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Újra varázsoltak az orkás 
lányok 28. oldal

Már hatszáz doboz 
várakozik 12. oldal

Az Eximbank ötszázadik 
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Fo
tó

: K
is

s 
Lá

sz
ló

VÁR

Temesvár ’89 – szabadon, vál-
lalva magyarságunkat 21. oldal
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Molnár Tamás, a Közép-Dunántúli 

Regionális Fejlesztési Ügynökség 

igazgatója kapta idén a Székesfehér-

vár Gazdaságáért-díjat. A Csók István 

Képtárban tartott átadáson a város ön-

kormányzata látta vendégül Fehérvár 

legnagyobb adófizetőit, és mondott 

köszönetet nekik a helyi adókon kívül 

a társadalmi szerepvállalásukért is.

A város legnagyobb foglal-
koztatóit és legtöbb helyi adót 

Több szempontból is ünnep volt decem-

ber 12-e a Herosz Állatotthon számára. 

Adományt kaptak a székesfehérvári 

Fidesz frakció tagjaitól, délután pedig 

megtartották az Állatok Karácsonyát.

Készpénz az állatok gyógyíttatá-
sára, valamint kutya- és macs-
kaeledel, takarók, alomnak való 
használt ruhák, forgács az otthon 
négylábúi számára és fertőtlení-
tőszer a takarításhoz. Ezt mind 

December 11-én, a Fehérvári 

Huszárok napján rendezték a Hősök, 

áldozatok és mindennapok címet vi-

selő tudományos konferenciát az első 

világháború kirobbanásának századik 

évfordulója alkalmából. 

A centenárium komoly lehető-
séget teremtett a tudományos 
közvélemény számára, hogy 
megfelelő és méltó módon 
emlékezzen meg hazánk 
hőseiről, áldozatairól és a száz 

Évzáró a gazdasági szereplőknek

Ünnep az állatotthonbanHősök, áldozatok

Stefkó kriSztina 

LeffeLhoLcz MariettabácSkai gergeLy

A KDRFÜ igazgatója, Molnár Tamás vette át a város polgármesterétől a 
Székesfehérvár Gazdaságáért-díjat

Régi hagyomány, hogy a legnagyobb adófizetőknek évről-évre 
valamennyiünk nevében köszönetet mond a város önkormányzata

A Takarodó úti menhely összes lakója részesül majd mindabból, ami a kará-
csonyfájuk alá került

A Fehérvári Huszárok Egyesülete Pátzay Pál lovasszobránál emlékezett 
meg a 10-es huszárokra és a limanovai ütközetről

Alba Regia Műszaki Karon, 
amellyel informatikusképzés és 
gépészmérnökképzés indulhat 
annak érdekében, hogy a mun-
kaerőhiány ne legyen akadálya a 
növekedésnek Székesfehérváron. 
Az évzáró rendezvényen adták át 
a Székesfehérvár Gazdaságáért-
díjat. Székesfehérvár Közgyűlése 

Molnár Tamásnak, a Közép-
Dunántúli Regionális Fejlesztési 
Ügynökség Közhasznú Nonpro-
fit Kft. ügyvezető igazgatójának 
adományozta a díjat. Molnár 
Tamás 2012 márciusa óta 
irányítja a KDRFÜ munkáját, 
vezetői tapasztalatait korábban a 
bankszektorban szerezte.

Fo
tó

: S
im

on
 E

rik
a

a székesfehérvári Fidesz frakció 
tagjai gyűjtötték össze a Takarodó 
úti menhely számára. Szükség 
is van bőven az ehhez hasonló 
adományokra, hiszen százhúsz, 
gazdára váró kutyusról és több 
mint hetven macskáról gondos-
kodnak a telephelyen. Még aznap 
tartották meg az Állatok Kará-
csonya elnevezésű ünnepséget is. 
Ebben az évben a Sziget Utcai 
Általános Iskola készült műsorral, 
de a résztvevők Herman László 
életével is megismerkedhettek.
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évvel ezelőtti mindennapokról. 
A ma nemzedéke nem ismeri 
kellőképpen, különösen magyar 
szempontból az első világháború 
történéseit. A rendezvény célja az 
volt, hogy bemutassa a legújabb 
kutatások tükrében mindazokat a 
politikai, gazdasági, társadalmi és 
kulturális változásokat, amelyek 
jellemezték a kort.
A konferencia regionális jellegű 
volt, és az országos diplomáciai 
események mellett elsődlegesen 
Székesfehérvár városára kon-
centráltak az előadók.
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befizető cégeit, vállalkozásait 
fogadták ünnepélyes keretek 
között a Csók István Képtárban. 
Az évzáró eseményen Cser-
Palkovics András polgármester 
mondott köszönetet a város 
közössége érdekében végzett 
munkájukért. A város polgár-
mestere a rendezvényen beszélt 
a középfokú és a felsőfokú 
szakképzésről is. Mint mondta, 
elindult a duális képzésben az 
az akkreditációs folyamat az 
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Debrecenben tartotta múlt héten 

tisztújító közgyűlését a Megyei Jogú 

Városok Szövetsége (MJVSZ). A szerve-

zet Szita Károlyt, Kaposvár polgármes-

terét elnökké, Cser-Palkovics Andrást, 

Székesfehérvár polgármesterét 

társelnökké választotta. 

A nagyvárosok egyhangú döntés-
sel közös állásfoglalást fogadtak el 
és tettek közzé az útdíjak kérdésé-
ben. Az MJVSZ nyilatkozatában 
az szerepel, hogy a nagyvárosok 
körüli elkerülő utak maradjanak 
továbbra is ingyenesek!
Szerencsére a díj bevezetésé-
nek terve semmiképpen nem 
vonatkozik a fehérváriak által 
nyugati elkerülőként ismert és 
jelentős forgalmat bonyolító 
útszakaszra. Székesfehérvár 
esetében az útdíj bevezetésé-
ben az M7-es autópálya város 
melletti szakasza lehet érintett, 
amely mind lakossági, mind 

Ne legyen útdíj a város melletti autópályán!
nagy zoLtán péter

A fehérvári északi elkerülő a kormány tervei szerint sem tartozna a fizetős útszakaszok közé, hiszen az Európai 
Unió által támogatott beruházásból jött létre, csak az M7-es székesfehérvári szakaszát érintené a tervezett útdíj 

Az Európai Unió és a Magyar Kormány társfinanszírozásával, az IN-
TERREG IVC Program keretében megvalósuló 2012 januárjában indult 
„Move On Green – A vidéki- és hegyvidéki területek fenntartható közle-
kedésfejlesztése” elnevezésű projekt 2014. decemberében zárul. Ez alka-
lomból került sor a projekt záró konferenciájának megszervezésére 2014. 
szeptember 15-én Brüsszelben az Európai Mobilitási Hét alkalmával. 
Ezen a záró rendezvényen több, mint 75 meghívott vett részt, ahol meg-
ismerkedhettek a projekt eredményeivel és kifejthették véleményüket 
a fenntartható közlekedés településfejlesztésben betöltött szerepéről. 
A záró konferencia három szekcióból állt, amelyek az alábbiak:

• Hogyan valósítsuk meg az érdekes jó gyakorlatokat?

• A vidéki– és hegyvidéki területek vonzóbbá tétele: Hogyan hajtsunk 
végre egy fenntartható közlekedéssel kapcsolatos stratégiát?

• Fenntartható közlekedés: Hogyan fogják az új EU-s politikák támo-
gatni a vidéki– és hegyvidéki területek fejlesztését?

Amennyiben bővebben szeretne tájékozódni a projektről, illetve felkeltet-
te érdeklődését a fenti kérdések valamelyike, forduljon bizalommal Feke-
te Györgyhöz, a KDRIÜ projekt menedzseréhez a gyorgy.fekete@kdriu.hu 
email címen, vagy bővebben olvashat és letöltheti a projekt javaslatait a 
megújult www.kdriu.hu honlapunkról.

Végéhez közeledik a Move On Green projekt

Szabó petra

Mérföldkőhöz érkezett a Magyar Export-

Import Bank Zrt. A műanyag fröccsöntéssel 

és galvanizálással foglalkozó GalvanPlastic 

Kft. egy másfél millió euró összegű, 

közvetlen beszállítói hitelt kérelmezett, 

így az Exim ötszázadik ügyfelévé vált. A 

GalvanPlastik Kft. egy családi tulajdonban 

lévő cégcsoporthoz tartozó, több mint húsz 

éve működő vállalat. A társaság jelenleg 

120-130 főt foglalkoztat.

Ünnepélyesen avatták fel a 
GalvanPlastic Zrt. fejlesztése során 
munkába állított berendezését. Az új 
gépeket az Eximbank által nyújtott 
beszállítói hitelből vásárolta az üzem. 
Ezzel a támogatással sikerült befejezni 
a fejlesztések első ütemét, és megnyílt 
a lehetőség egy új galvanizáló sor épí-
tésére. Palásti Károly, a GalvanPlastik 
Kft. ügyvezetője ismertette, hogy a 
galvánüzem kilenc évvel ezelőtt tízmil-
lió forintos árbevételt produkált, ma pe-
dig Közép-Európa egyik legkorszerűbb 
üzeme. Az elmúlt években egymilliárd 
forintot fordítottak fejlesztésre, így kö-

Az Eximbank ötszázadik ügyfele

gazdasági szempontból kiemelt 
csomópont. Cser-Palkovics 
András szerint fontos, hogy 
a 7-es és a 63-as számú utak 
csomópontjai közötti sztráda-
szakasz használata továbbra is 
ingyenes maradjon. Ez bizto-
sítja ugyanis a város melletti 

külső elhaladást. Ha a jövőben 
ez a szakasz fizetős lenne, akkor 
a Velencei-tó és a Balaton 
irányába közlekedők a város 
belső útjait terhelnék. Nemcsak 
a lakossági forgalom, hanem 
az ipari tevékenységek miatt 
is fontos a nagyvárosok által 

megfogalmazott kérés, hiszen 
Székesfehérvár az ország egyik 
gazdasági központja, márpedig 
az itt működő ipari parkok 
nagy része is ezeken a város 
körüli útszakaszokon közelít-
hető meg – hívta fel a figyelmet 
Cser-Palkovics András.
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zepes méretű autóipari beszállítók let-
tek. Hangsúlyozta, hogy nem elégednek 
meg a jelenlegi helyzetükkel, hanem to-
vábbi fejlesztéseket terveznek, egy újabb 
galvanizáló sort telepítenének, mert a 
piac részéről óriási igény mutatkozik a 
galvanizált műanyag termékekre. Ezzel 
a cég több mint ötven százalékkal tudná 
növelni termelését, és közel harminc új 
munkahelyet hozna létre. A sajtótájé-
koztatón Szabó László külgazdasági és 
külügyminiszter-helyettes elmondta, 
hogy a kormányzat egyik kiemelt célja, 
hogy Magyarország – helyzetbe hozva 
a hazai kis- és középvállalkozásokat, a 
magas hozzáadott értéket növelve – a 
térség egyik legexportképesebb országá-
vá váljon. Nátrán Roland, a Külgazda-
sági és Külügyminisztérium tulajdonosi 
felügyelete alatt működő Exim vezér-
igazgatója mérföldkőnek nevezte az 
ötszáz hitelkihelyezést, amit az elmúlt 
két évben valósítottak meg. Beszédében 
kiemelte, hogy a GalvanPlastik Kft-nek 
nyújtott támogatás élenjáró példa arra, 
hogy az elmúlt kétévi munkájuk haté-
konyan támogatja a hazai exportképes 
kkv-k fejlődését. 
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A várakozás időszakában, az ünnep közeledtével jó megállni, s a rohanásból 

kiszakítva lelkünket, megtalálni az időt az elmélyülésre. Felfedezni az együttlét 

örömét, megérezni a család összetartó erejét, a szeretetet. Hogy kinek mit 

jelent a szeretet? Erről kérdeztük a fehérváriakat. 

Kincs az emberi  szívben – gondolatok a szeretetről
„Csak haladsz csöndesen, gyönyörködve, céltalanul, s egyszerre csak 
kilépsz az Angyalok Tisztására. Nem is tudod, hogy ez az, mivel az 
angyalokat nem láthatja a szemed. Csak annyit látsz, csak annyit érzel, 
hogy csodálatosan szép. És megállsz. És abban a pillanatban megnyílik a 
szíved, és az angyalok észrevétlenül melléd lépnek, egyenként, lábujjhe-
gyen, és belerakják kincseiket a szívedbe. A legnagyobb kincseket, amiket 
ember számára megteremtett az Isten. A jóságot, a szeretetet és 
a békességet.”                                                                           Wass Albert

Látrányi viktória

Ujfalussy Ottó O.Cist. nyugalmazott plébános
A szeretet elsősorban azt jelenti, észrevenni, hogy vannak körülöttem 
mások, és nemcsak én létezem. Teológiai értelemben ez azt is jelenti, hogy 
önmagam is felelős vagyok, hogy a Jóisten tervei szerint éljek, és akkor 
tudok bánni a többiekkel is az Isten tervei szerint, aki az embert azért 
teremtette meg, hogy bejusson Őhozzá az örök szeretetbe. Mindent el kell 
követnem, hogy a többi embert is az igazi szeretetre tanítsam meg, ami 
lemondással is jár. Megadja azt a vigasztalást is, hogy van értelme ennek 
a lemondásnak, ennek a szeretetnek. Nagy önellentmondással a szeretet a 
legnagyobb önzés, mert tudom, hogy a Jóisten nem marad nekem adós, és 
sokkal többet ad vissza, mint amennyit én adok, vagy kapok.
Tudna egy példát mondani az életéből a szeretet megnyilvánulásáról?
Már az is a szeretet egy megnyilvánulása, ahogy kilencvenegy évesen 
elfogadnak és körülvesznek. Elviselnek, segítenek, nyomnak-tolnak 
fizikailag is és nemcsak lelkileg. Hát ez már önmagában a szeretet. Egy-
szerűen nem tudok azon elkeseredni, hogy öreg vagyok. Hálásnak kell 
lennem, hogy az emberek mennyi szeretettel vesznek körül, majdnem 
azt mondom, hogy úszom a szeretetben.

Guber Istvánné székesfehérvári nyugdíjas
Nekem a szeretet nagyon sokat jelent, a családi szeretet meg még 
többet. Úgy neveltem a gyerekemet is, hogy a család a legfontosabb. 
Soha nem voltunk külön karácsonykor, mindig együtt ünnepeltünk. 
Nálam volt az édesanyám is, mert én gondoskodtam róla, és nálunk 
volt az egész család. Ez nagy boldogság nekem. Most már sajnos 
egyedül maradtam, nehéz, mert nekem nagyon hiányzik a család, de 
a gyerekeim mindig gondoskodnak róla, hogy együtt legyünk. Na-
gyon várjuk a mostani ünnepet, mert hazajön az unokám Angliából, 
az egyetemről, és ismét együtt lehetünk.
Megosztaná velünk a szeretettel kapcsolatos személyes élményét?
Csak az unokáimról tudok mesélni. Emlékszem arra a ragyogásra, 
amit az arcukon láttam, mikor megjött a Jézuska, mert nálunk a 
Jézuska jön. A kis unokám kapott egy biciklit, annyira örült neki, 
annyira boldog volt, hogy azt sosem fogom elfelejteni. Akkor még a 
férjem is élt, és sokszor felidéztük azt az örömöt, amit a kicsi arcán 
láttunk. Egyszerűen leírhatatlan, ahogy ragyogott a boldogságtól a 
kis arca. A gyerekek jelentik a boldogságot, és amit mi adunk a gye-
rekeknek, azt viszonozzák majd, és reméljük, hogy ők is így nevelik 
majd a gyermekeiket.

Csernus Krisztina kézilabdaedző családjával, Bleján Jánossal és 
kislányukkal
A szeretetről elsőként a család jut eszembe, a gyerekek, az ünnep, minden, 
ami ezzel kapcsolatos. Nagy élményem, ami a szeretettel kapcsolatos és nagy 
öröm számomra, hogy itt Fehérváron gyerekekkel foglalkozhatok, kicsiket 
tanítok kézilabdázni. A kislányoktól a mindennapos foglalkozásokon  meg-
tapasztalhatom a szeretetet, ami nagyon sok erőt és örömet ad nekem.
Bleján János
Számomra a szeretet a családot jelenti. Mindennap ünnep nekünk, hogy 
egymás mellett, szeretetben élünk. A legnagyobb élmény, ami a szeretettel 

kapcsolatos, az a kicsi lányom születése, azóta pedig a körülötte és vele 
kapcsolatos dolgok. Nincs is más élmény, ami ezt pótolhatná.

Gyarmati Gábor látássérült fehérvári fiatal
Számomra azt jelenti a szeretet, hogy önzetlenül mindent megadunk 
a másiknak, akit szeretünk. Elfogadjuk olyannak, amilyen. Minden-
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Kincs az emberi  szívben – gondolatok a szeretetről PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

 

Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Önkormányzata

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 
1.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati rendelet 
alapján, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 831/2014. 
(XI. 21.), 832/2014. (XI. 21.), 833/2014. (XI. 21.), és 835/2014. (XI. 21.) számú határoza-
tai értelmében, nyilvános pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában álló, székesfehérvári 
lakóház, lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítésére:

Funkció,
komfortfokozat

Lakóház, udvar, gazdasági épület

Lakás

Lakás - komfortos

Lakás - komfortos

Lakás - komfortos

Lakás – komfort nélküli

Lakás – komfort nélküli

Lakás – komfort nélküli

Lakás – komfortos 
(77 m2 alapterületű albetét 27/77-ed ré-
sze, műszakilag megosztott, önálló 27 
m2-es lakás, amelyre az azonos helyraj-
zi számon lévő másik lakás tulajdonosa 
elővásárlási joggal rendelkezik)

Tároló

Tároló

Lakás – komfortos

Lakás – komfort nélküli

Lakás – komfort nélküli

Lakás – komfort nélküli 
(szükséglakás) 

Lakás – komfort nélküli

Forgalmi 
érték 

(Minimális 
eladási ár - Ft)

10.000.000,-

7.400.000,-

13.600.000,-

7.800.000,-

7.200.000,-

6.200.000,-

2.600.000,-

4.600.000,-

4.800.000,- 

690.000,-

920.000,-

16.000.000,-

4.900.000,-

4.000.000,-

3.600.000,-

4.700.000,-

Terület

88 m2

55 m2

75m2

48 m2

45 m2

93 m2

32 m2

37 m2

27 m2

17 m2

23 m2

75 m2

36 m2

34 m2

34 m2

44 m2

Cím
Ingatlan-

nyilvántartás 
szerint

(Székesfehérvár)

Bercsényi utca 
34.

Deák Ferenc 
utca 22. III/3.

Lakatos utca 12. 
fsz. 1.

Szent István tér 
11. fsz./2.

Szent István tér 
11. fsz./3.

Várkörút 42. 
fsz. 3.

Várkörút 42. 
fsz. 6.

Zichy liget 6. 
fsz. 2.*

Zichy liget 6. 
fsz. 4.*

Zichy liget 6. 
fsz.*

Zichy liget 6. 
fsz.*

Zichy liget 6. 
I/1.*

Zichy liget 6. 
I/2.*

Zichy liget 6. 
I/4.*

Zichy liget 6. 
I/6.*

Zichy liget 6. 
I/7. *

Hrsz.

7130

875/A/27

111/A/1

327/A/2

327/A/3

452/A/3

452/B/1

30/B/2

30/B/3

30/B/4

30/B/5

30/B/6

30/B/7

30/B/9

30/B/11

30/B/12

*A tulajdonos a Zichy liget 6. szám alatti épületben található ingatlanok esetében a mű-
emléki épület eredeti térszerkezetének esetleges jövőbeni visszaállításának lehetőségét 
magában foglaló értékesítést előnyben részesíti.

***
A pályázatokat egy példányban, zárt borítékban, „Pályázat a Székesfehérvár, 
…………….. szám alatti ingatlan megvásárlására” jeligével ellátva, az ingatlanokat 
kezelő Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.-hez kell postai úton 
(postacím: 8007 Székesfehérvár Pf. 83.) vagy személyesen (8000 Székesfehérvár, Piac tér 
4. I. emelet) benyújtani. 

A pályázatok beadási határideje: 2015. január 23. 9:00 óra

A pályázati felhívással kapcsolatban Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Non-
profit Kft. (dr. Takács Dénes Bálint) ad információt, munkaidőben személyesen (8000 
Székesfehérvár, Piac tér 4. I. emelet), telefonon (22/511-323, 70/66-99-337), vagy e-mail-
ben (takacs.denes@proalbaregia.hu). Az ingatlanok megtekintése előzetes időpont 
egyeztetés mellett lehetséges. Az ingatlanokat a lakások kezelője, a Székesfehérvári 
Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. képviselője mutatja meg.

A további pályázati feltételeket és a szükséges dokumentumok listáját a város honlap-
ján (www.szekesfehervar.hu/önkormányzat/pályázatok) megjelent részletes pályázati 
felhívás tartalmazza.

Szemánszki Renáta, a jelnyelvi tolmácsszolgálat vezetője
A szeretet nekem a családot jelenti leginkább. Azt, hogy akiket sze-
retünk, azokért mindent megteszünk. A szeretet jelenti az elfogadást 
is és azt, hogy önzetlenül segítünk az embereknek. Talán ezért is 
választottam hivatásomul a jelnyelvi tolmácskodást. Ez egy olyan 
munka, amely során nagyon sok mindenkinek segíthetek.
Milyen emléke van, ami a szeretetről szól?
Van egy személyes emlékem, ami a karácsonyhoz kötődik. Amikor 
gyerek voltam, akkor karácsony szentestén az édesapám egy csen-
gővel jelezte, hogy megnézhetjük a karácsonyfát és az ajándékokat. 
Ez egy nagyon szép emlék számomra, bár édesapám már nem él, de 
mindig melegséggel tölt el, ha erre visszagondolok.

Kovács Miklós
Mostanában számomra nem jelent semmit a szeretet. Őszintén 
megmondom, hogy a szüleim meghaltak, feleségem meghalt, nekem 
senkim sincs már. Van két kutyám, róluk gondoskodom. Az egyik 
kétéves, a másik kilenc hónapos. Nekem ők vannak, nagyon lelkes, 
aranyos kiskutyák. Mire hazaérek, a kicsi széthord mindent. Ők 
azok, akik valami kis boldogságot hoznak az életembe. Velük töltöm 
az ünnepeket is, de különösen nem készülök a karácsonyra. Régen 
voltak szép emlékeim, voltak kedves emlékeim, de őszintén meg-
mondom, hogy nem szívesen gondolok vissza semmire. A múltat 
nem háborgatom, minden jó volt, ahogy volt.

ben segítjük, amire szüksége van. Támogatjuk, amiben csak tudjuk. 
Erre az én életemben nagyon sok példa volt már. Egyszer egy bará-
tom összeveszett a családjával, és nem volt hova mennie. Amíg meg 
tudta oldani a gondjait és talált magának szállást, addig én befogad-
tam, és természetes volt számomra, hogy mindenféle ellenszolgálta-
tás nélkül segítek neki. Gondoskodtam róla, önzetlenül. Számomra 
ezt is jelenti a szeretet.
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November 28. és 30. között szervez-

ték meg Ajkán az Arany Deszka orszá-

gos minősítő színjátszó találkozót, itt 

volt alkalma bizonyítani a fehérvári 

színjátszó körnek. 

A Veszprém Megyei Amatőr 
Színjátszók Egyesülete az idén 
tizenegyedik alkalommal szer-
vezte meg a találkozót, amelyre 
tizennégy csoport nevezett be, 
csaknem kétszáz résztvevővel. A 
rendezvény különlegessége, hogy 
a fogyatékkal élő, valamint a 

Könyvbemutatót tartanak ezen a héten 

kedden Székesfehérváron. Magony Imre 

két írással emlékezik az 1543-as eszten-

dőre és Varkocs György várkapitányra.

Egy kötetben jelenik meg a Fehér-
vár elesett című regény és az 1543 
című monográfia Magony Imrétől. 
A szerző korábban írt regényében 
is azt a történelmi időszakot tárja 
az olvasó elé, amikor II. Szulejmán 
több tízezres seregével készült 
elfoglalni Fehérvárt. A szerző 
úgy véli, hogy Varkocs György 
várkapitány többet érdemel, mint 
amit városától kapott, hiszen életét 
adta a városért, nem is akárhogy. A 
kapitány kitört néhány katonájával 
a város Budai kapuján a törökre, 
ám mire a portyából visszatértek, 
zárva találták a kaput. Magony 
Imre kutatásaiból fény derül arra, 
hogy kik is zárhatták le a Budai 
kaput. Úgy fest, hogy nem a fehér-
vári polgárok voltak azok, ám ők 
nézték tétlenül, ahogy a kapitányt 

Elismerést kapott a Prospero A kizárt várkapitány
Szabó MikLóS bence nagy zoLtán péter

A Pilonon volt Ajkán a közönség kedvence

Szulejmán érkezése Székesfehér-
vár alá – a miniatúra a tüzérségi 
ostrom kezdetét ábrázolja

hátrányos helyzetű tagokból álló 
csoportokat az épekkel együtt és 
azonos elvek alapján értékelik. A 
fiatal felnőttekből álló csoportok 
darabválasztása különböző volt, 
a klasszikusoktól a kortársakig, 
minden műfaj bemutatkozott 
a három nap alatt. Az Arany 
Deszka-díjat a közönség szava-
zata alapján a székesfehérvári 
Prospero Színkör kapta. Pilonon 
című előadásuk a szakmai zsűri 
bronz minősítését érdemelte ki, 
a legjobb férfi alakítás díját pe-
dig társulati tagjuk, Kós Mátyás 
hozta el. 

Fo
tó

: C
ze

lle
r 

Pé
te

r

lefejezi a török. A szerző kutatásai 
során szerelmese lett a történelem 
e korának, amit néha szenvedéllyel 
oszt meg olvasóival.  A Fehér-
vár Televízió kedd esti Paletta 
műsorának vendége Magony Imre 
lesz, aki 1543-ról és az új könyvről 
beszél.
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A 2. számú választókerület és az önkor-

mányzat új képviselője Kovács Béla Sán-

dor, aki az új ciklusban a Jogi, Ügyrendi, 

Igazgatási Bizottság elnöke is egyben. Az 

önkormányzati képviselőket bemutató 

sorozatunkban vele ismerkedhetnek meg 

az olvasók.

Hogyan adta a fejét a politizálásra és 
mikor?
Mondhatom azt, hogy mióta az 
eszemet tudom, érdekel a közélet. 
Pártomba, a Fideszbe 1993-ban lép-
tem be, ami ugyancsak nem ma volt. 
Hajdú-Bihar megyében a megyei 
önkormányzatban frakcióvezetőként 
tevékenykedtem 1994-től 1998-ig, 
ugyanebben az időben a Fidesz 
megyei alelnöke voltam ott.
A székesfehérvári politizálását viszont 
amolyan másodhegedűsként kezdte.
A politikai beágyazottságot nem 
lehet csak úgy tovább vinni. Éppen 
ezért nem is ambicionált, hogy itt az 
első vonalban dolgozzak.
Lát-e különbséget a hajdúsági és a 
Fejér megyei politizálás között?
Amikor idekerültem, a fehérvári po-
litika sokkal terheltebb volt a konf-
liktusoktól, mint amihez Debrecen-
ben hozzászoktam. Aztán szépen 
fordult a kocka. Ma már Fehérvárra 
jellemző, hogy az országos politikai 
harcokat nem engedik be a városba, 
a közgyűlési vitákba. Debrecenben 
viszont beindultak ezek a csaták.
Én örülök annak, hogy Székesfehér-
váron az ellenzéki pártok is vallják, 
hogy nincsen jobboldali és baloldali 
út, hanem csak településpolitikai 
kérdések vannak.
A háttérben eddig is segítette a fehér-
vári önkormányzati munkát, ez is 
hozzájárulhatott a meglévő konszen-
zus kialakításához?
Nagyon remélem, hogy igen. Az 
előző ciklusban a Jogi Bizottságnak 
voltam külsős tagja, ahol kifejezet-
ten a szakmaiságra szorítkoztunk. 
Emiatt az ideológiai hovatartozástól 
függetlenül a jogi, szakmai kérdé-
sekben egyetértettünk, ha mégsem, 

nagy zoLtán péter

A stratégiát érdemes mindenkinek átnézni!
Beszélgetés Kovács Béla Sándor önkormányzati képviselővel

akkor sem a politikai törésvonalak 
mentén húzódtak az erővonalak.
Mielőtt az új ciklus feladatait átnéz-
nénk, kérem, egy pár szót beszéljen a 
családjáról!
Négy gyermekem van. A leg-
nagyobb lányomnak már önálló 
családja van, így két leányuno-
kával is büszkélkedhetek. Másik 
nagylányom utolsó éves a debreceni 
egyetemen. A fiam tizenkettő, a leg-
kisebb lányom tízéves. A feleségem 
– 1999. óta, mióta Székesfehérvárra 
költöztünk – a megyei könyvtárban 
dolgozik.
Nézzük az aktuálpolitikát! Az ön vá-
lasztókerülete belvárosinak is nevezett, 
ugyanakkor más-más fajta lakótelepek 
is tartoznak hozzá. Ebből az tűnik ki, 
hogy az érdekek kerületen belül sem 
azonosak.
A hivatalos elnevezés szerint Bel-
város–Észak, de valójában a kerület 
áll Kelet-Belvárosból, a Víziváros 
északi részéből és az Ybl lakótelep 
és környezete, benne a Szedreskert 
egy része. A három rész között 

nincs olyan szerves kapcsolat, ami 
az érdekeket azonossá tenné. Az 
intézmények, amiket igénybe vesz-
nek az itt lakók, eltérnek egymástól 
(iskolák, óvodák), de talán még a 
keresett kulturális intézmények is 
eltérnek.
Bő egy hónap után látszanak-e a 
legfontosabb megoldandó feladatok?
A kampány nagyon jó alkalom 
volt arra, hogy a terület gondjait 
felmérjük. A ciklus megkezdése-
kor már közvetlenül a feladatokra 
koncentrálhattam. Voltak olyan 
munkálatok, amiket még elődöm 
kezdett el, de már ebben a ciklus-
ban fejeződött be, ilyen a Fórum 
tér felújítása. Szeretnénk egy 
közösségi teret kialakítani a Mancz 
János utca és a Szekfű Gyula utca 
közötti részen. Magam is panel-
ban lakom, és tudom, hogy azok a 
kicsi lakások nem alkalmasak arra, 
hogy nagyobb számú vendégséget 
fogadjon az ember, kollektív életet 
éljen benne. Ilyen lehetőségre, a 
lakótelepiek közös programjaira, 

találkozásaira segítség lehet egy 
jól kiépített közösségi tér. Ezzel 
kinyílhat az otthon, hiszen ezek a 
terek mintegy a lakások meghosz-
szabbításai lehetnek.
De mindezen túl számos megoldan-
dó munka vár ránk a 2. választókerü-
letben. Például a Liget sori út javítása 
elengedhetetlen, a III. Béla tér közle-
kedésének átalakítása is időszerű.
Milyen teendőket lát az ötéves ciklus-
ban a Jogi Bizottság elnökeként?
A Jogi Bizottság tipikusan szakmai 
bizottság. Nem szeretnék más szak-
ma kérdéseibe se belefolyni, de a 
politikai oldalak sem befolyásolhat-
ják a munkánkat. Ebben úgy látom, 
partnerek a bizottság tagjai is, és a 
hivataltól is megkapjuk a megfelelő 
szakmai segítséget.
Mi a Jogi Bizottság feladata?
Elsősorban a rendeletek jogi 
előkészítése, és egyes kisebb értékű, 
vagyonnal kapcsolatos ügyek, mint 
például az önkormányzat javára 
bejegyzett elidegenítési és terhe-
lési tilalom esetén a hozzájárulás 
a tulajdonos-változáshoz, újabb 
jelzálogkölcsön felvételéhez.
Látszik-e már a következő öt év 
politikai vezérfonala?
Igen. Már az előző ciklusban 
elkészült a város Integrált Stratégiai 
Terve, amely nagyon jól meghatá-
rozza a következő idő vezérfonalát. 
Az összes fejlesztés, beruházás meg-
található e részletesen kidolgozott 
stratégiai tervben. Érdemes szerin-
tem minden fehérvárinak átnéznie, 
hogy az őt érintő területeken mi 
várható!
Hol található meg ez a terv?
A város honlapján, a Dokumentu-
mok menüpont alatt van, a többi 
rendelettel együtt.
Ez a stratégiai terv egy jogi rendelet. 
Vajon úgy fogalmazták-e meg, hogy azt 
a hétköznapi ember is érti?
Kodifikációs szempontból a rendelet 
néhány paragrafusból áll. A polgá-
rok számára viszont inkább a mel-
léklet ad segítséget, ami maga a terv, 
és az érthető mindenki számára.
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A következő hetekben – konkrét, a rendelőben elvégzett eseteken 
keresztül – mutatják be, hogy milyen lehetőségek vannak bizonyos 
problémák orvoslására. Taglalni fogják a következő témákat:
azonnal terhelhető implantáció (három nap alatt visszaadjuk rágó-
képességét), sebészet, metszés nélkül – számítógép és CT irányította 
implantáció, torlódott vagy rossz esztétikájú front terület csúcseszté-
tikájú megoldása, korai és előrehaladott fogágyproblémák – mozgó 
fogak – kezelése, sportbaleset kezelése

Egy szép mosoly magabiztossá tesz

„2014 első felében közzétett cikkso-
rozatunk sikere láttán úgy gondoljuk, 
hogy egy új cikksorozat keretében 
szeretnénk a tisztelt olvasókat érthe-
tő, hétköznapi nyelven tájékoztatni 
a fogászattal és az implantológiával 
kapcsolatos, már Magyarországon is 
elérhető legmodernebb módszerek-
ről.” – mondta Dr. Hátsági-Horváth 

Miklós implantológus.

A biotechnológia és a tudo-
mány fejlődésének köszönhető-
en manapság már a néhány év-
vel ezelőtt megoldhatatlannak 
tűnő eseteket is rutinszerűen 
lehet kezelni. A magas színvo-
nalú betegellátás mellett – mint 
az élet egyre több területén, úgy 
a fogászatban is – napról napra 
nagyobb igény van a csúcseszté-
tikájú kezelésekre. „A páciense-
ink számára egyre fontosabb, hogy 
a beavatkozások időtartama alatt 
átmenetileg is segítsük a funkci-

Fogászatról és implantológiáról közérthetően   
Látrányi viktória

Színvonalas ellátást szeretne hosszú várakozás nélkül, elérhető áron?
Válassza a LIFE Egészségcentrumot!

 Korszerűen felszerelt szakrendelőkkel, egyedülállóan széleskörű egészségügyi szolgáltatásokkal, 
kiválóan képzett szakorvosokkal és a város egyetlen magán egynapos sebészeti műtőjével várjuk Önt! 

KIVIZSGÁLÁS, GYÓGYÍTÁS, 
GONDOZÁS, SZŰRÉS EGY HELYEN!

LIFE Egészségcentrum Székesfehérvár, Huszár utca 2.
Információ/Bejelentkezés: 22/340-048, 20/561-6501 • www.lifecentrum.hu

OCT diagnosztika, fájdalommentes LÉZERTERÁPIA
az újonnan megnyílt LIFE Szemészeti Centrumban!

Korszerű, világszínvonalú berendezések!
Bejelentkezés: 06/20/9708-600

SZOBOSZLAI ISTVÁNNÉ
BSc. analitikus

Rendelés helye:
Székesfehérvár,

Semmelweis u.13.

ALLERGOLÓGIAI
LABORATÓRIUM

 Allergia, vagy minden, 
ami több annál  

• ÉTELALLERGIA
• ÉTELINTOLARENCIA
• POLLENALLERGIA

• ÉTELTARTÓSÍTÓSZEREK 
KIMUTATÁSA

• FOGÁSZATI ALLERGIA
• KÖRNYEZETI STANDARD
ALLERGÉNEK KIMUTATÁSA

ók megőrzését, illetve kezelésük 
minél rövidebb ideig tartson. 
Klinikánk fő tevékenységi területe 
az implantológia és az esztéti-
kai fogászat. Egyre több páciens 

részéről merül fel az az igény, 
hogy természetes fogait megőriz-
ve illetve érintetlenül hagyva 
szüntessük meg foghiányait, adjuk 
vissza korábbi tökéletes mosolyát 

vagy éppen magas esztétikájú 
porcelánok segítségével alakít-
suk át, varázsoljuk szebbé azt.” 
– hangsúlyozta Dr. Hátsági-
Horváth Miklós. „Sok esetben 
a gyermekkori fogszabályozás 
elmaradása miatt felnőttként 
hozzánk forduló páciensek szá-
mára akár négy nap alatt tudunk 
olyan megoldást nyújtani, amely 
korábban számukra elképzelhe-
tetlen esztétikai javulást hoz. Az 
az öröm és hála, amit elégedett 
pácienseinktől kapunk, visz előre, 
ad erőt mindennapi munkánk 
során az újabb és tökéletesebb 
módszerek keresésében. Kollégáink 
ezért tekintik egyik legfontosabb 
feladatuknak, hogy rendszeresen 
részt vegyenek mind hazai, mind 
nemzetközi tudományos tovább-
képzéseken, mesterkurzusokon. 
Fontos elv munkánk során, hogy 
minden páciens esetében meg-
találjuk a neki megfelelő egyedi 
megoldást.” – tette hozzá a 
szakember.
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Aki válaszol: Pápai-Székely Zsolt

A tüdőgyógyászat elsősorban a 

mellkas betegségeivel, a tüdő és a 

mellhártya kórképeivel foglalkozik. 

Míg évtizedekkel ezelőtt elsősorban 

asztmás, TBC-s betegekkel találkozott, 

úgy manapság a tüdődaganatok egyre 

nagyobb száma jelenti a problémát. A 

tünetekről és kezelésekről Pápai-Szé-

kely Zsoltot, a kórház Pulmonológiai 

Osztályának vezetőjét kérdeztük.

Milyen tünetekkel célszerű a 
háziorvos helyett pulmonológushoz 
fordulni?
Légzési panaszok, elhúzódó 
köhögés jelentkezésekor, véres 
köpet megjelenésekor minden-
képpen gondoljunk valamilyen 
tüdőbetegségre, azonban célsze-
rű, ha a betegek először a házior-
voshoz fordulnak, aki a megfelelő 
kivizsgálást elindíthatja.
Mit mutat a statisztika, mennyire 
gyakoriak az ilyen típusú megbetege-
dések?

Figyeljünk tüdőnk jelzéseire!
LeffeLhocz Marietta

Ha egyedi ajándékot szeretne, 
tegyen színházi naptárt a ka-
rácsonyfa alá, majd az asztalra! 
Első alkalommal jelent meg a 
Vörösmarty Színház 2015-ös, 
exkluzív kivitelű, heti bontású 
asztali naptára.
Megtalálhatja benne színmű-
vészeink és táncművészeink 
portréfotóit, és nagysikerű 
előadásaink pillanatképeit.

A limitált kiadású naptár 1995 
forintért vásárolható meg.
Nem látta még, vagy megnézné 
ismét? Még idén megteheti! Két nagysi-
kerű előadásunkra, a My Fair Ladyre és A 
padlásra korlátozott számban még válthatók 

Színházat ajándékba!
A Vörösmarty Színház remek ajándékötletekkel várja a színházrajongókat

jegyek. A rikácsoló virágáruslány 
és az elszánt fonetikaprofesszor 
bájos, szerelmes történetét, a My 
Fair Lady című musicalt decem-
ber 21-én játsszuk Radnay Csilla 
és Hirtling István főszereplésével. 
A nagysikerű mesemusical, A 
padlás megtekintése december 
27-én igazi családi program lehet, 
hiszen az előadást 9-től 99 éves 
korig ajánljuk. Lendvai Zoltán 

rendezésében Rádióst Keller János, 
Sünit Ostorházi Bernadett alakítja.

Ha színházba hívná szeretteit, de rá-
juk bízná, hogy melyik előadásunkat 
tekintik meg, vásároljon ajándé-
kutalványt, amely 3000 vagy 5000 
forintos címletekben kapható, és a 
2014/2015-ös évad végig bármely 
saját előadásunkra beváltható.

Várjuk Önt a Vörösmarty Színház jegy-
irodájában (Fő utca 8.) és az Alba Plazá-
ban, a színház jegyértékesítő pultjánál.

My fair lady

A padlás

Bejelentkezéshez  hívja ingyenesen: 06-80/208-188

INGYENES 
HALLÁSSZŰRÉS 

Székesfehérváron

Szakorvosi 
háttér:
Dr. Móricz 
István   
főorvos
Dr. Vida 
István   
főorvos

a Távirda utca 5. szám alatt

www.victofon.hu

INGYENES lakossági
Kulcsszerepe van az aktív és a 
passzív dohányzásnak. A fiatalok 
körében egyre többen dohányoz-
nak, és egyre korábbra tehető az 
első cigaretta elszívásának ideje. 
Talán nem árulunk el titkot, 
hogy már néhány szál elszívása 
után is függőség alakul ki. Azt is 
tudnunk kell, hogy már néhány 
csomag fogyasztását követően 
is végleges károsodás alakulhat 
ki az emberi szervezetben. Az 
elsődleges lehetőség a tüdőbeteg-
ségek megelőzésére a dohány-
mentesség illetve a dohányzásról 

való leszokás. Ebben tüdőgondo-
zóinkban gyógyszeres és pszichés 
segítséget is nyújtunk. Az elmúlt 
évben nagy sikerrel vettünk részt 
egy az Európai Unió által támo-
gatott leszoktatási programban, 
melyen megyénkben több száz 
dohányos vett részt. Ennek ered-
ményessége egy-két év múlva 
lesz lemérhető.
Fehérváron milyen ellátást igényel-
hetnek a betegek?
A kórház Pulmonológiai Osztá-
lya a tüdőbetegek számára teljes 
körű ellátást nyújt a diagnózis 
felállításától a terápiáig. A 
tüdődaganatok diagnosztikája 
és terápiája jelenti az osztály fő 
profilját. E területen nemzet-
közi mércével mérve is jelentős 
kutatási tevékenységet végzünk, 
amelyet a világ vezető szaklapjai-
ban publikálnak. Emellett súlyos 
asztmások, tüdőgyulladásban 
szenvedők fordulnak elő nagy 
számban. Az országban szinte 
egyedülálló módon végezzük a 

pulmonológiai beavatkozások 
teljes palettáját, az ország minden 
részéből küldik ide az ilyen el-
látásra szoruló tüdőbetegeket. E 
tevékenységünk elismerése, hogy 
2010-ben megrendezhettük a 
Bronchológusok Világkongresz-
szusát, a közelmúltban pedig en-
gem választottak a Bronchológus 
és Intervenciós Pulmonológus 
Világtársaság (WABIP) követke-
ző elnökének.
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Horoszkóp
december 15. – december 21.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Kos 03. 21. – 04. 20.
A kommunikációja a külvilággal sokkal gördülékenyeb-
ben megy. Érzi, hogy most csak olyan dolgokat akar 
csinálni, amikben konkrétan örömét leli. Ez elindít egy 
átrendeződési folyamatot a fontos dolgaiban is. Tartsa 
ezt az irányt!

Ikrek 05. 21. – 06. 21.
A titkait ne adja most ki senkinek, bármennyire 
is faggatnák! Egy könnyű humorral kibújhat a 
kíváncsiskodók fókuszpontjából. A hét közepén 
osztatlan figyelemnek örvendhet a környezetében 
lévők részéről. 

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.
Egészségi állapota úgy testi, mint lelki síkon 
nagyon igényli a törődést. A gondokat most nem 
söpörheti a szőnyeg alá, orvosolni kell mielőbb. Így 
pillanatok alatt talpra tud állni. 

Bika 04. 21. – 05. 20.
A napokban egy kicsit fáradékonyabb lehet a meg-
szokottnál. Rövid időn belül megkapja az élettől azt, 
amire vágyik. Már nem kell sokat várnia rá, tartson ki! 
A munkájában is visszanyeri terhelhetőségét, emellett 
fizetésemelés is kilátásban van.

Rák 06. 22. – 07. 22.
Valakinek az a gondolat fészkelődött be az agyába, 
hogy Ön nem igazmondó. Ne vegye komolyan az 
illetőt, inkább nevessen egy jót rajta és menjen tovább. 
Vigyázzon az egészségére!

Szűz 08. 23. – 09. 22.
A meglévő feladatait minél előbb fejezze be, 
hogy belevághasson az új dolgokba, melyeket 
áhítattal vár. A hét második felében egy új 
személy léphet be az életébe, aki igen hamar 
elnyeri a bizalmát.

Mindenki a maga módján éli 
meg azt, amikor elveszít valakit. 
Engem mindig is nagyon megráz-
tak az ilyen esetek. Nagyapám, 
Kovács Jenő (1920-2003) tizenegy 
évvel ezelőtt távozott közülünk. 
Amellett, hogy mozdonyvezetőként 
kereste meg a mindennapi betevőt, 
fotóművészként és méhészként is 
tevékenykedett. Sokan ismerték és 
szerették. Abban a tudatban élt, 
hogy valami maradandót alkot 
az utókor számára. Mégsem lett 
olyan művész, akinek a neve a 
tankönyvekben szerepel. Ám ő 
fontosnak érezte magát, ezért utolsó 
hónapjaiban elővette diktafonját, 
és elmesélte élettörténetét. Aztán 
egy csendes őszi napon nem ébredt 
fel többé. Akkor embertelenül 
fájt, hogy elvesztettük, és még a 
mai napig is keserves a hiánya. 
A minap azonban valami fura 
történt, ami ezt az érzést örökre 
megváltoztatta. Külföldön élő 
rokonom eljuttatta hozzám azokat 
a bizonyos kazettákat. Remegő 
kézzel tettem a magnóba az egyes 
számút, amelynek borítóján látva 
suta kézírását libabőrös lettem. 
Aztán elindult a szalag... A hideg 
rázott, könnyeimmel küzdöttem. 
Később már felszabadultabban 
tudtam hallgatni az ő végelátha-
tatlan monológját. Azt éreztem, 
hiányzott a Pópa – ahogy mi 
hívtuk –, de most itt van, nekem 
mesél. Akkor értettem meg, hogy 
tényleg maradandót alkotott. Segít 
nekünk abban, ha rá gondolunk, 
mindig kéznél legyen a szalag, 
melyet örökül hagyott ránk. Talán 
mindenkinek ezt kellene tenni: 
valami életre szólót hátrahagyni, 
hogy hiánya ne fájjon annyira...
A Kovács Jenővel készített archív 
beszélgetésünket december 17-én 
18 óra 30 perckor megtekinthetik a 
Fehérvár Televízióban.

Schéda Szilvia

Üzenet a múltból – 
Kovács Jenő emlékére

az oldalpárt

SzerkeSztette:

kiSS láSzló

Az idő múlása megváltoztathatatlan, kérlelhetetlen, s még 
Hérakleitosz is úgy vélte, nem léphetünk kétszer ugyanabba 
a folyóba. Az örök változás az állandónak látszó dolgokat 
is formálja. Talán éppen ezért nézzük csodálattal, néha 
ámulattal a változás mérőműszerét, az órát, az óraszerkeze-
tet. Az időmérés nem volt ismeretlen több ezer évvel ezelőtt 
sem. Eszköze a lenyűgöző égbolt, majd a vízóra – egyiptomi 
nevén clepsydra –, majd a mechanikus időmérő volt. Az 
óraszerkezet szinte lebénítja szemlélőjét, miközben minden 
kattanása könyörtelenül jelzi az idő múlását, annak vissza-
fordíthatatlanságát. Kovács Jenő, az egykori mozdonyvezető 
sarja az örökkévalóságnak szánja óráit, amiket készít vagy 
gyűjt. A legszebb szerkezetek ezek, még mozdulatlanul is 
az időről árulkodnak misztikus alkatrészei. Három dimen-
zióban nézve az ember hallja is a múló idő kattanásait. A 
háromdimenziós kép térhatása csak vörös-cián szemüveggel 
érhető el, amit beszerezhetnek a fehérvári Media Marktban.

Kovács Jenő órái 3D-ben
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Mérleg 09. 23. – 10. 22.
Ne hallgasson másokra! Szigorúan ragaszkodjon saját 
elképzeléseihez, terveihez! Családtagjai által se hagyja 
magát befolyásolni, bármennyire is megpróbálják lebe-
szélni róluk. Egyik ismerőse az utóbbi időben sok gondot 
okozott Önnek, lazítsa a kapcsolatot vele!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.
Változásra lenne szüksége, ezt bizonyára Ön is érzi. 
A hét közepe pénzügyekben kedvezőnek bizonyul. 
Tele van ötletekkel, inspirációkkal, hogy hogyan 
lehetne kamatoztatni forintjait. Fókuszáljon az 
elképzeléseire, és sikerülni fog!

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.
Álljon a sarkára, és saját maga irányítsa az életét! A na-
pokban a barátok tanácsai nem biztos, hogy célra vezetők 
lesznek Önnél. Legyen elővigyázatos a költekezéseivel, 
ugyanis könnyen átlépheti az Ön által felállított kereteit. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.
Vigyázzon arra, hogy a meghozott döntéseit ne szegje 
meg, ugyanis háborgó lelkiismerete nem hagyja majd 
nyugodni! Tartózkodjon szabad levegőn minél többet 
a napokban, így könnyebben hoz jó döntéseket. 

Bak 12. 21. – 01. 20.
Fokozottan legyen figyelmes a hatóságokkal, a hivatalos 
ügyeiben, ugyanis a csillagok állásai átmeneti nehézsé-
geket jeleznek Önnek! Érdemes átgondolnia jövőjét, 
karrierjét, és a szükséges döntéseket meghoznia!

Halak 02. 19. – 03. 20.
Amennyiben feszült helyzetben érzi magát a hét 
során, véleményét érdemes megtartani és nem ki-
mondani, ugyanis mélyen megbánthat valakit ezzel. 
A kedélye meglehetősen hullámzó lehet. Barátai 
Ön mellett állnak, engedje, hogy segítsenek!
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Engem mindig is nagyon megráz-
tak az ilyen esetek. Nagyapám, 
Kovács Jenő (1920-2003) tizenegy 
évvel ezelőtt távozott közülünk. 
Amellett, hogy mozdonyvezetőként 
kereste meg a mindennapi betevőt, 
fotóművészként és méhészként is 
tevékenykedett. Sokan ismerték és 
szerették. Abban a tudatban élt, 
hogy valami maradandót alkot 
az utókor számára. Mégsem lett 
olyan művész, akinek a neve a 
tankönyvekben szerepel. Ám ő 
fontosnak érezte magát, ezért utolsó 
hónapjaiban elővette diktafonját, 
és elmesélte élettörténetét. Aztán 
egy csendes őszi napon nem ébredt 
fel többé. Akkor embertelenül 
fájt, hogy elvesztettük, és még a 
mai napig is keserves a hiánya. 
A minap azonban valami fura 
történt, ami ezt az érzést örökre 
megváltoztatta. Külföldön élő 
rokonom eljuttatta hozzám azokat 
a bizonyos kazettákat. Remegő 
kézzel tettem a magnóba az egyes 
számút, amelynek borítóján látva 
suta kézírását libabőrös lettem. 
Aztán elindult a szalag... A hideg 
rázott, könnyeimmel küzdöttem. 
Később már felszabadultabban 
tudtam hallgatni az ő végelátha-
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hiányzott a Pópa – ahogy mi 
hívtuk –, de most itt van, nekem 
mesél. Akkor értettem meg, hogy 
tényleg maradandót alkotott. Segít 
nekünk abban, ha rá gondolunk, 
mindig kéznél legyen a szalag, 
melyet örökül hagyott ránk. Talán 
mindenkinek ezt kellene tenni: 
valami életre szólót hátrahagyni, 
hogy hiánya ne fájjon annyira...
A Kovács Jenővel készített archív 
beszélgetésünket december 17-én 
18 óra 30 perckor megtekinthetik a 
Fehérvár Televízióban.
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ámulattal a változás mérőműszerét, az órát, az óraszerkeze-
tet. Az időmérés nem volt ismeretlen több ezer évvel ezelőtt 
sem. Eszköze a lenyűgöző égbolt, majd a vízóra – egyiptomi 
nevén clepsydra –, majd a mechanikus időmérő volt. Az 
óraszerkezet szinte lebénítja szemlélőjét, miközben minden 
kattanása könyörtelenül jelzi az idő múlását, annak vissza-
fordíthatatlanságát. Kovács Jenő, az egykori mozdonyvezető 
sarja az örökkévalóságnak szánja óráit, amiket készít vagy 
gyűjt. A legszebb szerkezetek ezek, még mozdulatlanul is 
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Tizedik éve gyűjti adományait a hát-

rányos helyzetű gyermekek számára 

a Baptista Szeretetszolgálat.

Egyszer egy mélyen vallásos 
angol nagymama megálmodta 
a világégés utáni állapotokat. 
A szegény gyerekeknek, akik a 
borzalmakról mit sem tehettek, 
egy cipősdobozba csomagolta 
ajándékát, és elküldte nekik. Nem 
tudta, nem tudhatta, hogy a Föld 
egyik legnagyobb szeretetmoz-
galmát indította el. A rászoruló 
magyar gyerekek annak idején 
Nyugat-Európából kapták a 
cipősdobozokba zárt szeretetet. 
Tíz évvel ezelőtt, 2004-ben 
a Baptista Szeretetszolgálat 
Magyarországon is megkezdte a 
gyűjtést Tízezer gyermek kará-
csonya címmel. Akkor merésznek 
tűnt a vállalkozás, de ma már 
negyvenezer gyermek jut aján-
dékhoz a karácsonyi szentestén.
A székesfehérvári baptis-
ták is kivették részüket az 

Már hatszáz doboz várakozik

A fehérvári Cipősdoboz Akcióban harminc önkéntes vállalt feladatot a gyűj-
tések szervezésében, az ajándékok fogadásában és elosztásában

az oLdaLt

SzerkeSztette:

nagy zoLtán péter

Már csak néhány kedves apróság 
és egy-két kreatív ötlet hiányzik 
Karácsonyra? Érdemes benézni a 
Fehérvári Ajándékboltba, ahol hét-
ről-hétre újdonságokkal készülünk, 
hogy az ajándékozás szívből jövő 
örömét segítsünk megőrizni. 
Kedvenceink az iparművész 
darabok, köztük a kreatív ötvös 
alkotások, és ezüst ékszerek, de 
nehéz bármit kiemelni, hiszen itt 
minden egyes  kézzel készült da-
rabnak egyénisége van.  Újdonságot 
jelentenek a kínálatunkban Németh 

Ötletet adunk
Íz, szív, igényesség a Fehérvári 
Ajándékboltban

   a Fehérvári
Ajándékboltból

Ajándék
   szívbo”l

 Kézműves  Egyedi  Sport   Kreatív 

Hiemer-ház  Városház tér
www.turizmus.szekesfehervar.hu    www.facebook.com/fehervari.ajandekbolt

Fehérvári Ajándékbolt

László egyedi szín- és formavilágú 
kerámiái, köztük tálak, kisebb táro-
lók, üvegdugók, virágtartók. 
Utolsó héten a kézműves termékek 
tárháza helyi ízekkel egészül ki: a 
Jancsárkert termelői piacán kapható 
portékából is kerül az Ajándékbolt 
polcaira. Így azok is meg tudják 
lepni szeretteiket valami házi készí-
tésű finomsággal, akik a piacra nem 
tudnak kimenni szombaton. 
December 23-ig minden nap este 8 
óráig nyitva tartunk. Szeretettel várjuk!

Helyi ízek a Fehérvári Ajándék-
bolt polcain

Iparművész alkotásokkal gazdago-
dott a kínálat 

idei akcióból. Szepesi Szűcs 
Barbara grafikájával díszített 
plakát hirdeti, hogy december 
1-jén Fejér megyében ismét 
megkezdődött a Cipősdoboz 
Akció, ami december 21-ig 
tart. Azoknak, akik szeretné-
nek egy Fejér megyei kislányt 

vagy kisfiút megajándékozni, 
nem kell mást tenniük, csak 
egy cipősdobozba csomagolják 
be ajándékukat, írják rá kinek, 
fiúnak vagy lánynak szánják és 
azt, hány évesnek jó az ajándék, 
majd vigyék el az átvevőpontok 
valamelyikére. Székesfehérváron 

hétköznapokon a Reménység 
Háza Könyvesbolt (Széchenyi 
utca 24.) 12 órától 17 óráig, 
a Rextra Orvosi Műszerbolt 
(Alba Ház, Palotai út) 9 órától 
17 óráig várja az ajándékokat. 
A hétvégén, december 20-án és 
21-én 10 óra és 12 óra között 
és 15 órától 18 óráig adhatják le 
az adományokat a Reménység 
Háza kapualjában.
Eddig hatszáz doboz gyűlt 
össze az emberek jótékony 
segítségével Székesfehérváron 
– tájékoztatott Kneifel Anna, 
a Baptista Szeretetszolgálat 
akciójának megyei vezető-
je. Székesfehérváron több 
munkahely is csatlakozott az 
ajándékcsomagok gyűjtéséhez, 
így biztosan mondhatjuk, hogy 
ajándékhoz juthatnak a Fejér 
megyei rászorult gyerekek, a 
fehérvári Arany János Általános 
Iskola tanulói és a városban élő 
nagycsaládosok gyermekei – 
mondta Kneifel Anna.
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Károly Róbert két fontos szövetséget 

hozott létre hosszú uralkodása alatt, 

amelyeket a XXI. század újból életre 

hívott. 

Az egyik a Szent György Lovag-
rend. A király az alapítók soraiba 
terelgette a legfőbb világi és egy-
házi méltóságokat, a nemesség 
jelentős részét, hogy szövetségese-
ivé tegye őket. A világi lovagrend a 
belső békét volt hivatva szolgálni. 
Tagjai világi és egyházi szolgála-
tokat láttak el, óvták a király és az 
udvartartás biztonságát, emelték 
az ünnepek fényét, őrizték a Szent 
Koronát. Szécsényi Tamás nádor, 
Nekcsei Demeter tárnokmester, 
Telegdi Csanád egri püspök, János 
nyitrai püspök, a Kanizsaiak, Roz-
gonyiak, Keglevicsek, a leghatal-
masabb Kőszegiek, Lackfi István 
bán, a Bebekek, Bornemisszák, 
Dancs zólyomi ispán, Dörögdi 
Miklós pozsonyi prépost, Drágffy 
János ugocsai főispán, Drugeth 
Fülöp nádor és rokonsága, Garai 
Pál főispán, Hédervári Lőrinc, 
az Ákos nembeli István veszpré-
mi püspök, a szenvedélyes Zách 
Felicián is magukra öltötték a rend 
fekete csuklyás köpenyét. A közös 
zászló alatt félretették ellentéte-
iket. A királyi hatalom így széles 
bázisra támaszkodva megerősöd-
hetett, a belső háborúskodások 
helyett az ország javát szolgáló 
ügyekre fordíthatta a figyelmet.
A rend hatszázhatvannégy év után 
felébredt álmából. Alkotmánya 
aligha emlékeztet a XXI. század 
emberének könnyed stílusára.
„Látván, hogy a világban a jó 
erkölcs fölötte igen romlásnak 
indult, továbbá, hogy az egymás 
iránti szeretet, az irgalom, a meg-
értés, az együttérzés, a becsület, a 
tisztesség, a bajtársias és lovagias 
szellem kiveszni látszanak, s az 
ellenséges gonoszság készül erőt 
venni a szíveken, ezért azok, akik 
hisznek abban és vallják, hogy kel-
lő jóakarattal minden gyűlölködés 
és viszály kizárható, s a kölcsönös 
szeretet a gyenge embert is erőssé 
teheti, és együttesen a változó 
veszélyekkel biztonságosabban 

A sikertörténet 
SéLLei erzSébet szembe lehet szállni, elhatároz-

ták, hogy a dicső emlékű Károly 
Róbert királyunk által az Úr 1326. 
évében, Európában elsőként létre-
hozott királyi alapítású lovagren-
det, a Szent György nevét viselő 
Rendet, amely mind a világi, mind 
az egyházi jog szerint hiba nélkül 
alapíttatott… és törvényes fennál-
lása meg nem szűnt, az Úr 1990. 
évében Visegrádon tevékenysé-
gében nyugvásából felvétetik és 
mindazon lovagok előtt, akik a ke-
resztény értékrendet magukénak 
vallják és az evangéliumi tanítás 
szerint magyar hazánk javára és az 
emberiség üdvére kívánják csele-
kedeteiket irányítani, a Rend szü-
netelő működése megnyittatik…” 
A preambulum dagályos mondatai 
mögül is sugárzik a tiszta szívű 
ember örök vágya: a világ szebbé, 
jobbá tételének szándéka. A XIV. 
századból visszhangzó gondolatok 
évszázadok múltán is frissek, ám-
bár az új lovagok ma nem királyt 
szolgálnak. A lojalitás, bátorság, 
a szegények oltalmazása és a nők 
tisztelete, az egymással való jó 
viszony ápolása időtlen értékek.
Szent György – akiről a Lovag-
rend a nevét kapta – római katona 
és keresztény mártír, a leghíresebb 
katonai szent. A harmadik század-
ban – amelyben élt – valószínűleg 
nem sok legyőzendő sárkány 
szaladgált már a római végeken. 
A jellemzően hatalmas, mágikus 
tulajdonságokkal felruházott, 
bizonyára gonosz, repülni is 
képes, tüzet okádó mitikus lényt 
dárdájával ledöfő szent cseleke-
dete jelképpé vált, a hit démonok 
feletti győzelmének jelképévé. 
Szegény sárkány! Más népeknél 
szerencsét hozó, segítő szándékú, 
bölcs. A kínai sárkányok kifejezet-
ten jóságos lények, csak az európai 
sárkányok és perzsa rokonaik 
ellenségesek. A jelképnél már csak 
a lovagok ruhájának belső korcába 
hímzett felirat sutább: „Valósággal 
igaz vagyok e baráti renddel szem-
ben”. Abbahagyom a csipkelődést. 
Amíg a férfiak lovagot játszanak, 
békességben van a világ.
A másik, a cseh-lengyel-magyar 
szövetség a külső békét, a németek 
és osztrákok ellensúlyozását 

volt hivatva biztosítani. Kázmér 
lengyel, Luxemburgi János cseh 
és Károly Róbert magyar király 
visegrádi királytalálkozói ésszerű 
döntésnek bizonyultak Európa 
közepén. A szövetség a külső 
támadásokkal szembeni közös 
fellépés érdekében jött létre, 
arról nem is beszélve, mekkorát 
lendített a kereskedelmi kapcso-
latokon. Ettől kezdve nem kellett 
aggódni a trónöröklés miatt sem. 
A megüresedett trónt – fiúörökös 
hiányában – a szövetséges ország 
uralkodója örökölte. Így lett 
Károly Róbert fiáé, Nagy Lajosé a 
lengyel korona. A király bizton-
ságra törekvését híven szemlélteti 
az alábbi eset. Az osztrák határ 
melletti magyar területek urai, 
a Kőszegiek hűsége ingatag 
volt, mint a Fertő-tavi nád. Az 
osztrákok a Kőszegieket támogat-
ták, időnként lecsípték Pozsonyt, 
a Muraközt. Károly Róbert a 
Kőszegiekkel elcseréltette a határ 
menti várakat, földeket az ország 
belsejében fekvő területekre, az 
osztrák határhoz pedig királyhű 
alattvalókat telepített. Mindezt 
vér nélkül oldotta meg.
Antall József, Václav Havel, Lech 
Wałęsa – elődeik emléke előtt 
tisztelegve – 1991. február 15-én 
hívtak össze először találkozót a 
régi helyre, mely hagyománnyá 
vált, és megalapozta a visegrádi 
hármak, majd négyek együttmű-
ködését. Románia is fontolgatta a 
csatlakozást, de a marosvásárhelyi 
fekete március után a szándék 
szertefoszlott.
A sikertörténet nem lenne teljes 
Károly Róbert pénzügyi reformjai 
nélkül, amiért is a Gyöngyösön 
alapított Pénzügyi Számviteli 
Főiskola is az ő nevét viseli. Pedig 
a pénzreform sikere elsősorban 
Nekcsei Demeter tárnokmesteri 
zsenialitásának köszönhető, aki 23 
éven át irányította az államháztar-
tást. Ez idő tájt Magyarországon 
bányászták a világ arany-termelé-
sének egyharmadát, az ezüstének 
egynegyedét. A tárnokmester 
működése alatt Károly Róbert 
rendelettel megtiltotta, hogy a 
nemesércet külföldre szállítsák, 
az aranyat és ezüstöt be kellett 

szolgáltatni. A király firenzei min-
tára arany forintot veretett, mely 
körmöci arany néven Közép-Eu-
rópa legkedveltebb pénzévé vált. 
Váltópénznek a különböző értékű 
ezüst váltópénzek helyett új, ér-
tékálló ezüstdénárokat veretett. A 
pénzváltásból, valamint a pénzek 
nemesfém tartalma és névértéke 
közötti különbségből eredő jelen-
tős haszon a kincstárnál maradt. 
A réz, a vas, az ólom kitermelése 
fellendült. Királyi monopólium 
volt a só értékesítése is. Az erdélyi 
sóbányák mellett ekkor nyílnak 
a máramarosi sóbányák is. A só 
értéke az arannyal vetekedett. 
Ilyen természeti kincsekkel persze 
könnyű volt királyi jövedelmekre 
szert tenni. Károly Róbert elvitat-
hatatlan érdeme, hogy hallgatott 
tanácsadójára, megreformálta és 
erős alapokra helyezte az ország 
pénzügyeit, eredményét pedig az 
ország javára fordította.
Nem lenne teljes a sikertörténet 
e másik zseniális ötlet nélkül 
sem: Károly Róbert a földek 
egyharmadával rendelkezett. 
Biztosai tizenöt évig járták az 
országot, megszereztek minden 
földet, várat, amelynek szár-
mazását birtokosai nem tudták 
igazolni. A meglévő háromszáz 
várból százhatvanat birtokolt. E 
hatalmas királyi vagyont egybe-
tartotta úgy, hogy a nagy föld- és 
váradományok helyett tisztségeket 
adományozott. A nádor, ország-
bíró, tárnokmester, kincstartó, 
lovászmester, asztalnokmester, 
pohárnokmester, ajtónállómester 
tisztségek viselői befolyásukat 
még a következő században is 
megőrizték. E tisztségek birto-
kában a megjutalmazott a királyi 
vagyonnak csak kezelője lehetett. 
A tulajdonnal nem ő rendelkezett, 
így nem is nőhetett a király fejére, 
viszont az adományozott tisztsé-
get haszonnal kamatoztathatta, és 
hűséggel hálálhatta meg.
Károly Róbert magánéleti szeren-
cséje, hogy öt fiúgyermeke született, 
akik közül az egyik Nagy Lajos ki-
rályként átvehette az apai örökséget. 
Kettőjük uralkodása szinte átfogta 
a XIV. századot. Mindketten itt 
nyugszanak városunkban.
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Egy ápolt cipő a tulajdonosáról is 

képet ad, akárcsak az ápolatlan 

lábbeli. Télen a cipőápolás nagyobb 

hangsúlyt kap az időjárás körülmé-

nyei miatt. Seres Attilát, a Sepa ci-

pőbolt tulajdonosát arról kérdeztük, 

milyen cipőt érdemes vásárolni, és 

hogyan ápoljuk ebben az évszakban 

lábbelinket.

A téli cipők viselésénél a 
divattal szemben sokkal inkább 
a funkcionalitás kerül előtérbe. 
Fontos, hogy milyen körülmé-
nyek között hordjuk az adott 
lábbelit. Ha kocsival járunk, és 
utána irodai munkát végzünk, 
fontos, hogy a zárt cipő is jól 
szellőzzön, ne fülledjen bele 
a lábunk. Ha speciális lélegző 
bőrből készült cipőket vá-
lasztunk, akkor zárt és fűtött 
környezetben sem romlik a 
komfortérzetünk.
Ma már vannak jó minőségű 
műbőrök, ezért sokan csizmából 
is a műbőrt választják. Lehet egy 
műbőrből készült lábbeli is meleg?
Műbőr helyett talán célszerűbb 
és találóbb a szintetikus jelzőt 
használni, ugyanis némely 
újonnan kifejlesztett szintetikus 
anyag már-már a legjobb bőrök 
tulajdonságaival vetekszik, de 
azért az eredeti bőr illata és 
tapintása a high-tech anyagok 
világában is utánozhatatlan. 
Természetesen egy műbőr csiz-
ma is lehet meleg, de az csak 
egy szempont; a másik aspek-
tus, hogy ne izzadjon bele a láb, 
és emiatt később ne fázzunk fel, 
legalább annyira fontos!
Milyen legyen a téli cipő talpa?
Fontos szempont a tapadás egy 
téli lábbelinél. A gyártók felis-
merték ezt a problémát, és nem 
a talp recéire helyezik a hang-
súlyt elsősorban, hanem arra, 
hogy a talp anyaga hidegben is 
megőrizze hajlékonyságát, ru-
galmasságát, ne váljon rideggé, 
mert az egyben azt is jelenti, 
hogy csúszik a fagyos talajon. 
Extrém síkosság esetére a cipőre 
optimalizált hóláncot kínálunk, 
főleg idősebb vásárlóink számá-
ra, amellyel akár egy gálacipő is 
csúszásmentessé tehető.

A lábbeli is nagyobb ápolást igényel télen

Cipőápolás télen
A high-techtől a lánctalpig

az oLdaLpárt

SzerkeSztette:

LáSzLó-takácS kriSztina

Megjelenéstől a készlet erejéig.

20% MINDEN 
téli

ara cipőre

kedvezmény

Karácsonyi ajánlatunk

Az ajánlat 2015. december 15-től a készlet erejéig érvényes.

Milyen időközönként lehet egy 
bőrcipőt boksznak, viasznak, 
impregnálónak kitenni?
Minőségi termékek használatát 
szinte képtelenség túlzásba 
vinni. Egyetlen mellékhatásuk, 
hogy meghosszabbítják a bőr 
élettartamát, hiszen a feldolgo-
zott bőr is egy élő anyag, amely 
az ápolást ugyanúgy meghá-
lálja, mint akár a saját tulajdon 
bőrünk.
Mivel érdemes impregnálni, 
és milyen felületeknek van erre 
szükségük?
Az impregnálás – főleg őszi-
téli időszakban – a cipőápolás 
lelke. Kevesen tudják, hogy a 
gyártósorról lekerülő lábbe-
liket – kevés kivétellel – nem 
impregnálják. Ezért rendkí-
vül fontos, hogy még az első 
használat előtt megadjuk a 
cipőnknek az úgynevezett 
alapimpregnálást, azaz az első 
használat előtt alaposan be kell 
fújni impregnáló spray-vel, 
hogy a láthatatlan védőréteg 
kialakuljon a lábbeli felületén. 
Azt meg még kevesebben 
tudják, hogy a jó minőségű 
impregnálószerek hármas 
hatásúak, azaz nemcsak a 
beázás ellen védenek, hanem 

a kosz és az agresszív szeny-
nyeződések ellen is védik a 
lábbelit. A megfelelően kezelt 

bőrfelület a sófoltoknak és az 
olajos nagyvárosi piszoknak is 
kiválóan ellenáll. 
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Turi Csilla szerint tartós korpa 
ellen a fodrászok is hatékonyan 
tudnak küzdeni

Korpa ellen van orvosság

Turi Csilla
Telefonszám: 30 930 4493
Székesfehérvár, Erzsébet út 14.

Férfi, női és gyemek fodrászat
Hajvágás, festés, melírozás, fejbőrkezelés

Megbeszélés alapján házhoz megyek.

www.desszertmester.hu
Tel.: +36 20 326 8357

Nálunk megtalál mindent, ami a karácsonyi sütikhez kell: 
alapanyagok, dekorációs eszközök, süteményformák!

Keressen minket Fehérvár belvárosában, 
a Varkocs szobor mögött (Várkapu u. 6.)!

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

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

www.partnerbutorhaz.hu • www.karrierirodabutor.hu

Bronz-, ezüst-, és aranyvasárnap is nyitva!

A normál, egészséges fejbőrön 

háromhetente újul meg a hámréteg, 

azonban vannak olyanok, akiknek 

ez látványosan, korpa formájában 

jelenik meg a haján. A probléma 

az emberek több mint hatvan 

százalékát érinti. Turi Csilla fodrászt 

az okokról és a megoldásokról 

kérdeztük.

Mi lehet a korpásodás oka?
Többféle oka is lehet: geneti-
kai, B-vitamin hiány, esetleg 
megfázott a fejbőr, de különböző 
vegyi anyagok is előidézhetik a 
korpásodást: például a sampon, 
hajlakk vagy hajfesték.
Mi a helyzet a korpásodás elleni 
samponnal?
Ezek kifejezetten erre a prob-
lémára lettek kifejlesztve, így 
hatékonyak. Ha azonban az 
ember nem szeretne vegyszeres 
hajmosást alkalmazni, akkor 
a szódabikarbóna a legjobb a 
korpa ellen.
Hogyan használjuk a szódabikar-
bónát?

A porral egyszerűen be kell dör-
zsölni a fejbőrt, majd ezt leöblí-
teni almaecetes oldattal. Utóbbi 
aránya: 2 dl víz és 2 dl almaecet. 
Ettől szép, fényes, selymes lesz 
az ember haja, és előbb utóbb 
eltűnik a korpa is.

Ezt kúraszerűen érdemes végezni?
Hetente vagy maximum há-
romnaponta kell megismételni, 
ami nagyon hatásos. Három na-
pot mindenképpen várjunk az 
újabb hajmosással, mert ennyi 
idő kell, hogy regenerálódjon a 
fejbőr. Ha valaki más megoldás-
sal szeretne a korpa ellen tenni, 
ma már nagyon jó minőségű 
korpásodás elleni samponok 
illetve oldatok kaphatók. Fontos 
tudni, hogy az imént vázolt 
megoldás csak annak használ, 
akinél a korpa mellé nem társul 
erős zsírosodás.
Mi az oka ennek a kettős problé-
mának?
A zsíros-korpás haj esetén már 
megjelenik a Pityro sporum 
ovale nevű gomba. Ez a gom-
bafaj egészséges körülmények 
között is része a fejbőr normál 
mikroflórájának. A korpásodás 
időszaka alatt azonban jelentő-
sen elszaporodik, növeli a fejbőr 
faggyútermelését, és a fejbőr 
sejtmegújulási folyamatának 

felgyorsulását eredményezi. 
Ennek következtében a fejbőr 
szarurétege elvékonyodik, az 
elhalt sejtek pedig összetapadva, 
korpapikkelyekként válnak le a 
fejbőrről.
Mit lehet tenni ebben az esetben?
Erre is megvannak  a megfe-
lelő samponok illetve hajsze-
szek: szalicil- és kéntartalmú 
samponnal kell hajat mosni, 
ez fertőtlenít. A legjobb, ha a 
hajmosás előtti este bekenjük 
szaliciles ápolóval a hajun-
kat, majd másnap ezt kénes 
samponnal mossuk le.  Ilyen 
esetben akár fodrászhoz is 
fordulhatnak, itt kúraszerűen az 
otthoninál gyorsabban tudunk 
segíteni a problémás hajon. A 
rossz hír az, hogy ezt a gombát 
nem lehet gyógyítani, csak ke-
zelni. Az, hogy kinek mikor jön 
elő, függ az életmódjától, attól, 
mennyire ellátott a szervezete 
vitaminokkal és attól is, milyen 
hajlamokat örökölt az illető a 
felmenőitől.  
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A boldog házaspár, gróf Zichy Ilona és gróf Nádasdy Ferenc

A festmény a grófné halála után négy évvel készült. Barabás Miklósnak nem 
ez az egyetlen Zichy Ilona-portréja. Az elhunyt asszonyt az egész alakos 
festmény feketében, mintegy gyászruhában ábrázolja. Kezét a mellette levő 
kis asztalkán egy virágon nyugtatja, amely egy képkeret előtt fekszik, a 
képen három kisgyermekének portré-fotója. A grófnő nyakában egy medálon 
olvasható elhunyt lányának, Annának a neve. A festmény előtörténete nem 
ismert, a kutatás nemrégiben kezdődött el. A festmény január 31-ig látható 
Székesfehérváron, majd Nádasdladányba kerül, az Ősök csarnokába.

Gyakran olvashatunk a szerelem 

mindent elsöprő erejéről, mely 

egy életen át összeköti a férfit 

és a nőt. Számos filmest, írót és 

más művésztmegihletett már ez a 

megfejthetetlen érzelem. Vannak a 

világban épületek, amelyek az örök 

szerelem néma tanúi. Azonban ne-

künk nem is kell messzire mennünk, 

elég, ha a nádasdladányi Nádasdy-

kastélyt látogatjuk meg. A fiatalon, 

tragikusan elhunyt grófnő, Zichy 

Ilona emléke itt örökké él. Özvegye, 

Nádasdy gróf pedig kultuszt teremtett 

élete szerelmének.

A Szent István Király Múzeum-
ban még januárig látható az a 
portré, amelyen Barabás Miklós 
örökítette meg az ifjú grófnőt. 
A festmény Zichy Ilona halála 
után négy évvel készült, s gyer-
mekei fotója mellett ábrázolja az 
asszonyt. Tekintete szeretetteljes, 

Szerelem eg y életen át  és  még azon is  túl
az oLdaLpárt

SzerkeSztette:

Látrányi viktória

ugyanakkor mégis mélységes 
szomorúságról mesél a kép. Ha 
sokáig szemléljük, szemünk előtt 
életre kel a képzelet mozija, s 
lassanként kibontakozik egy 
szívszorító szerelem története. 
Gróf Zichy Ilona 1849-ben szü-
letett Pozsonyban. Szülei gróf 
Zichy Nepomuk János és Kray 
Irma bárónő voltak. Ilona volt 
első gyermekük. Az arisztokrata 
leánygyermekek szokásos életét 
élte, a teleket szülővárosában, a 
család pozsonyi rezidenciáján 
töltötte, míg a tavaszi-őszi idő-
szak során a Zichy-család So-
mogy megyei birtokán volt, ahol 
magyar szellemben nevelték. A 
család házitanítója mindenhova 
elkísérte a famíliát, aki Ilona és 
testvére, Zichy Béla neveléséről 
is gondoskodott. Családjával 
– korabeli főúri szokás szerint – 
bejárta Nyugat-Európát.

Rátalál az igaz szerelem

A fiatal lány jövendőbelije gróf 
Nádasdy Ferenc lett. Életü-
ket 1868-ban kötötték össze. 
Szerencsések voltak a fiata-
lok, hiszen szerelemházasság 
köttetett, ami egyáltalán nem 
volt jellemző a korban. A fiatal 
pár boldog házasságban élt a 
család agárdpusztai kastélyában, 
amely a társasági élet központja 
is volt. Júlia lányuk 1869-ben, 
Tamás fiúk 1870-ben született. 
A családi boldogságot harmadik 
gyermekük, az alig féléves Anna 
halála törte meg 1872-ben. A 
negyedik gyermek, Irma 1873 
tavaszán látta meg a napvilágot. 

A fiatal grófi pár az 1870-es 
évek elején költözött Nádasdla-
dányba. Együtt kezdtek a kastély 
felújításába, átépítésébe. Annyira 
szerették egymást, hogy a kas-
tély tervezésekor közös hálószo-
bát is terveztettek maguknak. 
Ez egyáltalán nem volt jellemző, 
sőt a gyermekek szobáit is saját 
hálójuk közelében helyezték el. 
Tele voltak tervekkel a bol-
dog jövő vonatkozásában. Az 
alapkőletételnél még együtt volt 
a boldog házaspár. Terveiknek, 
közös jövőjüknek a grófnő halála 
vetett véget, akit 1873. szept-
ember 5-én a végzetes kole-
rajárvány elragadott a szerető 
családtól. Zichy Ilonát az alatt 
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Tipp
Tudjon meg többet a legendás 
szerelemről! A Bányai Balázs 
művészettörténésszel készült 
film december 27-én 15 órától 
látható a Fehérvár Televízióban.

Zichy Ilona két gyermekével 1872 körül

Szerelem eg y életen át  és  még azon is  túl
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Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Cím: Szent Vendel u. 17/a Telefon: 06/22/513-480

 

 

 

Központi hibabejelentés: 
(22) 500-984
hiba@varosgondnoksag.hu 

Hóügyelet: 
(22) 513-483
 
Állattetemek begyűjtése közterületről 
(0-24 óráig hívható zöldszám): 
06/80/205-093

Városüzemeltetés – Szent Vendel u. 17/a.
Elérhetőség: 22/513-480
Ügyfélfogadás:

Hétfő :  13.00-15.00
Szerda:  8.00-12.00 és 13.00-18.00
Péntek:  8.00-12.00

 
Parkolási csoport – Szent Vendel u. 17/a.
Elérhetőség: 22/513-481
Ügyfélfogadás:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.30
Szerda : 8.00-12.00 és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00

 
Temetőüzemeltetés: Béla út 1/b.
Elérhetőség: 22/301-449
Ügyfélfogadás:

Kedd: 8.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00

Temetőellenőrzés telefonszám: 22/301-339 
Mobil: +36/70/6699-165

.

Szeretettel meghívjuk Önt és Szeretteit
a székesfehérvári

Comenius Két Tanítási Nyelvú́ Iskola

Karácsonyi Koncertjére
 Az est házigazdája: Bakonyi István    
  irodalomtörténész

 Közremú́ködnek: az iskola tanulói   
  „Tücsök” Gyermekkar   
  Comenius Kamarakórus

 Hangszeren kísér:  Endl László

 Karnagy:  Lovrek Károly

Idó́pont: 
2014. december 19., péntek 18 óra

Helyszín: Budai úti Református Templom
Székesfehérvár, Budai út 113.

A belépés díjtalan!

az agárdi obeliszk alatt temették 
el, amelyet apósa, gróf Nádasdy 
Lipót emeltetett felesége, Forray 
Júlia grófnő emlékére.

A grófnő emléke örökké él

A harmincegy éves gróf magá-
ra maradt az újszülött Irmával, 
a négyéves Júliával és a három-
éves Tamással. Nehezen viselte 
a tragikus veszteséget. Egye-
dül folytatta a nádasdladányi 
kastély építését, amivel egyben 
szerelmének is emléket állított. 
Az épületet úgy alakította ki, 
úgy rendezte be annak szobáit, 
mintha ott élne imádott fele-
sége is. A család, a vendégek a 
kastélyban és a parkban lép-
ten-nyomon gróf Zichy Ilona 
emlékével találkoztak. Egyfajta 
kultuszt teremtett a grófnőnek. 
A falubelieket a Szent Ilona 
tiszteletére felszentelt temp-
lom emlékeztette úrnőjükre. 
Olyannyira, hogy a templomi 

képen Szent Ilona arcvonásai 
a grófnő arcvonásait tükrözik, 
emellett fellelhető a gróf is 
három árván maradt gyerme-
kével, háttérben a kastéllyal. 
A gróf többet nem házasodott 
meg, gyermekeinek, a kultúrá-
nak és a közügyeknek szentelte 
életét. A gyermekek nevelte-
téséről a grófnő halála után 
annak édesanyja gondoskodott, 
mikor a gyermekek tanítta-
tása szükségessé vált, a család 
Budapestre költözött. Gróf 
Nádasdy Ferencet felesége 
halála után is szoros barátság 
fűzte Ilona testvéréhez, gróf 
Zichy Bélához.
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Advent utolsó hét-
végéje is jó koncer-
teket kínál

Péntek

18.00: Blahalouisiana

19.30 Szabó Leslie

Szombat

18.00: J.A.M. 

19.00: KJF Jazz

20.00: Odett 

Vasárnap

17.00: A Vörös Janka duó

18.30 KJF Jazz

A téli vásárok sok közös vonással 

bírnak, az azonban bizton állítható, 

hogy ahány város, annyi élmény 

várja a karácsonyi hangulatot kereső 

látogatókat.

A fehérváriakat például az sem 
riasztotta vissza az elmúlt idő-
szakban, hogy – advent ide vagy 
oda – hétvégenként szakadt az 
eső. Csak felkapták az esernyő-
jüket, és indultak is a belvárosba. 
A Fő utca megújítása és a ren-
geteg program mintha az eddig 
csendesnek vélt városlakókat is 
átprogramozta volna. Eddig csak 
nyáron volt jellemző a belvárosi 
sokadalom, most adventkor is 
nagy élet van Székesfehérváron. 
„Esőszünetben” pedig – mint 
amilyen az elmúlt hétvége volt – 
még a nyári fesztiváltömeget is 
felülmúlta a belvárosba látoga-
tók száma.
Napközben és hétköznapokon 
a Városház tér ünnepi szín-
padán óvodások és iskolások 

Adventi sokadalom

Karácsonyi hangulatban a By The Way

az oLdaLt

SzerkeSztette:

LáSzLó-takácS kriSztina

zenés színjátéka, karácsonyi 
műsora között válogathatunk. 
A püspöki palota csodálato-
san díszített adventi udvara is 
minden hétvégén megnyílik az 
érdeklődők előtt. Rendszeresen 
vannak programok a Hiemer-
házban, de a város különböző 
pontjain, a városrészek kul-

túrházaiban is várják a láto-
gatókat. Megnyílt a koriliget 
a Zichy ligetben, és ahogy az 
már hagyomány, hétvégén a 
Zichy színpad sem marad üres. 
Aki péntek vagy szombat este 
bulizni akar, nem hagyhatja ki 
a Magyar Király előtti teret, 
ahol egymást váltják a jobbnál 

jobb zenekarok. Megfordult 
már itt a By The Way, a Žagar, 
a Just Five, és rendszeresen 
fellépnek a Kodolányi János 
Főiskola dzsesszzenészei. És 
jöjjön hideg, eső vagy szél, az 
elmúlt hetek arról tanúskodnak, 
hogy a fehérváriak is megtöltik 
a Zichy színpad előtti teret.
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A fehér hattyú szabadulása

A nemes ifjak és lányok ünneplik 
a herceg születésnapját az udvari 
bolond társaságában Az éjszakai táncok látszatboldogságát a varázslat nappali rabsága követi a tóban

A herceg bár Odilia szívéhez hajol, 
de Odette-nek teszi örök esküjét

A herceget vadászszenvedélye hajtja ki az 

erdei tó partjára, ahol az elvarázsolt lány 

elmeséli neki szomorú történetét. Odette-

tel Fehérvárra szállt A hattyúk tava, 

méghozzá a Kijev City Balett előadásában.

Múlt hét hétfőn két egymást követő 
előadásban a Vörösmarty Színház-

nagy zoLtán péter
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ban vendégszerepelt a világhírű 
balett-társaság. A Csajkovszkij által 
elsőként komponált remekmű úgy 
járta be a világot, hogy ma már 
elmondható róla, hogy a legtöb-
bet játszott balettdarab. Megunni 
mégsem lehet, főleg, ha a Föld 
legnagyszerűbb táncművészei adják 
elő kirobbanó magabiztossággal.
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A nyugodt hétköznapok záloga 
a hatékony közös képviselet.

A Széphő  Zrt. megújult társasházkezelésé-
nek alapja a megbízható szakértői háttér, 
az új díjcsomagok és a korszerű, kibővített 

szolgáltatások.

Mi a társasházak jövőjét képviseljük!

Kérje ajánlatunkat 
a tarsashazkezeles@szepho.hu e-mail címen 

vagy a 36/ 30 494 5707 telefonszámon!

További információ a Széphő 
Zrt.-ről a www.szepho.hu 
honlapon olvasható.

Hamarosan lezárul a  Széphő Zrt. 
Társasházkezelési Osztályának megújí-
tása. Ez év október eleje óta Hegedűs 
Sándor személyében új vezetője van a 
szervezetnek. Az ősszel indult megújulás 
célja, hogy alkalmazkodva az új igények-
hez, olyan intézkedéseket hozzanak, me-
lyek a lakók elégedettségét szolgálják.

Hegedűs Sándor a társasházkezelési 
munka hatékonyságának fokozása 
érdekében első számú feladatának 
tartotta az osztály működésének 
átvilágítását. Ennek keretében 
sor került a szervezeti felépítés 
átgondolására, a társasházkezelők 
feladatainak racionalizálására. Meg-
vizsgálták a társaság ügyfélkörét, 
elemezték a saját és a versenytársak 
piaci pozicionálását, továbbá az ár- 
és üzletpolitikát.
Az osztályvezető a legfontosabb 
célként fogalmazta meg az ügyfelek 
elégedettségének elérését. Ennek 
érdekében elsőként fel kellett mérni 
Székesfehérvár lakóinak az igényeit. 
A változó piaci környezethez való 
alkalmazkodás mellett a működés 
hatékonyságát, minőségét javító in-

Megújul a társasházkezelés
kell szervezni. Bevezetésre kerül 
az egységes dokumentációkezelés, 
a papír alapú és az elektronikus 
tárolás esetében egyaránt. Megva-
lósul a számlaigazolások rendjé-
nek részletes szabályozása, ami 
lehetőséget biztosít a társasházak 
lakói számára, hogy bármely ponton 
betekinthessenek a gazdálkodásba, 
ellenőrizhessék a működést, ezzel 
teljes átláthatóságot biztosítva. 
Az újítások eredményeképpen a 
vállalkozási szerződéskötések is 
szigorodnak. Mindkét fél érdekét 
szolgálja, és a gyors beavatkozási 
lehetőség záloga, hogy az ingatlanok 
kis értékű javításainál a lakók által 
jóváhagyott vállalkozókkal rögzített 
árakon keretszerződések kerüljenek 
megkötésre. Az elvégzett munkák 
minőségét szakértők ellenőrzik és 
hagyják majd jóvá, és a kifizetés 
előtt kötelező teljesítésigazolás 
kiállítására is szükség lesz.  

tézkedések bevezetésére is sor került. 
A teljes körű ellenőrzést követően 
pedig megtörtént az átláthatóság 
biztosítása. Az osztályvezető fontos-
nak tartja a meglévő vállalkozói kör 
felülvizsgálatát, szűrését és esetleges 
kibővítését, továbbá új kapcsolatok 
kiépítését, együttműködve a Fejér 
Megyei Kereskedelmi és Iparka-
marával.

A fő cél megvalósulásához azonban 
apró részfeladatok megoldásán 
keresztül vezet az út. A rövid távú 
tervek egy része már megvalósult. 
A gyakorlati tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a jövőben nagyobb 
hangsúlyt kell fektetni a társasház 
lakóival való rendszeres és személyes 
kapcsolattartásra. A hatékonyság 
javítása érdekében a feladatokat át 

Az Oskola utca 6. szám alatti épület is a SZÉPHŐ kezelése alatt áll, ezért 
itt is érvényes a megújult elektronikus dokumentumkezelés, ahol a tulaj-
donosok bármikor online betekinthetnek társasházuk hivatalos irataiba
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Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Megismerhető 
fenntartható 
megoldások:

NAPELEM 
(180.000.- Ft megtakarítás/év)

ESŐVÍZGYŰJTÉS 
(283 m3 víz megtakarítása/év)

NYÍLÁSZÁRÓCSERE ÉS -FÓLIÁZÁS, 
KÜLSŐ HŐSZIGETELÉS

(2 753 m3 gáz, 
~430.000.- Ft megtakarítás/év)

3 KÉPZÉS 
CÉGVEZETŐKNEK, 

FIATALOKNAK, 
KÖZÖS KÉPVISELŐKNEK

Konzultációs lehetőség 
szakemberekkel.

INTERAKTÍV 
SZEMLÉLET

Vitalehetőség, 
kvízek, fórum

5 modell és 4 makett 

TELJES KÖRŰ 
TÁJÉKOZTATÁS
6 hírlevél
Tájékoztató videók és filmek
Több mint 100 hír
Több mint 400 Facebook- 
bejegyzés

Több mint 4 000 Fejér megyei már tett
 a fenntarthatóságért.

CSATLAKOZZON ÖN IS!

Gazdaság Háza a fenntarthatóbb életmódért
mintaprojekt Fejér megyében
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
E-mail: keop@fmkik.hu, gazdasaghaza@fmkik.hu
www.fmkik.hu

www.gazdasaghaza.hu
KEOP-6.2.0/B/11-2011-0022
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Békési Ferenc szerint nem volt kérdés, hogy segíteni kell

Személyes emlék Sütő Andrástól

Butola Zoltán irányításával ért az első magyarországi segélyszállítmány 
Marosvásárhelyre

Másként készülődtek huszonöt évvel 

ezelőtt a karácsonyra. Itthon is folyama-

tosan figyelték az emberek a híreket, vár-

ták, mit hoznak az órák, a napok. Azok-

ban a sorsfordító decemberi napokban 

megnyilvánult a szolidaritás, az összefo-

gás ereje, az egység. A negyedszázaddal 

ezelőtt kitört temesvári népfelkelés és az 

azt követő események, talán nem túlzás, 

ha azt állítjuk, összehozták a magyarsá-

got. Reményekkel telve várakoztak, s ha 

kellett, segítettek egymásnak. December 

27-én pedig elindult az első segélyszállít-

mány Magyarországról Marosvásárhelyre. 

Az adományokat itt, Székesfehérváron 

gyűjtötték.

Az események hatására hatal-
mas összefogás született. Békési 
Ferencben ma is élénken él a 
szervezés és az út emléke. „1989 
decembere Fehérváron is izgalmas 
időszak volt. Kíváncsian figyeltük a 
romániai eseményeket, mert ott nagy 
változások történtek. A tenni akarás 
és a segítő szándék erős volt bennünk. 
Az akkori tanácselnök, Balsay István 
rögtön a kezdeményezés élére állt. 
Főleg az ellenzéki oldal tevékenyen 
állt hozzá a szervezkedéshez, és meg-
indultak a gyűjtések. Jómagam is bent 
voltam ebben a válságstábban, mint 
a PDSZ vezetőségi tagja. Az MDF 
irodájában és a városházán nagyon 
sok segély gyűlt össze, de felvettem 
a kapcsolatot a térségben segítőkkel 
is. Érkezett felajánlás Gárdonyból, 
Mórról és Bicskéről.” – mesélte Bé-
kési Ferenc. „Éreztük, hogy tennünk 
kell valamit. Baj volt, mert vér folyt, 
és nem hagyhattuk magára testvére-
inket. Aggódtunk, és nem volt kérdés, 
hogy össze kell fognunk.” – emléke-
zett Békési Ferenc, aki Wartburg 

Műsorajánló
December 27-én 20 óra 5 perctől 

láthatják a témával foglalkozó 

dokumentumfilmet a Fehérvár 

Televízióban.

Temesvár ’89 – szabadon, vállalva magyarságunkat
Látrányi viktória

Touristjával vágott neki az útnak. 
Mellette ült Butola Zoltán, az 
MDF akkori vezetőségi tagja, aki 
irányította a több autóból, teherau-
tóból, furgonból álló konvojt. „Nem 
volt kérdés, hogy mennünk kell. Ez 
valahogy természetes volt, pedig nem 
tudtuk, hogy mi fogad minket ott, 
mert ellentmondásosak voltak a hírek. 
Előtte ismerőseim tanácsára felkészül-
tünk szalámival és egyéb dolgokkal, 
aminek aztán később nagy hasznát 
vettük. Mikor elindultunk, azt az 
ígéretet tettük, hogy megpróbáljuk 
magunk célba jutatani a segélyt, és 
nem valami központi raktárba lerak-
ni. Odakinn minket is megpróbáltak 
a román hatóságok Nagyváradnál 
beterelni egy raktár-komplexumba, 
és kemény szóváltások után, néhány 
doboz cigarettával, szalámirúddal, 
csokoládéval való megvesztegetést 
követően továbbengedtek minket. 
Kolozsvár túlsó határánál újabb 
kísérletet tettek, hogy lerakassák 
szállítmányunkat, de végül innen is 
továbbmehettünk, bár hangsúlyozták,  
hogy nem vállalnak felelősséget az 
életünkért. Az már háborús övezet 
volt. December 28-án reggel a helybe-
liek elmondása és saját tapasztala-
tunk szerint is, első Magyarországról 
érkezett segélyszállítmányként 

megérkeztünk Marosvásárhelyre. A 
református lelkészi hivatalban Fülöp 
Dénes és felesége igen meglepődve, de 
nagy szeretettel fogadott bennünket. 
A szállítmányt a vártemplom egyik 

látóim az asztalnál virrasztottak, 
hogy időben felkelthessenek, ami 
nagyon megható volt számomra.” – 
osztotta meg emlékeit a Fehérvár 
magazinnal Békési Ferenc. S míg 
ő Székelyföldön autózott, addig 
fehérvári társai Marosvásárhelyen 
Sütő Andrásnál jártak. „Este Sütő 
András látott vendégül bennünket, 
akinek átadtuk az egyik fehérvári 
középiskola összegyűjtött adományait, 
elsősorban élelmiszereket. Különleges 
hangulat volt nála, éreztük, hogy 
azok meghatározó pillanatok. Remé-
nyekkel teli, várakozásban gazdag 
volt a légkör. Valahogy minket is 
megérintett a szabadság, ami Erdély-
ben született akkor. A vártemplom 

oldalszárnyánál lévő helyiségbe 
raktuk be. Fülöp Dénesék nekiláttak 
megszervezni a szállítmány szétosz-
tását.” – elevenítette fel a negyed-
százados történetet Butola Zoltán. 
Eközben Békési Ferenc robogott 
tovább Wartburgjával Székely-
föld irányába. Ő ugyanis a fejébe 
vette, hogy eljut Szentegyházára. 
„1986-ban jártam ott, elvittem az 
osztályomat kirándulni. Akkor az 
egyik táborhelyen megismerkedtem 
egy fiatal legénnyel, akivel leve-
leztünk. A konvojt magam mögött 
hagyva indultam Szentegyháza felé. 
Egy személyautóban utazó társaság 
Korondig jött velem. Csíkszereda felé 
autóztam, amikor a hegyek között 
ballagott egy rőzsehordó anyóka. 
Megálltam mellette, adtam vajat, 
tésztát, cukrot a kocsiból, és mentem 
tovább. A székely ismerőshöz érve 
elmondtam nekik, hogy nekem hajnal 
négy órakor el kell indulnom vissza, 
ám annyira fáradt voltam, hogy 
beszéd közben elaludtam. Vendég-

melletti gondnoki lakásban aludtunk, 
s 29-én kora reggel indultunk vissza 
Magyarországra. Székesfehérvárra 
késő este érkeztünk meg, minden baj 
nélkül.” – zárta Butola Zoltán. Az 
út szervezése, hangulata, apróbb 
eseményei és persze sikere nagy 
élmény volt minden résztvevő 
számára. Akkor mindenki a válto-
zásba, a szabadságba, az igazságba 
és a demokráciába vetett hittől 
megittasodva tért haza. Érezték az 
emberek a magyarság egységét, a 
magyar-román kapcsolatok rende-
ződését vélték látni, s megízlelhet-
ték ’89 hőseinek álmait. Hol volt 
még a fekete március… Marosvá-
sárhelyen a sorsfordító december 
hangulatában hitt mindenki.
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SZÓRAKOZÁS

Keresztrejtvény

Múlt heti rejtvényünkben még egy alkalommal a Székesfehérváron kiállított 
Seuso-kincsekkel foglalkoztunk, amelyeket már több mint húszezren látogat-
tak a Szent István Múzeumban. Kérdésünk arra vonatkozott, hogy mely tár-
gyakat állították ki a fehérvári kiállításon. Hét helyes választ találhattak azok, 
akik megfejtették rejtvényünket: VADÁSZTÁL, GEOMETRIKUS TÁL, 
KÉT GEOMETRIKUS KANCSÓ, KÉZMOSÓTÁL, ILLATSZERES 
DOBOZ, DIONYSOS KANCSÓ, RÉZÜST.

Ebben az esztendőben már nem jelenik meg a FehérVár 
magazin harminckét oldalas terjedelemben, ezért 2014 utolsó 
rejtvényét kínáljuk a kedves olvasóknak. Városunk történel-
mével foglalkoztunk ebben az évben keresztrejtvényeinkkel, 
most Johann Wolfgang von Goethe költő, író, természettudós 
nagyszerű gondolatával zárjuk az esztendőt, ami a békesség és 
szabadság megszerzéséről szól.
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Buli, színház, koncertek év végén is
az oLdaLt

SzerkeSztette:

Schéda SziLvia

Részletes programajánlónkat a www.szekesfehervar.hu eseménynaptárában olvashatja!

Hétfő:
A padlás
December 15-16-17. 17 óra és decem-
ber 18-19-20. 15 óra Vörösmarty 
Színház
Félig mese - félig musical 9-99 éves 
korig.

Karácsonyi kiállítás
18 óra Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Zentai Utcai Tagkönyvtár
Kiállítás a Zentai Úti Általános Iskola 
tanulóinak munkáiból. Megtekinthető: 
december 18-ig.

Kedd:
Angyalok és tündérek – 
kerámiakiállítás
17 óra 30 perc Vörösmarty Mihály 
Könyvtár Tolnai Utcai Tagkönyvtára
Szatzker Ferencné Angyalok és tündé-
rek című kerámiakiállítása. Megtekint-
hető: december 31-ig.

Szerda:
Karácsonyi ünnepség
15 óra Öreghegyi Közösségi Ház
A Kossuth Lajos Általános Iskola alsós 
diákjainak műsora.

Csütörtök:
Lendvai Sándor tárlata
18 óra A Szabadművelődés Háza
A magyaralmási hajdani pásztorember 

Adventi kiállítás
Művészetek Háza, kiállítóterem
„Szép jelen, szép csillag, szép napunk támadt” adventi nép- és iparművészeti kiállítás. 
A tárlat december 20-ig látható.

XII. Betlehemi Szép Csillag kiállítás
Szent István Művelődési Ház
Aki szeretne a karácsonyi bevásárlás forgatagából egy kicsit kilépni, térjen be a Szent 
István Művelődési Ház kiállítótermeibe!
Varázslatos világ várja itt, ami segít betölteni a szem és a lélek várakozását a karácsonyi 
csodára. A kiállítás 2015. január 6-ig látogatható.

Seuso-kiállítás
Szent István Király Múzeum (Fő utcai épület)
Megtekinthető: 2015. január 15-ig.

Türelemjáték
Szent István Király Múzeum
Varga Gábor Farkas képzőművész kiállítása. Megtekinthető: 2015. január 25-ig.

Szabados Norbert festőművész kiállítása
Árpád fürdő
Megtekinthető: 2015. január 31-ig.

Régészeti pillanatképek – ásatásaink legújabb kincsei 2011-2014
Csók István Képtár
A kiállítás megtekinthető: 2015. február 28-ig.

alkotásiból rendezett kiállítás. Meg-
nyitja: Lendvai Judit. Közreműködik: a 
Kákics zenekar.

Pilonon
19 óra A Szabadművelődés Háza
A Prospero Színkör előadása.

A félkegyelmű
December 18. és 19. 19 óra Kozák 
András Stúdió
Színmű.
     

Péntek:
Mesekuckó
18 óra Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Széna Téri Tagkönyvtár
Csóka Judit meseterapeuta vezetésével 
mesével, beszélgetéssel készülnek az 
ünnepekre.

Edith és Marlene
December 19. és 20. 19 óra, Vörösmar-
ty Színház
Zenés játék.

Muck Trió
20 óra A Szabadművelődés Háza
Gayer Ferenc-bőgő, Martonosi 
György-dob, Muck Ferenc-szaxofon.

Szombat:
A Te Napod
Koronás Park
Visszaszámlálás, Holle Anyó – Báb-

színház, Varga Anita előadásában (15 
óra). Hóemberépítés, közös játék egész 
nap, Mesekuckó – közös népmesené-
zés és interaktív mesejáték.

Te, bárányok gyapjából való
15 óra Gárdonyi Géza Művelődési 
Ház és Könyvtár
Nagy Mari, Vidák István textilművé-
szek, ifj. Vidák István és Vidák Anna a 
Népművészet Ifjú Mesterei kiállítása. 
Megtekinthető: 2015. január 17-ig.

Fényszék - A lucaszéktől az is-is 
élettörvényig
16 óra Gárdonyi Géza Művelődési 
Ház és Könyvtár
Hintalan László János vetített- és 
hangképes előadása.

Pettson karácsonya
18 óra Igéző (Basa u. 1.)
A Szabad Színház előadása.

Nagy Retro Karácsonyi Fesztivál
20 óra Vodafone Sportcsarnok
A ’90-es évek legnagyobb magyar 
sztárjai.

Árkádia-koncert
20 óra A Szabadművelődés Háza

Rock and Roll Karácsony
21.30 Öreghegyi Közösségi Ház
Boka és a Klikk koncertje. Vendég: 
Shadows Feeling.

Vasárnap:
Esküvői és rendezvénykiállítás
10 óra Köfém Oktatási és Közművelő-
dési Klubház
18 órakor Balázs Fecó Évszakok című 
adventi előadóestje.

Guy Foissy: Két páros
19 óra A Szabadművelődés Háza
A Prospero Színkör előadása, melyet 
csak felnőtt nézőknek ajánlanak!

My Fair Lady
19 óra Vörösmarty Színház
Musical.

Hétfő:
Légy jó mindhalálig
17 óra Vörösmarty Színház
Musical. A veszprémi Petőfi Színház 
előadása.
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KÉKLÁMPÁSOK

A halál elfogadása
az oLdaLt

SzerkeSztette:

novák rita

Számos tragédiával kell szembesül-

niük a tűzoltóknak, hiszen munkájuk 

során tűz- és baleseteknél nyújtanak 

segítséget. A szolgálatok során foko-

zott pszichikai megterhelés éri őket. 

Hogy ezeket fel tudják dolgozni, 

pszichológiai segítséget kapnak. A 

megyei katasztrófavédelmi igaz-

gatóságon egészségügyi központot 

alakítottak ki.

Súlyosan megsérült gyerekek 
és felnőttek, nők és férfiak, 
emberi tragédiák, halál – szinte 
naponta találkoznak a hivatásos 
tűzoltók ilyen borzalmakkal. 
Számukra mindezek fokozott 
pszichikai megterhelést jelente-
nek, de nincs idejük a feldolgo-
zásra, hiszen akármikor jöhet a 
következő riasztás. Akkor újra 
a legjobb formájukat kell hozni, 
hogy segíteni tudjanak, mert ők 
ezt a hivatást választották. 

Ilyés András tűzoltó hadnagy, a me-
gyei katasztrófavédelmi igazgatóság 
pszichológusa

Készenlétben a tűzoltók. A riasztás után egy-két perccel már úton vannak.
ALAPÍTVÁNY
A SZÉKESFEHÉRVÁRI
FOGYASZTÓVÉDELEMÉRT

A rendezvény az Alapítvány a Székesfehérvári Fo-
gyasztóvédelemért TÁMOP-5.5.4-13/2-2013-0039 
számú, Alba Pont-Lakóközösségi Információs 
Szolgáltató Iroda létrehozása Fehérváron című 
projekt részeként valósul meg.

Európai Szociális
Alap

ALBA PONT
Lakóközösségi
Információs
Szolgáltató Iroda

Katolikus Családi és Hitéleti
programsorozat

az Alba Pont LISZI-ben

2015 januárjában is folytatódik az Alba Pont Lakóközösségi  
Információs Szolgáltató Iroda és a Székesfehérvári Egyházme-
gye hitéleti programsorozata a Fehérvári Civil Központban. Az 
Alba Pont LISZI kiemelendő célként kezeli, hogy a területen 
élő lakóközösségeknek megfelelő teret adjon a családok hit-
életének ápolására. 

A programot Tornyai Gábor,
az Öreghegyi Egyházközség plébánosa tartja. 

A következő alkalmak időpontjai, témái:

2015. január 8.:
A sötét időszakokról, nehézségekről

2015. január 13.:
Az ünnepi alkalmakról

Mindegyik előadás 17.30-kor kezdődik
a Fehérvári Civil Központban.

Minden érdeklődőt
szeretettel várnak a szervezők!

Orvosi és pszichológiai segítség tűzoltóknak
Azokból az emberekből lehet jó 
tűzoltó, akik stabil személyiség-
gel és jó mentális képességekkel 
rendelkeznek – mondja a Fejér 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság pszichológusa. 
Ilyés András tűzoltó hadnagy 
néhány héttel ezelőtt kezdte 
meg szolgálatát a fehérvári 
laktanyában. A pszichológus 
többnyire a kötelező szűréseket 
végzi az egyenruhásoknál, mert 
az alkalmasságot a munkába 
állás előtt különböző tesztekkel 
szűrni kell, majd rendszere-
sen meg is ismétlik ezeket a 
vizsgálatokat a katasztrófavé-
delemnél, de egyéni tanácsadás 
kapcsán is megkeresték már őt. 
Ilyés András szerint nemcsak 
a munka típusa, hanem a 24 
órás készenlét is megterhelő a 
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tűzoltók számára. Bármelyik 
pillanatban jöhet riasztás, és 
sosem tudhatják előre, mi vár 
rájuk a helyszínen. A tűzoltók 
többnyire meg tudnak küzde-
ni a mindennapi stressz-szel. 
Szakemberhez általában akkor 

fordulnak, ha a munkahelyi 
problémák magánéleti válság-
gal párosulnak – tette hozzá a 
pszichológus.
A tűzoltók a pszichológus 
segítségét eddig a fővárosban 
vehették igénybe, most azonban 
mindenki számára elérhető 
egészségügyi központot hoztak 
létre a megyei katasztrófavédel-
mi igazgatóságon. A tűzol-
tóknak nem kell elutazniuk 
a megyéből, ha szűrésen kell 
részt venniük, ráadásul orvosi 
segítséget valamint egyéni pszi-
chológiai tanácsadást is igénybe 
vehetnek a fehérvári lakta-
nyában. Magosi Lajos megyei 
katasztrófavédelmi igazgató 
szerint a fejlesztés költséghaté-
kony, és nagyban hozzájárul a 
tűzoltók egészséges életmódjá-
hoz. Az ellátás mellett különbö-
ző tréningeket is  szerveznek az 
állomány számára.
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2014. 12. 16. KEDD

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek - benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Agrárinfó – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Bencze	Tamás.

17:00 Agrárinfó – ismétlés
17:30 Esti Mérleg – ismétlés
17:50 Szeretetposta
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	Csehóné	
dr.	Szilasi	Rita

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális magazin 
20:15 Hírek
20:20 Hermann 100
 Ünnepi koncert a Hermann 

László	Zeneiskola	
fennállásának	100.	éve	
alkalmából.	(1.	rész)

21:25 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió Archívumából

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

2014. 12. 17. SZERDA

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek - benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Paletta – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Schéda	
Szilvia.	Vendég:	Csehóné	
dr.	Szilasi	Rita

17:00 Paletta – ismétlés
17:30 Esti Mérleg – ismétlés
17:50 Szeretetposta
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Leffelholcz	

Marietta.	Vendég:	
Csanády	László.

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45	 Bajnokok	városa	-	

sportmagazin   
20:15 Hírek
20:20 Hermann 100
 Ünnepi koncert a Hermann 

László	zeneiskola	
fennállásának	100.	éve	
alkalmából.	(2.	rész)

21:25 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió archívumából

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

22:45 Képes hírek - benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

2014. 12. 18. CSÜTÖRTÖK

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek - benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45	 Bajnokok	városa	–	ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Leffelholcz	
Marietta.	Vendég:	
Csanády	László.

17:00	 Bajnokok	városa	–	ismétlés
17:30 Esti Mérleg – ismétlés
17:50 Szeretetposta
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Nagy	

Zoltán	Péter.	Vendég:	
Csathó	Barna.

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45	 Együtt	–	családi	magazin
20:15 Hírek
20:20 Seuso Kedd
	 Rejtélyek	nyomában.	

Benne:	Szabadbattyáni	
festmények	kiemelése,	
restaurálása,	jelentősége,	
anyagvizsgálati	
eredmények.	Előadó:	
Dr.	Bóna	István	
egyetemi	docens.

21:30 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió archívumából

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

22:45 Képes hírek - benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

2014. 12. 19. PÉNTEK
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek
08:00	 Élő	közvetítés	

Székesfehérvár	Megyei	
Jogú	Város	közgyűléséről

10:45	 Együtt	–	ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Nagy	
Zoltán	Péter.	Vendég:	
Csathó	Barna.

17:00	 Együtt	–	ismétlés
17:30 Esti Mérleg – ismétlés
17:50 Szeretetposta
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Németh	Zoltán.
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25	 Köztér	–	közéleti	magazin
20:00 Honvéd7 – honvédelmi 

magazin
20:15 Hírek
20:20 Fehérvár AV 19 – Villach 

jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

22:25	 Köztér	–	ismétlés
23:00 Képes hírek

2014. 12. 20. SZOMBAT
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
07:25 Képes hírek - benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
10:25	 Bajnokok	városa	-	ismétlés
10:55	 Fehérvári	beszélgetések	–	ism.
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Bencze Tamás
11:20	 Fehérvári	beszélgetések	–	ism.
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	Csehóné	
Dr.	Szilasi	Rita.

11:45 Paletta – ismétlés
12:15	 Fehérvári	beszélgetések	–	ism.
	 Műsorvezető:	Leffelholcz	

Marietta.	Vendég:	
Csanády	László.

12:40 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
13:05	 Köztér	–	ismétlés
13:40	 Fehérvári	beszélgetések	–	ism.
	 Műsorvezető:	Nagy	Zoltán	

Péter.	Vendég:	Csathó	Barna.
14:05 Szeretetposta – ismétlés
14:10 Kincsesláda – ismétlés
14:40	 Fehérvári	beszélgetések	–	ism.
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Németh	Zoltán.
15:05 Szeretetposta – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30	 Alba	Liga	kispályás	

labdarúgó-mérkőzés
16:30	 Fehérvári	beszélgetések	–	ism.
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Bencze	Tamás.
17:00 A Fehérvár TV archívumából
17:30 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Szpornyi	László
18:30 Karok és lábak 

művészete	–	dok.	film
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Kéklámpások - ismétlés
19:50	 Trópusi	hőség	–Élve	eltemetve	

–	am.	sorozat	(12)	
20:50	 Falco	–	TLI	Alba	Fehérvár	

kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:10 Filmválogatás a Fehérvár 
TV archívumából

22:30 FehérVászon 
23:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	ism.
23:20 Képes hírek 

2014. 12. 21. VASÁRNAP
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
07:20 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
10:20 Fehérvári	Beszélgetések	–	ism.
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	Csehóné	
dr.	Szilasi	Rita.

10:45	 Együtt	-	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Leffelholcz	

Marietta.	Vendég:	
Csanády	László.

11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10	 Fehérvári	beszélgetések	–	ism.
	 Műsorvezető:	Nagy	Zoltán	

Péter.	Vendég:	Csathó	Barna.
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ismétlés
13:00	 Köztér	–	ismétlés
13:35 A Fehérvár TV 

archívumából – ismétlés
14:00 Szeretetposta – ismétlés
14:10 Kincsesláda – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Németh	Zoltán.
15:05 Szeretetposta – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30	 Alba	Liga	–	ismétlés
16:30	 Fehérvári	beszélgetések	–	ism.
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Szpornyi	László.
17:00 A Fehérvár TV archívumából
17:30 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Nagy	Zoltán	

Péter.	Vendég:	Móré	Erzsébet.	
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 A hét hírei 
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50	 Trópusi	hőség	–	Elhagyatva	

–	am.	sorozat	(12)	
20:50 25 éves a Székesfehérvári 

Ifjúsági	Fúvószenekar
	 Koncert	közvetítése	a	

Vörösmarty	Színházból.
23:00 A hét hírei – ismétlés
23:20 Képes hírek

A Fehérvár Televízió műsora
2014. december 15-től december 21-ig:

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

2014. 12. 15. HÉTFŐ 
 
00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

07:00 A hét hírei – ismétlés
07:20		 Köztér	-	ismétlés
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20	 Köztér	–	ismétlés
10:45	 Üzleti	negyed	–	ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	
Kalmár	Johanna.	

17:00	 Üzleti	negyed	–	ismétlés
17:30	 Köztér	–	ismétlés
17:50 Szeretetposta
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Bencze	Tamás.
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó 
20:15 Hírek
20:20	 TLI	Alba	Fehérvár	

–	Nyíregyháza	
kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

21:40 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió Archívumából

22:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	ism.
22:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
A hét hírei című heti hírösszefoglalónk minden 

vasárnap 19 órakor jeltolmáccsal látható!

Bár már nem a belvároshoz tartozó 

övezetnek számít, mégis az egyik 

legzsúfoltabb terület a parkoló autók 

szempontjából a Gáz, Lövölde, Deák 

Ferenc utcák környéke. A terület új 

képviselője, Molnár Tamás lépésekre 

szánta el magát.

A 4. számú választókerület-
ben, a keleti városközpontban 
bővül a parkolóhelyek száma a 

Óriási érdeklődés övezi a Seuso-kincs 

Székesfehérváron című kiállítást. 

A Szent István Király Múzeumban 

pénteken köszönthették a húszezredik 

látogatót. Varga Márkó egy fehérvári 

iskolai csoporttal érkezett megnézni a 

kiállítást. 

„Nagyon fontosnak tartjuk az 
iskolában, hogy a gyermekeinket 
minél több kiállításra elvigyük. 
Mielőtt eljöttünk ide megtekinteni 
ezeket a ritka kincseket, történelem 
órán beszélgettünk arról, mit is 
kell tudni róluk. Nagy meglepetés 
volt számunkra, hogy Márkó lett 

Utak, járdák, parkolók Megérkezett a húszezredik
nagy zoLtán péter Látrányi viktória

Molnár Tamás a szakemberek bevonásával a Horvát István lakótelepen is 
tervezi több parkoló és játszótér kialakítását Az ötödik osztályos kisfiú, Varga Márkó a Seuso-kiállítás húszezredik látogatója

a húszezredik látogató.” – mondta 
el Szűcs Rita, a kisfiú osztályfő-
nöke. Varga Márkót Róth Péter 
alpolgármester köszöntötte, és 
átadta a kiállításhoz kapcsolódó 
ajándékokat tartalmazó csomagot. 
A „Seuso-kincs Székesfehérváron” 
tárlat a hét minden napján 10 és 
20 óra között látogatható 2015. 
január 15-ig. A tárlathoz kötő-
dően programokat is szerveznek. 
December 16-án 17 órakor példá-
ul a múzeum Fő utcai épületében, 
ahol „Séta a szabadbattyáni épü-
letben – a szabadbattyáni ásatás 
eredményei, a szabadbattyáni 
épület rekonstrukciójának elkészí-
tése” címmel tartanak előadást.
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Lövölde utca és a Deák Ferenc 
utca által határolt területen, 
valamint a Vodafone Sport-
centrum mögött. Utóbbi helyen 
megújul a járda és az út is ezer 
négyzetméternyi felületen. A 
Deák Ferenc utcában a házak 
mögött több helyen megújulnak 
az utak, cserélik a szegélyeket, 
közlekedési táblákat helyeznek 
el, járdákat javítanak. Mindez a 
Saára Gyula Program keretein 
belül valósul meg.
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Tipp
Nézze meg videónkat is a ren-
dezvényről a www.fehervartv.
hu oldalon!

Színes műsorral készült az iskola apraja-nagyja a jeles évforduló alkalmából
A Ciszterci Szent István Gimnázium diákjainak műsorával kezdődött a Tóth 
István – Tóth Terézia Tanulmányi Ösztöndíj átadása a Városháza Dísztermében

bácSkai gergeLy

Látrányi viktória

LeffeLhoLcz Marietta

Támogatás a tehetségeknek

Évzáró a Videotonnál

Jubilál a Tóvárosi

Pénteken délelőtt adták át a Tóth 

István–Tóth Terézia tanulmányi ösz-

töndíjakat a városházán. A támoga-

tást olyan fehérvári diákok kaphatják, 

akik kiválóan teljesítik tanulmá-

nyaikat, jeleskednek a sportban, a 

zenében, a képzőművészetben vagy a 

tudományos kutatás terén, de anyagi 

helyzetük, családi körülményeik miatt 

rászorulnak a segítségre. A fiatalok-

nak pályázniuk kellett, idén hetven-

nyolcan részesültek támogatásban.

Az Alapítvány bevételeinek 
legnagyobb részét Székes-

Évzáró rendezvényét tartotta pén-

teken a Videoton vállalatcsoport. 

Az eseményen Széles Gábor elnök-

vezérigazgató arról is beszélt, 

hogy idén tizenhét százalékkal 

növelte konszolidált árbevételét a 

társaság.

„Az elmúlt huszonhárom év 
üzenete és eredménye a folya-
matos fejlődés és stabilitás, amit 
kevés vállalat, főleg magyar 
tulajdonú vállalkozás mond-
hat el magáról.” – emelte ki 
az évzárón Széles Gábor. Az 
elnök-vezérigazgató azt is 
hangsúlyozta, hogy a cégcso-
port saját tőkéje ötmilliárd 
forinttal, 84 milliárd forintra 
nőtt az idén. 2014-ben mint-
egy 5,5 milliárd forintnyi 
beruházást valósítottak meg, 
aminek többsége technológiai 
fejlesztés volt. A Videotonnál 
a foglalkoztatottak létszáma 
meghaladja a 9400-at, és a 

Idén negyvenéves fennállását ünnepli 

a Tóvárosi Általános Iskola, mely 

1974-ben Münnich Ferenc néven kezd-

te meg működését Székesfehérváron. 

A születésnap alkalmából nagy-
szabású gálaműsort rendeztek 
a Vörösmarty Színházban, ahol 
együtt ünnepeltek a jelenlegi 

A Magyar Kormány és az Európai Unió társfinanszírozásával az INTERREG 
IVC program keretében megvalósuló fiatal kis- és középvállalkozásokat tá-
mogató projekt december 31-én zárul.  

A projekt hivatalos záró rendezvényét november 13. és 14. között Toledoban rendez-
ték meg, ahol a spanyolországi projektvezető INCYDE szervezet összefoglalta a pro-
jekt céljait, az elért eredményeket, emellett meghívott előadók tartottak előadásokat 
a fiatal KKV-k fejlesztési lehetőségeiről, versenyképességük növeléséről, fenntartha-
tó működésük biztosításáról. 

Összesen 47 régió már bevált „jó gyakorlatát” gyűjtötték össze a projektben résztvevő 
partnerek, amely gyakorlatok fellendítették az adott régió KKV szereplőinek gazda-
sági helyzetét. Ezek jó kiindulópontként, ötletként szolgáltak a partnerek, köztük a 
Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. számára. Az elté-
rő kulturális, földrajzi, gazdasági és társadalmi helyzet más problémákat, nehézsége-
ket jelent egy adott régiónak, ezért ezek megoldásának módszere is különböző. Ennek 
ellenére az itt megszerzett tudás a saját körülményekhez formálva hasznosítható és 
jó alapot nyújt a lokális és regionális fejlesztésekhez. 

A projektről bővebb információt a http://www.youngsmes.eu/ honlapon találnak, 
emellett forduljanak bizalommal a Young SMEs projektmenedzseréhez Suba Brigit-
tához, a brigitta.suba@kdriu.hu e-mail címen.

Végéhez ér a Young SMEs projekt

fehérvár önkormányzatának 
támogatása jelenti, ami ebben 
az évben ötmillió forintra 
emelkedett. Ezt egészíti ki 
a tartós betét kamataiból 
származó hozam, valamint a 
jövedelemadó 1%-os befize-
tése. Az alapítvány története 
1985-ben kezdődött. Ekkor 
kereste meg Steve Tóth az 
akkori Művelődési Minisztéri-
umot, hogy alapítványt hozzon 
létre a székesfehérvári diákok 
támogatására. Később a vég-
rendeletében teljes hagyatékát 
Székesfehérvárnak adta át a 
konzulátuson keresztül.

tantestület tagjai az egykori kol-
légákkal és korábbi tanítványok-
kal. Elsőként egy kisfilmmel 
idézték fel az 1974-es esztendőt, 
amikor elkezdődött az oktatás 
a Münnich Ferenc Általános 
Iskolában. Ezt követően a Tóvá-
rosi tantestülete zenés betétek-
kel tarkított műsora következett, 
majd a tantestület kórusa lépett 
fel.
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termelő cégeknél dolgozók 
száma az idei évben 750 fővel 
bővült. A cég esetében az is 
elmondható, hogy a meglévő 
iparágak közül az autóipar 
részaránya tovább nőtt, meg-
haladja a negyven százalé-
kot is. Az ipari elektronika 
részaránya harminc százalé-
kot tesz ki, az ipari-háztar-
tási eszközök gyártása pedig 
tizenhét százalékot.
Az évértékelőn jelen volt L. 
Simon László is. A Mi-
niszterelnökség parlamenti 
államtitkára úgy fogalmazott, 
az ország sikerének egyik 
záloga, hogy olyan vállalatok 
és olyan innovatív vállalat-
vezetők legyenek, mint a 
Videotonnál. 
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Petra, a női rögbi úttörője

A legelső magyar női rögbi játékosok 

között tűnt fel Pölöskei Petra, aki 

később a Fehérvár Rugby Club csapat-

kapitányaként trófeát trófeára hal-

mozott szeretett klubjával. Egy súlyos 

betegség leparancsolta a pályáról, de 

volt visszaút: a munkája miatt immár 

a fővárosban élő egykori „cséká” ma 

már hazánk első női játékvezetőjeként 

tör nemzetközi sikerekre.

A rögbi már nagyon régóta ki-
emelt helyet foglal el az életem-
ben. Tíz éven át aktív játékosként 
űztem, most pedig már negyedik 
éve játékvezetőként vagyok ott 
a pályán. Míg aktív voltam, úgy 
érzem, sikerült komoly megbe-
csülést kivívnom a sportágban, 
most ugyanezt szeretném elérni 
egy más szerepkörben. Nem 
könnyű, mert egyelőre én vagyok 
az egyetlen női bíró, így főleg 
a lányok meccsein tűnök fel. A 
fiúk még nehezen emésztik meg, 

„A fiúk még nehezen emésztik meg, hogy egy lány mondja meg nekik, mi a 
helyzet, de lassan-lassan elfogadják.”

néMeth zoLtán

Győri Keksz Kft. 
székesfehérvári csapatába 

munkatársakat keres az alábbi pozícióba:

GÉPKEZELŐ
Feladatok:
• termelési gépek kezelése,
• előírt ellenőrzések, adminisztrációs feladatok

elvégzése,
• minőségi paraméterek folyamatos ellenőrzése,
• a gépeken kisebb javítások elvégzése,
• munkahely és gépek folyamatos tisztántartása.

Elvárások:
• 8 osztályos végzettség,
• minimum 1-2 éves gépkezelői tapasztalat a termelés

területén,
• 4 műszakos munkarend vállalása.

Munkavégzés helye: Székesfehérvár.

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését, 
küldje el önéletrajzát az 
allasfehervar@mdlz.com 

e-mail címre vagy a 
Győri Keksz Kft. 8000 Székesfehérvár, 

Holland fasor 8. postacímre.

hogy egy lány mondja meg nekik, 
mi a helyzet, de lassan-lassan 
elfogadják.
A Fehérvár Rugby Club női csapa-
tában eltöltött tíz év alatt melyik 
volt a legkedvesebb pillanat, melyik 
a legszebb emlék?
Nem emelnék ki egy adott 
pillanatot, nagyon sok élmény és 
pozitív emlék kapcsolódik ehhez 

a tíz évhez. Ami talán egy picit 
jobban megmaradt bennem, az a 
visszavonulásom éve: 2006-ban 
Schmitt Páltól vehettem át a 
bajnoki elsőségért járó kupát. Egy 
súlyos betegségből épültem fel 
éppen, talán emiatt is volt olyan 
fontos állomás ez az életemben. 
Több bajnoki címet is nyertünk a 
lányokkal, mégis ez a 2006-os a 
legkedvesebb a szívemnek.
Említetted a betegséget, ami miatt 
be kellett fejezned az aktív pálya-
futásodat.
Egy születésem óta meglévő, de 
korábban nem diagnosztizált 
angiómát fedeztek fel nálam, ez 
gyakorlatilag egy érdaganat. Nyi-
tott koponyaműtétre volt szükség, 
emiatt kellett befejeznem az aktív 
játékot. A rögbitől azonban nem 
akartam eltávolodni, igazából 
nem is tudtam volna, mert ez 
több mint hobbi, mondhatom, 
hogy szerelem. Játszani már nem 
játszhattam, így jött a játékve-
zetés.
Egy ilyen betegség eleve mélypont-
ra küldi az embert. Hogy emiatt 
a játékot is abba kellett hagynod, 
gondolom rátett egy lapáttal.
Lelkileg nagyon nehéz volt innen 
felállni, de büszke vagyok, hogy 
végül sikerült. A barátok, a család 
nagyon sokat segített, és az is 
nagy erőt adott, hogy a Magyar 
Rögbi Szövetség Játékvezetői 
Bizottsága mögém állt, és rögtön 
felajánlotta, folytassam játékve-
zetőként.
Rablóból néha lesz pandúr, de játé-
kosból hogy lehet játékvezető?

Nehezen. Amikor az első mecs-
csemet játékvezetőként útjára 
indítottam, a saját sípszavamra 
majdnem rohantam a labda után. 
Kellett egy kis idő, míg le tudtam 
vetkőzni játékosi mivoltomat. 
Meg kellett szoknom, hogy 
nekem most már teljesen más 
feladataim vannak a rögbipályán.
Pölöskei Petra úttörő típusnak 
tűnik, hiszen amikor elkezdtél 
rögbizni, még nagyon kevés lány 
űzte Magyarországon ezt a sportot. 
Most pedig te vagy hazánk első női 
játékvezetője.
Szeretek első lenni! Szerencsére 
még most is találok kihíváso-
kat, amik mindig előre és előre 
visznek. Most a nemzetközi 
porondot, elsőként Csehországot 
céloztuk meg. A tervek szerint ta-
vasszal néhány női meccset vezet-
nék kint, majd később már a férfi 
bajnokságban is fújnék. A hetes 
rögbinek, vagyis a sevensnek mó-
dosult a neve, most már olimpiai 
rögbinek hívják. Itt szeretném 
megvetni a lábam nemzetközileg 
is elismert játékvezetőként. Ha 
ezt sikerül elérni, akkor jöhetnek 
a klasszikus, 15-15 játékos által 
vívott rögbimeccsek, a két szakág 
ugyanis teljesen más, nagyok a 
különbségek bírói szempontból 
is.
Említetted az olimpiát. 2016-ban 
a korábbi sevens ott lesz a riói 
programban. Nincs egy kis keserűség 
benned, hogy ez a lehetőség kima-
radt a karrieredből?
De van. Ez egy kicsit szívfájda-
lom, de most már nem foglalko-
zom vele, azért szurkolok, hogy 
a mi lányainknak sikerüljön a 
kvalifikáció, és ott lehessenek 
Brazíliában.
Még egy kérdés erejéig erőltetném 
az olimpiát. Ha játékosként már 
nem is, játékvezetőként még sikerül-
het…
Addig még nagyon hosszú az út, 
rengeteget kell tanulnom, tapasz-
talnom. De azon vagyok, hogy 
ez sikerüljön. Az első lépcsőfok, 
amit szeretnék elérni, hogy Euró-
pa-bajnokságon fújhassak, aztán 
ha ez sikerül, akkor lehet szép 
fokozatosan előrelépni. Rajtam 
nem fog múlni, úttörő vagyok!
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A mozgás harmóniája lendülettel, dinamikával fűszerezve: a 19. Orka Karácsonyi 
Gálán a lányok bemutatták a 2014-es szezon kűrjeit, de betekintést engedtek az új 
esztendőre készülő koreográfiákba is

A karácsonyi gálán a klub valamennyi versenyzője részt vett, az utolsó, 23. kűrben 
mindenki szerepet kapott. A teljesen elsötétített medencetérben a vízen táncoló 
gyertyafények ünnepi hangulatot teremtettek, az orkás lányok ezzel a produkcióval 
köszönték meg a közönség figyelmét és támogatását.

A gála az önfeledt bemutató mellett felkészülési lehetőséget is jelentett az Orka SE 
versenyzőinek, akik most kezdték meg a felkészülést a márciusi, hazai rendezésű 
nemzetközi versenyre. Az Orka Kupa komoly rangot vívott ki magának a nemzetkö-
zi versenynaptárban, Európa több országából érkeznek majd versenyzők Fehérvárra.

kaiSer taMáS

néMeth zoLtán

Kemény, de nőies 

 Újra varázsoltak az orkás lányok

Szeptemberben indult Székesfehérvá-

ron, de már negyven kislány látogatja 

az Alba RG ritmikus-gimnasztika 

edzéseit. Simon Orsolya vezetőedző 

elmondta, elsősorban az a cél, hogy a 

gyerekek megtanulják és megszeres-

sék a sportág alapjait, de a későbbi-

ekben a legügyesebbek versenyeken 

is indulhatnak majd.

Új egyesületként az Alba RG 
szeptemberben kezdte meg mű-

Székesfehérváron nem telhet el karácsonyi készülődés az Orka SE szinkronúszó 

gálája nélkül. Az idei immár a 19. alkalom volt, amikor a fehérvári lányok elva-

rázsolták a Csitáry G. Emil Uszodába kilátogatókat, akik hosszan tartó vastapssal 

köszönték meg a felejthetetlen estét.

ködését Székesfehérváron a Zi-
chy ligetnél. A klub vezetőedző-
je Simon Orsolya, aki maga is 
tizenöt éven keresztül ritmikus 
gimnasztikázott, éveken át volt a 
magyar válogatott tagja, sőt, Eb-
bronzéremmel is büszkélkedhet, 
így nagy tapasztalattal rendel-
kezik, pontosan tudja, mennyire 
kemény sportág az RG.
„Bár csak szeptemberben indul-
tunk, már nagyon sokan vagyunk. 
Negyvenen járnak hozzám, a 
legfiatalabb három és fél éves, a 

legidősebb tizenhárom esztendős. 
Én amolyan szabadidős sport-
ágként szeretném a gyerekeknek 
oktatni a ritmikus gimnasztikát, 
de természetesen a legügyesebbek-
kel C és B kategóriás versenyeken 
is indulunk majd. Ha lesz olyan 
tehetséges kislány, akkor A kategó-
riásra is megyünk. Ez egy nagyon 
kemény sportág, de bárki számára 

ajánlom, hiszen nagyon szép, nőies 
alakot kölcsönöz a lányoknak.” – 
mondja Simon Orsolya.
Ugyan még csak néhány hónapja 
látogathatják az RG szerelme-
sei az edzéseket, ott jártunkkor 
kiderült, hogy a legkisebbek is 
nagyon élvezik a foglalkozá-
sokat, és már egy komolyabb 
koreográfiát is elsajátítottak.
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 Kromah változatlanul ponterősen játszik

A női rögbiválogatott akár az olimpiára is kijuthat

Sportműsor
Amikor egy héten két 
fontos mérkőzést is csütör-
tökön rendeznek, a sport-
újságíró, mint Odüsszeusz 
a szirének ellen, legszíve-
sebben megkötözné magát, 
nehogy véletlenül is leírja 
bármelyik tudósításban 
a „csütörtököt mondott” 
kifejezést. Nem biztos, hogy 
sikerülni fog. De ha már el-
követjük, reméljük, az ellen-
felekre vonatkoztathatjuk, 
nem pedig kedvenc fehér-
vári csapatainkra. A Volán 
hokisai a Villachot fogad-
ják, az Alba kosarasai pedig 
Szombathelyen vizitálnak 
a hét negyedik napján. De 
legalább a Fehérvár TV 
adása kapcsán nem fenye-
get a fenti veszély, ugyanis 
mindkét meccs másik nap 
kerül adásba: a jégkorong 
pénteken, a kosár szom-
baton. Szintén szombaton 
láthatják az Alba Liga idei 
utolsó közvetítését is. 

SoMoS zoLtán

Szoros vereség után sima győzelem

A Kecskeméttől kikapott, a Nyíregy-

házát legyőzte a TLI-Alba Fehérvár. 

Székely Norbert vezetőedző a győztes 

meccs után sem volt maradéktalanul 

elégedett, mert csak egy negyedben 

szolgálta ki közönségét a csapat.

Úgy tűnik, még nem elég erős 
ahhoz az Alba, hogy rangadón, 
idegenben nyerjen nála előrébb 
tartó riválissal szemben. Ahogy 
Pakson, úgy Kecskeméten is 
megszorongatta a házigazdát, 
sőt, a hírös városban még veze-
tett is az utolsó negyedben. Pe-
dig borzalmasan kezdett, tizenöt 
ponttal is elengedte ellenfelét, 
de látszott, hogy tud küzdeni, 
akár gyengébb támadójátékkal 
együtt is esélyt teremteni ma-
gának. A légiósok és honosított 
kosarasok sorát felvonultató 
ellenfél azonban kihasználta 
a végjáték fehérvári hibáit. A 
83-77-es vereség megfelelt a 

kaiSer taMáS

Az Eb-n át az olimpiára

Féltávnál jól állnak a Fehérvár 
Rugby Club csapatai a bajnok-
ságban. Az FRC valamennyi 
együttese vagy vezeti a tabellát, 
vagy dobogón áll. Székesfehér-
váron mindig kiemelt figyelem 
övezi a lányok szereplését, 
hiszen a csapat jelenleg is cím-
védőként, veretlenül áll az első 
helyen, illetve több FRC-játékos 
is szerepel a Gyolcsos Ferenc 
vezette női válogatottban. 
Ennek a válogatottnak pedig, 
ha nem is reális, de matematikai 
esélye van arra, hogy ott legyen 
a 2016-os riói olimpián: „Ez 
így van, nyáron sikerült parádés 
teljesítménnyel és egyedülálló 
gólkülönbséggel (164-17) visz-
szajutnunk az Európa-bajnokság 
A csoportjába. Így jövőre már ott 
játszhatunk, és egy jó szerepléssel 
léphetnénk egyet előre, az olimpia 
irányába. – magyarázza Gyol-
csos Ferenc szövetségi kapitány, 

az FRC vezetőedzője. – A jövő 
júniusi Eb-n az első négy hely va-
lamelyikén kell végeznünk ahhoz, 
hogy továbbjussunk a következő 
körbe. Ott, ha lehet, még nehezebb 
dolgunk lesz, mert oda az összes 
kontinensről érkeznek csapatok, 
szám szerint tizenkettő, és csak a 
legjobb jut ki egyenes ágon Rióba. 
De 2016-ban rendeznek még 
egy vigaszági pótselejtezőt. Igaz, 

innen sem lesz könnyű kvalifikál-
nia magát senkinek, mert tizenkét 
csapatból csak egy juthat ki az öt-
karikás játékokra. Mi egyelőre csak 
a jövő évi Eb-re koncentrálunk. 
Szerencsés helyzetben vagyunk, 
mert a válogatott zöme fehérvá-
ri, szám szerint hat lány készül 
hétről hétre a Köfém-pályán. Az 
összeszokottságon tehát nem múlik 
majd semmi!”
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papírformának, de ettől még 
továbbra is nagyon hiányzik az 
első igazi bravúr a szezonban. A 
védekezést összerántotta Székely 
Norbert, viszont támadásban sok 
az eladott labda és kevés az ön-
bizalom. A szezonban elszenve-

dett ötödik vereség után muszáj 
volt nyerni vasárnap a Nyíregy-
háza ellen, hogy a tabella első 
felében maradjon, és a jövő évi 
kupadöntőhöz szükséges helyen 
fordulhasson félévkor az Alba. 
(Az első hét helyezett szerepel-

het a tervek szerint Budapesten 
rendezendő nyolcas döntőben, 
plusz a Szolnok.)
A hazai meccs aztán jól sikerült, 
legalábbis az eredmény alap-
ján. 81-67-re nyert az Alba a 
nyírségiek ellen, de senki nem 
csodálkozott azon, hogy a 
meccs utáni sajtótájékoztatón 
Székely Norbert elégedetlenebb 
volt, mint a két előző, vesztes 
találkozót követően. A második 
negyedben parádésan védekező 
és támadó csapata ugyanis a 
mérkőzés egyéb részeiben sem 
játékban, sem mentálisan nem 
volt formában. „Elhitték a fiúk, 
hogy vége a meccsnek, amikor 
nagyon vezettünk. Ezt nem 
tehetjük meg a közönséggel, nem 
állhatunk le, nem veszíthetjük 
el a lepattanócsatát” – dohogott 
Székely. Az biztos, hogy csütör-
tökön, a Falco otthonában több 
kell az év utolsó, és ahogy Juhos 
Levente fogalmazott, a szezon 
egyik legfontosabb meccsén. 
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Az ügyvezető szerint még nem hihetik el, hogy megvan a bajnoki cím

Az európai porond a cél

A 2014-es a csalódás és az öröm 

éve. A furcsa ellentmondást az előző 

bajnoki szezon vége és az új eleje 

magyarázza: a Vidi előbb lemaradt a 

dobogóról, majd szárnyalni kezdett. 

Balogh Attila ügyvezetővel erről és a 

klub jövőképéről is beszélgettünk.

„A tavasz mindenkinek csaló-
dás volt, aztán a szezon végén 
két fontos változtatás történt. 
Az egyik Joan Carillo, a másik 
Burcsa Győző kinevezése. Mi 
ezt, a két vezető egyéniségre építő 
modellt kezdtük alkalmazni a 
futballvilágban ismert többféle 
felállás közül. Az volt az elkép-
zelés, hogy a klubigazgató olyan 
személy legyen, aki hosszabb 
távon, perspektívákban képes 
gondolkozni” – mondta Balogh 
Attila a döntő változásokról, 
melyek ezúttal nem a pályán 
történtek.
A koncepciót mennyire igazolják 
vissza az eredmények?
Mindig van hova fejlődni. Erre 
a szezonra dobogós helyezést 
tűztünk ki célul, ami európai 
kupaszereplést jelent. Az őszi 
eredmények ismeretében az 
aranyérem is hihetőnek tűnik, 
de még nem hisszük el, dol-
gozunk tovább. Sok jó csapat 
jön még fel a nyakunkra, nem 
dőlhetünk hátra.
Klubvezetőként hogy látja, meny-
nyi esély van itthon üzleti alapon 
működtetni egy klubot úgy, hogy 
bevétele is legyen?
Nem vagyunk könnyű hely-
zetben. Játékost jó pénzért 
eladni innen szinte lehetetlen, 
erre nem alapozhat egy klub. 
Ugyanakkor épp ezért fontos, 
hogy jól szerepeljünk. Mert 
amint kilépünk az európai 
porondra, előtérbe kerülünk. 
Ez segítheti, hogy egy külföldi 
csapat felfigyeljen valamelyik 
játékosunkra, ami komoly bevé-
teli forrást jelenthet.
És a többi, a globális futballpia-
con pénzt termelő ágazat?
Valami elindult Székesfehérvá-
ron, ebben a marketing munka 
és a PR-tevékenység is benne 

Szerintem blődség!

Nem akármilyen év volt ez! Akadt 
program bőven a sportimádóknak, 
ráadásul 2014 nem is sima „mezei” 
esztendő volt, hiszen az idén foci 
világbajnokság is kényeztetett min-
ket, ehhez a csemegéhez pedig csak 
négyévente juthatunk hozzá. Szép 
sikerek, remek eredmények, nagy 
csalódások, öröm- és bánatkönnyek 
egyaránt jutottak nekünk. No meg 
blődségek, azokból sem volt hiány!
Engem például a hideg kiráz attól, 
hogy a fél kontinens egyszerre 
rendez majd labdarúgó Európa-
bajnokságot. Maradi vagyok – én 
azon nőttem fel, hogy egy ilyen 
volumenű torna egy, maximum két 
országban zajlik, ahol felpezsdül az 
élet, különböző nációjú szurkolók 
találkoznak, vándorolnak csapatuk 
után. Tudom, gazdaságilag az új 
rendszer nem terhel meg, nem sodor 
csőd szélére egy vagy két országot, 
ráadásul így mi is rendezhetünk 
meccseket. De akkor is...
Nem díjazom azt az idei agy-
szüleményt sem, mely szerint a 
2022-es foci vb-t télen rendeznék 
meg, mivel a tornának otthont adó 
Katar nyáron élhetetlennek bizo-
nyul a tomboló hőség miatt. Foci vb 
télen? Akkor inkább ne rendezzen 
Katar…
Maradok a focinál. Vénaszken-
ner. Értem, kell a beléptetés, meg 
adminisztráció, meg nyomon 
követhetőség. De vénaszkenner? 
Akkor kössük össze egy kardiológiai 
kivizsgálással, így együtt legalább 
lenne értelme!
A végére hagytam a legújabb 
kedvencemet, a férfi szinkron-
úszást. És ezt ráadásul komolyan is 
gondolják! Szép, kecses férfiemberek 
egyszerre pörögnek-forognak a 
kristálytiszta vizű medencében, 
kiemelik a...
Na hagyjuk már!

néMeth zoLtán
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van. Fontos küldetésünk a fiata-
lok megszólítása: óvodákba, 
iskolákba járunk, a gyerekekkel 
szeretnénk megszerettetni a 
Videotont, kicsábítani őket a 
stadionba, felnőtt korukra vér-
beli Vidi-szurkolókat nevelni 
belőlük. A jegybevételek nem 
elegendőek arra, hogy abból 
egy magyar klub megéljen, 
de valahol el kellett kezdeni. 
Remélem, az új stadion is segít-
séget nyújt majd ebben.
Hosszabb távon milyen fejlődési 
pályát „rajzoltak meg” a klub és a 
csapat számára?
Mi a Videotont stabilan, évről 
évre európai kupaszereplős 
helyre várjuk. Ennek megfe-
lelően elindult egy építkezés 
mind a klub szerkezetét, mind 
a csapatot tekintve. Reméljük, 
hogy töretlen és sikeres lesz, 
és akkor három-négy év alatt 
komolyabb szintre is eljuthat a 
csapat. A Videotonnak magyar 
viszonylatban stabil, masszív 
a költségvetése – de átlépve az 

országhatárt, látjuk, ez mennyi-
re relatív. Akár már egy osztrák 
élcsapathoz viszonyítva. A 
futballban a pénz és az eredmé-
nyesség szoros összefüggésben 
áll, márpedig a mi költségve-
tésünk nyugat-európai szinten 
nem versenyképes.
Pedig itthon mindenki irigyli a 
Vidit. Lesz esélye elérni a nyugat-
európai szintet?
Nem tudom, az ehhez szüksé-
ges ugrást a magyar gazdasági 
háttérrel, piacmérettel meg 
lehet-e tenni. Nyilván egy-egy 
kiugró eredmény lehetséges, 
de ahhoz, hogy stabilan, nem 
véletlenszerűen Európaliga-
csoportkör szereplői legyünk, 
jóval nagyobb összeggel kellene 
gazdálkodnunk. Ez rövid távon 
nem reális. Előbb a szakmai 
munkát kell belerakni, el kell 
jutni arra a szintre, hogy esetleg 
több pénzt értelmesen el tud-
junk költeni. Egy-egy európai 
topjátékos kiugró bérét megfi-
zetni nekünk értelmetlen.
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A hétvégén mindenki keményen küzdött – volt, aki szó szerint

A legjobb hat közé a dánokon és a 
norvégokon keresztül vezet az út

Czipó Vivien napi több órát edz, 
hogy elérje céljait

kaiSer taMáS

kaiSer taMáS kaiSer taMáS

Két győzelem – új kapussal

Féltávnál az Eb Sikeres éven túl a dartsosok

Két mérkőzést játszott a Volán 

szombaton és vasárnap. Mindkét mér-

kőzését győzelemmel abszolválta, így 

– bár a kezdés nem volt zökkenőmen-

tes – jól mutatkozott be a fehérváriak 

új kapusa, Engstrand.

A héten új hálóőrt igazolt a 
Fehérvár AV 19: a svéd Christian 
Engstrand megérkezett, játék-
engedélye szintén, Rob Pallin 
pedig nem habozott azonnal 
kapuba állítani a Volán legújabb 
igazolását. Igaz, az új kapus a 
Bolzano ellen az első harmadban 
hét lövésből két gólt kapott, de 
szinte a repülőről leszállva nem 
lehetett tőle elvárni, hogy azonnal 
bomba formában lépjen jégre. 
Még szerencse, hogy Bartalis ott 
volt, a magyar válogatott csatár 
még az első húsz percben kétszer 
is egyenlített. Az olasz címvédő 
pedig ezúttal is vesztesen utazha-
tott haza, fehérvári részről betalált 

Már a középdöntő első körén 
is túl van a Mayer Szabinát 
és Kiss Évát is soraiban tudó 
magyar női kézilabda válogatott 
az Európa-bajnokságon, és két 
meccsel a zárás előtt elődöntőt 
érő helyen áll. Igaz, a neheze 
csak most jön: Mayerék hétfőn 

Igazán sikeres esztendőn van 
túl a székesfehérvári Sport 
Darts Club. A Ziegenhám Me-
dárd vezette egyesület többek 
között Czipó Vivien révén az 
ifjúsági Európa-bajnoksá-
gon két érmet szerzett, egyet 
párosban, egyet egyéniben. Lesz 
ifi Eb jövőre is, de ennél talán 
sokkal fontosabb, hogy 2016-
ban Magyarországon rendezik a 
világ egyik legerősebb után-
pótlás versenyét. A másfél év 
múlva esedékes kontinenstorna 
szervezőbizottságának elnöke 
pedig Ziegenhám Medárd lesz. 
„Nagyon örülünk, hogy a nyári, 
ausztriai Eb-n sikerült teljesít-
ményünkkel meggyőznünk a nem-
zetközi szövetség vezetőit, hogy 
mi rendezzük 2016-ban ezt a 
rangos eseményt. – mondja az ifi 
lányok szövetségi kapitánya. – 
Nagyon jó utánpótlás versenyző-
ink vannak, övék a jövő! Közéjük 
tartozik a még mindig csak 14 

este a dánokkal játszanak, míg 
szerdán az Eb egyik legnagyobb 
favoritja, Norvégia lesz a mieink 
ellenfele. A két északi rivális 
ellen mindenképpen pontot 
vagy pontokat kell szerezni, ha a 
csapat el akarja érni célját, vagyis 
a legjobb hat közé kerülést.
A fehérvári játékosokra eddig 
nem igazán lehet panasz, hiszen 
Kiss Éva – bár az első, oroszok 
elleni mérkőzésen még nem 
volt kezdő – jó teljesítményével 
bevédte magát a kapuba. Az 
FKC hálóőre a lengyelek és az 
oroszok ellen negyvenöt, míg a 
sorsdöntőnek is számító presz-
tízsmeccsen, Románia ellen már 
hatvan percet töltött a pályán, 
klasszis produkciót nyújtva. Ma-
yer Szabinát csak támadásban, és 
rendre – a rövid csere miatt – a 
második félidőben „használja” 
Német András. Szabinának a 
lengyel meccs volt a csúcs, akkor 
hatszor volt eredményes, de a 
románok 20-19-es legyőzése 
alkalmával is betalált egyszer.
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éves Czipó Vivien, aki a korosz-
tálya mellett a felnőttek között is 
rendre helytáll, és nagy neveket is 
elcsíp. Biztos vagyok benne, hogy 
néhány éven belül a legjobbak 
közt lesz felnőtt szinten is.” A 
legnagyobbaktól pedig lehet és 
kell is tanulni. December 18-án 
kezdődik a PDC, vagyis a pro-
fik világbajnoksága. Ziegenhám 
Medárd elmondása szerint ide 
a legnehezebb bekerülni, de sok 
munkával ez sem lehetetlen.
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még Sarauer és Banham is, míg a 
vendégektől már csak Rodney volt 
eredményes, így 4-3-mal kezdte a 
hétvégét a Volán.
Ezután elvileg Ljubljanában, a 
Winter Classicon kellett volna 

folytatnia, de az időjárás közbe-
szólt. Már szombaton este sejteni 
lehetett, hogy beviszik a mérkő-
zést a Tivoliba, vasárnap délelőtt 
pedig meghozták a döntést: a 
meleg miatt folyamatosan olvadó 

jégen nem lehet EBEL-derbit 
rendezni. Maradt tehát a Hala 
Tivoli, de ez nem zavarta meg 
Tokajiékat. Igaz, a legelején 
az Olimpija szerzett vezetést, 
emberelőnyből talált be Sotlar, 
de még a harmadban jött Boivin 
és Kovács, így előnnyel mehettek 
pihenni a Fehérvári Ördögök. A 
második játékrészben Sikorcin és 
LoVecchio is feliratkozott a gól-
szerzők közé, így a záró harmad-
ban Ropret csak szépíteni tudott. 
A Volán 4-2-re nyert, a hétvégi 
két győzelmével ráadásul a csapat 
a hatodikról a negyedik pozíció-
ba tornázta magát fel az EBEL 
tabelláján. És már 27 körön is túl 
vagyunk! A bajnokságot a Salz-
burg vezeti 40 ponttal, a második 
és harmadik helyen az egyaránt 
34 pontos Linz és Bécs tanyáznak, 
őket követi 33 egységgel a Fehér-
vár. Előzni pedig lehet, akár már 
a hétvégén: előbb jön pénteken a 
Villach, majd vasárnap következ-
het a znojmoi kiruccanás.
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ADVENTI SZÍNPAD

ADVENTI SZÍNPAD

ADVENTI SZÍNPAD

ADVENTI SZÍNPAD

ADVENTI SZÍNPAD

ADVENTI SZÍNPAD

PÜSPÖKSÉG ADVENTI UDVARA

ADVENTI SZÍNPAD

2014. december 15. (hétfő)

2014. december 16. (kedd)

2014. december 17. (szerda)

2014. december 18. (csütörtök)

2014. december 19. (péntek)

2014. december 20. (szombat)

2014. december 20. (szombat)

2014. december 21.(vasárnap)  

10.00 óra „HÓPIHE” –Tolnai utcai Óvoda 3. sz. csoportja

10.20 óra „ADVENTI HANGULATBAN” - Gyöngyvirág 
Óvoda Panda maci és Süni csoportja

10.30 óra „SZÉP NAPUNK TÁMADT” - Árpád Úti 
Óvoda Vízivárosi Tagóvodája Süni csoportja

10.45 óra „TÉLI ÖRÖMÖK” 
Árpád Úti Óvoda Mókus csoportja

12.00 óra „KARÁCSONYI MŰSOR” 
Felsővárosi Általános Iskola 4. a. osztálya

10.00 óra „A JÓSÁGOS TÜNDÉR MEG A 12 HÓNAP”  
Felsővárosi Óvoda Maci csoportja

10.30 óra „KARÁCSONYI MESE” 
Napsugár Óvoda 3. sz. nagycsoportja

10.45 óra „KARÁCSONY VÁRÁS” 
Napsugár Óvoda 5. sz. nagycsoportja

11.00 óra „DECEMBER, DECEMBER, A VILÁG 
CSILINGEL” – Tolnai Utcai Óvoda sziget 
Utcai Tagóvodája 4. csoportja

11.30 óra „KARÁCSONYI MŰSOR” 
Székesfehérvári Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola 2. a. osztálya

11.50 óra „KARÁCSONYKOR A RÉNSZARVASOKKAL” 
Vízivárosi Általános Iskola 4. osztálya

10.30 óra „A FENYŐFA ÉS A HÓEMBER KARÁCSONYA” 
Szárazréti Óvoda Kutya csoportja

11.30 óra „KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ” 
Arany János Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola és EGYMI

12.00 óra „KARÁCSONYVÁRÁS” – Székesfehérvári 
II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 2. évfolyama

13.00 óra „LEGYEN ÜNNEP” 
Gorsium Művészeti Szakközépiskola és 
Szakiskola 10. a. és 13. a osztálya

10.00 óra „TÉLAPÓ LEVELEI” - Székesfehérvári Táncsics 
Mihály Általános Iskola 2. a. osztálya

10.30 óra „KARÁCSONYI SÜTEMÉNY”- Rákóczi Utcai 
Óvoda Mancz János Tagóvodája Maci csoportja

11.00 óra „JÉZUS SZÜLETÉSE A SZÍVEKBEN” 
Talentum Református Általános Iskola 
3. 5. és 6. osztályos tanulói

13.00 óra „LEGYEN ÜNNEP AZ ÉGBEN ÉS ÜNNEP A 
FÖLDÖN” – Kodolányi János Középiskola 
és Kollégium tanulói

10.00 óra „A KIS JÉZUS MEGSZÜLETETT” - Felsővárosi 
Óvoda Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvodája Maci 
és Nyuszi csoportja

10.15 óra Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola 
„KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS” - 2. a. osztály 
„PÁSZTORJÁTÉK” - 2. b. osztály 
„KARÁCSONYI DALLAMOK FURULYÁN” 
2. c. osztály 
„MENJÜNK MI IS BETLEHEMBE” - 3. c. osztály 
„ADVENTI ÉNEK” - Kiskórus 
„FELSŐVÁROSI BÖLCSŐCSKE” - Népdalkör

11.30 óra „MEZŐFÖLDI BETLEHEMES” - Szent Imre 
Általános Iskola és Óvoda Liliom csoportja

15.30 óra MUSICOLORE ÉNEKEGYÜTTES műsora

17.30 óra Fehérvári Versünnep díjazottjainak 
és a Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola 
növendékeinek karácsony műsora

10.30 óra „ELFELEDETT MÉZESCSÓK” 
Kovácsovics Fruzsina műsora

16.00 óra FENYŐMANÓK - zenés mesejáték, 
közreműködik a Zombori akusztik

17.00 óra KARÁCSONYI DALOK Zsigmond Lala 
előadásában

17.30 óra ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS 
Köszöntő: dr. Cser- Palkovics András 
Székesfehérvár polgármestere 
Adventi gondolatok: Spányi Antal 
megyés püspök

18.00 óra DOBRÁDY ÁKOS műsora

18.00 óra BLAHALOUSIANA koncert

19.30 óra SZABÓ LESLIE koncert

18.00 óra J.A.M. koncert

19.00 óra KJF JAZZ koncert

20.00 óra ODETT koncert

16.00 óra IV. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS 
A Szent Erzsébet Római Katolikus 
Általános Iskola tanulóinak adventi műsora

14.30 - 
17.00 óra

HASZNOS HOLMIK IV. 
a Terembura Kulturális Egyesülettel

17.00 óra JANCSI ÉS JULICSKA 
a Figurina Bábszínház előadásában

19.00 óra SZENTEGYHÁZI GYERMEKFILHARMÓNIA 
adventi hangversenye

18.00 óra HERMANN LÁSZLÓ KAMARAZENEKAR 
adventi hangversenye

15.00 - 
19.00 óra

VÍZIVÁROSI ADVENT a Vízivárosi Általános 
Iskola melletti téren és az iskola aulájában

17.00 óra „BETLEHEMBE HÍV A CSILLAG” 
Csitáry Emil Művészeti Műhely Alapfokú 
Művészeti Iskola műsora

17.00 óra VÖRÖS JANKA DUÓ koncert

18.30 óra KJF JAZZ koncert

14.30 - 
16.30 óra

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS a Fehérvári 
Kézművesek Egyesületének tagjaival és 
ADVENTI MESEKUCKÓ

15.30 óra ADVENTI KONCERTEK A VÁROSI 
KÉPTÁRBAN: Kónya István lantművész

ZICHY SZÍNPAD

ZICHY SZÍNPAD

PROHÁSZKA TEMPLOM

SZEMINÁRIUMI TEMPLOM

VÍZIVÁROS

A VÁROSHÁZA DÍSZTERME

ZICHY SZÍNPAD

HIEMER-HÁZ (Jókai utca 3.)

HIEMER-HÁZ  (Jókai utca 3.)

VÁROSI KÉPTÁR-DEÁK GYŰJTEMÉNY

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják. 
Információ: www.szekesfehervar.hu

Fehérvári Advent 2014


