KWU Eb-érmét szerezte

Fotó: Kiss László

Fotó: Fehérvár Karateakadémia

Magyarországon a kvalifikációs verseny szerepét a Magyar Bajnokság
töltötte be, mely -55 kg-os súlycsoportjának megnyerésével a Fehérvár
Karateakadémia versenyzője, Dezső
Kata is lehetőséget kapott az indulásra. A felnőtt mezőnyben újoncnak számító Katának nem lehetett
oka panaszra, hiszen bronzérmes
lett, mely egyben az akadémia első
felnőtt KWU Eb-érme is.

tály-igazgató a következő generáció
idei sikereire. – „Tamás József végül
sérülés miatt nem állt rajthoz, de
kvótát szerzett az Ifjúsági Olimpiára.
Kalincsák Eszter idén is megmutatta
oroszlánkörmeit, mint ahogy Bernát Bálint is, aki a junior vb-ről csapataranyat
hozott haza.”
Jövőre sem maradunk világversenyek
nélkül: Székesfehérvár Világkupát
rendez, Budapest pedig a világbajnokságnak ad otthont!

A legfiatalabb korosztály alig fért el a színpadon – biztosított a sikeres jövő is az ARAK-nál!
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A Fehérvár Televízió műsora december 22-től 28-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
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2018. 12. 22. SZOMBAT

2018. 12. 23. VASárnAp

2018. 12. 24. Hétfő

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:25 Visszatekintő – Híradó
és Paletta – ismétlés
08:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Bajnokok városa
magazin – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Kovács Szilvia.
Vendég: Bajzát Krisztián
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Selmeczi Gábor
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Kovács Szilvia.
Vendég: Krepsz Gyöngyi
12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Visszatekintő – Híradó
és Paletta – ismétlés
13:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Dubóczky Gergely
14:15 Honvéd7 – ismétlés
14:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Kovács Szilvia.
Vendég: Poórné Tünde
15:15 Agrárinfo – ismétlés
15:45 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
16:40 IX. Fehérvári Versünnep
elődöntő 2. rész
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Pletser Ádám
18:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 Visszatekintő –
Híradó és Paletta
20:05 A szomszéd vár
20:35 „Bass show” 2015 1.
rész – Vörös Tamás
születésnapi koncertje
22:05 Híradó – ismétlés
22:25 Visszatekintő – Híradó
és Paletta – ismétlés
23:10 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó – ismétlés
10:20 Visszatekintő – Híradó
és Paletta – ismétlés
11:05 Együtt magazin – hangolódás
az ünnepekre – ismétlés
12:05 Napi színes – ismétlés
12:15 Agrárinfo – ismétlés
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Visszatekintő – Híradó
és Paletta – ismétlés
13:45 Karácsonyi táncház 2014
14:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Pletser Ádám
15:15 IX. Fehérvári
Versünnep – döntő
18:00 Ünnepi fehérvári
beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Hagymásy András
18:30 Ünnepi fehérvári
beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bencze András
19:00 A hét hírei
19:20 Visszatekintő –
Híradó és Paletta
20:05 Fehérvár AV19 – Innsbruck
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
22:05 A hét hírei – ismétlés
22:25 Visszatekintő – Híradó
és Paletta – ismétlés
23:10 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
10:05 Visszatekintő – Híradó
és Paletta – ismétlés
10:50 A szomszéd vár – ismétlés
11:20 Öreghegyi Mulatságok 2018
11:45 Az olasz maestro – az
Alba Regia Szimfonikus
Zenekar koncertje Pécsen
13:00 Hírek - ismétlés
13:05 Fehérvár Hangja –
a döntő 2014
16:00 Ünnepi fehérvári
beszélgetések – ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Hagymásy András
16:30 Ünnepi fehérvári
beszélgetések – ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bencze András
17:00 Visszatekintő - Híradó
és Paletta – ismétlés
17:45 Megépül a „Nemere” –
újra felépítik Rotter Lajos
„Nemere” vitorlázó gépét
18:00 Ünnepi Fehérvári
beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: CserPalkovics András
18:30 Ünnepi Fehérvári
beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Spányi Antal
19:00 Hírek
19:05 Visszatekintő –
Híradó és Paletta
19:50 Polgármesteri köszöntő
19:55 Együtt magazin
– hangolódás az
ünnepekre – ismétlés
20:55 ZTE – Alba Fehérvár
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:25 Hírek – ismétlés
22:30 Visszatekintő – Híradó
és Paletta – ismétlés
23:15 Csík30 – 30 év boldogság
– a Csík zenekar jubileumi
koncertje az Alba Regia
Sportcsarnokban
23:35 Karácsonyi műsor
Gárdonyban – a Fehérvár
Televízió archívumából
23:50 Éjféli mise – élő közvetítés
a Szent Imre-templomból
01:30 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése

2018. 12. 25. Kedd
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
07:00 Hírek – ismétlés
07:05 Visszatekintő – Híradó
és Paletta – ismétlés
07:50 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Visszatekintő – Híradó
és Paletta – ismétlés
10:50 Orka SE karácsonyi
Szinkronúszó Gála
2018 – ismétlés
11:50 Géniuszok kézfogója 2017
13:00 Hírek – ismétlés
13:05 Fehérvár Hangja Gála 2017
16:00 Ünnepi Fehérvári
beszélgetések – ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Spányi Antal
16:30 Ünnepi Fehérvári
beszélgetések – ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: CserPalkovics András
17:00 Vershúron 2018
17:30 Ünnepi Fehérvári
beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Révész Lajos
18:00 Ünnepi Fehérvári
beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Berze János
18:30 Ünnepi Fehérvári
beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szász Zoltán
19:00 Hírek
19:05 Visszatekintő –
Híradó és Paletta
19:50 Hitünk és életünk:
Karácsonyi üzenet
20:20 Stadion Nyitány
22:00 Hírek – ismétlés
22:05 Visszatekintő – Híradó
és Paletta – ismétlés
22:50 Képes hírek – benne egész
órakor a Hírek ismétlése

2018. 12. 26. SZerdA

2018. 12. 27. CSüTörTöK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
07:00 Hírek – ismétlés
07:05 Visszatekintő – Híradó
és Paletta – ismétlés
07:50 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Visszatekintő – Híradó
és Paletta – ismétlés
10:50 „Táncra, magyar!” – Az
Alba Regia Táncegyesület
és a Bekecs Táncegyüttes
közös műsora
13:00 Hírek – ismétlés
13:05 Parlami d’Amore 2017
– Olasz nyáresti koncert
a belvárosban
14:50 Királyi Napok 2018 –
Könnyűzenei koncertek a
Zichy színpadon – Magna
Cum Laude és Anna And The
Barbies, vendég: Kiss Tibi
15:20 Szarajevó 2018
székesfehérvári
delegáció látogatása a
békemissziós katonáknál
16:00 Ünnepi Fehérvári
beszélgetések – ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Révész Lajos
16:30 Ünnepi Fehérvári
beszélgetések – ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Berze János
17:00 Ünnepi Fehérvári
beszélgetések – ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szász Zoltán
17:30 Királyi Napok 2018 – Egy
este New Yorkban és
Szabó Balázs Bandája
– összefoglaló
18:00 Ünnepi Fehérvári
beszélgetések
Műsorvezető: Rába
Henrietta. Vendég:
Égi Tamás
18:30 Ünnepi Fehérvári
beszélgetések
Műsorvezető: Dávid Renáta.
Vendég: Kovács Béla Sándor
19:00 Hírek
19:05 Visszatekintő –
Híradó és Paletta
19:50 Karácsony a
Táncházban 2017
20:45 In Memoriam Nádorfi
Gabriella: Seuso – Rejtélyek
nyomában 1. rész
22:05 Hírek – ismétlés
22:05 Visszatekintő – Híradó
és Paletta – ismétlés
22:50 Képes hírek – benne egész
órakor a Hírek ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
07:00 Hírek – ismétlés
07:05 Visszatekintő – Híradó
és Paletta – ismétlés
07:50 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Visszatekintő - Híradó
és Paletta – ismétlés
10:50 Boogiefeszt 2015 1. rész
12:20 Mits Jazz Band
13:00 Hírek – ismétlés
13:05 Fehérvári beszélgetések
extra – „Mi egy vérből valók
vagyunk!” – beszélgetés
Galambos Nándorral,
az Ismerős Arcok
zenekar alapítójával
14:00 Musica Sacra 2015
15:20 Rossini: Stabat Mater
16:30 Ünnepi Fehérvári
beszélgetések – ismétlés
Műsorvezető: Rába Henrietta.
Vendég: Égi Tamás
17:00 Ünnepi Fehérvári
beszélgetések – ismétlés
Műsorvezető: Dávid Renáta.
Vendég: Kovács Béla Sándor
17:00 Sudár Annamária – Arany
János-est 1. rész
17:45 Karácsonyi ételek – a
Fehérvár Televízió
archívumából
18:00 Ünnepi Fehérvári
beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Horváth Miklósné
18:30 Ünnepi Fehérvári
beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Molnár Tamás
19:00 Hírek
19:05 Visszatekintő –
Híradó és Paletta
19:50 Koronázási Szertartásjáték
2018 – II. András
Az Aranybullát megfogalmazó
II. András koronázási
szertartását és életét
vitte színre Szikora János
rendező Székesfehérváron
21:10 In Memoriam Nádorfi
Gabriella: Seuso – Rejtélyek
nyomában 2. rész
23:30 Hírek – ismétlés
23:35 Visszatekintő – Híradó
és Paletta – ismétlés

2018. 12. 28. pénTeK
00:20 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
07:00 Hírek – ismétlés
07:05 Visszatekintő – Híradó
és Paletta – ismétlés
07:50 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Visszatekintő – Híradó
és Paletta – ismétlés
10:50 Gyógyult utakon –
két fehérvári fiatal
gyógyulásának története
11:20 Vershúron 2017 – Dicsőség
a verseknek 1-2. rész
13:00 Hírek – ismétlés
13:05 Börgöndi Repülőnap 2017
13:25 Csíkország szelei –
összefoglaló az V.
Csíki Versünnepről
14:20 Fülöp Zoltán – Szívvel, hittel
15:00 Boogiefeszt 2015 2. rész
16:30 Ünnepi Fehérvári
beszélgetések – ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Horváth Miklósné
17:00 Ünnepi Fehérvári
beszélgetések – ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Molnár Tamás
17:00 Sudár Annamária – Arany
János-est 2. rész
18:00 Ünnepi Fehérvári
beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Mészáros Attila
18:30 Ünnepi Fehérvári
beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Brájer Éva
19:00 Hírek
19:05 Visszatekintő –
Híradó és Paletta
19:50 DEAC – Alba Fehérvár
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:20 In Memoriam Nádorfi
Gabriella: Seuso – Rejtélyek
nyomában 3. rész
22:15 Hírek – ismétlés
22:20 Visszatekintő – Híradó
és Paletta – ismétlés
23:05 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: december 23. 20:05 Fehérvár AV19 – Innsbruck jégkorongmérkőzés közvetítése felvételről

