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Nyitott Városháza
A Városháza ablakaiból már az
elmúlt évben is többen megcsodálták a városi karácsonyfát, a
fehérvári ünnepi forgatagot. Erre
az adventi sétára ismét lehetőségük lesz az érdeklődőknek,
hiszen december 14-én, szombaton 16.30 és 19 óra között ismét
megtartják a Nyitott Városháza
programot.

Város mézeskalácsból
A Városháza emeleti folyosóján egy kis
mézeskalácsváros is várja a látogatókat
december 23-ig, melyet hétköznapokon
9 és 19 óra, hétvégén 15 és 19 óra
között lehet megtekinteni.

Közélet

2019.12.12.

További nyolcmilliárd a középiskolai campusra
Gáspár Péter

A fehérvári középiskolai campus kialakítására
további 8 milliárd 375 millió forintot hagyott
jóvá a kormány a Modern Városok Programja
keretében. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van és várhatóan
a jövő év első hónapjaiban lezárulhat. A
beruházás a tanév végével kezdődhet.

A jó hírt közösségi oldalán osztotta meg
Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, Cser-Palkovics András polgármester pedig azzal egészítette
ki, hogy várhatóan már az idei tanév
végén megkezdődhet a beruházás.

A Magyar Közlönyben megjelent
határozat kitér arra, hogy a kormány
2016-ban kifizetett már a városnak
hét és fél milliárd forintot a középiskolai campus felépítésére. A mostani több mint nyolcmilliárd forint
ezen felül értendő. A többletből 2
milliárd 360 millió forint még az idei
központi költségvetést terheli, míg a
nagyobb hányad, 6 milliárd 15 millió
forint a 2021. évi központi költségvetésből érkezik majd a beruházásra.
A campus felépítése része a Modern
Városok Programjának.
A Csónakázó-tó mellett, a Szabadságharcos út és a Sár utca között

4,7 hektáron, harmincötezer
négyzetméternyi hasznos területen
megvalósuló beruházás négy intézmény – a Vasvári Pál Gimnázium,
a Kodolányi János Gimnázium és
Szakgimnázium, a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium
valamint a második ütem keretében
a Hermann László Zeneművészeti
Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola – összesen több mint
kétezer-ötszáz diákjának biztosítja
majd a tanulás lehetőségét egy
21. századi épületegyüttesben. A
beruházás az úthálózat átalakítását,
fejlesztését is magában foglalja.

Már december 18-tól, szerdától egészen 2020. január 1-ig,
ugyancsak szerdáig díjmentes
lesz a parkolás Székesfehérváron.
Az ingyenes parkolásról mindenki
értesül, aki parkolójegyet szeretne váltani: ebben az időszakban
nem működnek majd a parkolóautomaták a városban. A történelmi belvárosba, ami kiemelt parkolási zóna, ezen időszak alatt is csak
engedéllyel lehet behajtani.

Kép: Székesfehérvári Városfejlesztési Kft.

Ingyenes parkolás
az ünnepek alatt

A Modern Városok Programja fontos eleme az a középiskolai campus, mely a meglévő gimnáziumi értékeket megtartva, kiemelten sport- és
művészeti középiskolai oktatási célokat fog megvalósítani a jövőben

Sokasodnak a kerékpártámaszok

Fehérváron ülésezett a diáktanács
Vakler Lajos

Az Ezer kerékpártámasz program keretében a Városgondnokság tél végéig közel négyszázötven
biciklitárolót helyez ki Fehérvár különböző pontjain. A több mint tizenötmillió forintból megvalósuló munkát az önkormányzat saját forrásból finanszírozza.
B. G.

Fotó: Gáspár Péter

Középpontban a továbbtanulás

Pályaorientációs napot rendeztek pénteken a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában, ahol a diákok a székesfehérvári továbbtanulási lehetőségekről is részletes tájékoztatást
kaptak. A helyi felsőoktatási intézmények mellett képviseltette magát többek között a BME, az
ELTE és a Pécsi Tudományegyetem is.
G. P.

Kép: Megyeri Zoltán

Fotó: Kiss László

Székesfehérváron találkoztak az Országos Diáktanács tagjai. Legfontosabb feladatuk a 2020-as
Országos Diákparlament előkészítése volt.

A tanácskozáson képviseltette magát a Diákközéletért Alapítvány, Maruzsa Zoltán, a szaktárca
oktatásért felelős államtitkára és Kosinszky Zsuzsanna vezető kormányfőtanácsos is

A találkozón Cser-Palkovics András
köszöntőjében kiemelte: sokat jelent
a város számára, hogy a munka,
ami a legutóbbi diákparlamenten
Székesfehérváron elkezdődött, itt
folytatódhat. A polgármester hozzátette: „Mindig jó vendégül látni az ország
fiatalságát és azokat, akik megkapják a
felhatalmazást arra, hogy társaikat képviseljék. Fontos tudnunk, hogy melyek
azok a mostani és jövőbeni problémák,
melyek érintik ezt a nemzedéket. Javaslatot fogunk tenni arra, hogy miként
tudjátok csoportosítani, megfogalmazni
az ügyeiteket úgy, hogy azokkal a kormányzat érdemben tudjon foglalkozni.”
A diáktanács tagjai két napon keresztül üléseztek, hiszen az ország
minden megyéjéből érkező delegáltaknak egy volt a célja: megtervezni, később pedig elérni mindazt,
amit együtt elképzeltek.

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638
szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu
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Beszélgetés Mészáros Attila alpolgármesterrel

Bácskai Gergely

A Sóstó Természetvédelmi Terület megmentése egyike volt Mészáros Attila legkedvesebb feladatainak

önkéntesség rendszerének kiépítését
bízta még rám polgármester úr.
Aktualitást ad a feladatainak a kiemelt
beruházások terén a Középiskolai Campussal kapcsolatos kormánydöntés.
Nagy öröm, hogy a második ütemre
is megszületett a forrásról a döntés!
Nagyon bízom benne, hogy a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás
sikeres lesz és nyáron megkezdődhet a kivitelezési munka. Nagyon
fontos lenne, hiszen az intermodális
csomópont fejlesztésénél a koncepciót éppen a napokban zártuk le,
elkezdődik az engedélyezés, a tervek

A johanniták nyomában
Kurucz Tünde
Megkezdődött a johanniták egykori Szent
István-rendházának kutatása Palotavárosban.
A központi parkban a Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont irányításával a talaj
felső két-három méteres rétegét felszínen
használható eszközökkel vizsgálják át.

Nem először kutatnak Fehérváron az egykori johannita rendház
után: Siklósi Gyula régészprofes�szor 1978 és 1986 között végzett
kutatásokat a mai park területén,
ahol megtalálta és részben azonosította a konvent maradványait.
Mivel a nagy kiterjedésű épület
teljes alaprajza azóta sem ismert,
ezért további régészeti leleteket
rejthet a föld.
A Siklósi Gyula Várostörténeti
Kutatóközpont irányításával
szerdán megkezdett kutatómunka célja, hogy a négy évtizeddel
ezelőtt elindított kutatást folytatva, modern régészeti, geofizikai
módszerekkel vizsgálják meg a
rendház vélt területét, és a szakemberek újabb információkat
szerezzenek a mára elpusztult
épületek felszín alatt esetleg megmaradt falairól.
A vizsgálat első lépéseként a régészeti célra általánosan használt
geofizikai módszerek alkalmazásával – földradar, elektromosellenállás-mérés, mágneses mérés
– végzett próbavizsgálatokkal

tisztázzak, hogyan lehet majd a
falakat azonosítani.
A felszínen használható műszerekkel roncsolásmentesen
vizsgálható a talaj felső két-három
méteres rétege. Pozitív teszteredmények esetén akár a teljes
érintett terület vizsgálatára is sor
kerülhet, újabb izgalmas eredményeket hozva Székesfehérvár
egyik legfontosabb középkori
épületéről.
A város közgyűlése kiemelkedő
fontosságúnak tartja az Aranybulla kiadásának nyolcszázadik
évfordulóját, ezért a 2022-es
évet emlékévvé nyilvánította. A
II. András király által 1222-ben
kiadott Aranybulla egyik eredeti
példányának őrzőhelye, az egykori
johannita konvent kutatásának
folytatása az emlékév méltó
megünneplését előkészítő szakmai feladatok közé tartozik.

A Jeruzsálemi Szent János Lovagrend
Szent István királynak szentelt konventje az egykori Szigetben, a mai Palotaváros területén helyezkedett el. A konvent
a középkori Székesfehérvár második
legjelentősebb egyházi intézménye volt.
A történeti kutatások szerint 1222-től
az Aranybulla hét eredeti példányának
egyikét itt őrizték. Középkori írott
adatokból tudjuk azt is, hogy III. Béla
király édesanyját, Eufrozina királynét
a johanniták Szent István egyházában
temették el.

elkészítése, utána a kivitelezési terv,
tehát a jövő évben már közbeszerzésre
kerül. Fontos, hogy mire ez a folyamat
véget ér, a Vasvári új épülete is készen
álljon a diákok fogadására.
A fejlesztések mellett az oktatással kapcsolatos városi feladatokat is koordinálja. Ez
nyilván nem áll távol öntől, hiszen sokat
foglalkozott ifjúsági ügyekkel 2010 óta.
Valóban, hiszen az oktatással,
különösen a szakképzéssel már az
előző ciklusban is sok teendőm volt.
Az óvodák esetében olyan jövőbeni kérdésekre kell megtalálnunk
a választ, mint például az óvónők

Mindenkiben ugyanaz a szív dobog!
Kurucz Tünde
Egyedülálló felvonulást és flashmobot tartottak az Alba Plazában a fogyatékossággal élők
világnapja alkalmából. A Bennünk is ugyanaz a
szív dobog! mottójú kezdeményezésben hallássérültek, látássérültek, mozgáskorlátozottsággal és értelmi fogyatékossággal élők egyaránt
részt vettek, akikhez egészséges szimpatizánsok is csatlakoztak szép számmal.

„Van, aki nem jól lát, van, akinek a
hallása nem tökéletes, van olyan, aki
nem megszokottan mozog és van olyan
is, aki máshogy tud gondolkodni. Egy
dolog azonban mindenkiben közös: a
szív!” – hangsúlyozta Lengyel Zsófia
paratriatlonista, Székesfehérvár

önkormányzatának esélyegyenlőségi
referense, a felvonulás ötletadója.
„Sokan eljöttek, hogy a fogyatékkal
élők világnapja alkalmából adózzunk
annak a nagyon fontos dolognak,
hogy épek és fogyatékkal élők közösen
alkotják a társadalmunkat. Nekünk,
épeknek az a felelősségünk, hogy
amennyire csak lehet, hozzájáruljunk
az ő életük teljes értékű megéléséhez, a
teljes mindennapjaikhoz.” – mondta
Mészáros Attila alpolgármester.
A megnyitó után a résztvevők egy
jelnyelvi tolmács segítségével megtanulhatták a Bennünk is ugyanaz
a szív dobog! mottót, kipróbálhatták a fehér botos vakvezetést és a
kerekesszéket is.

Fotó: Simon Erika

Önkormányzati képviselőként a harmadik, alpolgármesterként a második
ciklusát kezdi a Városházán, kibővült
feladatkörrel. Milyen érzésekkel folytatja
a munkát?
Nagyon megtisztelő volt polgármester
úr felkérése, hogy azt a közös munkát,
amit képviselőként 2010-ben, alpolgármesterként 2014-ben elkezdtünk,
a következő önkormányzati ciklusban is folytassuk. Megtisztelő, hogy
2014-ben, 33 évesen alpolgármester
lehettem ebben a fantasztikus és
gyönyörű városban, és jó látni, hogy
kézzel fogható eredményei vannak
annak a munkának, amit elvégeztünk
az elmúlt években. Elég, ha csak
Sóstóra kimegyünk és láthatjuk, hogy
az utókornak meg tudtunk őrizni egy
csodálatos természetvédelmi területet.
Bővült az alpolgármesteri feladatköröm: eddig a kiemelt beruházások, a
sport- és ifjúságügy tartozott hozzám,
most már az oktatásügy, az egészségügy, a városüzemeltetés, a közlekedés
és a szociális terület is, illetve az

Fotó: Simon Erika

Októberben harmadszor is meggyőző támogatást
kapott a választóktól Mészáros Attila, Tóváros,
Alsóváros, Sóstó és az Őrhalmi szőlők önkormányzati képviselője. A közgyűlés pedig másodszor választotta meg Székesfehérvár alpolgármesterének:
fontos fejlesztési feladatok mellett az oktatással, a
szociális területtel és az egészségügyi alapellátás
fejlesztésével is foglalkozik.

utánpótlása. Ezen elkezdtünk már az
intézményekkel együtt dolgozni. Az
iskolák esetében pedig továbbra is azt
valljuk, hogy noha nem önkormányzati fenntartású intézmények, továbbra
is a város közigazgatási határán belül
vannak, így ugyanolyan fontos intézményei Fehérvárnak, mint korábban.
Úgyhogy mindenben igyekszünk őket
segíteni – például amit elkezdtünk
a digitalizáció terén, azt folytatjuk.
Fejleszteni fogjuk az Alba Innovárt és
a következő évtől szeretnénk növelni
az okostantermek számát a városban.
Milyen feladatai lesznek egészségügyi és
szociális területen?
Az infrastruktúra-fejlesztés továbbra
is zajlik, hiszen a Kégl György-program keretében folytatjuk a háziorvosi rendelők felújítását, a Nagy
Sándor-program keretében pedig az
idősügyi ellátáshoz tartozó infrastruktúra-fejlesztés az, ami a következő
időszak kihívása. Határozott célunk a
férőhelyek bővítése!
Több orvosi rendelő felújítása már elkészült, most éppen a Mészöly Géza utcai
rendelőben a lift. Mi lesz a következő?
Nagyon fontos a Szekfű Gyula utcai
rendelő felújítása. Egy közbeszerzési
eljárást sajnos eredménytelenül kellett
lezárnunk, hiszen keretösszegen felül
kaptunk árajánlatokat. Most próbáljuk a műszaki tartalmat racionalizálni
annak érdekében, hogy a következő
kiírás eredményes legyen, és 2020-ban
el tudjon indulni a beruházás.

A kezdeményezéshez sokan csatlakoztak
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Így karácsonyoztunk Fehérváron évtizedekkel ezelőtt

Kovács V. Orsolya

A várakozás izgalma, aztán hogy
dobogó szívvel megpillantottuk a
feldíszített fenyőt, alatta a titokzatos csomagokkal: ez az a varázs,
amit – ha szeretjük a karácsonyt –
igyekszünk minél tovább megőrizni és megteremteni a család
következő generációi számára.
Felfoghatatlan mennyiségű játék
elérhető manapság, és nyilván
nem is jelentheti ugyanazt egy mai
kisgyermek számára az ajándékozás és az ünnepi hagyományok,
mint hatvan évvel korábban a
nagyszüleinek. Egy módon azért
mégis: a családi szokások továbbadásával és azzal, ha a sok régi
kedves emléket elmeséljük nekik,
melyek között bizonyára ott vannak azok a pillanatok is, amikor
letéptük a papírt az ajándékról és
benne ott volt a vágyott meglepetés. Hogy mi lapult a fehérvári
karácsonyfák alatt évtizedekkel
ezelőtt? Erről gyűjtöttünk össze
néhány kedves történetet.

A fa építőjáték volt a sláger
Ellátogattunk az egyik, ha nem
a legrégibb fehérvári játékboltba, ahol már több generációnyi
gyereknek szerezhették be szüleik
az ajándékokat. A Fő utcán már
ötven évvel ezelőtt is ugyanott volt
a játékbolt, ahol most, de persze az
idők során sok minden változott.
Szakács István harminc éve kezdte
vezetni az üzletet. Elmesélte, hogy
akkoriban még egyszerűen azt
vették a szülők karácsonyra, amit

Fotó: Horváth Renáta archív

Legyen szó ötven-hatvan vagy húsz-harminc
évvel ezelőttről, a gyerekkori karácsonyi
emlékek legtöbbünkben élesen megmaradtak,
ahogy az is, mit találtunk a fa alatt.

Osztotics Ferenc huszonnegyedikén is a piacon lesz

kapni lehetett. A boltvezetők sem
válogathattak, milyen árut rendelnek és mennyit. Ma már nagy
a túlkínálat, és persze a reklámok
diktálnak. Ahogy lejár az adott
mesefigurák divatja, jönnek az új
kedvencek.
„Harminc évvel ezelőtt a legó annyira
ritkaságszámba ment, hogy ha tudtak
egyet-egyet venni, azonnal lecsaptak
rá. Mindegy volt, hogy lányos, fiús,
milyen figurák vannak benne, melyik
korosztálynak szánták.” – idézte fel

Szakács István. – „Akkoriban hasznosabb, céltudatosabb játékok voltak,
mint a fa építőjáték és a társasjátékok.
Ma is fontosnak tartanám, hogy a
homokozó vagy az építőjáték is része
legyen a gyerekek életének, vagy a
játékkonyha kis edényei, esetleg a
kesztyűbábok.”
A belvárosi játékbolt választékában
törekednek is arra, hogy kínálatukban elérhetők legyenek ezek a
kreativitást, kézügyességet egyszerűen fejlesztő eszközök is.

Fotó: Mészáros Edina családi archívuma

Bújócska éjfélig és hétszeres névnap

Edina 1995-ben – a társasjáték már ott van a fa alatt

Egy szombat hajnali órán, még
a nagy roham előtt felkerestük
a fehérvári piacon a legendás
savanyúságost, Osztotics Ferencet, aki meghatottan idézte fel
Felsővárosban töltött gyerekkori
karácsonyait: „Hárman voltunk
testvérek, nagy szeretettel vártuk a
karácsonyt. A mai világban nehéz
már elképzelni, mennyire más volt
akkor. Nem voltunk sem szegények,
sem gazdagok, de mindig megvolt
mindenünk. Sosem maradtunk
fenyőfa nélkül.”
Hozzátette: hatvan évvel ezelőtt
egészen más volt az ünnepet megelőző hetek, napok hangulata. Most
mindenütt feldíszített fenyőfákat
láthatnak a gyerekek, amikor viszik
őket az óvodába, iskolába. Szerinte
így, mire eljön a karácsony, már
nincs meg az a titokzatossága, mint
régen: „Szenteste mi rettenetesen
vártuk a Jézuskát! Akármennyire is kerestük a testvéreimmel a fenyőfát vagy
a szaloncukrot, soha meg nem találtuk,
olyan jól elrejtették a szüleink! Hogy
a padláson lehetett vagy a pincében?
Ma sem tudom. Amikor eljött huszon-

negyedike, elvittek minket a harmadik
szomszédba. Ott már fel volt díszítve
a fa, annak örvendeztünk addig is, míg
a szüleink pár óra alatt felkötözték a
szaloncukrot, feldíszítették a mi fánkat
is. Mikor végtelennek tűnő várakozás
után hazavittek, meghallottuk a kis
csengő csilingelését és remegve léptünk
be a szobaajtón.”
Feri bácsi elmesélte, hogy játék
mindig volt a fa alatt, de persze
nem olyan sokféle, mint manapság: „Amit kaptunk, annak örültünk.
Hét-nyolc éves koromra emlékszem
már, akkoriban leginkább társasjátékot, kártyát kaptunk. Csupa olyasmit,
amivel közösen is tudtunk játszani,
hogy ne veszekedjünk rajta. Mi a gyerekeinknek persze már több mindenből
választhattunk, de legót akkoriban is
még csak a pult alól lehetett kapni.
De megvan azóta is, elő is vesszük az
unokáknak!”
A fenyőfára gondosan felaggatott
citromos és csokis szaloncukorból (akkor ez a kétféle íz létezett)
persze nem szabadott enniük a
gyerekeknek, de ők azért igyekeztek kicselezni ezt a szabályt:

László-Takács Krisztina

Örülni valaminek
Régen minden jobb volt? Á, dehogy! A nosztalgia mindig hamis,
bár tény, hogy a kevésből egyszerűbb választani, így anno annak
örültünk, amivel beérhettük. De
ha kaptunk, örültünk, ez kétségtelen. Örültünk a pult alól szerzett
legónak, ha jó minőségű hús került
a karácsonyi asztalra, ha sikerült
az NSZK-ból megszerezni a Barbie
babát és még sorolhatnám. Siker
volt minden csillogó szempár a fa
alatt, az a csillagszórós pillanat,
amit nem akart túlharsogni már
hetekkel előtte advent szikrázó
fénye.
Ma inkább az a kihívás, hogy
minek tudunk örülni. Van minden:
olcsó, nagy műanyag játékok,
méregdrága kis kütyük, temérdek
színes-szagos ajándéknak való.
Kézművestől az utángyártottig
bármi, kispénzűeknek, nagypénzűeknek egyaránt. És most is a csillogó szempár a nagy dilemma: ha
lesz varázs a fa alatt, vajon meddig tart? A rengeteg játék, kütyü
közül hirtelen el tudja-e dönteni
szemünk fénye, hogy mivel játs�szon? A mostani szülőgeneráció
még „a nincs minden” időszakban
volt gyerek, így még az is tetézi
a problémát, hogy mivel ő nem
kaphatott meg mindent, legalább
a gyerekeinek adja meg. Már csak
az a kérdés, valóban ennek kell-e
jelentenie az örömforrást? És
végülis ki örül ilyenkor jobban: az,
aki adhat, vagy az, aki megkapja?
Helyes válasz nincs, közhelyek
vannak, ajándék pedig kell.
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Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!

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

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új esztendôt kívánunk
minden kedves vendégünknek!

KLASSZIKUS, BAJOR STÍLUSÚ
ÉTTEREM SZÉKESFEHÉRVÁR
BELVÁROSÁBAN

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

néha jó kettesben is lenni az asszon�nyal, hiszen itt a savanyúságos standon egész nap rengeteg ember között
vagyunk. December 24-én is délig még
itt vagyunk, aztán jó az otthon meghitt
csendjében főzőcskézni!”

A legszebb ajándék az együtt töltött idő
A fiatal, kétgyermekes édesanya,
Mészáros Edina is szívesen emlékszik vissza, kislányként milyen
sok szép ajándék várta a fa alatt
évről évre: „Mindegyiknek nagyon
örültem, kivétel nélkül! Talán nem
is maga az újabb játék öröme, hanem
sokkal inkább az a fajta varázslat tette
mindezt emlékezetessé, amiről szüleim minden évben gondoskodtak: hogy
az ünnep szeretettel teli és meghitt legyen. Kiemelnék mégis két ajándékot,
amikre jó szívvel gondolok vissza. Az
egyik Weöres Sándor gyermekverseit
tartalmazó mesekönyv volt, amiből
szüleim minden lefekvéskor olvastak.
Áhítattal hallgattam a ritmikus verseket, énekeket és nézegettem a színes
mesekönyv illusztrációit. A másik
kedves emlékeket ébresztő ajándékom
pedig a Game of games társasjáték,
amely a közös játék során rengetek
önfeledt percet szerzett számomra.
Talán a szüleimmel töltött minőségi
időtöltés volt meghatározó ebben az
esetben is.
Olyannyira kedvesek számomra ezek
a játékok és oly sok szép emléket
őriznek, hogy pár éve – már felnőttként – szereztem belőlük egy-egy szép
állapotú példányt.”

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

Minden kedves
partnerünknek kellemes
karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk!
Üzletünk 2019. december 212020. január 5-ig zárva tart.

Nyitás: 2020. január 6-án
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

Fotó: Pápai Barna

„A kályha mellől, a ládából kiszedtünk kis széndarabokat, és azt tettük
a helyére. Édesanyánk persze idővel
mindig észrevette...”
A szenteste a meghitt családi
ünnepléseknek csak a kezdete volt:
„Hatéves korunk után már mindan�nyian mentünk az éjféli misére. Hogy
addig el ne aludjunk, nagymamámnál
kártyáztunk, malmoztunk, bújócskáztunk. Másnap jöttek keresztanyámék
az ő három gyerekükkel, akkor már
hatan játszottunk együtt, amíg a szülők
a másik szobában beszélgettek. A
húgom volt az egyetlen lány közöttünk: ő ugyan kapott néha rongybabát,
de többnyire neki is csak az autó meg
a fából készült kistraktor kellett, ami
nekünk. Huszonhatodika is különleges volt a mi családunkban: apám és
nagypapám is István volt. Édesanyámék hárman voltak testvérek, mind
a háromnak István volt a férje és az
elsőszülött fia is. Így ezen a névnapon
hét embert köszöntöttünk.”
Osztoticsék ma már az unokáikat
várják karácsonyra: „Hat unokánk
van, a nagyobbik fiamék Debrecenből
egy egész hétre eljönnek. Aztán meg

Mészáros Edina és kedvenc gyerekkori karácsonyi ajándékai

• KANIZSA TREND ülőgarnitúrák
• KLOSE bútorok • Gardróbszekrények
• Konyhabútorok • Étkező garnitúrák

• Irodabútorok • Szalagfüggönyök
• Dísz- és ajándéktárgyak • Lakberendezés
Székesfehérvár, Rákóczi út 3. (Skála mellett)
Telefon/fax: 22/505-807, 505-808
www.partnerbutorhaz.hu • www.karrierirodabutor.hu

Kellemes
ünnepeKet
KívánunK!
www.braunbau.hu
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Rangos gasztronómiai találkozó Fehérváron
A HETILAP

Kovács Szilvia
Fenntarthatóság, regionalitás, márkaépítés, a
klíma és konyha – többek között ezek a témák
kerültek terítékre a városunkban rendezett
nagyszabású gasztronómiai konferencián. A
Magyar Konyha magazin és a Stílusos Vidéki
Éttermiség harmadik alkalommal hívta életre a
szakmai találkozót.

Jó helyre kerültek a kerékpárok!
László-Takács Krisztina
A fehérvári emberek, az Alba Triatlon SE, a
Szegényeket Támogató Alapítvány, és a Kerékpár
Diszkont összefogott, hogy azok a gyerekek is kerékpározhassanak, akiknek családja nem engedheti
meg magának, hogy új biciklit vásároljon.

Az Alba Triatlon SE szervezésében
megrendezett idei második jótékonysági előadás, a Valahol Európában musical alkalmával összegyűlt összegből
tizenöt kerékpárt vehettek át a SZETA
partnercsaládjaiban élő gyermekek
vasárnap délelőtt.
„Amikor megfogalmaztuk, hogy mi legyen
a cél, már tudtuk, hogy szeretnénk ezzel
is csatlakozni a Giro d’Italiához és a kerékpározás évéhez. Nem szerettük volna,
ha azért maradnak ki ebből gyerekek,
mert nincs biciklijük, ezért kerestük
meg a SZETA-t, hogy segítsen nekünk

megtalálni azokat a gyerekeket, akiknél jó
helyen lesznek a kerékpárok.” – mondta
el Kaiser Tamás, az Alba Triatlon SE
elnökségi tagja.
A Szegényeket Támogató Alapítvány
örömmel fogadta a kezdeményezést – Zugor Zsuzsanna kuratóriumi
elnök az összefogást emelte ki. A
triatlonosok elnöke, Czettl Andrea az
ünnepélyes átadáson az új biciklitulajdonosokat és családjaikat is meghívta
a klub következő jótékonysági estjére,
melyen ezúttal az Isten Pénzét mutatja
be az Imre Sándor Szeretetszínház az
Ezredéves iskola tanulóival közösen.
A kerékpárok beszerzésében, összeszerelésében a Kerékpár Diszkont volt
az egyesület partnere, sőt a fehérvári
üzlet három biciklivel kiegészítette az
adományt. Volt olyan gyermek, aki
vasárnap ült először biciklin, de most
már az is biztos, hogy nem utoljára!

Kép: Tar Károly

A piac konyhája elnevezésű konferencia célja az volt, hogy párbeszédet, kapcsolatot teremtsen a
szakácsok, vendéglősök illetve a
minőségi terméket előállító hazai
termelők között, pozitív példákon
keresztül bemutassa és megvitas-

sa, mi lenne a termékek ideális
útja a termelőtől az éttermekig,
hogy a hazai alapanyagok állandóan jelen legyenek az étlapokon. A
találkozón Viski József, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára kiemelte: a termelők versenyképességét támogatni kell, és
vonzóvá kell tenni a saját termést.
Ehhez a kormány minden segítséget megad. A program keretében
Lévai Anikó, a Magyar Konyha
szerkesztőbizottságának elnöke
átadta a Magyar Konyha Termelői
Díjakat, a konferenciával párhuzamosan pedig termelői vásárt is
rendeztek.

2019.12.12.

Fotó: Szontághné Kovács Erika
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A gyerekek az átadás után bringára pattantak, a Civilközpont terme pedig rögtönzött akadálypályává alakult át: tizenöten próbálhatták ki vadonatúj kerékpárjukat

Fókuszban a sportközgazdaságtan

A limanovai hősökre emlékeztek

Bácskai Gergely
Partnertalálkozót rendezett a Budapesti
Corvinus Egyetem sportközgazdász mesterszaka
az Alba Regia Sportcsarnokban. A rendezvényre
azok a szakemberek kaptak meghívást, akik duális vagy intézményi partnerekként működnek
együtt az egyetemmel.

Mészáros Attila alpolgármester
kiemelte: büszke arra, hogy a
sportközgazdász mesterképzés és
Székesfehérvár együttműködésével
új fejezet nyílt a város felsőoktatásának történetében. A hagyományteremtő céllal megszervezett
partnertalálkozó résztvevőit András Krisztina, a Corvinus Egyetem
szakfelelőse köszöntötte.
Balássi Imre, az Alba Regia SC és
a Köfém SC elnöke megerősítette,
hogy az egyedülálló sportközgazdászképzés nagy segítség a kluboknak, majd bemutatta a sportot,
az oktatást, a gazdasági életet is

ötvöző új létesítmény terveit, azt az
országosan egyedülálló innovációs
parkot, tudásközpontot, mely a
kézilabdának és a kosárlabdának
lesz a központja. A létesítmény a
Corvinus fehérvári campusának
déli részén kap helyet.
Gál Péter Pál, a Hydro Fehérvár
AV19 elnöke kivételes lehetőségnek tartja a sportközgazdászképzés
térnyerését, ami a 21. században
nélkülözhetetlen azokban a közönségvonzó sportágakban is, mint a
jégkorong.
A Sportgazdaságtani Kutatóközpont által gondozott, a székesfehérvári képzési helyre akkreditált és az itteni campuson oktatott
sportközgazdász mesterszak idén
harmadik évfolyamával indult el.
Magyarországon egyedülálló módon tizenhárom szerződött duális
partner kínál munkalehetőséget
Székesfehérváron és Budapesten a
szak hallgatói számára.

Kép: Körtvélyes Tivadar

Az ország minden részéről érkeztek kiállítók a Hiemer-ház udvarán felállított rögtönzött piacra,
ahol ínyencségeket kóstolhattak és vásárolhattak az érdeklődők

December tizenegyedikén a limanovai csata százötödik évfordulójára emlékezett a Fehérvári
Huszárok Egyesülete a Városház téren, a 10-es huszárok lovasszobránál, ami idén nyolcvan éve
hirdeti a fehérvári huszárok hősiességét.
G. P.

Fotó: Simon Erika

„Mi is itt bérelünk,
mert az üzemeltetés
nem a mi gondunk.”

A Corvinus fehérvári campusán a sportközgazdász mesterszak idén harmadik évfolyamával indult el

TRIGO
Quality Support Kft.
Kanász Tamás
Site Manager

RAKTÁRAK,
MŰHELYEK
22 / 500-153
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Kiss-Dávid Renáta
Eszközparkfejlesztés, pozitív szülésélmény,
még modernebb környezet – megkezdődtek a
munkálatok a Szent György Kórházban: mintegy
kétszázmillió forintból valósul meg a szülészeti
osztály fejlesztése, melynek köszönhetően igazi
családbarát környezet várja majd a kismamákat.

Az átalakítás november 25-én kezdődött. A kórház szülészet-nőgyógyászati osztálya ugyanis családbarát
szülészeti pályázatot nyert nemrég,
és a korábban is családközpontú
elveket valló osztályon a fejlesztésekkel ezúttal az alternatív szülészeti
lehetőségeket bővíti az intézmény.
„2018-ban már megnyertük az év
szülészete pályázatot, a bababarát
címet, szinte példaként mutatnak be
minket országosan is. A mostani fejlesztésekkel a pozitív szülésélmény, a
családbarát szemlélet megvalósítása a
cél. Kialakítunk egy ötödik szülőszobát,
amit családi szülőszobának nevezünk.
Itt megvalósítjuk a vízben vajúdás
– esetleg a vízben szülés – feltételeit
is. Sokkal elegánsabb, komfortosabb
lesz, otthoni körülményeket akarunk teremteni. Jelenleg is vannak

A látványterveken látható: ezekben a szobákban minden az otthon kényelmét idézi

kétágyas kórtermeink, de vannak
négy-öt ágyasok is. A tervek szerint
ezeket a kórtermeket kettéválasztjuk,
mindegyikből egy- vagy kétágyas
szobák kerülnek kialakításra, és kevés

többágyas szobánk lesz.” – ismertette
az elképzeléseket Hagymásy László
osztályvezető főorvos.
Az egyágyas szobákban különleges
feltételek is teljesülnek, itt igény

szerint az édesapák bent is maradhatnak majd. A főorvos hozzátette:
az építkezés ideje alatt is folyamatos a várandósok, a betegek ellátása
az osztályon.
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Valóra váltju
www.drhatsagi.hu

+36 70 609 7226
Székesfehérvár, Zámoly köz 5.
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Rekordösszegű adomány a jótékonysági esten
A HETILAP

Vakler Lajos

A beregszászi Kárpátaljai Református
Egyházkerület Idősek Otthona Mandulafa Alzheimer-házának létrehozására igen
nagy szükség volt, mert az Alzheimerkórban szenvedők száma elég magas
Kárpátalján. Az otthon 2018 februárjában
kezdte meg működését: tizenhárom
nyolcvan és nyolcvanöt év közötti nő és
férfi ellátásáról gondoskodnak.
A Kaszap István Katolikus Ifjúsági és Szabadidőközpont 2012 májusában nyitotta
meg kapuit a fehérvárcsurgói plébánia
épületében. Az intézmény szálláshely,
lelkigyakorlatos ház, közösségi tér Fehérvárcsurgó szívében.
Spányi Antal megyés püspök, az est házigazdája köszöntőjében hangsúlyozta: a
székesfehérvári gála résztvevői évről évre
hitet tesznek egy-egy közösség megsegítése mellett.
Az ökumenikus közösségi lét karácsonyváró fenséges pillanatait megosztani a
segítségre szorulókkal a legtermészetesebb és egyben a legfontosabb cseleke-

Fotó: Simon Erika

Tizennegyedik alkalommal rendezték meg a Szent István
Hitoktatási és Művelődési Házban azt a jótékonysági
estélyt, mely határon túli és itthoni magyar közösségek
megsegítését szolgálja. Ebben az esztendőben a
Kárpátaljai Református Egyházkerület Idősek Otthona
illetve a katolikus egyház fehérvárcsurgói Kaszap
István Katolikus Ifjúsági és Szabadidőközpontja volt a
kedvezményezett.

Nyisztor Ilona és tanítványai a moldvai Pusztinából érkeztek Székesfehérvárra

detek egyike – emelte ki Steinbach József
református püspök.
Cser-Palkovics András polgármester
üdvözölte a szándékot s annak megvalósítását, amivel a művészeti élet képviselői segítenek a nehézségekkel küzdő
közösségeknek.
Nyisztor Ilona népdalénekes és pusztinai
tanítványai a moldvai csángók szeretetét
hozták el Székesfehérvárra. A Servet

Hamarosan birtokba vesszük
építőanyag kereskedésünk
ÚJ telephelyét!
A költözés miatti rendkívüli nyitvatartásról
tájékoztatjuk kedves
Vásárlóinkat, Partnereinket:
2019.12.07-én és 12.14-én, szombaton
8-16 óra között nyitva leszünk.

2019.12.15 - 2020.01.09. között
kereskedésünk zárva lesz.

2020.01.10. péntek,
NYITÁS A KENDEL ÉPÍTŐ KÖZPONTBAN
(Székesfehérvár, Palánkai u. 2. A Merx áruház mögött),

ahol egész nap finomságokkal várjuk
az érdeklődőket, vásárlókat!

A zárva tartás alatt a megszokott csatornákon nem
leszünk elérhetők, így kérjük, hogy a fenti időpontok
figyelembe vételével segítsék munkánkat!

Tel.: : +3622/340-285 • www.kendel.hu

Szeretetteljes ünnepi készülődést és áldott ünnepeket kíván:

A Kendel és a Klaszbau Kft. csapata

zenekar moldvai dalaival idézte meg az
erdélyi gyökerek egyediségét. A Misztrál
együttes Sudár Annamária verseivel
együtt mutatta be a sajátos „Misztrálhangzást”. A gálán a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház vendégei
voltak még a Ciszterci Szent István
Gimnázium és a Talentum Református
Általános Iskola kórusai, Szalay Fatima
Eszter népdalénekes, Süle Dalma opera-

énekes, Nagy Barbara, a Talentum iskola
növendéke, Posta Victor színművész, az
Alba Regia Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény Keszőce csoportja, Szlama
László és Bergics András népzenészek valamint Takács Bence Ervin előadóművész.
A gála végén bejelentették, hogy rekordösszegű, több mint kilencszázezer forintos támogatás gyűlt össze a kedvezményezett szervezetek javára.

TISZTELT ÜGYFELEINK!
AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS A PÉNZTÁR
ÜNNEPI NYITVATARTÁSA AZ ALÁBBIAK
SZERINT ALAKUL:
December 23. hétfő
7:00 – 19:00
(pénztári nyitvatartás 7:00 – 15:30)
December 27. péntek
Zárva
December 30. hétfő
7:00 – 15:30
December 31. kedd
Zárva
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Joulupukki Fehérváron járt
A HETILAP

Gáspár Péter

December hetedikén, szombaton különleges vendéggel
találkozhattak a gyerekek: délután a távoli Lappföldről
érkezett Fehérvárra a finn Mikulás. Joulupukkit a gyerekek közös éneke csalogatta a Városház téri színpadra.

Magyarországra december hatodika
környékén. A finn Mikulás segítői a jóságos, piros ruhás manócskák (tonttu),
így a gyerekeknek nem kellett félniük
a krampuszoktól és a virgácstól. A finn
Mikulás magyarországi tartózkodása
alatt ellátogatott gyermekotthonokba,
gyermekjóléti és családsegítő szolgálatokhoz, kórházakba, iskolákba,
óvodákba és karácsonyi vásárokba.

Fotó: Simon Erika

„Legyünk jók és a karácsonyi béke és
szeretet töltse be szívünket! Adakozzunk a
rászorulóknak és a nélkülözőknek! Csele-

kedjünk úgy, ahogyan azt szeretnénk, hogy
velünk is cselekedjenek embertársaink!” –
kérte Joulupukki a fehérvári gyermekektől és szüleiktől.
Joulupukki Észak-Finnországban,
Lappföldön él. Háza Rovaniemiben, a
sarkkörön található, ahol az év háromszázhatvanöt napján nagy szeretettel
fogadja az odalátogató gyerekeket.
Joulupukki minden évben eljön

Joulupukkit a gyerekek közös éneke csalogatta a Városház téri színpadra

Az angyalok ajándéka
Idén a gyermekvédelmi központban nevelkedő
gyerekeket lepték meg ajándékokkal Fehérvár
Angyalai. Az ajándékozáson túl a kicsik és
nagyok a Szabad Színház előadásában Lev
Tolsztoj meséjét, a Pánov bácsi karácsonyát is
megnézhették.

Advent második szombatján újra ünnepváró hangulattal telt
meg a Vízivárosi Általános Iskola aulája. Hatodik esztendeje már
annak, hogy a történelmi Vízivárost alkotó mai városrészek ös�szefognak, hogy emlékezetessé tegyék a várakozás négy hetét.

Az adventi koszorún a második gyertyát Horváth Miklósné és Molnár Tamás önkormányzati
képviselő közösen gyújtotta meg. Ezt követően
az Árpád Úti Óvoda majd a Napsugár Óvoda
kisgyerekei léptek a színpadra. A műsor a Tatay
Bábszínház Bőröndmesék című előadásával
folytatódott, végül a Németh László Általános
Iskola ünnepváró fellépésével értek véget
a színpadi programok. A műsorok mellett
sütemények, meleg tea és kézműveskedés tette
meghitté a karácsonyváró rendezvényt.
A rendezvény házigazdája, Horváth Miklósné, Víziváros önkormányzati képviselője egy
adventi mesével köszöntötte a vendégeket,
mely arról szólt, hogy a szívünk ajtaját mindig
ki kell nyitni.
„Fontos, hogy adventkor lélekben is fel tudjunk készülni az ünnepre. Vízivárosban advent idején minden szombaton lehetőség van egy kicsit kiszakadni
a hétköznapokból, hogy feltöltsük a lelkünket. A
gyerekek műsora mindig a legőszintébb: igazi adventet varázsolnak körénk.” – mondta el lapunknak
Molnár Tamás önkormányzati képviselő.
Bence András evangélikus lelkész is
megosztotta adventi gondolatait a résztvevőkkel: a szívünket is fel kell készítenünk
karácsonyra, és ez a szeretet jó lenne, ha
nemcsak decemberben, hanem egész évben
megmaradna közöttünk!

Fenyővásár jótékony céllal

csony nagyszerű, amitől a legszebb
ünnepünk minden évben, ami
arra késztet bennünket, hogy arra
figyeljünk, ami igazán fontos. A
város hagyományos, karácsonyhoz
kapcsolódó közösségi programjával
kapcsolatban azt fogalmazta meg,
hogy az angyalok ajándékaival mosolygósabbá és jobb kedvűvé szeretnék varázsolni a kisgyermekek
és fiatalok ünnepi készülődését.
Deresné Tanárki Mária, a központ
igazgatója ünnepi gondolataiban
Martin Luther Kinget idézte, és
azt mondta, az állami gondozott
gyermekek számára igen jelentős
kérdés, milyen támogatást kapnak
hátrányaik kiegyenlítéséhez vagy
a család pótlásához, helyettesítéséhez.

Gáspár Péter
Az adventi időszakban a Fejér Megyei Önkormányzat és a Fejér Megyei Kormányhivatal december
9-től 24-ig a Megyeháza udvarán jótékony célú
fenyővásár szervezésével és fenyőadományozással
segíti a Fejér megyei szociális és gyermekvédelmi
intézmények karácsonyát.

Simon László kormánymegbízott a
jótékony célú fenyővásár kapcsán
arról szólt, hogy társadalmunk
alappillérét jelenti a szeretet, a
társadalmi közösségvállalás és
az egymásra figyelés. Hozzátette,
hogy 2010 óta a megyei önkormányzat és a kormányhivatal egy
közös programmal, a jótékonysági
fenyőárusítás révén is gondol a
megye területén élő közel ezerötszáz
gondozott emberre és a mintegy

nyolcszázötven állami nevelésben
élő gyermekre.
Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke elmondta: rengeteget
köszönhetünk ezeknek az intézményeknek, így minden lehetőséget meg
kívánnak ragadni, hogy felhívják a
figyelmet azokra a gyerekekre és felnőttekre, akik nem tölthetik családi
körben az ünnepeket. Idén már több
mint ötven fát ajándékoznak, így
valamennyi telephelyre és valamennyi
lakásotthonba jut majd fenyőfa.
Cséplőné Gönczi Veronika, a Fejér
Megyei Integrált Szociális Intézmény
vezetője megköszönte, hogy az év
minden napján olyan figyelmet kapnak az intézmények, ami kiemelkedő
az országban és ami biztonságot jelent a dolgozóknak, gondozottaknak
és hozzátartozóiknak egyaránt.

Fotó: Simon Erika

Hagyományosan a Hiemer-ház
Báltermében adták át a Fehérvár
Angyalai program ajándékait: a
karácsonyi ünnepségre idén a Fejér
Megyei Gyermekvédelmi Központban nevelkedő gyermekeket hívták
meg.
Cser-Palkovics András polgármester köszöntőjében elmondta, hogy
a mese által keltett érzésekben
benne van minden, amitől a kará-

Bácskai Gergely

Fotó: Gáspár Péter

Kurucz Tünde

Meggyújtották
a remény gyertyáját

A gyerekek műsorral köszönték meg az ajándékokat

A fenyővásárt a Szent István tér és a Piac tér felől is meg lehet közelíteni
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A kobold és a kelta advent

A HETILAP

A Barátság mozi műsora
December 13.
18 óra: Vadonvilág –
Gróf Széchényi Zsigmond nyomában
20 óra: Múlt karácsony
December 14.
15 óra: Clara – Egy
tündéri kaland
18 óra: Egy esős nap
New Yorkban
20 óra: Charlie
angyalai
December 16.
18 óra: Cseng mester
konyhája
20 óra: Van Goghok
December 17.
17.30: Az aszfalt
királyai
20 óra: Pavarotti
December 18.
16 óra: Jégvarázs 2.

18 óra: Vadonvilág
20 óra: Seveled
December 19.
18 óra: Múlt karácsony
20 óra: Cseng mester konyhája
December 20.
18 óra: Múlt karácsony
20 óra: Seveled
December 21.
10 óra: Pamacs, a
Mikulás kis rénszarvasa
16 óra: Shaun, a
bárány és a farmonkívüli
17.30: Vadonvilág
– Gróf Széchényi
Zsigmond nyomában
19.30: Az aszfalt
királyai

Horoszkóp
december 12. – december 18

Programok december 13-tól 22-ig

Szabó Petra
December 13.
Advent a Rác utcában
8 óra, Kézművesek Háza
8 órától: fenyőfák díszítése
14 óra: a lucaszék készítésének titkai
14-18 óra: lucabúza vetése, amiből
mindenki kap egy cseréppel, amit a
karácsonyfája alá tehet
14-18 óra: Luca-napi jóslások, jósló
szokások
15-17 óra: mesél a Luca-napi boszorkány
16 óra: előadás a Kézművesek Házában
Luca napi szokások címmel. Előadó:
Váczi Márk néprajzkutató.
Karácsonyi öröméneklés
17 óra, Viktória Rehabilitációs Központ
A Primavera Kórus karácsonyi koncertje.
Vezényel: Horányi Ottilia.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Egy kissé feszült lesz a héten, és hiába igyekszik
elkerülni a konfliktusokat. Legyen óvatos, mert
akár kisebb baleset is érheti! Nem várt anyagi
kellemetlenség is felmerülhet a figyelmetlensége
miatt.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Judy jósnő
www.facebook.com/judyjos21/

2019.12.12.

Tele van életkedvvel! Alig várja, hogy végre karácsony
legyen és több időt tölthessen a szeretteivel. Jó kedvét a
héten senki és semmi sem ronthatja el. Egyedül arra vigyázzon, hogy ne kezdjen el ész nélkül költekezni, mert
felesleges dolgok is is belekerülhetnek a kosarába!

Nyugdíjasok karácsonya
December 13., 15 óra, Alba Regia Sportcsarnok
A Nyugdíjasok karácsonya Székesfehérvár önkormányzatának hagyományos rendezvénye, melynek keretében szórakoztató karácsonyi programmal ajándékozza meg a
város a nyugdíjasklubokat és egyesületeket, hogy így fejezze ki köszönetét egész éves
munkájukért, támogatásukért és együttműködésükért. Idén az egyik legnépszerűbb
magyar táncdalénekes, Poór Péter műsorát élvezhetik a résztvevők december 13-án,
pénteken 15 órától az Alba Regia Sportcsarnokban. Az eseményen a J.A.M. Showband
húzza a talpalávalót.
Délutáni tea
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Mészöly Géza utcai Tagkönyvtára
A Hungarikum Együttes zenél.

December 14.
Adventi kézműves foglakozás
9 óra, Csalai Közösségi Tér
Antalné Juhász Katalinnal készíthetnek
textil karácsonyi díszeket az érdeklődők.

Adventi fénybütykölde
17 óra, Új Magyar Képtár
Világító fenyődíszek készülnek.

Jöjj, népek megváltója!
19 óra, Jézus Szíve templom
A Vox Mirabilis Kamarakórus koncertje.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Nagyon aktív és ezzel együtt eredményes lesz a következő napokban. Nemcsak magát, hanem a kollégáit
is meglepi azzal, hogy milyen gyorsan és könnyedén
halad feladatai elvégzésével. Mindezzel együtt egyre
nagyobb népszerűségre is szert tesz.

Tanulás vagy munka miatt lehetőségük adódhat
utazni vagy akár költözni. Mások pedig itthon találhatják meg a számításukat, lehet, hogy felkínálnak
nekik egy remek továbbtanulási, fejlődési lehetőséget. Érdemes minden ajánlatot meghallgatni!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Érdemes több időt töltenie idősebb rokonaival, mert
rengeteget tanulhat és kaphat tőlük. Az egészségére
nem árt, ha jobban odafigyel! Ne legyintsen a kellemetlen tünetekre, hanem kúrálja vagy vizsgáltassa
ki magát!

Meglepő fordulatok várhatók karrier tekintetében!
Hirtelen felfelé kezd ívelni a pályája. Lehet, hogy
talál egy támogatót, aki hozzásegíti a vágyához, de az
sem kizárt, hogy a munkahelyén kapja meg végre a
várva várt előléptetést.

FEHÉRVÁR
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Közéleti hetilap
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Vendégzenészek: Sofia Rodrigues (hegedű),
Hoffer Frigyes (brácsa), Hoffer Kristóf (hegedű), Bélik Tamás (brácsa) és a Kompánia.
A HETILAP

Látogatható kiállítások
Kővári Rudolf: 360
Köfém Művelődési Ház
Fotókiállítás. Megtekinthető december 18-ig.
Téli tárlat 2019
Pelikán Galéria
A Székesfehérvári Művészek Társasága tagjainak
csoportos tárlata. Megtekinthető december 20-ig,
keddtől péntekig 10-től 18 óráig.
Négyszögletű Kerek Kiállítás
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
Lázár Ervin-vándortárlat. Megtekinthető december
20-ig.
Kreatív foltvarrók adventi kiállítása
Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri Tagkönyvtára
Megtekinthető december 21-ig.
Dédapáink patikája
Fekete Sas Patikamúzeum
Az eredeti barokk berendezést őrző kiállítótérben
magyarul és angolul olvashatják el az érdeklődők a patika történetét, valamint megtudhatnak
gyógyszerészettörténeti érdekességeket is. A tárlat
egyik különlegessége az a babapatika, amely egy

nagymúltú vajdahunyadi gyógyszertár modelljeként
készülhetett a 19–20. század fordulóján, és amelyet a
múzeum tavaly vásárolt meg gyűjteménye számára.
Ez a játék, ahogyan a kuriózumnak számító eredeti
patikaberendezés is, arról vall a mai kor emberének,
milyen is volt a régi idők patikája dédapáink
idejében. A kiállítás megtekinthető december 31-ig,
keddtől vasárnapig 10-től 18 óráig.
Adventi mézeskalács-kiállítás
Mesterségek Háza
A Fodor Katalin mézeskalács-készítő munkáiból
rendezett kiállítás december 21-ig tekinthető meg,
szerdai, pénteki és szombati napokon 12 és 17 óra
között.
Az állatok világnapja
Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti Tagkönyvtára
Rednágel Csongor fotókiállítása. Megtekinthető
december 31-ig.
Hősök, szentek, hódítók – IV. Béla élete és uralkodása
Szent István Király Múzeum Országzászló téri
épülete
A tárlat végigkíséri a látogatókat a király életén,
megjelenítve uralkodásának és életútjának legmeg-

határozóbb és legemblematikusabb pillanatait.
Megtekinthető december 31-ig.
Szép jelen, szép csillag, szép napunk támad
A Szabadművelődés Háza
Adventi népi iparművészeti és iparművészeti kiállítás. Megtekinthető január 6-ig.

Kelta advent
16.30, Szent Kristóf-templom
A M.É.Z. együttes karácsonyi koncertje.

Amerikaland
Öreghegyi Közösségi Ház
Nervetti Károly és Kőszegi Adrienn fotókiállítása.
Megtekinthető január 31-ig.
Az Ember (rajzok az Ótestamentumból)
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Pinke Miklós képzőművész kiállítása. Megtekinthető
február 2-ig.
A különutazás terei
Csók István Képtár
Ujházi Péter képzőművész kiállítása. A jelenlegi
tárlat Ujházi tereit, inspirációinak helyszíneit, alkotásainak színtereit mutatja be. Egy utazáson vehet
részt a látogató, az út Székesfehérvártól Lisszabonig,
Nadaptól Móron át Rómáig vezet, emellett az
érzelmek, a lélek világa is feltárul a látogatók előtt.
Megtekinthető március 29-ig.

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

December 15.
A kobold karácsonyi titka
11 és 15 óra, Igéző
A Szabad Színház előadása.

December 16.
Mesegeográfia
17.30, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri Tagkönyvtára
Csóka Judit meseterapeuta vezetésével a magyar mesék világába utazhatnak az érdeklődők.
December 18.
Dúdoló
10 óra, Mesterségek Háza
Foglalkozás kisgyermekeknek és édesanyáknak.
Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Marosfalvi Imre Enrico lélekzenész karácsonyi koncertje.

A Fehérvár Televízió műsora december 14-től 20-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

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

2019. 12. 14. SZOMBAT

2019. 12. 15. VASárnAp

2019. 12. 16. Hétfő

2019. 17. 10. Kedd

2019. 12. 18. SZerdA

2019. 12. 19. CSüTörTöK

2019. 12. 20. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:25 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Bajnokok városa
magazin – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: Mátyás
Mónika és Lajos Katalin
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Kubik
Anna színművész
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Nyisztor Éva, Szőcs
Katalin és Szőcs Tinka
12:40 Híradó – ismétlés
13:10 Köztér – ismétlés
13:50 Kísérletek a fizika
hőskorából – Az időmérés
14:00 Televíziós vásárlási
műsorablak
15:00 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Rába Henrietta.
Vendég: Sándorfi András költő
15:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
15:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Sinka Jenő,
téma: Gulág, amiről tilos
volt beszélni 4. rész (12)
16:15 Agrárinfo – ismétlés
16:45 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: Tamás
Magdolna és Főcze Éva
18:30 Válogatás a Fehérvár Televízió
archívumából – Almási László
19:00 Híradó
19:20 Kvantum
19:50 Fehérvári beszélgetések extra
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Rost
Andrea operaénekes
20:15 Két hang, két lélek
21:45 Válogatás a Fehérvár Televízió
archívumából – Cseh Tamás
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:20 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: Tamás
Magdolna és Főcze Éva
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: Mátyás
Mónika és Lajos Katalin
11:40 Agrárinfo – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Kubik
Anna színművész
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Kísérletek a fizika
hőskorából – A távíró
13:50 Szafari a nagyvárosban
3-4. rész
14:00 Televíziós vásárlási
műsorablak
15:00 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Nyisztor Éva, Szőcs
Katalin és Szőcs Tinka
15:25 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
16:25 Kisvárda – MOL Fehérvár
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Dávid Renáta.
Vendég: Kovács Kata
esküvői ceremóniamester
18:30 Válogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
– Darvas Iván
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Zalaegerszeg – Alba Fehérvár
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:20 Csodavilág a természet
1-2. rész
22:15 A hét hírei – ismétlés
22:35 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
10:20 Köztér – ismétlés
11:00 Kvantum
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00 Televíziós vásárlási
műsorablak
15:00 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
16:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Dávid Renáta.
Vendég: Kovács Kata
esküvői ceremóniamester
16:40 Kvantum
17:10 Köztér – ismétlés
17:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Sáringer
Éva bútorfestő
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne:
Híradó, Esti mérleg
19:45 Együtt magazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Stadion nyitány
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
06:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00 Televíziós vásárlási
műsorablak
15:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Sáringer
Éva bútorfestő
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Sághy
Tamás színművész
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne:
Híradó, Esti mérleg
19:45 Paletta magazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Béres József: Szép
magyar ének
21:20 A határon túli magyar
irodalom napjai 2019
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
06:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Paletta magazin – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00 Televíziós vásárlási
műsorablak
15:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Sághy
Tamás színművész
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Mudris
Anett és Kremnitzky Géza
(Hungarikum Együttes).
Téma: Fehérvár film
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne:
Híradó, Esti mérleg
19:45 Honvéd7
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 A vád: emberölés –
amerikai krimi (12)
21:35 Bazilika 250
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
06:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Honvéd7 – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00 Televíziós vásárlási
műsorablak
15:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Mudris
Anett és Kremnitzky Géza
(Hungarikum Együttes).
Téma: Fehérvár film
17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Juhász
Illés színművész
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne:
Híradó, Esti mérleg
19:45 Bajnokok városa
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Seuso – Rejtélyek
nyomában 11. rész
21:20 Fehérvári beszélgetések
Extra – Adventi
Jótékonysági Estély 2019
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
06:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Bajnokok városa
magazin – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00 Televíziós vásárlási
műsorablak
15:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Juhász
Illés színművész
17:00 Bajnokok városa
magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:45 Lendüljünk formába!
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Sinka Jenő,
téma: Gulág, amiről tilos
volt beszélni 5. rész (12)
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Köztér
20:05 Agrárinfo
20:35 Hírek – ismétlés
20:40 X. Fehérvári Versünnep
– döntő
23:30 Híradó és Köztér – ismétlés

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Rendkívül termékeny lesz a következő napokban. Élvezi,
hogy ennyi feladata van, de legalábbis roppantul érdekli
és le is köti az, amit csinál. Azért néha engedjen meg magának egy kis szünetet és ne essen túlzásokba! Ne feledje,
hogy nem a mennyiség, hanem a minőség számít!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A napokban átértékelődik a párkapcsolata illetve a
szerelmi élete. Fontos dolgokra döbben rá, amelyek
változtatásokra fogja késztetni. Éppen ezért egyeseknél szakítás, másoknál a kapcsolat megerősödése
várható.

Kiemelt ajánlatunk: december 15. 19:50 Zalaegerszeg – Alba Fehérvár kosárlabda-mérkőzés közvetítése felvételről

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A párban élők kifejezetten azt érezhetik, hogy révbe
értek és amellett vannak, akit szeretnek és igazán
elképzeltek maguknak. Rájuk a boldog bizonyosság
vár a héten. Az egyedülállókban viszont féltékenység és
irigység gyúlhat, keserűség a párban élőkkel szemben.

Rengeteg munka vár Önre, de ez most egyáltalán nem zavarja.
Úgy van vele, hogy legalább gyorsabban telik az idő a munkahelyén, és még eredményesnek is mondhatja majd magát.
Ráadásul most tengernyi türelemmel bír, és nem húzzák fel
sem a munkahelyi körülmények, sem az emberek.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Legyen csak szorgalmas, végezze lelkesen és jól a
munkáját, akkor meg fogja látni, hogy rövid időn
belül célt ér! A jegy szülötteire még Fortuna is
rámosolyog, és nem várt anyagi szerencsében lesz
részük.

Ne csak álmodozzon a szerelemről, hanem adjon neki esélyt,
hogy magára találhasson! Az egyedülállóknak érdemes a héten
társat keresniük illetve randizniuk, mert rálelhetnek az új kedvesükre! A párban élőknek sem kell képzelegniük egy szebb és
jobb kapcsolatról. Mondják el kedvesüknek, mire vágynak!

FEHÉRVÁR
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rejtvény

2019.12.12.

A HETILAP

Múlt heti rejtvényünk első feladványa az a sportesemény volt, amelyet
minden év első adventi hétvégéjén rendeznek Fehérváron, és amelynek győztesei részt vehetnek a város ünnepi fényeinek felkapcsolásában. Melyik rendezvényről van szó? A jó válasz: Adventi jótékonysági
futás.
Második megfejtésünk szintén ehhez a programhoz kapcsolódott,
hiszen a cél a jó ügyek támogatása. Mely intézmények kapják idén a

sportesemény nevezéseiből befolyt összeget? A helyes megfejtés: A
Szent Kristóf-ház és a Fehérvár Travel Alapítvány.
E heti rejtvényünk a második adventi hétvégéhez kapcsolódik. Az első megoldás egy személyt rejt, aki december 7-én meglátogatta a fehérvári gyerekeket a
Városház téren.
A második megoldásból kiderül, honnan érkezett.
A harmadik megfejtés felfedi, mit jelképez az adventi koszorú második gyertyája.

Közéleti hetilap
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Kovács Aliz lett Fehérvár Hangja
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A HETILAP

Gáspár Péter, Stettler Zsuzsanna

Székesfehérvár idén már ötödször
hirdette meg zenei tehetségkutatóját, melyen Fejér megyében élő
vagy a megyében tanuló fiatalok
vehetnek részt. 2019-ben ötvenen
jelentkeztek, hogy megmérettessék magukat a versenyben. Az
énekesek a szeptemberi válogatón
a capella, még közönség nélkül,
csak a zsűrinek mutatták meg,
mit tudnak, az elődöntőben aztán
már zenei kísérettel énekeltek a
zsűri és nézők előtt a Fehérvári
Civilközpontban. A két forduló
után végül tizenketten jutottak a
döntőbe, ahol ezúttal is látványos
színpadi műsort láthatott a közönség Szakál Attila rendezésében. Az
énekesek produkcióiban táncosok
is közreműködtek, a közös dalokat
pedig zenekar kísérte. A fináléban
Bérces Molli, Cservenák Marianna,
Eszes Nina, Gyánó Huba, Isaacs
Thomas, Kovács Aliz, Kovács
Szabolcs, Matern Vanda, Morvai
Anna, Nagy Gréta, Papp Rebeka

Fotó: Kiss László

A Fehérvár Hangja tehetségkutató tizenkét
döntős versenyzője vasárnap este a Vörösmarty
Színházban állt a közönség és a zsűri elé. A versenyzők közül a zsűri Kovács Aliz produkcióját
ítélte a legjobbnak, a második helyen Matern
Vanda, a harmadikon Nagy Gréta végzett.

Kovács Aliz a döntőben Alicia Keys dalát énekelte

és Sáska Maja léptek színpadra. A
nagyszabású műsorban fellépett a
verseny előző győztese, FerenczyNagy Bogi is.
A zsűri döntése alapján Kovács
Aliz nyerte el a Fehérvár Hangja

címet és Székesfehérvár immár
hagyományosnak tekinthető díját,
egy különleges, egyedi plakettet és
egy házi stúdiófelszerelést.
Az idei győztes tizenhat éves, a
Hang-Szín-Tér művészeti iskola di-

ákja. Saját bevallása szerint hét éve
játszik jelentős szerepet a zene az
életében. A döntőben Alicia Keys
How Come You Don’t Call Me
című dalát énekelte. Lelkes családi
szurkolócsapat kísérte, akikkel
együtt örültek a Fehérvár Hangja
2019 cím elnyerésének. Az eredményhirdetés utáni rövid interjúban azt mondta, először el sem
akarta hinni, amikor a saját nevét
hallotta a színpadon: „Nem hittem
el, hogy az én nevemet mondják ki.
Azt hittem, csak illúzió volt, de nem!
A döntős dalt az énektanárom javasolta, először nem is szerettem volna
ezt énekelni. Aztán ahogy elkezdtem
gyakorolni, nagyon megszerettem.
Eddig nem álltam ekkora színpadon,
és hogy én énekeltem elsőként a
versenyzők közül, az még nagyobb
drukk volt. Nagyon nagy élmény volt
minden, a közös munka a többiekkel
felejthetetlen! Ahogy barátságok szövődtek és egymást támogattuk, vittük
előre egymást, az biztosan örök emlék
marad!”
A győztes a verseny főtámogatója, a
Fehérvár Travel jóvoltából kétszázezer forintos utazási utalvánnyal
is gazdagodott. Díjazták a 2. és 3.
helyezettet is Matern Vanda illetve
Nagy Gréta személyében, de a
döntő minden résztvevője értékes
ajándékokkal térhetett haza.

FEHÉRVÁR
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Temetőben alvás és színes fehérnemű
A HETILAP

Furcsa szilveszteri szokások a nagyvilágban

Kovács V. Orsolya

Ugorjunk!
A dánokról talán nem is feltételeznénk ilyen virtust, de szé-

Felénk tűzijátékkal köszöntik az új évet

kekről ugrálnak le és tányérokat
vagdosnak a padlóhoz szilveszter éjszakáján. Nem alkoholos
mámor miatti elvadultságukban
teszik ezt: mindkét tevékenységet
szerencsehozó szokásnak tartják.

A székről való leugrás azt szimbolizálja, hogy ezzel a mozdulattal
maguk mögött hagyják a régi rossz
dolgokat, a múlttól megszabadulva
lépnek be a következő esztendőbe.
A tányértörés pedig érdekes módon a barátságok megerősítésére
szolgál: minél több edényt vágnak
földhöz, annál több barátjuk lesz
a következő évben. Szomszédaik
küszöbére is ezért dobnak egy-egy
tányért, hogy biztosítsák velük a jó
viszonyt.
A legbizarrabb szilveszteri szokás
a chilei Talca városkában alakult
ki huszonöt évvel ezelőtt. Azóta
a lakók az év utolsó éjszakáját a
temetőben töltik, elhunyt szeretteik

sírja mellett. Akár ott is alszanak,
kisebb lakomát rendeznek és
éjfélkor tűzijátékoznak is a sírok
mellett.
Görögországban ehhez az estéhez
köthető hasonló rituálé, mint nálunk december 6-án a Mikuláshoz.
A kisgyermekek gondosan kitisztítják a cipőjüket és az ajtó elé teszik.
Szent Vazul, a szegények és a gyermekek védőszentje pedig reggelre
finomságokkal, ajándékokkal tölti
meg a lábbeliket. A háziasszonyok
pedig úgynevezett Vazul-kenyeret
sütnek, amiben elrejtenek néhány
pénzérmét is. Aki ezeket evés közben megtalálja, arra gazdagság vár
az új évben. Vagy a fogorvos...

Adventi útjaink

Bécs belvárosa - vásárlás a Shopping City Südben
december 19.
8.500 Ft
Mariazell
december 21.
12.000 Ft
Egyiptomi emlékek Budapesten - Tutanhamon kiállítás
január 16.
7.500 Ft
Budapest: Rubens kiállítás - Ráth Villa
január 25.
7.500 Ft
Semmering hóköntösben
január 25.
13.000 Ft
Cserkeszőlő - Kecskemét
január 26.
11.000 Ft
Plitvicei-tavak télen
február 8.
22.000 Ft
Miskolci Kocsonyafesztivál
február 15.
11.500 Ft
Velencei Karnevál
február 21-23.
17.500 Ft
Rijekai Karnevál
február 23.
19.900 Ft
Gasztro kalandok Toszkánában, Andalúzia felfedezése, Isztambul, Albán tájakon, Norvég
partokon, Drezda-Berlin, Nyaralás Porecben, Nyaralás Görögországban, Barcelona, Erdély,
Írország, Nápoly-Capri, Szentpétervár, Moszkva, stb.

MÁR FOGLALHATÓK A 2020-AS ÉV ÚTJAI, KERESSÉK HONLAPUNKON!
Székesfehérvár, József A. u. 2/E • www.groszutazas.hu
e-mail: groszutazas@gmail.com • Tel.: 06-22-315-662, 06-30-901-5703

E.sz.: U-001192

Spanyolországban például a nálunk
szokásos újévi lencse helyett a
bőség és a jószerencse szimbólumai
a szőlőszemek. Az óév utolsó órájában gyülekező tömegek – legyenek
akár otthon, a tévéképernyők előtt
vagy éppen a városok főterein – egy
tál szőlővel a kezükben várják az
új esztendő beköszöntét. Mialatt
a templomi harangok elütik a
tizenkettőt, annyi szőlőszemet
igyekeznek elfogyasztani, amennyi
csak lehetséges. Ha sikerül tizenkét
szőlőszemet megenni, az állítólag
garantálja a sikereiket a következő
évre. Az ünneplés éjszakáján szintén hagyomány, hogy piros fehérneműt viselnek a ruhájuk alatt.

Fotó: Bácskai Gergely archív

Éjféli pezsgődurranás, egy kis tűzijáték, aztán
jöhet a virsli! Ha ez találós kérdés lenne,
biztos, hogy egyöntetűen rávágnánk: ez a
szilveszter! Csakhogy a számunkra megszokott
hagyományok nem is hasonlítanak arra, ahogyan más országokban, kultúrákban búcsúztatják az óesztendőt.

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
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Mit vegyünk fel a céges karácsonyi bulira?
A HETILAP

Minél elegánsabb a hely – ellenőrizzük nyugodtan a weboldalukat, a közösségi oldalukat – annál
elegánsabb ruházatot kell nekünk
is választanunk!

Papp Brigitta
Amennyiben van előírás a munkahelyi karácsonyi partira, akkor a fenti kérdés már nem
is kérdés, ám ha nem kapunk ilyen segítséget,
akkor sem kell megijedni: van néhány támpont,
ami megkönnyíti a döntést.

Szinte biztos, hogy másfajta
céges karácsonyra számíthatunk,
ha egy multinacionális bank
alkalmazottai vagyunk vagy egy

Kép: pexels.com

Az egész éves komolykodás, megfeszített munkatempó és értekezletek
után év végén a legtöbb cég rendez
karácsonyi össznépi összejövetelt,
melynek hangulata a könnyed együtt
iszogatástól, beszélgetéstől egészen
az asztaltalon táncolós ereszd el a
hajamig széles skálán mozoghat.
A lényeg azonban, hogy ilyenkor –
kilépve a hivatali keretek közül – egy
kicsit kötetlenebb formában lehetünk együtt munkatársainkkal.
A karácsonyi céges összejövetel
nagy kérdése azonban – főként
a hölgyeknél – a mit vegyek fel?
Amennyiben megkönnyítik a
döntésünket és van előírás, hamar
eldől, hiszen jobbára háromfajta
lehetőség közül szokás megadni
valamelyiket: a hétköznapi elegancia, a koktélruha, esetleg az estélyi
vagy nagyestélyi.
Amennyiben nem kapunk támpontot, akkor sem kell kétségbeesni,
hiszen egy kis információszerzés
nagyban lerövidíti majd a fejtörésünket!

Milyen a cég profilja, ahol dolgozunk?

A karácsonyi céges bulin – kilépve a hivatali keretek közül – egy kicsit kötetlenebb formában
lehetünk együtt munkatársainkkal

Hová szervezik a karácsonyi partit?
Talán az egyik legfontosabb
kérdés, és ráadásul biztosan a
válasz birtokában vagyunk. Ha
esetleg magánházhoz vagy bisztróba megyünk, akkor nem lövünk
mellé a hétköznapi eleganciával.
Ebben az esetben az elegánsabb
blúz-szoknya összeállítás, egy

csinos nadrág és egy szép blézer
vagy nemes anyagú pulóver is jó
választás. Amennyien a sportosabb
stílust képviseljük, válasszuk a
kötött ruha-leggings-elegánsabb
csizma párosítást! Semmiképpen
ne érkezzünk szakadt-koptatott
farmerben, hétköznapi pulcsiban
vagy pólóban, edzőcipőben, esetleg
gumicsizmában!

Betanított munka
Székesfehérváron!

Amit kínálunk:

• Határozatlan idejű szerződés
• 1 műszakos munkarend
• Fix alapbér + Teljesítménybér
• Cafeteria már a próbaidő alatt is
• Hiányzásmentességi bónusz
• Munkába járás támogatása
Jelentkezés: H.-P.: 8-16-ig
a 06 20 234 6272-es telefonon vagy
a betanitottmunka16@gmail.com e-mail címen

Cégünk, a Hankook Tire Magyarország Kft., jelenleg
az ország egyik legjelentősebb beruházója,
az abroncsipar 7. legnagyobb globális szereplője.
Az immár 885 millió euró összértékű beruházásból,
az ország közepén épült fel a világ egyik legkorszerűbb
abroncsgyára, amelynek már a harmadik egysége is felépült.
A Dunaújváros határában működő üzemünkbe jelenleg
az alábbi pozícióba várjuk leendő kollégáink jelentkezését:

A Grundfos a világ egyik vezető szivattyúgyártója, amelynek
1945 -ös alapítása óta legfontosabb törekvése, hogy világszerte
sikeresen fejlesszen, gyártson és értékesítsen kiváló minőségű
szivattyúkat, szivattyú rendszereket, ezzel is hozzájárulva a
magasabb életszínvonal és az egészségesebb környezet kialakításához. Felelősséggel tartozunk alkalmazottainkért, a minket
körülvevő környezetért és ügyfeleinkért, akik megbíznak felelősségteljes munkánkban. A Grundfos folyamatosan fejleszti
termékeit és szolgáltatásait, de ez csak jól felkészült szakembergárdával lehetséges.
Amennyiben szeretnél ezen ütőképes csapat tagja lenni,
várjuk jelentkezésedet székesfehérvári üzemünkbe az alábbi pozícióba:

Gyártósori dolgozó
n Amit kínálunk
• Versenyképes alapfizetés
• Havi bruttó 32.000 Ft cafeteria
• Évente kétszer bónusz kifizetés
• Határozatlan idejű szerződés
• Munkavégzés hétfőtől péntekig
• Napi munkaidő 8 óra - ebből 30 perc a
szünet
• Céges buszok
• Étteremi étkezési lehetőség
• Konditerem, squash pálya
• Céges rendezvények

• Szakmai fejlődési lehetőség
• Tiszta, rendezett munkahelyi környezet
• Munkaruha biztosítása
• Stabil háttér
n Feladatok
• Komplett szivattyúk összeszerelése és
tesztelés
n Elvárások
• Forgó 2 vagy 3 műszak vállalása
• Minimum általános iskolai végzettség
• Székesfehérvár

Lételemünk a víz
Jelentkezni lehet önéletrajz elküldésével a gmhkarrier@grundfos.com e-mail címre
vagy jelentkezési lap kitöltésével és leadásával személyesen vagy postai úton a
8000 Székesfehérvár, Holland fasor 15. címre.
Grundfos Magyarország

be think innovate

Gépkezelő
Feladatok

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

Elvárások

• Általános iskolai végzettség
• Megszakítás nélküli munkarend vállalása

Előnyt
jelent

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

Amit kínálunk
• havi bruttó 300 000 Ft átlagkereset + juttatások,
• pozíció pótlék,
• INGYENES, jól felszerelt 3*-os apartmanszálló
• a törvényi előírtnál 16%-kal magasabb műszakpótlék
(46% 18:00 és 6:00 óra között),
• negyedéves jelenléti ösztönző és évvégi bónusz,
• választható cafeteria,
• munkahelyi étkezés hozzájárulás,
• ingyenes légkondicionált buszjáratok 60 km-es körzetből
(23 buszjárat, 5 megyéből),
• kedvezményes gumiabroncsvásárlási lehetőség,
• ingyenes szakmai és nyelvi képzések.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el nekünk önéletraj
zát a munka@hankooktech.com e-mail címre, vagy levélben a 2459 Rácalmás, Hankook tér 1. postacímre. Az e-mail tárgyában, illetve a borítékon kérjük tüntesse fel a megpályázni kívánt pozíció megnevezését. Aktuális álláshirdetéseinket nyomon követheti a www.hankooktire.com/hu weboldalon.
További információ: 0036 25/556-036-os telefonszámon kérhető.

ERASMUS – Az európai csereprogram
FEHÉRVÁR
fiatal vállalkozók számára
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bababoltban vagyunk eladók. A
cégek többségénél bőven elegendő
a hétköznapian elegáns megjelenés az év végi buliba, legfeljebb a
koktélruha kívánatos, ha azonban
az áll a meghívón, hogy gála, ne
legyenek kétségeink: estélyibe kell
bújnunk!

Mikor lesz a buli?
A délutáni összejövetelek szinte
biztosan nem kívánják meg az estélyis, de valószínűleg a koktélruhás
megjelenést sem. Azokon a bulikon, amelyeket nem munkaidőben
tartanak, esetleg állófogadás járul

hozzá vagy ültetett, de szerényebb
meleg vacsora várható, nyugodtan
bújjunk egyszerűbb koktélruhába
vagy egy elegánsabb selyemblúzszoknya összeállításba!

Kérdezzünk meg két-három kollégát!
Ha az első három pont egyike sem
nyújt segítséget, akkor marad a jó
öreg kérdezés. Érdemes kéthárom véleményt kikérni, hiszen
egy még nem feltétlenül ad teljes
képet. Főleg, ha az első céges karácsonyunkra készülünk az adott
helyen: ilyenkor elég kellemetlen
mellélőni!

OKJ változás!

Válasszon 2020.12.31-ig indítható
OKJ szakképesítéseink közül!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miért érdemes részt venni a programban?
• Jövőbeli vagy nemrég a pályán lévő vállalkozóként fontos döntések előtt állhat. Ezek meghozatalához ajánlatos
első kézből iránymutatást kapni.
• Egy tapasztalt vállalkozó mellett eltöltött munkahelyi gyakorlat segíteni fogja abban, hogy választ kapjon
kérdéseire, és felkészíti saját vállalkozásának sikeres irányítására.
• Lehetősége nyílik arra, hogy nemzetközi kapcsolatokat építsen ki, sikeres üzletemberekkel találkozzon, rálátást
szerezzen egy másik európai piacra és különböző üzleti módszerekre.

Erasmus Fiatal Vállalkozók – a gyakorlatban:
A program az Európai Unió különböző országaiban működő közvetítő szervezetek hálózatán keresztül valósul
meg. Ha az online regisztrációt követően elfogadják pályázatát és bekerül a programba, az Ön által választott
hazai közvetítő szervezet segítséget fog nyújtani Önnek a fogadó vállalkozás kiválasztásában.
A jelentkezés lépései:
1. Készítse el önéletrajzát és üzleti tervét
2. Nyújtsa be jelentkezését a www.erasmus-entrepreneurs.eu oldalon
3. Válassza ki a hazai közvetítő szervezetét: KDRIÜ Nonprofit Kft.,
kapcsolattartó: Tóth Milán vezető tanácsadó, milan.toth@kdriu.hu, 06 20 336 6926

E-000683/2014

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

Röviden a programról
Az Erasmus Fiatal Vállalkozók program egy fiatal vállalkozóknak indított európai uniós finanszírozású
tudáscsere program, amely lehetőséget biztosít a pályázóknak arra, hogy európai uniós tagállamban működő,
tapasztalt vállalkozó mellett dolgozzanak, ezáltal fejlesztve a vállalkozáshoz szükséges készségeiket. A külföldi
tartózkodás időtartama 1-től 4 hónapig terjedhet.
A program az Európai Unió különböző országaiban működő helyi kapcsolattartó pontok hálózatán keresztül
valósul meg. A székesfehérvári Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 2010 óta minden évben
sikerrel vett részt ebben a kezdeményezésben, mint hazai közvetítőszervezet. A KDRIÜ a 2019/2022-es
években is aktív közreműködője a programnak.
Az ügynökség célkitűzése az, hogy a lehető legtöbb fiatal vállalkozónak megadják a lehetőséget arra, hogy
külföldön szerezzenek tapasztalatot és hazatérésüket követően gyümölcsöző vállalkozást építsenek.

Az Erasmus Fiatal Vállalkozóknak program keretében támogatásban részesülhet, ha:
• Vállalkozni kíván és komoly vállalkozásindítási tervekkel rendelkezik vagy olyan vállalkozó, aki vállalkozását az
utóbbi 3 éven belül indította be
• Állandó lakhellyel rendelkezik egy Európai Uniós országban
• Üzleti tervben foglalt, konkrét üzleti terve vagy vállalkozói elképzelése van
• Kész arra, hogy a fogadó vállalkozással vagy új vállalkozóval együttműködés keretében fejlesszék egymás
tudását

Ipari olaj-és gáztüzelő-berendezés kezelő (A003)
Nyomástartóedény-gépész (A015)
Kazángépész (12 t/h felett) (A012)
Kazánkezelő (2-12 t/h között) (A013)
Kisteljesítményű kazán fűtő (max.2 t/h) (A014)
Munkavédelmi technikus (A040)
Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló (A032)
Targoncavezető (A001)
Emelőgépkezelő (kivéve targonca) (A002)
Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő (A009)

Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft.

Saját vállalkozás alapításán gondolkodik, vagy nemrég indult el a vállalkozói pályán? Vagy
már sikeres vállalkozást működtet, és szeretné azt további piacokra kiterjeszteni, illetve új
ötletekre van szüksége? Az Erasmus Fiatal Vállalkozóknak program Önnek szól!

Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.
Tel.:22/514-111, Fax:22/514-112,
www.kdriu.hu

ÜNNEPI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

TISZTELT ÜGYFELEINK!
A 2019. DECEMBER 27-i MUNKANAPÁTHELYEZÉS MIATT
AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS A PÉNZTÁR
NYITVATARTÁSA AZ ALÁBBIAK SZERINT ALAKUL:

2019. december 13. péntek
2019. december 14. szombat

7:30-10:00
Zárva

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Depónia Nonprofit Kft. a lakossági hulladékszállítást
a 2019. december 24-én, kedden 2019. december 25-én, szerdán és 2019. december 26-án, csütörtökön
is a MEGSZOKOTT ÜRÍTÉSI REND SZERINT VÉGZI.
Kérjük a gyűjtőedényeket reggel 6 órára szíveskedjenek kihelyezni!
2019. december 14-én, szombaton az áthelyezett munkanapon
hulladékszállítást NEM VÉGZÜNK!
2020. január 1-én, szerdán esedékes hulladékszállítást 2020. január 04-én, szombatonVÉGEZZÜK.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR, SÖRHÁZ TÉR 3.
ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:

2019.
2019.
2019.
2020.

december 14.
december 23.
december 24. – 2020. január 1.
január 2.

szombat
hétfő
csütörtök

ZÁRVA
7.00 - 19.00
ZÁRVA
7.00 - 19.00

HULLADÉKLERAKÓ

Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgy
ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:

2019.
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.
2019
2019.
2019.
2020.
2020.

december 14.
december 23.
december 24.
december 25.
december 26.
december 27.
december 28.
december 30.
december 31.
január 1.
január 2.

szombat
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
hétfő
kedd
szerda
csütörtök

8:00-11:30
8:00-15:30
8:00-11:30
ZÁRVA
ZÁRVA
8:00-11:30
ZÁRVA
8:00-15:30
8:00-11:30
ZÁRVA
8:00-15:30

2019. december 14-én, szombaton az áthelyezett munkanapon, továbbá 2019. december 21. és
2020. január 01. között a Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgyi Hulladéklerakón a VESZÉLYES hulladék és FÉM hulladék átvétel
(pl. elektronika-, TV-, monitor-, hűtőberendezés, festék akkumulátor)
SZÜNETEL.

PALOTAI ÚTI HULLADÉKUDVAR
8000 Székesfehérvár, Palotai út 139.
ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:

2019.
2019.
2019.
2019.
2019.
2019.
2020.
2020.

december 14.
december 23.
december 24. – 2019. december 27.
december 28.
december 30.
december 31.
január 1.
január 2.

szombat
hétfő
szombat
hétfő
kedd
szerda
csütörtök

8.00 – 12.00
12.00 – 16.00
ZÁRVA
8.00 – 12.00
12.00 – 16.00
ZÁRVA
ZÁRVA
10.00 – 16.00

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

FEHÉRVÁR
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Részese voltam az elképzelhetetlennek
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Asztalos Tamás
Alexander B., azaz Szása „gázvédelmisként”
dolgozott Tengizben, amikor én katonai szolgálatomat töltöttem az olajfinomító építésén.
Munkánk összekötött, barátok lettünk, s
mielőtt végleg hazautaztam, megígértem neki,
hogy meghívom hozzánk Magyarországra. Közel
egy év kellett ahhoz Szásának, hogy a meghívólevelem birtokában engedélyeztessen egy
kéthetes privát utazást hazánkba, a Szovjetunió
baráti országába.

Fotó: cultura.hu

Orenburgban lakott, abban a városban, amelynek a neve összekapcsolódott a KGST-országok legnagyobb
közös beruházásával, az orenburgi
gázvezeték építésével. A gigaberuházásban hét tagország – Bulgária,
Csehszlovákia, Lengyelország, a
Német Demokratikus Köztársaság,
Románia, Szovjetunió és Magyarország – vett részt. Az építkezés 1975ben kezdődött, a gázszállítás 1979
januárjában indult el. Mi, magyarok a Guszjatyin–Bogorodcsani–
Huszt szakasz építését végeztük
el. E munka befejeztét követően
kezdték meg a tengizi beruházás
tervezését.
Szásával és feleségével a moszkvai
gép 1989. június 16-án szállt le Ferihegyen, pontosan azon a napon,
amikor az 1956-os forradalom mártírjainak újratemetési ceremóniája
zajlott a Hősök terén. Szerettem
volna jelen lenni azon az eseményen, de így utólag visszagondolva,
jobb, hogy nem mentem oda a
vendégeimmel. Szása nem hitt a
kommunista rendszerben, mindazonáltal igen furcsa helyzetben
találtuk volna magunkat oroszul
beszélve a korántsem szovjetbarát
tömegben.
Annak ellenére, hogy április 25-én
megkezdődött a szovjet csapatok
részleges kivonása hazánkból, még
senki nem hitte el, hogy rövidesen
az utolsó katona is háta mögött
hagyja a magyar-szovjet határt.
Egyszerűen hihetetlen volt még
azok számára is, akik a hírfolyam
hömpölygő páráján keresztül a

jövőnek olyan képét látták, amilyet
mi, átlagemberek álmodni sem
mertünk. Mi akkor reménykedőn
bár, de lélekben még az „átkosban”
éltünk.
Abban a világban, amelyben a
huszonegy éves Jan Palach 1969.
január 16-án, a Varsói Szerződés
inváziója elleni tiltakozásképpen
Csehország védőszentje szobránál,
a prágai Vencel téren felgyújtotta
magát. A megrázó eset huszadik
évfordulóján, 1989. január 15-19-e
között spontán tömegtüntetések
zajlottak a Vencel téren. A tüntetéseket a rendőrség brutálisan
szétverte, folytak a letartóztatások.
Václav Havelt is őrizetbe vették,
majd kilenc havi börtönbüntetésre
ítélték rendbontásért és lázításért.
A hazai és nemzetközi tiltakozási
hullám nyomására azonban kénytelen volt engedni a Csehszlovák
Kommunista Párt, és négy hónap
elteltével, május 22-én feltételesen
szabadlábra helyezték Havelt.
Nevezetes nap 1956. rehabilitációjának folyamatában 1989. január
28-a. Ekkor nevezte a Magyar Rádió
Reggeli Krónika című műsorában
Pozsgay Imre államminiszter az
addig ellenforradalomnak tekintett
forradalmat népfelkelésnek.
Február 5-én a szovjet hadsereg kivonult Afganisztánból. A következő
napon pedig megkezdődtek Varsóban, a Minisztertanács épületében
a kerekasztal-tárgyalások, melyek
két hónapig, április 5-ig tartottak.
A tárgyalássorozatban három fő
társadalmi erő, a kormánykoalíció,
a Szolidaritás és a katolikus egyház
képviselői vettek részt. A gazdaságés társadalompolitika, a politikai
reformok és a szakszervezeti
pluralizmus kérdéseiről tárgyaltak,
s végül megállapodtak a rendszer
átalakítását érintő legfontosabb
kérdésekben. Megalkották az új
választási törvényt, ami korántsem
volt demokratikus, de döntöttek a
cenzúra eltörléséről. A „félig szabad” választás két fordulóját 1989.
június 5-re és június 18-ra írták ki.

A Páneurópai Piknik megnyitotta a kaput mindenki számára

Kép: freiheitsdenkmal-leipzig.de

Két korszak határán (3. rész)

Christian Führer

A Szolidaritás elsöprő győzelmet
aratott.
Miközben zajlottak a lengyel kerekasztal-tárgyalások, az MSZMP
Politikai Bizottsága február 28-án
indítványozta az országhatáron
kiépített elektromos jelzőrendszer
megszüntetését, majd május 2-án
megkezdték a magyar–osztrák határon a műszaki zár felszámolását.
Ettől kezdve minden nap átlagosan
száz keletnémet polgár hagyta el
Magyarországon keresztül a keleti
tömböt. A közvetlen kivándorlás
mellett sok keletnémet júliustól
a prágai, a budapesti és a varsói
nyugatnémet nagykövetségeken
keresett menedéket.
Mihail Gorbacsov május közepén
– harminc év szovjet-kínai „mosolyszünet” után – óriási nemzetközi
várakozással kísérve Pekingbe látogatott. Azonban a szovjet vezető
közeledésének előre megjósolhatatlan következményei lettek. Látogatása felbátorította az egyébként
is elégedetlen kínai diákokat, akik
június 4-re tüntetést szerveztek
a Tienanmen térre. A két-három
százezer fős tüntető tömeg ellen a
keményvonalas kommunista vezetés bevetette a hadsereget. A brutális módon példát statuáló páncélos
és fegyveres egységek fellépését
követően a történteket kutatók
kétezer és tízezer között becsülik
az emberáldozatok számát. Ez a
borzalmas esemény Lengyelország,
Magyarország és Csehszlovákia
mellett az NDK-ban is felgyorsította
a történéseket.
Christian Führer, a lipcsei Miklós-templom lelkésze június 26-án
a pekingi mészárlás elleni állásfoglalás jegyében a békéért imádkozott, harminc keletnémet ellenzéki
pedig tiltakozó levelet küldött a
kínai nagykövetségnek. Christian
Führer 1982-től minden hétfőn
imádkozott a fegyverkezési verseny
megállításáért. 1986-tól a lipcsei
Lukács-templom lelkésze, Christoph Wonneberger koordinálta az
imákat, amikor Führer 1987-ben
a Miklós-templomban mindenki
számára nyilvánossá tette az istentiszteleteket. Ezzel a tettével megteremtette a rendszer lebontásának

bázisát. 1989-ben az emberek a
hétfői békeimákon gyülekeztek, s
innen indult el a Lipcsei ősz, azaz
A békés forradalom.
Mihail Gorbacsov és Helmut Kohl
nyugatnémet kancellár június
13-án Bonnban nyilatkozatot írtak
alá, melyben kijelentették, hogy
minden állam szabadon dönthet
politikai és társadalmi rendszeréről. Egyre erősebben kezdte rázni
a szél a kommunista diktatúrák
európai légvárait, amikor június
26-án Horn Gyula külügyminiszter és osztrák kollégája, Alois
Mock Sopronnál átvágta a magyar-osztrák határ drótkerítését,
a „vasfüggönyt”. A két erővágóval
kedélyesen szögesdrótot vagdaló
politikus abban a pillanatban nem
biztos, hogy sejtette: ők azok, akik
kihúzták a csordultig telt kádból a
dugót. De akkor a kád még tele volt
vörös festékkel.
A budapesti és a prágai nagykövetségeket zsúfolásig megtöltötték a
menekültek, így augusztus 13-án
Budapesten, 22-én Prágában bezárták az intézményeket. A folyamatot
azonban már nem tudták megállítani. Az emberek a kerítésen keresztül, a sima falon, egymás testébe
kapaszkodva másztak be a követségek területére.
Mindeközben augusztus 19-én
Habsburg Ottó és Pozsgay Imre
fővédnökségével a Páneurópai
Mozgalom a Fertőrákoshoz
tartozó Piuszpusztán békedemonstrációt rendezett. A Páneurópai piknik néven elhíresült
alkalomkor kiürült a budapesti
nagykövetség, s a keletnémetek
a lehetőséget kihasználva – a
határőrök humánus magatartása
mellett – nyugatra menekültek.
A berlini fal 1961-es megépítését
követően ez volt a legnagyobb
tömeges menekülés a szovjet
érdekszférából. A nyár elejétől a
fal leomlásáig – hozzávetőlegesen
százhatvan nap alatt – kétszázharmincezer keletnémet lépte
át a határt az NDK és Csehszlovákia között, majd távoztak
nyugatra, többen, mint a berlini
fal építése előtti évben.
Azokban a napokban már segédmuzeológusként dolgoztam az
aszódi Petőfi Múzeumban. Nyugalmazott kollégám menye, a leendő
Antall-kormány emblematikus
oktatáspolitikusa, Dobos Krisztina
is részt vett a pikniken, s hozott
a vasfüggönyből néhány darabot,
ugyanis a rendezvény jelmondata
Bontsd és vidd! volt. Kollégám
kis lapocskákra illesztve installált
néhányat, s egyet nekem adott.
Néhány évvel később városunk
bajor testvértelepülése, Obernburg
delegációja látogatott hozzánk, s én
a vendégünknek, Jürgen Imhofnak,
a Main-Echo akkori fotóriporterének ajándékoztam a kis makettet,
mondván a minket egykor elválasztó drótkerítés darabja kössön
minket össze a jövőben.
Augusztusban Csehszlovákiában
még mindig az ortodox kommunis-
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ta Gustáv Husák volt az államfő,
aki az augusztus 21-i invázió évfordulóján Prágában tüntető tömeget
szétverette. Hasonlóan durva volt a
helyzet az NDK-ban is, ahol Erich
Honecker volt az államtanács elnöke. Ő szeptember 3-án a tömeges
kivándorlásra adott válaszként
lehúzta a redőnyt a határon, senkit
nem engedett ezután külföldre.
Döntő történelmi pillanat volt, amikor szeptember 10-én Horn Gyula
bejelentette a televízióban, hogy
a keletnémet kormánnyal 1969ben kötött egyezmény ellenére a
Magyarországon tartózkodó keletnémet állampolgárokat hazánk

továbbengedi, akik eltávozhatnak
abba az országba, amely befogadja
őket. Másnap több ezer NDK-polgár lépett át Ausztriába Hegyeshalomnál.
Prágában és Varsóban szeptember
30-án tört meg a jég, miután a
nyugatnémet kormány bejelentette, hogy befogadja a képviseletein
lévőket. Az október elsejére virradó
éjjel lezárt vasúti kocsikban több
mint hatezer keletnémetet utaztattak az NSZK-ba. Másnap a Miklóstemplomban tartott istentiszteletet
követően közel húszezren vonultak
az utcára. A tömeget – hasonlóan
az előző hétfői tüntetésekhez – a

Az embert nézzük, ne a betegségét!
Karácsonyi Készülődés demenciával élő családtaggal
A karácsony a családi együttlét meghitt, vidám pillanatairól,
az örömről, a vidámságról, a szeretetről, szól. Ha a családban
demenciával élő is van, állapotától függően ő is bevonható az
ünnepi készülődésbe
Egy elfogadó családban folyamatosan figyelnek a demenciával élő hozzátartozóra, felmérik, melyek a megőrzött képességek, amelyekre építhetnek, és
ezeket a képességeket működtetik. Kiváló lehetőség ehhez az ünnepekre való
készülődés, amellyel a demenciával élő családtag megéli a fontosság örömteliségét, a személyes részvétel és siker örömét.
Az ünnepvárás időszakában adventi koszorú készítése, mézeskalács és bejgli
sütése, fenyőfadíszek készítése kreativitást igényel, ugyanakkor gondolkodásra és beszélgetésre, a régi idők felidézésre ad lehetőséget. A fenyőfa díszítése, az ünnepi vacsora készítésében való segítség foglalatosságot, „hasznosságérzést” jelent, a karácsony esti közös éneklés, zenehallgatás a demenciával
élő személy számára feszültségoldó.
Nem szabad elfelejteni, hogy a demenciával élő családtag számára a karácsony ugyanolyan nap, mint a többi, még ha pillanatokra ki is tudjuk billenteni ebből az állapotból a készülődéssel. Fontos, hogy olyan ajándékot
adjunk, amellyel állapotához mérten boldog pillanatot okozhatunk számára
és magunknak is. Ám lehet, hogy a demenciával élő nem tudja kifejezni, mit
érez, nem fogja érteni, mi történik vele, és talán emlékezni sem fog arra, hogy
ajándékot kapott.
Mi lehet ajándék, amely emlékeket idéz? Felújíthatunk egy régi kedvenc tárgyat vagy hasonlót
vásárolhatunk, összeállíthatunk szeretett
zenéiből cd lemezt, fotóalbumot készíthetünk a családi közös eseményekről, ajándékozhatunk parfümöt, ha
emlékszünk a kedvenc illatára,
készíthetünk olyan süteményt,
Európai Szociális
ami emlékezteti a régi időkre.
Alap
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rendőrség véresen feloszlatta.
Gorbacsov október 6-án ilyen
légkörben érkezett az NDK fennállásának negyvenedik évfordulóját ünneplő Berlinbe. A hatalom
éles mozgósítást léptetett életbe,
miközben a szovjet vezető felszólalásában a reformok végrehajtását
szorgalmazta, s mint mondta: „Aki
túl későn cselekszik, azt megbünteti a
történelem.” Aznap mind a berlini,
mind a lipcsei tüntetést szétverte a
Staasi.
Október 9-én, hétfőn – „A döntés
napján” – nyolcezer felfegyverzett
rendőr és katona állt készenlétben
Lipcsében. A kórházakat feltöltötték kötszerekkel és vérkonzervekkel, az orvosok és az ápolók
sem mehettek haza munka után, a
Miklós-templom körül mégis úgy
hetvenezer ember gyűlt össze.
Harmincezernél nem számított
többre a rendőrség, s ez a tömeg
meghátrálásra kényszerítette.
18 óra 35 perckor az előkészített
leszámolást visszavonták. Christian
Führer, Friedrich Magirius, Christoph Wonneberger, Klaus Kaden,
Rolf-Michael Turek evangélikus
lelkészek, Hans-Friedrich Fischer
katolikus pap, Martin Jankowski
dalíró, a Békeima egyik szervezője,
Kurt Masur, a lipcsei Gewandhaus
zenekar karnagya, Peter Zimmermann teológus és sok más életét
kockáztató ember között BerndLutz Lange kabaréművész állt e
dicső napon a forradalom élén.
Az esti Balt-Orient expressz-szel
indultam október 13-án Lipcsébe.
Szombaton Prágában kóboroltam,
de a csehszlovákok már elszállították a menekültek által otthagyott
Trabantokat, Wartburgokat, s
a követség körül csend honolt.
Másnap Drezdába utaztam, megnéztem a Főpályaudvar faláról még
le nem mosott vérnyomokat. Két
héttel korábban a menekülteket
szállító vonatra akartak felszállni
a drezdaiak, s utcai háború alakult
ki az ezt megakadályozni szándékozó rendőrséggel. Lipcsébe hétfőn
érkeztem. Az Opera és a Neues
Gewandhaus között már mozdulni
sem lehetett, miközben a Miklóstemplomból elindult a menet.
Matrózzsákommal vállamon haladtam a tömeggel az Opera–Merkur
Hotel–Főpályaudvar–Engels-Platz
útvonalon. Ledermedt a város. A
villamosok, személyautók utasai
integettek, gratuláltak a tüntetők-

nek, egy idős asszony virágcsokrokat osztogatott. Újabb és újabb
jelszavakat sodort a tömeg. Az
áruház melletti gyalogos felüljáró
tetején rengeteg ember között
fotósok is voltak, páran konfettit
szórtak, mások gyertyákat égettek.
A Thüringer Hof környéki bérházak közti parkban, a bokrok takarásában aludtam. Egész éjjel esett.
Aznap voltam huszonhét éves. A
mai huszonhét évesek akkor még
meg sem születtek, s mint a cikksorozat elején írtam, sokuknak
ez az év, hasonlóan 1956-hoz, nem
sokat jelent.
A további történéseket már
itthonról követtem. Október
23-án Szűrös Mátyás kikiáltotta
a Magyar Köztársaságot, Lipcsében háromszázezren, egy héttel
később félmillióan demonstráltak.
November 9-én megtörtént az
elképzelhetetlen: Kelet- és
Nyugat-Berlin között megnyílt a
határ, a fal ledőlt. Mire a hidegháború jelképe turistalátványossággá
vált, Romániában is győzött a
forradalom.

Epilógus
Készülve ezekre a cikkekre,
megrendeltem Doris Mundus
Leipzig 1989 című, 2009-ben
Lipcsében kiadott könyvét. Az
október 16-i események kapcsán
írja a szerző, hogy a berlini ellenzéki, Siegbert Schefke videofelvételt készített a demonstráló
tömegről a gyalogos-felüljáróról.
A kazettát még aznap átcsempészte Nyugat-Berlinbe, ahol a
televízió a Napi téma című műsorában nyilvánosságra hozta. A
felvétel megtekinthető a Youtube-on. Érdekes érzés töltött el,
amikor felismertem magamat
a videón, matrózzsákommal a
vállamon...

Kép: Siegbert Schefke

Fotó: hirado.hu
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Nincs időd vagy kedved
sütni a közelgő ünnepekre?
Rendelj házi sütijeinkből. Bejglik,
különféle sütemények és torták közül
válogathatsz, cukormentes
és vegán verzióban is.
Ha betérsz hozzánk, próbáld ki fűtött
teraszunkat, ahol zöld környezetben
fogyaszthatod el kávédat, sütidet, reggelidet!
rendeléssel kapcsolatban keress minket telefonon:
0620/466-5363 vagy add le rendelésedet
honlapunkon: www.saveur.hu
Székesfehérvár, Budai út 140.
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Stopira, a magyar

Somos Zoltán

Fotó: Kiss László

Eggyel kevesebb a légiós a Vidiben: Stopira
immár magyar állampolgár is. A Zöld-foki
Szigetek válogatott játékosa kedden tett állampolgársági esküt.

Ianique dos Santos Tavares, futballistanevén Stopira 2012 óta játszik
Magyarországon, mindig a fehérvári klubban szerepelt. A jelenlegi
keret egyik legrégebbi Vidi-játékosaként Vinícius és Nego után most
már ő is magyar állampolgárnak
mondhatja magát, miután Cser-Palkovics András polgármester előtt
letette az állampolgársági esküt.
Boldogan fogadta a gratulációkat,
hiszen – mint mondta – Magyarország, azon belül Székesfehérvár valóban évek óta a második otthona.
„Nagy pillanat ez nekem, büszkeség,
hogy immár magyar állampolgár
lehetek! Boldog vagyok és köszönetet
szeretnék mondani mindenkinek,
aki segített nekem. A klubnak, a
városnak, az országnak, a csapattársaimnak. Nélkülük nem lehetnék
most itt, szóval csak annyit szeretnék
mondani még egyszer: köszönöm
szépen mindenkinek!” – nyilatkozta
fülig érő szájjal, a végső köszönő szavakat magyarul mondva.
Köszönet amúgy neki is jár, hiszen
a Vidi nagy sikereiből majdnem

2019.12.12.

A boldog pillanat, amikor Stopira magyar állampolgár lett

mindegyiknek részese volt. – „Sok
nagy pillanat volt, amit átélhettem itt.
Együtt ünnepelhettünk két bajnoki
címet, kupagyőzelmet és szerepeltünk
az Európa-liga csoportkörében. Győz-

tünk le nagyon erős csapatokat, mint
a Bordeaux vagy a PAOK. A Bajnokok
Ligája kvalifikációs sorozatban eljutottunk a rájátszásig. Ez mind nagyon
szép emlék számomra, és a magyar

futballnak is jelentős eredmény volt.
Azt kívánom, hogy a jövőben is
folytassuk hasonlóan a Vidivel – a
városért, az országért!”
Némiképp árnyalja a nagy boldogságot, hogy az utóbbi hetekben a
hazai vereség is „meghonosodott”
Fehérváron. Múlt szombaton már a
Paks is nyerni tudott a szép új stadionban, ezzel pedig negyedszer(!)
kapott ki hazai pályán a bajnokságban a MOL Fehérvár. Csak
viszonyításképpen: abban a három
szezonban, amit Felcsúton töltött
albérletben a Vidi, összesen volt
ennyi hazai veresége. Ehhez képest
a sóstói stadionban 2019-ben már
hatszor nyert a vendégcsapat! Úgy
tűnik, egyelőre nem igazán lakályos
a csapatnak a szép új otthon.
Íme Stopira már-már filozofikus reagálása a kérdésre, van-e probléma
a Vidinél: „A futball is olyan, mint
az élet: egyszer fenn, egyszer lenn.
Lényeg, hogy ne adjuk fel, küzdjünk!
Tudjuk, mi volt a probléma, mik voltak
a hibák. Most már koncentrálnunk
kell, a lehető legjobban készülni a
következő feladatokra. Sajnos elvesztettünk néhány meccset, de néha ilyen
leckékre van szükség, hogy a jövőben
jobb és erősebb csapat legyünk!”
Idén még egyszer javíthat a Vidi:
hétvégén Kisvárdán zárja az őszi
szezont Joan Carrillo csapata.

Három nap, négy pont
Németh Krisztián

Két jó hazai meccset játszott pár nap
leforgása alatt a Volán. A hétvégére rendelt
ellenfél, a Graz legyőzése nemcsak azért
emlékezetes, mert hátrányból felállva aratott
diadalt a Fehérvár, hanem a kiugró egyéni
teljesítmények miatt is.
Michael Ouzas bravúrjaira is szükség volt
a győzelemhez, de a showt Andrew Yogan
vitte el, hiszen az amerikai támadó triplázott
a mérkőzésen és a csapat magabiztos 4-1-es
sikert aratott, így a Villach után a Graz grabancát is elkapta a Fehérvár a Raktár utcában.
A kedd esti ellenfél a Bolzano, a Volán

Egy feltörekvő fehérvári titán, Mihály
Ákos lett a hónap legjobb fiatal játékosa
az EBEL-ben. A húszéves támadó tizenhárom meccsnél tart első EBEL-szezonjában, novemberben három gólt is
szerzett: kétszer talált be a Salzburgnak
és a Dornbirn kapuját is bevette.

Fotó: Kiss László

A Grazot elcsípte, a Bolzanót megcsípte a Hydro Fehérvár
AV 19 az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokban. Előbbit 4-1-re
verte, utóbbit pedig drámai meccsen szorongatta meg.

Egyelőre várat magára a tavalyi sikeres december idei ismétlése: két győzelem, egy hosszabbításban és egy rendes játékidőben elvesztett meccs a Volán mérlege

korábbi mumusa volt, hiszen Kógerék
korábban egyetlen pontot sem tudtak
szerezni a dél-tiroliak ellen.
Szita Donát találatával azonban már
az ötödik percben előnybe kerültek a

A legjobbkor érkezett a Volán csapatkapitányának találata: a harmadik játékrész
dereka felé közeledve Kuralt beadását
váltotta gólra Kóger Dani emberelőnyben,
egálra módosítva az eredményt. Végül
szétlövés döntött: 3-2-re győzött a Bolzano,
a Hydro Fehérvár AV 19 pedig értékes
pontot szerzett az ellen a csapat ellen,
amelyet a szezonban még soha nem sikerült
„megtréfálnia”.
„Az első harmad kiegyenlített volt, a középsőben viszont kiestünk a ritmusunkból és ennek
meg is lett az eredménye. A harmadik húsz
percben sok helyzetünk volt, ekkor eldönthettük
volna a találkozót.” – értékelt Hannu Järvenpää vezetőedző.
A folytatásban túra vár a Volánra, Kógerék
pénteken Dornbirnban, vasárnap Salzburgban lépnek jégre.

mieink, a középső harmad viszont a
Rókáké volt: előbb Miceli, majd némi
videózás után Bardaro is érvényes gólt
szerzett, ezzel fordítottak a dél-tiroliak.

Válts életmódot
a Cutler Életmódprogrammal!

Részletek a Cutler Facebook-oldalán.

A Fehérvári Titánokból öten: Imre
Patrik, Kiss Roland, Szabó Bence,
Madácsi Benedek és Péter Andor kapott
helyet a budapesti Hat Nemzet Tornán
szereplő magyar válogatott keretében. A nyitónapon nemzeti csapatunk
hosszabbításban nyert Dél-Korea ellen.

FEHÉRVÁR
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Közéleti hetilap

Adományoztak a kosarasok és a kézisek

Kosárkrimi
Somos Zoltán
Hosszabbításban nyert Oroszlányban az Alba
Fehérvár. Volt esély sima győzelemre is, igaz,
így emlékezetesebb a meccs.

tűnt, simán nyernek a fehérváriak,
de az utolsó negyedben leadták
csaknem húszpontos előnyüket.
A végén még nem kis szerencse
is kellett, hogy döntetlen legyen a
rendes játékidő. A hosszabbításban
aztán sikerült nyerni (102-99), vagyis újabb sokpontos meccs van a
csapat mögött. Most hagyjuk, hogy
a védekezés javulása továbbra sem
tetten érhető, elvégre ha szombaton
Zalaegerszegen is sikerül nyerni,
senkit nem fog érdekelni, hány
pontot kap a csapat. Igaz, hosszabb
távon aligha remélhet sokat egy
olyan együttes, amelyiknél nem
működik az elhárítás.

Kaiser tamás
Immár nyolcadik alkalommal osztott közösen
adományt a fehérvári kosár- és kézilabdaklub
illetve a Szegényeket Támogató Alapítvány.
A karácsony előtti hagyományos ajándékozás
kedvezményezettjei ezúttal is SZETA partnercsaládjai voltak.

„Számos családnak küldtünk meghívót három iskolával, a Széna Téri,
a Kossuth Lajos és az István Király
Általános Iskolával együttműködve. A
tagcsaládjaink illetve az iskolák gyermekvédelmi felelősei ajánlása alapján
hívtuk meg őket. A csomagban tartós

élelmiszerek vannak, olyanok, amelyek
karácsony környékén jól jönnek: liszt,
cukor, tej, étolaj, pudingpor, piskóta.” – mondta Zugor Zsuzsanna, a
SZETA kuratóriumi elnöke.
Az Alba Fehérvár és az Alba
Fehérvár KC ezúttal nyolcadszor
járult hozzá a rászoruló családok
karácsonyának szebbé tételéhez.
A klubok elnöke, Balássi Imre
elmondta: megtiszteltetés számukra, hogy a várossal és a SZETA-val
együttműködve segíthetnek, és
örömét fejezte ki, hogy boldog
szempárokat látott hétfőn az Alba
Regia Sportcsarnokban.

Támadásban nincs gond: Guyton és társai harmadszor jutottak legalább száz pontig egy meccsen

Megtört a lendület
Németh Krisztián
Sorozatban hat megnyert mérkőzés után két
hét alatt két mérkőzést veszített el a MÁV
Előre-Bericap női röplabdacsapata. A hétvégi
Szent Benedek Röplabda-akadémia elleni
meccsen már nem Fésüs Irén irányította a
fehérváriakat. A férfi együttes itthon kapott ki.

Mindenkinek jutott csokimikulás is

Remek szezont zártak az atléták

sem állt rendelkezésre. Fésüs
Irén felmondását tölti a klubnál,
helyette Nagy Róbert irányította
a csapatot.
A pénteki Eötvös DSE elleni hazai
derbi könnyebbnek ígérkezik,
hiszen a debreceniek sereghajtók
az NB I-ben. Fontos, hogy ennek
a találkozónak kivételesen az
MKOSZ-csarnok ad helyet.
A fehérváriak férfi csapata sima
vereséget szenvedett hazai pályán a
Dunaferrtől. A házigazda helyenként jól küzdött, de nem tudta felvenni a versenyt a tabella harmadik
helyén álló dunaújvárosiakkal.

Kaiser Tamás
Hagyomány – főleg év végéhez közeledve –
hogy a Városházán köszöntik az esztendő során
kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolókat.
Hétfőn Mészáros Attila fogadta a remek szezont
maguk mögött tudó ARAK-os atlétákat.

Nagy asztal körül sok vendég, sok
sikeres sportoló. Évről évre egyre
többen kelnek útra a Regionális
Atlétikai Központból, amikor megérkezik az ARAK-hoz a meghívó:
köszöntenék a hazai és nemzetközi
porondon sikeres atlétákat. Ezúttal
Szabó Dániel (sprinter), Siskó
Zsófia (rúdugró), Pásztor Bence

A MÁV Előre-Bericap női csapata az NB I harmadik helyén áll, a férfiak sereghajtók a bajnokságban

(kalapácsvető), Mátó Sára (gátfutó),
Takács Boglárka (sprinter), Endrész
Klaudia (távolugró), Brandl Lilla
(kalapácsvető), Csókás Nikolasz
(gátfutó) és Mohai Regina (gátfutó)
volt hivatalos az ünnepi fogadásra.
A Mészáros Attila alpolgármester
„irányította” kötetlen beszélgetésen
szóba került a 2023-as atlétikai vb,
az idei kiváló eredmények – akadt
belőle bőven – valamint a következő időszak céljai is. Nos, ez utóbbiakat hallgatva bízhatunk benne,
hogy a budapesti világbajnokságon
illetve a 2024-es olimpián is több
fehérvári atlétának szurkolhatunk
majd!

Fotó: Simon Erika

Fotó: fehervarvolley

A női csapat szoros mérkőzésen
3:1-re maradt alul a listavezető
balatonfürediek otthonában.
Ezen a találkozón már nem
Fésüs Irén ült vezetőedzőként a
fehérváriak kispadján illetve az
egyesülettől távozó Petri Izabella

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika archív

„Most olyan mérkőzések jönnek,
amiket meg lehet nyerni!” – hangzott
el a reménykedő helyzetelemzés az
őszi szezon hajrája előtt a fehérvári
kosarasoknál. Igaz, vezetőedzőtől
ügyvezetőig mindenki hozzátette:
nem lesz könnyű a győzelem már
Oroszlányban sem. Az újonc, aki
ellen még sosem játszott az Alba,
hazai pályán veszélyes, verte a
Pécset és a Szolnokot is. Mégis úgy
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Volt miről mesélniük az ARAK atlétáinak
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Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
Az Adventi időszakban
Székesfehérvár
belvárosából, a
látványstúdióból
szól műsorunk
Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
Műsorvezető: Bokányi
Zsolt – Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
Témák: műsorajánló,
naptár, névnapok,
aktualitások,
érdekességek
Könnyed beszélgetések
– Schéda Zoltán műsora
Vadász – Horgász magazin
– Bokányi Zsolt műsora
Művésztársalgó –
Bóna Éva műsora
Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
Témák: aktualitások,
érdekességek
Elsősegély Vendég:
Takács József
Ép testben jól élek
Vendég: Pletser Ádám
Filmkocka
Népszokások,
hagyományok az Adventi
időszakban Vendég:
Dr. Lukács László
Könyvespolc – irodalmi
műsor Szerkesztő:
Bokányi Zsolt
Beszélgetés Mits Marcival
Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

2019. 12. 15. Vasárnap

2019. 12. 16. Hétfő

2019. 12. 17. Kedd

2019. 12. 18. szerda

2019. 12. 19. CsütörtöK

2019. 12. 20. pénteK

00.05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból Benne:
félóránként hírek
Az Adventi időszakban
Székesfehérvár
belvárosából, a
látványstúdióból
szól műsorunk
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 az ASKA
menhelyén élő kutyáknak
Vendég: Molnár Tamásné
11.10 A család – krízishelyzetek
Vendég: Fekete-Cseri
Zsuzsanna, Pap Csilla,
Tornyai Gábor
12.10 Magyar királynék a XII.
században Vendég:
Szalánczi Viktória
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
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06.00 Hírek
Az Adventi időszakban
Székesfehérvár
belvárosából, a
látványstúdióból
szól műsorunk
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek és
információk Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
08.10 Sporthírek
08.35 Autófitnesz Vendég:
Polgár Tibor
10.10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
11.10 Munkaügyek Vendég:
Pajtók-Vizsoly Júlia
12.00 Hírösszefoglaló –
szerkesztő: Ficsóri Erika
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Illemtan Vendég:
Óber László
14.00 Műsorvezető: Bóna
Éva – hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
14.10 Divat magazin Vendég:
Kernya Mariann
15.00 Hírek 15.00-kor.
Médiaszolgáltatási
tevékenységét a
Médiatanács a Magyar
Média Mecenatúra
Program keretében
támogatja. Szerkesztő:
Romhányi Anikó
15.10 A bor szerintünk Vendég:
Fáncsi Viktória
16:10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető:
Galántai Zsuzsa
17.30 Aktuális – hírösszefoglaló
Szerkesztő: Szöllősi Attila
18.10 Nyelvstúdió – vendég:
Makói-Tóth Annamária
19.10 Pénzügyi percek Vendég:
Potolák Gábor
19.40 Sikerre hangolva
21.10 Koktél – magazinműsor
színes beszélgetésekkel
23.00 Aktuális - napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő: Szöllősi Attila

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06.00 Hírek
Az Adventi időszakban
Székesfehérvár
belvárosából, a
látványstúdióból
szól műsorunk
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék
hírek és információk.
Hírszerkesztő:
Germán Márton
08.10 Sporthírek
10.10 Műsorvezető: Kiss György
10.10 Mesterségem címere
12.00 Hírösszefoglaló
– szerkesztő:
Germán Márton
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi
Zsolt – Hírszerkesztő:
Bóna Éva
13.10 Vakolat Vendég:
Puska József
14.10 Praktiker - Barkács
Vendég: Gábori Márton
15.00 Hírek 15.00-kor.
Médiaszolgáltatási
tevékenységét a
Médiatanács a Magyar
Média Mecenatúra
Program keretében
támogatja. Szerkesztő:
Bóna Éva
15.10 Kézműves műsor
16.10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető:
Galántai Zsuzsa
17.10 Vörösmarty Kocka Vendég:
Gombaszögi Attila
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő: Ficsóri Erika
19.10 Hulladékmentes háztartás
– vendég: Kecskés
Tímea és Lippai Kitti
20.10 Minden-mentes
Vendég: Antal Vali
21.10 Koktél – magazin műsor
színes beszélgetésekkel
23.00 Aktuális – napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő: Ficsóri Erika

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06.00 Hírek
Az Adventi időszakban
Székesfehérvár
belvárosából a
látványstúdióból
szól műsorunk
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek
és információk
Hírszerkesztő:
Germán Márton
08.10 Sporthírek
08.35 Beszélgetés meghívott
vendégekkel
10.10 Műsorvezető: Kiss György
10.10 Lánglovagok –
katasztrófavédelmi műsor
11.10 Kedvencek percei
Vendég: dr. Paál Csaba
12.00 Hírösszefoglaló –
szerkesztő: Germán Márton
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
– Hírszerkesztő: Bóna Éva
13.10 Környezetbarát Vendég:
Mihály Gyula
14.10 Autóvásár Vendég:
Wilcsek Róbert
15.00 Hírek 15.00-kor.
Médiaszolgáltatási
tevékenységét a
Médiatanács a Magyar
Média Mecenatúra Program
keretében támogatja.
Szerkesztő: Bóna Éva
15.10 Motorsport Vendég:
Debreczeni Dávid
16.10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető:
Galántai Zsuzsa
17.30 Aktuális - hírösszefoglaló
Szerkesztő: Ficsóri Erika
19.10 Kresz-percek vendég:
Ábrahám Csaba
20.10 Beszéljünk róla!
21.10 Koktél – magazinműsor
színes beszélgetésekkel
23.00 Aktuális - napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő: Ficsóri Erika

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06.00 Hírek
Az Adventi időszakban
Székesfehérvár
belvárosából a
látványstúdióból
szól műsorunk
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek
és információk
Hírszerkesztő: Bóna Éva
08.10 Sporthírek
08.35 Állati dolgok Vendég:
dr. Lorászkó Gábor
10.10 Műsorvezető: Kiss György
10.10 „107” magazin
11.10 Fogyasztóvédelmi műsor
12.00 Hírösszefoglaló –
szerkesztő: Bóna Éva
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi
Zsolt – hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
13.10 Városgondnokság órája
14.10 Hangvilla
15.00 Hírek 15.00-kor.
Médiaszolgáltatási
tevékenységét a
Médiatanács a Magyar
Média Mecenatúra Program
keretében támogatja.
Szerkesztő: Szöllősi Attila
15.10 Orvos válaszol Vendég:
Dr. Bráth Endre
16.10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető:
Galántai Zsuzsa
17.30 Aktuális – hírösszefoglaló
Szerkesztő: Ficsóri Erika
18.10 Utazási magazin
vendég: Grosz Pálma
19.10 IR Klub vendég:
Hacsavecz Beatrix
19.40 Herbárium vendég:
Lencsés Rita
21.10 Koktél – magazin műsor
színes beszélgetésekkel
23.00 Aktuális - napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő: Ficsóri Erika

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06:00 Hírek
Az Adventi időszakban
Székesfehérvár belvárosából
a látványstúdióból
szól műsorunk
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zotán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek és
információk Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
08:10 Sportműsor
08:35 Pszichológus szemmel
Vendég: Egey Tímea
10.10 Műsorvezető: Kiss György
12.00 Hírösszefoglaló –
szerkesztő: Ficsóri Erika
12.10 Délelőtti körkép
Kulturális programok
hétvégére Vendég:
Ocsenás Katalin
13.10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
Hírszerkesztő: Bóna Éva
15.00 Hírek 15.00-kor.
Médiaszolgáltatási
tevékenységét a
Médiatanács a Magyar
Média Mecenatúra Program
keretében támogatja.
Szerkesztő: Bóna Éva
15:10 Kertészeti magazin
Vendég: Németh László
16:10 SZÉKESFEHÉRVÁR 2019
– évértékelő beszélgetés
Cser-Palkovics András
polgármesterrel
17.10 Műsorvezető:
Galántai Zsuzsa
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő: Szöllősi Attila
18.10 Itt élünk – szolgáltató
magazin Szerkesztő: Bóna
Éva. Médiaszolgáltatási
tevékenységét a
Médiatanács a Magyar
Média Mecenatúra Program
keretében támogatja.
19:10 Női vonalak
20.10 Evribádi – válogatás a
’90-es évek slágereiből
21.10 Koktél – magazin műsor
színes beszélgetésekkel
23.00 Aktuális - napi
hírösszefoglaló Szerkesztő:
Szöllősi Attila

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

