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30.000 Ft feletti  javítás esetén
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LEHETŐSÉG!

Rendkívüli intézkedésekről döntöttek
Látrányi Viktória

A háborús infláció, az energia- és nyersanyag-
válság, az energia és a szolgáltatások drasztikus 
drágulása miatt fontos intézkedéseket kellett 
hoznia az önkormányzatnak pénteki rendkívüli 
közgyűlésén, melyek érintik az intézményi ét-
keztetést, az építményadót és a közlekedést is.

Rendkívüli ülést tartott a múlt héten 
Székesfehérvár képviselő-testülete. A 
közgyűlés elején választották meg a 
Humán Közszolgálati Szakbizottság új 
tagját, Szalai Sándort, aki esküt is tett 
a közgyűlés előtt.
Cser-Palkovics András polgármester 
a legfontosabb napirendi pont előtt 
kiemelte: az energiaválságban minden 
lehetséges eszközzel biztosítani kell az 
önkormányzat, illetve az intézmények 
és a közszolgáltatások fennmaradását. 
Ezt a nehéz helyzetben is garantálnia 
kell a városnak, amihez meg kell 
növelni a bevételeket, és csökkenteni 
kell a kiadásokat. Emelni kell például a 
vállalkozásokat terhelő építményadót, a 
közétkeztetés és a közterület-használat 
díját, csökkenteni a csúcsidőn kívüli, 
kihasználatlan autóbuszjáratok számát.
„A magánszemélyeknek továbbra sem kell 
helyi adót fizetniük, a vállalkozásoktól 
azonban többlet-teherviselést kérünk. 
Tudjuk, hogy nem ez nem a legjobb pillanat 

A népszámlálás utolsó napjai

rába Henrietta

Az elsősorban szenvedélybetegekkel, 
gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal 
foglalkozó alapítvány most már két helyen 
fogadja a segítséget kérőket.

A Budai út 27. szám alatt várják 
azokat, akiknek segítségre van 
szükségük. A Wichern Alapítvány 
már kinőtte a Sziget utcai helyi-
ségét, ezért és a szolgáltatások 
bővítése miatt volt szüksége a 
szenvedélybetegekkel, ifjúságvéde-
lemmel foglalkozó szervezetnek, 

Az adatszolgáltatás törvényi kötelezett-
ség. Ha még nem tettük meg, itt az utolsó 
lehetőség!

Székesfehérváron is november 
huszonnyolcadikáig tart a nép-
számlálás pótösszeírása a Polgár-
mesteri Hivatal munkatársainak 
koordinálásával. Aki eddig sem 
az online felületen, sem pedig 
számlálóbiztos közreműködésével 
nem vett részt a népszámlálás-
ban, ebben az időszakban még 
bepótolhatja mulasztását. Fontos, 
hogy a népszámlálásban való 
részvétel törvényi kötelezettség, 
és a kérdőív kitöltésére novem-
ber huszonnyolcadika után már 
nincs lehetőség! Így a Polgármes-

A VÁLASZ is egyetértÚj irodát nyitott a 
Wichern Alapítvány koVács sziLVia

Juhász László, a VÁLASZ önkormányzati 
képviselője sajtótájékoztatón beszélt a múlt 
pénteki rendkívüli közgyűlésen meghozott 
döntésekről.

A legutóbbi rendkívüli közgyűlé-
sen fontos intézkedésekről döntött 
a képviselő testület. Azokat az in-
tézményrendszer és a közszolgál-
tatások fenntartásáért hozták meg 
a képviselő-testület tagjai, hiszen 
a válság miatt nehéz helyzetben 
van az önkormányzat, a lakosság 
és a vállalkozások egyaránt. Több 

ehhez, de meg kellett tennünk. Viszont 
készek vagyunk tárgyalni a jövőben a gaz-
daság szereplőivel az adómértékről, amikor 
pontosan látjuk, hogy a 2023-as energia-
árak hogyan alakulnak. Bízom benne, hogy 
a helyzet kedvező irányba mozdul el!” – 
hangsúlyozta Cser-Palkovics András.
Márton Roland, a fehérvári ellenzéki 
összefogás frakcióvezetője kiemelte: 
a végrehajtásra vonatkozó javaslat 
számos olyan elemet tartalmaz, amit a 
határozati javaslatok között támogatni 
fognak, hiszen indokoltak, észszerűek, 
szükséges intézkedések, ugyanakkor 
a vállalkozásokat érintő adóemelés-
sel nem értenek egyet. Úgy vélte, a 
tartalékokon túl van még bőven olyan 
tétel, amin lehetne spórolni, ezért az 
ellenzék nem támogatta az építmény-
adó emelésére vonatkozó javaslatot: 
„Az önkormányzathoz hasonlóan a székes-
fehérvári háztartások és a vállalkozások is 
ugyanilyen problémákkal szembesülnek. 
A vállalkozások kétségbeesetten keresik 
a forrást a munkabérek emelésére. A 
munkavállalóink nem a KSH által jelzett 
húsz, hanem ötven-hatvan százalékos 
inflációval találkoznak a boltokban. Muszáj 
a reálbércsökkenés megakadályozásához 
nominálisan emelni a béreket!” – érvelt 
Márton Roland.
A közgyűlés csökkentette a csúcsidőn 
kívüli, kevésbé kihasznált buszjáratok 

számát. A menetrendi változások 2023. 
január kilencedikétől lépnek életbe. A 
döntés nem érinti az iskolai, valamint 
a munkanapok csúcsidőszakának 
járatait. A rendkívül kedvezményes, 
kétszáznyolcvan forintos havi diák-
bérletek ára online vásárlás esetén nem 
változik 2023-ban sem, és a hagyomá-
nyos, papíralapú diákbérlet is mind-
össze háromszáznegyven forint lesz.
A további döntések között a 
közterület-használati díjakat tíz 
százalékkal emelte az önkormány-
zat. A Kossuth Zsuzsanna Szociális 
Intézmény magasabb jövedelmű 
ellátottai számára ellátási díjat 
emelt a város, az alacsonyabb jöve-
delműek számára pedig továbbra is 
fenntartják a mostani díjakat. Az 
intézmény működési költségeit ed-
dig több mint nyolcvan százalékban 
az önkormányzat állta. Vagyis az 
ellátási díjak a költségek kevesebb, 
mint ötödét fedezték, mivel a díja-
kon 2013 óta nem emelt a város.
A Frim Jakab Szakosított Otthon és 
a Kríziskezelő Központ térítési díjain 
jövőre sem emel az önkormányzat, és 
Fehérváron továbbra sem vezetnek be 
bölcsődei gondozási díjat.
A bölcsődei, óvodai és iskolai étkezési 
térítési díjak érdemben több mint egy 
évtizede nem emelkedtek: „A szolgál-

tatás stabil biztosítása érdekében azonban 
muszáj legalább az infláció mértékével 
arányosan növelni az étkeztetés díjait” – 
hangsúlyozta Cser-Palkovics András, 
aki korábban arról is tájékoztatást 
adott, hogy több konyha jelezte: ha 
valamelyest nem tudja növelni a bevé-
teleit, el kell álljon a szerződéstől.
Molnár Tamás a Fidesz-frakció nevében 
intézett kérdést a polgármesterhez az 
öt fehérvári posta átmeneti bezárásával 
kapcsolatban. Cser-Palkovics András 
elmondta, hogy várhatóan január 
elejétől lesz lehetőség megállapodni 
a Magyar Postával. Az egyeztetések 
elkezdődtek, jelenleg a pénzügyi és jogi 
feltételeken dolgoznak.
Hét intézménynél elindul a napele-
mes rendszer tervezése. Erről is szó 
volt a rendkívüli ülésen. Ide tartozik 
a Vörösmarty Mihály Könyvtár, a 
Százszorszép Bölcsőde, a Napsugár, 
valamint az Árpád Úti Óvoda, a Kos-
suth Zsuzsanna Szociális Intézmény, 
az Öreghegyi Közösségi Ház és a 
Kríziskezelő Központ.
Arról is szó esett, hogy nagy az érdek-
lődés az ingyenes lakossági LED- 
csereprogram iránt, ami nemrég 
indult. A Székesfehérváron élők 
december harmincegyedikéig online 
regisztrálhatnak az energiapazarló 
izzók ingyenes cseréjére.

teri Hivatal munkatársai kérik a 
lakosságot, hogy mindenki éljen a 
pótösszeírás lehetőségével.
A népszámlálás eszmei időpontja 
2022. október 1-je 0 óra, azaz az 
ekkor fennálló állapotot alapul 
véve kell a kérdőív kérdéseit 
megválaszolni. 
A pótösszeírás Székesfehérváron a 
Hiemer-házban történik, a bejárat 
a Gesztenyés udvaron keresztül 
érhető el. Hétfőn, kedden, csütör-
tökön és szombaton 8 és 16 óra 
között, szerdán és vasárnap 8 és 
18 óra között lehet menni. További 
információ a pótösszeírásról és a 
kérdőívről a Központi Statisztikai 
Hivatal (KSH) honlapján, a nep-
szamlalas2022.hu oldalon található.

díjemeléssel kapcsolatos döntés is 
született, de a VÁLASZ egyértel-
műen támogatta a javaslatokat.
„Olyan döntéseket kellett hoznia a 
városnak, amelyek a nehéz helyze-
tet kezelik. Az energiaválság súlyos 
terheket ró minden szereplőre, és 
az önkormányzatnak azt az arányt 
kell megtalálnia, ami még nem fáj a 
város polgárainak, hiszen valahol 
mindegyik döntésünk érinti őket. Ami 
nagyon fontos üzenet, hogy a lakosság 
számára semmilyen új adóterhet nem 
vezetünk be” – mondta el lapunk-
nak Juhász László, a VÁLASZ 
önkormányzati képviselője.

hogy új irodát nyisson.
„Fiatal felnőtteknek és felnőtteknek, 
kórházban lévőknek és onnan kikerü-
lőknek végzünk utógondozást. Megke-
reshetnek bennünket hozzátartozók, 
családtagok, akár gyermekek is. Van 
egy új programunk, az Apa, anya, pia 
című program, ami kifejezetten olyan 
gyermekeknek és fiatal felnőtteknek 
szól, akik érintettek ebben a témakör-
ben” – mondta el Fodor Mónika, a 
Wichern Alapítvány igazgatója.
Az igazgató hozzátette, hogy új 
szolgáltatásként a bántalmazott 
nőknek nyújtanak segítséget. Az 
új iroda az alapító Evangelisches 
Johannesstift Berlin támogatásá-
val, ezen belül részben a néhai, 
Schwäbisch Gmünd-i Isolde Ebert 
adományának köszönhetően 
jöhetett létre.
„Mesébe illő történetnek mondhatjuk. 
Egyszer egy nagy összegű támogatást 
kaptunk, hogy fektessük be az ifjúság-
védelembe, és esetleg Magyarországon. 
Az adományozó egy hölgy volt, aki 
gyermekorvos és Schwäbisch Gmünd-i 
lakos volt. Ez a hölgy többször volt 
Székesfehérváron, mint a városi kül-
döttség tagja. Hagyatékát az unokahúga 
kezelte, és tőle kaptuk a felhatalmazást, 
hogy az adomány egy részét Székesfe-
hérváron használjuk fel a gyermek- és 
ifjúságvédelem javára” – emelte ki 
Andreas Lorch, a Wichern Alapít-
vány kuratóriumi elnöke.
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Adventi forgatag a belvárosban

Fontos, hogy az ünnep ne vesszen el!

noVák rita

Hétvégén kezdődik advent időszaka. Székes-
fehérváron szerényebb körülmények között, 
mint korábban, de a megszokott színvonalon 
tartják meg az ünnepet. Színpadi programok 
a Városház téren vasárnaponként várják az 
érdeklődőket. Szombaton pedig megnyílik a 
Püspöki Palota udvara.

A Püspökségen szombaton délelőtt 
tízkor nyílik az Adventi udvar. Az első 
gyertyagyújtásra délután fél ötre vár-
ják az érdeklődőket, akkor a családok 
ünnepi gyertyáit is megáldja a megyés 
püspök. Spányi Antal azt tanácsolja a 
székesfehérváriaknak, hogy ne csak 
a külsőségekben mutatkozzon meg a 
csillogás: az elcsendesedés által a lel-
ket is érdemes díszbe öltöztetni! Mint 
mondta, az advent mélyebb üzenetét 
csöndben, befelé fordulva, a lényegre 
figyelve, a szeretetet gyakorolva tud-
juk igazán megélni. 
A Városház téren már áll a karácsony-
fa, és egyre több ünnepi világítás és 
dísz is a helyére kerül. Szerényebb 
körülmények között, mint a korábbi 
években, de a megszokott színvona-
lon várják a városlakókat a főtérre. 
A betlehem a színpad mellé kerül és 
a fenyőfa körül idén is robog majd a 
kicsik kedvence, a gőzös. 
Cser-Palkovics András polgármester 
szerint az idei karácsonyi vásárnak és 
az adventi programoknak ebben a ne-
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Ünnepi adománygyűjtés
koVács sziLVia

Számos szervezet összefogásával nagyszabású 
karácsonyi adománygyűjtési akció indult.

Székesfehérvár önkormányzata a váro-
si szociális szervezetekkel összefogva 
karácsonyváró adománygyűjtő akciót 
hirdetett azzal a céllal, hogy szebbé 
tegyék a rászoruló családok ünnepét. 
„Most hét szervezet indította a városi 
adománygyűjtő akciót az Alba Bástya koor-
dinálásában. Van közöttük önkormányzati 
intézmény, egyházi karitatív szervezet és 
civil egyesületi alapítvány is. Összesen 
mintegy ezerkétszáz családdal vannak 
kapcsolatban ezek a szervezetek, így a 
felajánlások tényleg oda fognak érkezni, 
ahová azokat a felajánló szánja” – mondta 
el lapunknak Cser-Palkovics András 
polgármester.
Az adományokat az Irányi Dániel 
utca 4. szám alatt található gyűjtő-
ponton csomagokba rendezik, és 
eljuttatják azokhoz a civilszerveze-
tekhez, amelyekkel együttműködve 
szervezték az akciót.
„Édességeket, tartós élelmiszert, zöldségeket 
és gyümölcsöket várunk elsősorban. Ruhát 
viszont most nem kérünk, mert nagyon sok 
van még a raktárunkban, ezzel el tudjuk 
látni azokat a rászorulókat, akiknek erre 
lesz szükségük az adventi időszakban 
és karácsony körül” – hangsúlyozta 
Tisztl Henrik, az Alba Bástya Család- és 
Gyermekjóléti Központ vezetője.

Hét szervezet fogott össze

Rendhagyó lesz a Vízivárosi advent Kőszárhegyről érkezett a város 
karácsonyfájakoVács sziLVia

noVák rita

Ugyan a megszokott formában idén nem 
rendezik meg az adventi hétvégéken a hagyo-
mányos, műsorokkal tarkított rendezvényeket 
Vízivárosban, a meglepetés azért idén sem 
maradhat el!

Az energiaválság hatásai miatt 
idén a megszokott formában 
nem szervezik meg a Vízivárosi 
adventet, a hagyományos hétvégi 
műsorok elmaradnak. Azonban 
Molnár Tamás, Deák Lajosné és 
Horváth Miklósné önkormányzati 
képviselők, valamint az oktatási 
intézmények tanulói szeretnék 
megajándékozni a város közössé-
gét, így meglepetéssekkel készül-
nek, hogy valamilyen formában 
mégis átadhassák a karácsonyi 
készülődés, az ünnep hangulatát.
„Készülünk egy meglepetéssel, ami 
szeretné közvetíteni a szeretetet, az 
összetartozást, azt, hogy soha nem 
volt olyan nagy szükség arra, hogy 
együtt tudjunk gondolkodni, hogy 
oda tudjunk figyelni egymásra, mint 
most!” – fogalmazott Horváth Mik-
lósné önkormányzati képviselő.
Egy másik meglepetéssel azokra 
is gondoltak, akik otthonokban 
élnek, és nincs lehetőségük 
családi környezetben tölteni az 
ünnepeket. Deák Lajosné önkor-
mányzati képviselő elmondta, 
hogy a városrészek gyermekei 
közreműködésével készült adven-
ti műsorokat elviszik a szociális 

Felállították hétfőn a Városház téren Székes-
fehérvár idei karácsonyfáját. A Kőszárhegyről 
érkezett ezüstfenyő nyolc és fél méter magas, 
és másfél tonna súlyú. Húsz évvel ezelőtt az 
önkormányzat karácsonyfája volt, majd Nagy 
Zsolt, a hivatal munkatársa vízkeresztkor 
hazavitte és elültette.

Nagy Zsolt terve már akkor az volt, 
hogy idővel ez lesz a város kará-
csonyfája: „2002-ben építkeztünk és 
költöztünk ki Kőszárhegyre. Ebben az 

Idén nem hagyományos ünnepség lesz 

Megérkezett a város idei karácsonyfája
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évben a Városháza aulájában lévő gyö-
keres karácsonyfát, amit kidobtak volna, 
elvittem, és elültettem a kertbe. Mára 
hatalmas, formás fenyő lett belőle. Tu-
lajdonképpen megőrzésre vettem át nem 
egészen kétméteresen, és most, nyolc és 
fél méteresen visszaadom a városnak” – 
mondta el Nagy Zsolt, aki már a nyá-
ron jelezte, hogy felajánlja a fenyőt a 
város számára.
A fát a napokban díszítik fel a 
Városgondnokság munkatársai, 
hogy advent első hétvégéjén teljes 
pompájában ragyoghasson.

héz időszakban különleges jelentősége 
van, hiszen fontos, hogy az ünnep ne 
vesszen el, és az itt élők közösségben 
is meg tudják élni a szépségét. 
A színpadi programokat vasárna-
ponként láthatjuk, és az idén is lesz 
adventi naptár, csak a városháza 
felújítása miatt a színpadon nyíl-
nak meg a művészi meglepetések. 
Újdonság is várja a közönséget a 
Vasvári Pál utcában, ahol a mesebeli 
manóváros „lakásaiba” kukucskálhat 
be az arra járó. 
A közös gyertyagyújtások a Városház 
téren vasárnaponként este hatkor 
lesznek. Az elsőt a polgármester és 
a püspök közösen gyújtja meg, erre 
az alkalomra készül a Kisangyalok 
kara, mely tizenhárom iskola hatszáz 
gyermekéből állt össze. Szulák And-
rea kiskoncertjét is meghallgathatja a 
közönség.
Az első hétvége programjait részlete-
sebben lapunk tizenkettedik oldalán 
olvashatják!

„Kérünk minden céget, szervezetet és 
magánszemélyt, aki szeretne és tud segíteni, 
hogy ezen az akción, ezen a csatornán 
keresztül adományozzanak! Ez lehet a 
leghatékonyabb segítség most. A résztvevő 
hét szociális szervezet ezerkétszáz családot 
gondoz egész évben, lát el a mindenna-
pokban, és nekik továbbítják a beérkező 
adományokat karácsonyra is” – mondta 
el Mészáros Attila alpolgármester. 
Csatlakozókat is szívesen fogadnak: a 
Városi Diáktanács például már jelezte 
is szándékát, és a napokban valameny-
nyi iskolában közzéteszik az adomány-
gyűjtés részleteit.
A felajánlásokat december tizenhatodi-
káig várják az Alba Bástya nyitvatartási 
idejében.
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A szerdai sajtótájékoztatón Hor-
váth Miklósné és Deák Lajosné 
közösen gyújtották meg az adventi 
koszorú első gyertyáját, amivel 
egyben azt az üzenetet is szeret-
nék közvetíteni, hogy a szeretet és 
a gondoskodás idén sem marad el. 
A fehérváriakat pedig arra kérik, 
hogy a december tizenkettedikei 
héten figyeljék a Vízivárosi LISZI 
közösségi oldalát, és fogadják 
szeretettel az ajándékot!
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Új áruház, megújuló Jancsárkert

Megújul a Jancsárkert csarnoka is

VakLer Lajos

Hamarosan új beruházás indul a termelői piac 
helyén, de a munkálatok alatt is vásárolha-
tunk: az építési terület mögötti csarnokban 
várják a friss, helyi termékek rajongóit.

A Balatoni út 10. sz. alatti ingatlan 
magyar tulajdonosa, a Korbély 
Ingatlanhasznosító Kft. közel egy-
milliárd forint összegű beruházást 
indít novemberben. A projekt há-
rom fő eleme: új Ecofamily Áruház 
építése, a Jancsárkert termelői piac 
felújítása és a parkoló területének 
bővítése. Erről tartott sajtótájé-
koztatót szombaton Vargha Tamás 
országgyűlési képviselő, Cser-Pal-
kovics András polgármester, 
Szabó Bakos Györgyné, a városrész 
önkormányzati képviselője, Schultz 
György, a Piac és Közösségért 
Egyesület elnöke, valamint Oláh 
Norbert, a beruházó EcoFamily 
ingatlangazdálkodási vezetője.
A beruházás célja, hogy a fehérvári 
vásárlók egy helyen, gazdag válasz-
tékban, a hét minden napján ked-
vező áron juthassanak hozzá magas 
minőségű csomagolt élelmiszerek-
hez, háztartási cikkekhez, vegyi, 
papír- és édesipari termékekhez, 
valamint közeli háztáji gazdasá-
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Nyolcmilliós támogatás az egyetemnek Beemelték a 
Malom-csatorna új hídelemétPaPP brigitta

PaPP brigitta

Újabb adományátadóra került sor hétfőn az 
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán. 
Ezúttal a Howmet Alapítvány támogatását 
jelentették be, melynek köszönhetően közel 
nyolcmillió forintból fejlesztheti az egyetem a 
robottechnikai központját, valamint a laborját.

„A mostani támogatás is arról szól, 
hogy a Howmet-Köfém és az Óbu-
dai Egyetem együttműködésének 
nemcsak múltja, hanem jelene és 
jövője is van. A cél pedig a diákok 
lehetőségeinek növelése, és annak 
az üzenetnek a megfogalmazása 
a fiatalok felé, hogy van értelme 
itthon maradniuk vagy máshonnan 

Legkésőbb a jövő év tavaszára újra járható lesz 
a híd a Fürdő utcánál.

Október végén kezdődtek a koráb-
ban teherbírási problémák miatt 
a gépjárműforgalom elől lezárt 
Fürdő utcai híd átépítési munkála-
tai. A régi híd elbontását követően 
mostanra bekerültek az átveze-
tést biztosító vasbeton szerkezeti 
elemek, illetve a Malom-csatornát 
keresztező közművek építési, 
kiváltási munkái is elkezdődtek.
A híd tervezett átadását követően, 
legkésőbb jövő tavasszal ismét 

Legkésőbb tavaszra újra járható lesz autóval a híd
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biztosított lesz a Fürdő sor és a 
Fürdő utca közötti közúti kapcso-
lat, ami tehermentesíti a Fürdő 
sor leromlott állapotú és keskeny 
útját. Ha az időjárási körülmények 
a munkavégzést a téli időszakban 
lehetővé teszik, akkor előbb is 
befejeződhet a munka.
Elkészültek a tervek a Malom- 
csatorna mederfelújítására és 
partfal-megerősítésére, valamint 
a Fürdő sor útburkolatának meg-
újítására is. Ahogy a költségvetési 
források engedik, az elkövetkező 
években ütemekre bontva tervezi 
a város az útburkolat-, illetve 
mederfelújítást.

gokból származó friss, egészséges 
zöldséghez, gyümölcshöz, tejtermé-
kekhez, pékáruhoz és füstölt hú-
sokhoz. A beruházás 7777 négyzet-
méternyi területet érint, melynek 

során megépül egy hétszázötven 
négyzetméter alapterületű, újabb 
székesfehérvári Ecofamily Áruház, 
valamint egy látványpékség nyolc-
van négyzetméteren. 

Megújul a Jancsárkert termelői 
piaccsarnok négyszáz négyzet-
méteres területe is, valamint átépí-
tik a parkolókat, a zöldterületeket 
és az utakat is.
A Jancsárkert Termelői és Biopiac 
tíz év alatt közel ötszáz alkalom-
mal tartott piaci napot, évente 
mintegy hetvenezer vásárlóval. 
2015-ben az elsők között lett tagja 
Fejér Megye Értéktárának, és 
elnyerte az Alapítvány a Székes-
fehérvári Fogyasztóvédelemért 
oklevelét is. 
Jelentős változás lesz, hogy a 
felújítást és korszerűsítést követő-
en a piac hétköznapokon is nyitva 
tart. Addig is – a beruházás ideje 
alatt – a termelői piac zavartalanul 
üzemel szombat délelőttönként 
az ingatlanon belül, az építési 
terület mögötti csarnokban. A 
beruházással létrejön egy ma még 
Magyarországon egyedülálló, hazai 
tulajdonú bevásárlóközpont, mely 
kedvező áron, széles termékská-
lán kínál a vásárlóknak döntően 
magyar, egyrészt előre csomagolt 
háztartási, másrészt friss háztáji 
termékeket, minőségi környezet-
ben, kiváló vásárlási feltételek kö-
zött. A kivitelező cég az építkezést 
2023 októberére tervezi befejezni.

Fehérvárra jönniük, hiszen ez a vá-
ros az egyetemét és az iparát tekint-
ve is jó szakmai és egzisztenciális 
jövőképet tud kínálni számukra” 
– fogalmazott Cser-Palkovics 
András polgármester.
Katus István, a Howmet-Köfém 
Kft. ügyvezető igazgatója be-
szédében felidézte, hogy 2016 
óta minden évben eljönnek egy 
csekkel az Óbudai Egyetemre. Ez 
már a hetedik alkalom, így összes-
ségében közel százötvenmillió 
forintot adtak azokra a projektek-
re, melyek elősegítik, hogy olyan 
szakemberek kerüljenek ki az 
egyetem falai közül, akiket a cég-
nél azonnal alkalmazni tudnak.
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Ingyen cserélhetők az 
energiapazarló égők

PaPP brigitta

December végéig lehet csatlakozni az ingyenes 
lakossági LED-csereprogramhoz. 

Székesfehérvár önkormányzata és 
a CYEB Energiamegoldások Kft. 
együttműködésében indulhatott el a 
lakossági LED-csereprogram, amihez 
december 31-ig lehet csatlakozni. A 
részvétel feltétele, hogy a LED-ek a 
jelentkezéskor megadott háztartásba 
kerüljenek, és ott minimum két évig 
használatban is legyenek.
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Ugyanakkora megvilágítás eléréséhez 
egy LED-nek akár nyolcvan-nyolcvanöt 
százalékkal kevesebb energia is elég egy 
izzószálas égőhöz képest

Egy hagyományos izzó élettartama körül
belül ezer óra. Egy LED – minőségétől függő-
en – ennek sokszorosát, ötezertizenötezer 
órányi folyamatos használatot is bír.
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változott:

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 
Székesfehérvár- Csala Pénzverővölgyi Hulladékkezelő 

Központunk hídmérlegének felújítása miatt,

2022. szeptember 26-tól 2022. november 30-ig  a 
sorban állás ideje előreláthatólag megnövekedik. 

DEPÓNIA Nonprofit Kft.

Kérjük szíves türelmüket és megértésüket!

Mit kell megadni?

A személyes adatokról és a regisz t  - 
rálandó háztartás villanyszám-
lájáról jól olvasható fotókat kell 
feltölteniük a jelentkezőknek. To-
vábbá, hogy hány darab és milyen 
teljesítményű izzót szeretnének 
cserélni, és mely helyiségekben.

Hol kell regisztrálni?

Online a ledcsere.hu oldalon. 
Amennyiben nincs interneteléré-
sünk vagy e-mail-címünk, úgy az 
Alba Bástya Család- és Gyermek-
jóléti Központ épületében (Székes-
fehérvár, Irányi Dániel utca 4.) 
hétfőn és csütörtökön 8 és 16 óra 

között, kedden 12 és 16 óra között, 
szerdán 8 és 18 óra között, pénte-
ken 8 és 13 óra között.

Miért jobb a LED?

A LED-izzók használata jelentős 
energiamegtakarítást jelent, akár 
harminc százalékos csökkenés is 
elérhető a villanyszámlában. A 
kisebb energiafelhasználásnak és 
a kevesebb keletkező hulladéknak 
köszönhetően alacsonyabb a kör-
nyezeti terhelés is.
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Nem lesz többé hatosfogat?

Ungár Péter szerint az LMP markánsan definiálta önmagát, amit a választópolgárok kedve-
zően értékelnek

Látrányi Viktória

A tervek szerint 2024-ben, az önkormányzati 
választáson Székesfehérváron önállóan indul 
majd az LMP. 

A mostanihoz hasonló összefogást 
nem tart reálisnak Ungár Péter, 
aki szerint „ez a hatosfogat” nem 
lesz többet. Az LMP társelnöke a 
Fehérvár Televízió Köztér extra című 
műsorának vendége volt hétfőn, ahol 
a politikus a baloldali kampányhoz 
érkező guruló dollárok kapcsán arról 
is beszélt: ha ezek a pénzek valóban 
elköltésre kerültek a kampányban, 
akkor ez a világ legkevésbé hatéko-
nyan elköltött pénze volt.
A Medián felmérése szerint a vezető 
tisztséget betöltő ellenzéki politiku-
sok közül a legnépszerűbb Ungár 
Péter lett, míg az ellenzéki pártok 
közül egyértelműen a DK tölti be a 
vezető szerepet. Az LMP támogatott-
ságát a legtöbb közvélemény-kutató 
két százalék körül méri. 
Ungár Péter ezzel kapcsolatban azt 
mondja, véleménye szerint az LMP 
növekedni tudott az elmúlt időszak-
ban: „Az előző ciklus furcsa volt, mert 
belementünk az összefogásba, ezért nem 
volt lehetőségünk önállóan megmutatni, 
mire vagyunk képesek. Most megvan ez 
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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 
Székesfehérváron közfeladatot ellátó személyek részére

önkormányzati lakás bérbeadására
A Városüzemeltetési Szakbizottság a 926/2022. (XI.17.) VSzB számú határozatával az 
alábbi - az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő - lakások bérbeadására nyílt 
pályázatot ír ki a város területén közfeladatot ellátó személyek részére: 

Cím
(Székesférvár)

Alap
terület

Szoba
szám

Komfort
fokozat

Induló 
bérleti díj 

(Ft/hó)

Jókai M. u. 8. fsz. 5. 32 m2 1 komfortos 32 000,-

Repülőtér u. 10. 3/46. 34 m2 1 komfortos 30 600,-

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. december 2. (péntek) 12.00 óra
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a hiánypótlás lehetőségét nem biztosítja!
A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített 
pályázati adatlapon lehet benyújtani, személyesen, zárt borítékban, „Közszolgálati 
bérlakás pályázat” felirat feltüntetésével. 
Pályázati adatlap Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vehető át, vagy letölthető az Önkormányzat 
honlapjáról: www.szekesfehervar.hu .
A pályázatok benyújtásának helye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájára személyesen (8000 
Székesfehérvár, Kossuth u. 4.) előzetes időpont-foglalást követően szerdai 
napokon 8:00 – 12:00 óra és 13:00 – 18:00, valamint pénteken 8:00 – 12:00 óra 
között, (időpont foglalható a 22/537-200 telefonszámon, vagy az ugyfelszolgalat@
pmhiv.szekesfehervar.hu email címen).
A pályázati eljárásról telefonon a Polgármesteri Hivatal munkatársai adnak felvilágosítást 
munkaidőben, az alábbi telefonszámokon: 22/537-611, 22/537-612.
A lakások a Városfejlesztési Kft. által előzetesen meghatározott időpontokban tekinthetőek 
meg. A lakások megtekintésének időpontjáról a Városfejlesztési Kft. munkatársai adnak 
felvilágosítást a 22/511-328, vagy a 70/6699-334, 70/6699-335 telefonszámokon.

   PÁLYÁZATI  KIÍRÁS 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormány-
zata a tulajdonában lévő alábbi lakásokat piaci 
alapon történő bérbeadásra hirdeti meg:

Cím 
(Székesfehérvár)

Alap-
terület 

m2 

Szoba-
szám

Komfort-
fokozat

Induló 
bérleti díj 

(Ft/hó)

Rákóczi F. u. 41/C. 
4/1. 60 1+3 összkomfortos 58.500,-

Sarló u. 12. 9/6. 54 2 összkomfortos 54.000,-

A pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal  
ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről letölthető:  
http://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati-nyomtatvany-lakas

további részletek a 

www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.

Székesfehérvár, 2022. november 15.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
nevében és megbízásából:

Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

a lehetőség, hogy az LMP megmutassa 
magát, és azt látom, ehhez pozitívan 
viszonyulnak a választópolgárok.” – 
fogalmazott a politikus, aki saját 
népszerűségével kapcsolatban azt 
mondta, mindig arra törekedett, 
hogy ne mélyítse a magyar megosz-
tottságot, hanem csökkentse azt.
Ungár Péter arról is beszélt, hogy 
egy pártnak valamilyen világnézetet 
kell a politikában kommunikálnia. 
Ez esetükben markánsan megvan, 
hiszen az LMP Magyarország zöld- 
pártja, viszont az ellenzéki oldalon 
nem mindenkinek van ilyesfajta 
ön azonossága. Sőt az ellenzéki össze-

fogás pártjainak egy jelentős része 
nem tudja magát definiálni, nem 
tudja, milyen világnézet alapján szer-
veződik, és ezért a nagy közös egész-
nek sem volt világnézeti definíciója. 
Az összefogás nemcsak ebben volt 
sikertelen, de az eredmény szempont-
jából is, hiszen ilyen rossz választási 
eredményt még nem értek el.
Arra a kérdésünkre, hogy felme-
rülhet-e a lehetősége annak, hogy 
ellenzéket kell váltani, Ungár Péter 
így reagált: „Szerintem itt nem feltét-
lenül arról van szó, hogy ellenzéket kell 
váltani. Mondok egy helyi példát: nem 
tudom hányadik választás az, ahol az 

a székesfehérvári ellenzék gondolata, 
hogy majd Márton Roland győzni fog. 
Nagyon sokszor nem győzött már, ezért 
felmerülhet, hogy mondjuk a következő 
alkalommal ne ő legyen az, aki újra 
megpróbálkozik. Másrészt az is felmerül 
ilyenkor, hogy el kell-e bújtatni ezeket a 
világnézeti különbségeket a választópol-
gárok szeme elől? Szerintem nem, mert 
most mindenkinek nagyon radikálisan el 
kell mondania, hogy ő maga kicsoda, és 
miben térnek el egymástól akár a helyi, 
akár az országos politikában!”
Az LMP társelnöke a Márki-Zay 
Péter mozgalmához Amerikából ér-
kező, csaknem kétmilliárd forintos 
kampánytámogatással kapcsolatban 
azt mondta: „Meg tudom ismételni a 
korábban megfogalmazott állításomat: 
ha ez a kampányban elköltésre került, 
akkor ez a világ legkevésbé hatékonyan 
elköltött pénze volt. Nem pontosan 
értem, mire költötték el, mert nem 
látszott ez a pénz!” 
A mostanihoz hasonló összefogást 
tehát nem tart reálisnak Ungár 
Péter: „Szerintem az önkormányzati 
választáson nem lesz egyféle recept. 
Székesfehérváron arra készülünk, hogy 
az LMP önállóan indíthat jelölteket.” 
Az európai parlamenti választások 
kapcsán pedig azt emelte ki, hogy a 
zöldeknek kell egy lista.
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A Kiskút útján ötszáz négyzetméteren lesz jég

A remény színe hirdette a koraszülöttek világnapját: lilába öltözött a Szent György Kórház 
gyermekosztálya november tizenhetedikén. Az osztály dolgozói lila lufikkal, szalagokkal díszí-
tették fel a falakat, és meglepetésműsorral várták azokat a gyermekeket, akik egykor a vártnál 
korábban érkeztek, és az újszülött intenzív részlegen erősödtek, fejlődtek.                                    P. B.
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Két korcsolyapálya is nyit 
Székesfehérváron

Már építik a korcsolyapályát a Zichy ligetben

PaPP brigitta

A Koriliget mellett a város egy másik pontján, 
egy magánvállalkozó által üzemeltetett pályán 
is korcsolyázhatnak majd a jeges sportok 
szerelmesei.

Idén is lesz Koriliget a Zenepavilon 
körül a Zichy ligetben, melynek 
építését már elkezdték a Városgond-
nokság szakemberei.
„Várhatóan december kilencedikén, 
pénteken nyit majd a pálya úgy, hogy 
ezen a napon ingyenes lesz a belépés 
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Harmincketten jubiláltak az idei évben
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A remény színe a lila

A tanár az oktatás szíve!
Megújult a városkártyaprogram

Három évtized az állatokért

néMeth krisztián

rába Henrietta

néMeth krisztián

Három hét alatt három alkalommal rendeztek 
emlékdiploma-átadó ünnepséget a Hiemer-ház-
ban. A koronavírus-járvány miatti kényszerű 
kihagyás után először a 2020-as, majd a 2021-
es, végül az idei emlékdiplomák átadására került 
sor, utóbbiakra éppen a közoktatás napján.

A Pedagógusok Szakszervezete és Szé-
kesfehérvár önkormányzata hagyo-
mányosan minden év novemberében 
adja át a „színes” diplomákat. Kedden 
délután harminckét tanár, tanító, 
óvónő és oktatási szakember vehette 
át emlékdiplomáját.

Várják cégek, szolgáltatók és felhasználók 
regisztrációját, illetve ötleteket is, mivel 
lehetne kiegészíteni a kedvezményeket.

A Székesfehérvár-alkalmazást 
nemcsak azért érdemes letölteni 
telefonunkra, mert értesülhetünk a 
város híreiről vagy mert tájékozta-
tást kaphatunk az egyes helyi szol-
gáltatásokról: a megújult applikáció 
kiegészült egy városkártyaprogram-
mal is. A programban való részvé-

Fennállásának harmincadik évfordulóját 
ünnepli a Herman Ottó Magyar Országos 
Állat- és Természetvédő Egyesület Fejér 
Megyei Szervezete.

A jubileum alkalmából az állat-
otthon kollégáit és önkénteseit 
múlt pénteken köszöntötték a 
Városházán, ahol elhangzott: a 
HEROSZ Fejér Megyei Szerveze-
te és a – mai nevén – Fehérvári 
Állatotthon 1992-ben kezdte meg 
működését a városban. Az egykori 
sertéstelepen külföldi minták alap-
ján kezdték el felépíteni a karanté-
nokat és kenneleket, hogy menedé-
ket biztosítsanak a gazdátlanná vált 
állatoknak.

telhez várják a cégek, szolgáltatók 
és a felhasználók regisztrációját. 
„A cégeknek annyi dolguk van, hogy 
megkeressenek bennünket e-mailen 
keresztül, hogy megállapodjunk a 
kedvezményprogramban. Ez ingyenes, 
nincs szolgáltatási díj. A felhasználók is 
díjmentesen regisztrálhatnak az alkal-
mazásba, és a városkártyát is ingyene-
sen használhatják” – emelte ki Balla 
Dávid, az Alba Innovár munkatársa.
A cégek, szolgáltatók jelentkezését 
az info@albainnovar.hu e-mail- 
címen várják.

„Sokféle módon kapcsolódik a 
HEROSZ és Székesfehérvár egy-
máshoz. Fontos, hogy az elkötelezett 
szakembereknek és önkénteseknek 
megköszönjük a három évtizedes 
munkát!” – fogalmazott Cser-Pal-
kovics András polgármester, aki 
kiemelte: a város a jövőben is se-
gíteni fogja a szervezet munkáját.
A mindennapokba Krepsz Gyön-
gyi, az állatotthon vezetője adott 
betekintést. Ahogy fogalmazott, 
a dolgozóik között többen is évti-
zedek óta végzik a munkájukat a 
telephelyen, az év háromszázhat-
vanöt napján. Az elmúlt harminc 
évben több mint ötvenezer kutyát 
és macskát gondoztak. Csak a 
tavalyi évben háromszázötven 
jószág talált gazdára.

„Mindenki, aki visszagondol a saját 
oktatására, nem a módszerekre, nem a 
technikára, hanem a tanárra emlékszik. 
A tanár az oktatás szíve” – emelte ki 
köszöntőjében Jámbor Ferencné, a 
Pedagógusok Szakszervezete Fejér 
Megyei Szervezetének elnöke.

mindenkinek. A jegyárak négy éve nem 
változtak a Koriligetben, de az idén 
kénytelenek vagyunk emelni” – mondta 
el lapunknak Patkós Tamás, a Város-
gondnokság létesítményüzemeltetési 
divíziójának helyettes vezetője.
A ligetben idén is lesz korcsolya-
kölcsönzés a szolgáltatások között, 
de működik majd értékmegőrző és 
büfé is. A Koriliget tanítási napo-
kon 8 és 20 óra között, hétvégén 
pedig 10 és 20 óra között várja a 
mozogni vágyókat. 
Hároméves kor alatt ingyenes lesz 
a belépés. Korcsolyát is lehet majd 
bérelni.
Idén a Kiskút útján, a Kiskút Tenisz-
klub területén is lesz lehetőség kor-
csolyázni. Az ötszáz négyzetméteres 
pálya már itt is készül, és várhatóan 
december elején megnyitja kapuit. 
„Régen teljesen megszokott volt ez: 
tenisz- és korcsolyaegyletek működtek 
egyben. De nem ez adta az alapöt-
letet, hanem az energiafelhasználás 

optimalizálása. Így az energiát kétszer 
használjuk fel hűtés és fűtés formájá-
ban, hiszen a fedett teniszcsarnok télen 
is üzemel” – mondta el Viszló Csaba, 
a klub tulajdonosa.

A korcsolyapálya minden nap 9 
órától 19 óráig tart majd nyitva. Lesz 
korcsolyabérlés és -élezés, valamint 
az itt található étteremnek köszön-
hetően meleg italok, pizza és lángos.
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Új utakon a Kisfaludi Művészkör
VakLer Lajos

Az esztendő vége felé közeledve immáron 
tizenharmadik alkalommal rendezte meg ha-
gyományos bemutatkozókiállítását a Kisfaludi 
Művészkör, mely a Hermann László Zeneművé-
szeti Szakgimnázium tehetséges fiataljainak 
minikoncertjével vette kezdetét.

A képzőművészet barátait tíz alkotó 
művei – akvarellek, olajfestmények, 
grafikák, fafaragások és festett bú-
torok – várták a Kisfaludi Közösségi 
Házban. A tárlatot Horváth Miklós 
Csaba önkormányzati képviselő 
ajánlotta a közönség figyelmébe. 
Igaz Krisztina, a Székesfehérvári 

A kiállítást december negyedikéig tekinthetik meg az érdeklődők
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Újra itt az Újszövetség-maraton!

Göncz Árpád Mérlege a 
Vörösmarty Színházban

VakLer Lajos

Kísérletnek indult, hagyomány lett belőle. 
2012-ben, advent első vasárnapjának éjszaká-
ján kezdődött, és másnap, az esti órákban ért 
véget az a nagy érdeklődéssel kísért esemény, 
melynek során a város polgárai tízperces vál-
tásban olvasták fel a színház nagyszínpadán az 
Újszövetség szövegét.

„A közösség színházában a színpad 
nemcsak a színészeké!” – fogal-
mazott akkor Szikora János, a 
színház igazgatója, s hozzátette: 
„A színpad a szóé, a gondolaté, a 
szellemé és mindazoké, akik ezt meg-
szólaltatják. Ez inspirálta a színhá-
zat, hogy megszólítsa a város lakóit, 
hogy advent előtt olvassuk együtt a 

Az Újszövetség az ifjak számára is hordoz üzenetet

A Vörösmarty Színház nagy sikerrel mutatta be a száz éve született Göncz Árpád Mérleg című 
drámáját. A darabot Varga Máriával és Zsótér Sándorral, Kerkay Rita rendezésében láthatják 
a fehérvári színházbarátok.                                                                                                                        V. L.
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Fáklyás körmenet

Mária-képek a kortárs zenében

Az Almássytelepi Krisztus Király plébánia Krisztus Királynapokat ünnepelt a hétvégén. A kétnapos 
esemény első napján, szombaton fáklyás körmenetben vonultak az ünneplők a Zsolt utcai templom-
tól a Budai út, a Kisteleki utca és a Lehel utca kereszteződésében található kereszthez.                      P. B.

Rövidesen Rómában is bemutatják Dobri Dániel új alkotását, mely különböző Máriaképeket 
mutat be a klasszikus zene eszközeivel                                                                                                   V. L.
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Bibliát. Merüljünk el tanításában, és 
osszuk meg egymással az Újszövet-
ség közös  olvasásának élményét!”
Így jött létre az Újszövetség-mara-
ton. Azóta minden évben advent 
első vasárnapján több száz „civilé” 
a színpad, akik jönnek egyedül 
vagy családostul, hogy felolvassák 
a Bibliát. A tavaly elmaradt IX. 
Újszövetség-maratont idén meg-
tartja a színház. A négy evangéli-
umból gondosan összeválogatott 
szövegrészek olvasásával Jézus 
életét idézhetik meg a jelentkezők 
november 28-án 8 és 12 óra között 
a nagyszínpadon. A felolvasások 
között a Székesfehérvári Hermann 
László Zeneművészeti Szakgimná-
zium diákjai lépnek fel.

Közösségi és Kulturális Központ 
szakmai vezetője köszöntőjében 
örömének adott hangot, hogy a 
kisfaludiak közössége számára 
a kezdeti szárnypróbálgatások 
után alkotásaikkal immár igazi 
művészeti élményt nyújtanak a 
kiállítók.
Hackenfeller Ferenc, az alkotói kör 
vezetője büszke arra, hogy 2008-as 
megalakulásuk óta változatlan hittel 
dolgoznak. A művészkör folyamatos 
megújulásának záloga, hogy tagjai 
eleget tesznek a kor kihívásainak, 
és önmaguk képzésével, egymás se-
gítésével évről évre egyre magasabb 
színvonalon alkotnak.



Városképek, portrék, aktok
csapó raMóna

Idén közel nyolcvan alkotás érkezett az Alba 
Regia 2022 című fotópályázatára, melyet a 
Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és Könyv-
tár hirdetett meg a fotózás szerelmeseinek.

A városunkról készült alkotá-
sok mellett akt- és portréfotókat 
tekinthetnek meg azok, akik 
ellátogatnak a művelődési házba. 
A MÁV Fotókörnél immár hagyo-
mány, hogy kétévente megren-
dezik fotópályázatukat, melyre 
idén hetvenhat alkotás érkezett. 
A kiállított képeket szakmai zsűri 
értékelte.
„Mivel maga a fotózás is elég szub-
jektív műfaj, így a fotók megítélése is 
a három zsűritagra volt bízva, akik 
elismert fotóművészek” – mondta 
el Marton Ágota, a MÁV Fotókör 
vezetője.
A verseny egyik díjazottját, Sági 

A pályázatra érkezett fotókból nyílt kiállítás december végéig várja a látogatókat
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A MÁV Fotókör kétévente rendez pályázatot

 Tapintható univerzum

Történelem dalban elbeszélve 

A domborított, tapintható, egyedileg festett modelleknek köszönhetően a Tapintható univer-
zum hazánk első olyan csillagászati programja, melyet látássérült és látó emberek egyfor-
mán megértenek, élveznek. Székesfehérváron a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár 
adott otthont a kiállításnak.                                                                                                                       P. B.

A Musica Historica együttes tizenkettediktizenharmadik századi zenei estjével búcsúzott 
szombaton idei évadától a Történelem dalban elbeszélve című programsorozat a Szent István 
Hitoktatási és Művelődési Házban                                                                                                            V. L.
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tTÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN!
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés

Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét

Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• energetikai tanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.

Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300
• www.szepho.hu

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelést?
 • a SZÉPHŐ Zrt. által kezelt házak közös képviselői a nap 24 órájában állnak    
    rendelkezésre;
 • kedvező díjszabású, jó ár/érték arányú szolgáltatás; 
 • szakmai tapasztalat 70 éves múlttal;
 • stabil, a lakosság érdekeit figyelembe vevő önkormányzati tulajdonosi háttér;
 • kiegyensúlyozott pénzügyi környezet;
 • ellenőrzött működés: rendszeres és eseti ellenőrzés minden tevékenységre;
 • szigorú pénzügyi, számlaigazolási és szerződéskötési szabályozás;
 • 0-24 órás diszpécserszolgálat a távhővel ellátott ingatlanok esetében hétvégén     
    és ünnepnapokon is.

Ágnest már egészen kicsi kora óta 
érdekli a fényképezés világa, és 
jelenleg is képzi magát. Elsősor-
ban női aktokat jelenít meg fotóin: 
„Igyekszem a szépséget megragadni, 

és oly módon ábrázolni, ami egy kicsit 
több annál, mint ahogy a szemünkkel 
látjuk. Keresem a mondanivalót, az 
ártatlanságot, a szelídséget, ugyan-
akkor az izgalmat is.”



10 TÖRTÉNELEMFEHÉRVÁR 2022.11.24.

Az emlékművön elhelyezett márvány emléktáblára a 
következő szöveget vésték:

„Ezzel az emlékművel szemben az András-gyepen hirdette ki 700 évvel ezelőtt 
II.András királyunk alkotmányunk alaptörvényét, az Aranybullát,
amely kiszélesítette a Szent István király által teremtett nemzeti intézményeket és 
az egyéni jogok elismerésével biztosította nemzetünk féltve őrzött drága kincsét: 
az alkotmányos szabadságot. Fenséges eszméknek és a legszentebb jogoknak 
hirdetője ez a hely!
Magyarok! E megszentelt rögöket taposva, lobogjon fel szivetekben a honfiui 
szerelem lángja és a tespedés napjaiban meritsetek erőt, ihletet a dicső multból, 
amelynek ’Nőttön nő tiszta fénye, amint időben, térben távozik!’ Ezt az emlékosz-
lopot Székesfehérvár szabad királyi város közönségének áldozatkészsége emelte 
1922. év október havában.”

Kos 3. 21. – 4. 20.

Az elmúlt időszakban gyakran voltál kimerült, de most végre 
fellélegezhetsz és megnyugodhatsz, hiszen lezárul ez a problémás 
időszak. Új dolgok vehetik kezdetüket, karriered vagy vállalkozásod 
fellendülőben van, új barátokra, üzleti partnerekre, érdekes kapcso-
latokra tehetsz szert. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Az elmúlt hónapok eredményeit át kellene gondolnod, és 
érdemes lenne levonnod a tanulságokat! Ugyan nem volt ez 
nehézségektől mentes időszak, de sikertelennek sem nevezhető. 
Dolgozd fel az esetleges kudarcokat, s keress újabb utakat! Most 
jó az esély arra, hogy sikerrel kezdj új tevékenységbe. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A következő hetekben megvalósíthatod mindazt, amire az elmúlt 
hónapokban nem jutott időd, energiád. Régi terveid, álmaid 
megvalósításának is most jött el az ideje. Vágj bele, legyen szó új 
munkáról vagy saját vállalkozásról! A párkeresők a hétvégén jó 
eséllyel indulnak vadászatra! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Régi sérelmek orvoslására, új barátságok kialakítására, régi isme-
rősökkel való kapcsolatfelvételre kiválóak a most következő napok. 
Mozdulj ki otthonról, hívd fel vagy keresd meg családod távolabb élő 
tagjait, lepd meg barátaidat! Nem fogsz csalódni, örömmel fogadnak!

Rák 6. 22. – 7. 22.

A következő napokban váratlan konfliktusok nehezítik 
életedet, és ezt magadnak köszönheted! Könnyen megeshet, 
hogy meggondolatlanul beleütöd az orrodat mások dolgába. 
De ezzel csak saját magadnak okozol nehézséget. Ha jót akarsz 
magadnak, húzódj vissza! 

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A következő napokban csak az vihet előrébb és hozhat jó eredménye-
ket számodra, ha a megszokottnál is határozottabb és öntudatosabb 
leszel. Ne hagyd, hogy bármi az utadba álljon! Nem várhatod, hogy 
külső segítség által oldódjanak meg a problémáid, itt az idő, hogy 
lépéseket tegyél saját boldogulásod érdekében!2022. nov. 24.–nov. 30.
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Száz éve állították fel az első 
Aranybulla-emlékművet

A mai Aranybullaemlékmű eredeti felállí-
tását követően a Budai úton, az azóta épült 
református templom helyén

Az 1922ben felállított obeliszk azóta 
megsemmisült

Az idei emlékévre gyönyörűen megújult az Aranybullaemlékmű

Látrányi Viktória

1922. november 19-én nagy ünnepségre 
készülődött Székesfehérvár. Az Aranybulla 
kibocsátásának hétszázadik évfordulójára 
emlékezett akkor a város, és a nagyszabású 
rendezvénysorozat részeként Aranybulla- 
emlékművet avattak a Csúcsos-hegyen.

Száz évvel ezelőtt Székesfehérvár 
városa országos ünnep kereté-
ben emlékezett meg a nevezetes 
eseményről. Az emléknap délelőtt 
tíz órakor kezdődött azzal, hogy 
valamennyi felekezet istentiszteletet 
tartott a saját templomában. Ezt 
követte az akkori Szent István-dísz-
teremben megrendezett, a város, a 
megye vezetői és egyéb prominens 
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személyek beszédével tarkított em-
lékülés délelőtt tizenegytől, majd az 
Aranybulla jelentőségét megörökítő 
emlékmű ünnepélyes leleplezése 
délután háromkor a várostól akkor 
még öt kilométernyi távolságra lévő, 
úgynevezett András-gyepen, illetve 
az annak szélén található, akkoriban 
Árpád-hegynek is nevezett Csúcsos- 
hegy magaslatán.
„Az eredetileg október közepére terve-
zett ünnepséget többször is kénytelenek 
voltak elhalasztani, ugyanis a többhetes, 
intenzív esőzés miatt a leleplezésre 
váró emlékművet nem lehetett felállí-
tani. Alapzata a kedvezőtlen időjárás 
miatt nem tudott kiszáradni, és ez az 

emlékmű felállítását megakadályozta. 
Maga az alkotó, Havranek Lajos nem 
vállalta a felelősséget azért, hogy az 
óriási tömegű szobrot egy ingatag alapra 
helyezzék. Így a jubileumi ünnepségre 
végül november 19-én, vasárnap került 
sor. Az eseményt országszerte nagy 
várakozás és érdeklődés övezte: a helyi 
újságok mellett valamennyi országos lap 
is beszámolt róla” – mondta el Teiszler 
Éva, a Szent István Király Múzeum 
tudományos referense.
Ifj. Havranek Lajos szobrászművész 
székesfehérvári illetőségű volt, aki-
nek a mai napig több alkotása látha-
tó országszerte és Fejér megyében is, 
például a táci keresztelőkút vagy a 
kislángi első világháborús emlékmű. 
De Székesfehérváron a Teleki Blanka 
Gimnázium épületdísze és a Szent 
Korona is az ő keze munkáját őrzi.

A fehérvári lakosok adakozásának 
köszönhetően elkészült obeliszket 
sajnos ma már csak régi fotókon lát-
hatjuk. Teiszler Éva elmondta, hogy 
az emlékművet több csapás érte: 
„1934. augusztus 3-án villám csapott 
az emlékműbe, aminek következtében 
az súlyosan megsérült. A város akkor 
még ki tudta javíttatni, de a második vi-
lágháború idején az obeliszk már olyan 
mértékben károsodott, hogy 1950-ben el 
kellett bontani.”
A megsárgult képeken az egykori 
emlékmű részletei már nehezen 
kivehetők, de szerencsére ismerjük 
részletes leírását: a terméskőből 
faragott, hármas sziklahalmon 
nyugvó, nyolcvan métermázsa súlyú, 
nyolc méter magas obeliszk első 
lapján a kettős kereszt domborodott, 
melynek lábánál a Szent Korona és 

az Aranybulla pecsétjének kőből fa-
ragott másolata volt látható. Az alap-
zatban egy korabeli időkapszulát is 
elhelyeztek. Az 1922-ben felavatott 
Aranybulla-emlékmű helyén 1970-től 
egy szovjet T34-es tank állt, melynek 
csöve a városra meredt, és egészen 
1989 novemberéig ott is volt.
Az Aranybulla kihirdetésének 
hétszázötvenedik évfordulójára 
– ami egybeesett Székesfehérvár 
alapításának ezeréves jubileumá-
val – újabb emlékművet állítottak. 
Rétfalvi Sándor mészkőből faragott, 
stilizált pecsétet ábrázoló emlékmű-
ve a Budai útra került, a mai refor-
mátus templom helyére, és egészen 
1990-ig állt ott.
A jubileumra készülve a képzőmű-

vészeti pályázatot 1971 nyarán írta 
ki a város. Rétfalvi Sándor műve 
nyert az első bírálaton. Erre a pályá-
zatra készült az a makett 1972-ben, 
ami a Városháza folyosóján látható 
a mai napig.
Rétfalvi Sándor mészkőből készült 
monumentális alkotása végül 1990-
ben került a Csúcsos-hegyre. Az 
ünnepélyes avatása 1990. augusztus 
18-án volt. Az eredeti emlékműnek 
nem volt része a meghasadt kőgolyó 
a felirattal, csak az óriási kőtömb II. 
András király hiteles aranypecsétjé-
nek domborművével. A talapzaton 
az Aranybullából vett idézet fut 
körbe: „Méltó szolgálattal szerzett bir-
tokából soha senki meg ne fosztassék.”
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Kiváló napok következnek! Olyan lehetőségek kerülnek az utadba, 
amelyekre régóta áhítoztál. Először a karriered vagy a tanulmányaid 
terén jöhetnek kifejezetten kedvező fordulatok. Semmilyen kérésre, 
randimeghívásra ne mondj nemet: olyan élményekben lehet részed, 
amelyekre egy életen át fogsz emlékezni!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Kitartásodért, odaadásodért cserébe végre te is segítséget 
vagy jótanácsokat kaphatsz. Fontos eredményeket érhetsz el 
hivatásod, pénzügyeid terén, de akár családi ügyekben is. Az 
egyetlen negatív dolog ezen a héten, hogy gyorsabban járhat a 
szád, mint kellene!

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Könnyen megeshet, hogy döntéshelyzetbe kerülsz, és a kérdés, amit 
neked szegeznek, nem várhat a válasszal. Gondold át már most, mit 
tennél, ha új állásajánlatot kapnál, vagy magasabb pozíciót kínálná-
nak! Most nem engedheted meg magadnak a tétovázást!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Ez a hét karriered egyengetésének kedvez. Olyan eredményeket 
érhetsz el, amelyekkel több sikert könyvelhetsz el, mint vártad volna. 
A szívügyek terén is nagyon szép és mozgalmas napok várnak rád, az 
érzelmek elmélyülnek. 

Bak 12. 21. – 1. 20.

Bármilyen terved van, azt most könnyen megvalósíthatod. Akár 
munkahelyváltás, saját vállalkozás indítása, nagy értékű tárgyak 
és ingatlanok eladása vagy vétele jön szóba, merd megtenni az 
első lépéseket, és a sikerek mellett hosszú távú eredményeket is 
elérhetsz!

Halak 2. 19. – 3. 20.

Könnyen megeshet, hogy olyan ember segítségét kell kérned bizonyos 
ügyekben, akit nem kedvelsz túlzottan. De légy nyitott, ez a furcsa 
helyzet feloldhatja köztetek az ellentétet! Ingatag vagy, egyik nap ilyen, 
a másik nap olyan, de a rossz pillanatok elillannak a hét végére.    

Az autó téli felkészítése

A téli felkészülés nem csak a megfelelő 
abroncs használatát jelenti!

szeiFert richárd

Minden évben felhívjuk a figyelmet az autók 
évszaknak megfelelő felkészítésére, mégis 
a legtöbben úgy gondolják, elég, ha csak 
az abroncsokat cserélik le. Bár ez az egyik 
legfontosabb teendő, de nem az egyetlen!

Lassan beköszönt a tél, annak 
minden szépségével és kellemetlen-
ségével együtt. Autós szempontból 
inkább nyűg, de pár apróságra ha 
odafigyelünk, valamivel egyszerűb-
ben és nagyobb biztonságban vészel-
hetjük át ezt a pár hónapot.

Fejben dől el minden

A téli gumi önmagában nem a 
biztonságos haladás garanciája, 
a vezetési stíluson is sok múlik. 
Fagyos úton a megfelelő tempó 
kiválasztása az egyik legfontosabb 
– a sok biztonsági berendezés nem 
menti fel a sofőrt az óvatosság alól! 
Lehetőség szerint időben induljunk 
el mindenhová, ezzel is elkerülhető 
a kapkodás. Kerüljük a hirtelen kor-
mánymozdulatokat, a nedves asz-
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falton így megelőzhető egy esetleges 
megcsúszás. A megfelelő követési 
távolságot mindig tartsuk be, mert 
ilyenkor a fékút is megnő. A világí-
tást pedig ne bízzuk rá a jármű auto-
matikájára, mert a legtöbb fényér-
zékelő csak a komolyabb sötétedést 
veszi figyelembe, és nem kapcsolja 
fel a fényszórót, amikor a láthatóság 
érdekében már szükség lenne rá, 
például hóban vagy esőben.

Tökéletesen kilátni

Télen reggelente jeges szélvédő vár-
hat minket. Amelyik autóban nincs 

külön fűtés az üvegfelületekhez, 
jégoldóval vagy jégkaparóval kell 
megtisztítani az ablakokat. Fontos, 
hogy ne csak sávokat szabadítsunk 
fel a jégvirágoktól, hanem a teljes fe-
lületet mentesítsük, az oldalablako-
kat is! A hóval is ugyanez a helyzet: 
a tetőről is söpörjük le, mert menet 
közben folyamatosan betakarjuk a 
mögöttünk haladókat. Hópucolás 
és jégtelenítés közben nem árt, ha 
járatjuk a motort, és elindítjuk a 
ventilátort is alacsony intenzitással, 
hogy az utastér mellett az ablakok 
is elkezdjenek átmelegedni. Jégoldó 
használatánál ez azért is fontos, 
mert némelyik folyadék az első 
ablaktörlés után elkezd visszafagyni, 
ahogy menetszél éri. Melegedő szél-
védővel viszont ennek jóval kisebb 
az esélye. Az ablaktörlőlapát cseréjét 
pedig remélhetőleg nem kell külön 
kiemelni: ha csíkot húz, új kell!

Téli folyadékok mindenhová

Mivel az előttünk haladó járművek 
folyamatosan felverik a nedvességet 
az útról, többször kell szélvédőt 
mosnunk. Ezért rendszeresen ellen-
őrizzük a tartály szintjét, és töltsük 
fel téli ablakmosóval! A hűtőfolya-
dékot is érdemes még a nagy hideg 
előtt beméretni – ezt benzinkúton 
is megteszik, nem kell feltétlenül 
szerelőhöz menni – majd pótolni, ha 
szükséges. Ehhez lehet koncentrá-
tumot is venni, melyekhez viszont 
elengedhetetlen megfelelő arányban 
hozzáönteni a desztillált vizet, amit 

a használati utasításban mindenki 
elolvashat. Ha fagyállót nem is, de 
egy kis kiszerelésű szélvédőmosó 
folyadékot érdemes mindig a cso-
magtartóban tartani!

Akkumulátor, fék, motorolaj

Tanácsos a nagy hideg előtt egy 
alapszervizt csináltatni az autón. 
Sokkal nyugodtabban lehet vezetni, 
ha egy szakember elvégezte az olaj, 
a szűrők, valamint a fékek ellen-
őrzését, esetleg cseréjét. Ha már 
korábban kezdett nehezen indulni a 
jármű, gyanús, hogy az akkumulátor 
is gyengélkedik. Hidegben ez csak 
romlik, ezért ha ilyen jellegű problé-
ma van, akkor vagy fel kell tölteni, 
vagy újat kell venni!

Ami eddig kimaradt

Az utastéri szőnyegeket érdemes 
gumira cserélni, a szövet ugyanis ne-
hezen szárad ki, és tovább párolog, 
amitől az üvegfelületek is folyamato-
san párásodnak. Mivel előfordulhat-
nak hosszabb menetidők, az üzem-
anyagot se centizzük ki! Tanácsos fél 
tanknál inkább rátölteni, főleg, mert 
ahol nagyobb hótakaró van, esetleg 
hosszabb ideig kell várakozni. A 
fűtésre pedig ilyenkor is szükség 
van, márpedig az csak járó motor 
mellett működik. Az ilyen esetekre 
jó, ha van a csomagtartóban minden 
utasnak takaró, folyadék és élelem, 
de az sem árt, ha egy hólapát is befér 
melléjük a biztonság kedvéért!
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A Fehérvári Kézművesek Egyesüle-
te november 26-án 11 órától rende-
zi a XX. Betlehemi szép csillag kiál-
lítás megnyitóünnepségét a Szent 
István Hitoktatási és Művelődési 
Házban. Az eseményen köszön-
tőt mond Spányi Antal megyés 
püspök, a kiállítást megnyitja 
Radetzky Jenőné és Varga Magdol-
na. A tárlaton a pályázatra érkezett 
műveket, valamint az egyesület 
tagjainak alkotásait tekinthetik 
meg az érdeklődők december 
22-ig, hétfőtől szombatig 13-tól 18 
óráig, vasárnap 15-tól 18 óráig.

Bár idén kicsit csendesebb lesz az advent 
Székesfehérváron, ám a programok színvonala 
nem csökken a korábbi években megszokot-
takhoz képest. Az adventi vásár december 
huszonnegyedikéig tart majd a belvárosban.

Állandó programok advent 
idején

A gyerekek kedvence, a mese-
beli gőzös most is zakatol majd 
a város karácsonyfája alatt 
hétköznapokon 16 és 19 óra, 
valamint az Adventi színpadon 
zajló délelőtti gyermekműsorok 
ideje alatt 9 és 12 óra között, 
szombaton és vasárnap 16 és 20 
óra között. Minden napra jut 
majd meglepetés is: élő adventi 
naptár lesz december 1-től 23-ig 
17.30-kor az Adventi színpadon. 
November 26-tól 10 és 19 óra kö-
zött tart nyitva a jótékonysági és 
kézműves vásár a Püspöki Palota 
udvarán. A novemberre tervezett 
további programokat az alábbiak-
ban gyűjtjük össze:

November 25., péntek

17 és 19 óra között adventi készü-
lődés lesz a Kisfaludi Közösségi 
Házban, ahol adventi kopogtatót 
készíthetnek az érdeklődők. A 
szükséges anyagokat a szervezők 
biztosítják az alkotáshoz.

November 26., szombat

10 órától Kerekítő címmel 
adventi és karácsonyi gyermek-
foglalkozásra várják a kicsiket és 
nagyokat a Vörösmarty Mihály 
Könyvtár Budai úti tagkönyvtá-
rába. A rendezvény ingyenes, 
de regisztrációhoz kötött, amit a 
budai@vmk.hu e-mail-címen vagy 
a 22 329 436-os telefonszámon 
lehet megtenni.
14.30 és 16 óra között adventi ko-
szorút készíthetünk Tóth Eszter 
irányításával az Egyházmegyei 
Látogatóközpontban. Az elké-

A fényvonat újra várja utasait!
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szült koszorúkat Spányi Antal 
megyés püspök megáldja az első 
adventi gyertya meggyújtásakor. 
A foglalkozás húszfős maximális 
létszámhoz és regisztrációhoz 
kötött. Jelentkezni lehet Pásztor 
Katalin múzeumigazgató-helyettes-
nél az info@szenteknyomaban.hu 
e-mail-címen.
16.30-kor kezdődik az adventi 
gyertyagyújtás Spányi Antal 
adventi gondolataival. A Püspöki 
Palota udvarán a Székesfehérvári 
Egyházmegye iskoláiba járó 
diákok adventi műsora lesz 
látható.

November 27., vasárnap

11 órakor kezdődik a Fenyőmanók 
című zenés bábelőadás az Igézőben, 
a Basa utca 1. szám alatt.
15 órától a Vörösmarty Színház is-
mét megrendezi az Újszövetség-ma-
ratont, immár tizedik alkalommal. 
A négy evangéliumból gondosan 
összefésült szövegrészek olvasásával 
Jézus életét idézik meg a felolva-
sók. A színpadon a felolvasások 
között zenei betétek hangzanak el. 
Információ és olvasási időpontfog-
lalás a színház előcsarnokában lévő 
jegyértékesítő pultnál, valamint a 22 
503 503-as telefonszámon.
17 és 21 óra között interaktív játékos 
vetítés lesz a Varkocs-szobornál. 
Évek óta kedves színfoltja a Fehér-
vári advent programjának Falvay 
Miklós médiaművész fényjátéka. 
Kicsiknek és nagyoknak is mókás 
perceket szerez a Kinect-játék, mely-
lyel hópelyhekre vadászhatunk.
17.45-kor lép színpadra a Kisangya-
lok kara a Városház téren. Több 
mint hatszáz diák énekel idén az 
első vasárnapon, a gyertyagyújtás 
előtt.
18 órakor a város adventi koszorú-
ján Cser-Palkovics András polgár-
mester és Spányi Antal megyés 
püspök gyújtja meg az első gyertyát 
a Városház téren felállított adventi 
színpadon, majd a polgármester a 
Kisangyalok karának néhány tagjá-

Elindul a fényvonat

Idén ismét útra kel Székesfehérvár 
ünnepi díszbe öltöztetett kisvonata, 
hogy fényvonatként döcögjön körbe 
a gyönyörűen feldíszített belvároson, 
és ünnepi dallamok kíséretében cso-
dálhassák meg az utazók a különleges 
fényeket a Vár körúton és a Zichy 
ligetben. A zeneiskola épülete elől 
induló utazás ideje fél óra. Jegyeket 
váltani a Tourinform Irodában lehet 
hétköznapokon 9 és 18 óra között, a 
program napján pedig délig. További 
információ kérhető a 22 537 261-es 
telefonszámon, illetve az idegenveze-
tes@szekesfehervar.hu e-mail-címen. 
A fényvonat indulásának időpontjai: 
november 26-27-én, valamint decem-
ber 3-4., 10-11. és 17-18-án 16.30, 
17.20 és 18 óra.

val közösen kapcsolja fel az ünnepi 
fényeket.
18.10-kor kezdődik Szulák Andrea 
adventi koncertje.

November 28., hétfő

16 és 18 óra között adventi 
készülődés lesz az Öreghegyi 
Közösségi Házban. A kézműves 
foglalkozáson gyerek és felnőtt 
közösen alkothat, dekorálhatnak 
karácsonyi gömböt, készíthetnek 
hóembert, és a dekupázstechnikát 
is kipróbálhatják. A gyerekeket 
egy négyállomásos nyomozójáték 
is várja.

November 29., kedd

17 és 19 óra között karácsonyi 
kézműves délutánt rendeznek a 
Vízivárosi Közösségi Klubban. A 
Budai út 94. szám alatti helyiség-
ben beszélgetés mellett karácsonyi 
képeslapot, üdvözlő kártyát készít-
hetnek a résztvevők. A program 
ingyenes, de előzetes regisztráció 
szükséges a 20 665 7583-as tele-
fonszámon.
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A Fehérvári Kézművesek Egyesü-
lete november 26-án, szombaton 
újabb szakköri foglalkozást tart. 
Délután fél egytől a csipkeverés 
rejtelmeibe avatja be az érdeklődő-
ket Bálint Zsuzsa. Tájékozódni és 
jelentkezni a kezmuvesek@gmail.
com e-mail-címen vagy a 30 827 
9007-es telefonszámon lehet.

Székesfehérváron a hagyományos köszöntő 
mellett idén bállal is ünnepelhetnek a Katali-
nok november huszonötödikén.

Kati néni, az egykori fertályos-
asszony szobra Molnár Imréné 
Boda Katalin emlékét őrzi, és 
Székesfehérvár egyik legnép-
szerűbb nevezetessége: a Liszt 
Ferenc utcában járókra mosolygó 
Kati néni ma éppúgy hozzátarto-
zik Székesfehérvár mindennap-

Az Alba Regia Táncegyesület de-
cember 3-án, szombaton 17 órától 
rendezi családi Mikulás-táncházi 
programját a Malom utca 6. szám 
alatt. A programok kézműves 
foglalkozással kezdődnek: 17 órá-
tól Pintérné Markovich Marcella 
irányításával karácsonyi tobozdísz 
készítésére várják a kicsiket és 
nagyokat. 18 órától kezdődik Knei-
felné Laczkó Kriszta vezetésével a 
Mikulás-váró népi gyermekjátszó, 
ami alatt a Mikulás is megérkezik 
a Táncházba. Fél nyolctól pedig 
indul a táncházi mulatság. A házi-
gazda Németh Gergő, muzsikál a 
Galiba zenekar.

 Mikulás 

Mikulás-táncház

 Kézművesség 

Csipkeverő műhely
 Közösség 

Katalin-ünnep és bál

 Segítség 

Kampány a véradás 
népszerűsítésére

A Fehérvár Televízió műsora november 26-tól december 2-ig

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 
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00:00  Képes hírek
07:00  A hét hírei  
07:20  Diagnózis
07:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Sturcz Georgina

08:25  Örökké való – ismétlés 
09:00 Diagnózis
09:30  Képes hírek
11:30  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
12:00  Örökké való – ismétlés
12:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:30  A tánc világnapja 2017
17:00  Híradó
17:20  Együtt magazin
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Kű Lajos, az Aranycsapat 
Alapítvány elnöke

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Együtt magazin 

– ismétlés
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Hydro Fehérvár 

AV19–Bolzano-
jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

21:55  Híradó – ismétlés
22:15  Képes hírek

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Együtt magazin
07:50  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Kű Lajos, az Aranycsapat 
Alapítvány elnöke 

08:20  A Fehérvár Televízió 
archívumából

09:20  Képes hírek
11:00  Együtt magazin 

– ismétlés
11:30  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
12:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:55  Portrék a Királykúton
 Vendég: Czigány Ildikó 
17:00  Híradó
17:20  Paletta 
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Bergerné Szőnyi Anna

18:30  Honvéd7
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Kezdőkör 
20:10  Hírek – ismétlés
20:15  Paletta – ismétlés 
20:45  VII. Csíki Versünnep
21:45  V. Jótékonysági estély
22:05  Híradó – ismétlés
22:25  Képes hírek

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó
07:20  Paletta 
07:50  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Bergerné Szőnyi Anna

08:20 Honvéd7 
08:50  Kezdőkör 
09:40  Képes hírek
11:00  Paletta – ismétlés
11:30  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
12:00  Honvéd7 – ismétlés 
12:25  A Fehérvár Televízió 

archívumából
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:35  Székesfehérvári virtuózok
16:10  A szeretet dicsérete 

– 1. rész 
17:00  Híradó
17:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:50  Hírek 
17:55  A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00  Híradó – ismétlés
19:20 A Fehérvár Televízió 

archívumából 
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  A szeretet dicsérete 

– 2. rész
21:00  Adventi Vershúron 
22:05 Híradó – ismétlés
22:25  Képes hírek 

00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából

08:20  Képes hírek

11:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából 

13:00  Híradó 1-kor

13:15 Képes hírek

15:50  Közéleti és 

Kulturális Szalon

17:00  Híradó

17:20  Köztér

17:50  Hírek

17:55  Bajnokok városa 

18:25  A Fehérvár Televízió 

archívumából 

19:00  Híradó – ismétlés

19:20  Köztér – ismétlés

19:55  Hírek – ismétlés

20:00  Bajnokok városa 

– ismétlés

20:30  Alba Fehérvár–Győr-

kézilabdamérkőzés 

közvetítése felvételről

21:50  Lélek született

22:15  Híradó – ismétlés

22:35  Képes hírek
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00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  Köztér – ismétlés

08:30  Bajnokok városa 

– ismétlés 

09:00  Képes hírek

11:00  Köztér – ismétlés

11:30  Bajnokok városa 

– ismétlés

12:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:50  A Fehérvár Televízió 

archívumából – 

Karácsonyi ételek

16:05  A világ Koczka módra

17:00  Híradó

17:20  Agrárinfó

17:50  Hírek

17:55  Nálatok mizu? 

19:00  Híradó – ismétlés

19:20  Agrárinfó – ismétlés

19:50  Hírek – ismétlés

19:55 Nálatok mizu? – ismétlés

21:00  FEHA19–Brassó-

jégkorongmérkőzés 

közvetítése felvételről

23:00  Híradó – ismétlés

23:20  Képes hírek 

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Köztér
08:05  Bajnokok városa
08:40  Városrészek titkai
09:45  Agrárinfó 
10:15  Együtt magazin
10:45  Fehérvári beszélgetések 
11:15  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
11:40  Fehérvári beszélgetések
12:10  Paletta magazin
12:40  Híradó – ismétlés
13:00  Virtuózok 

Székesfehérváron 
– 1. rész

14:20  Honvéd7 
14:45  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
15:00  Agrárinfó – ismétlés
15:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:00  Hírek
17:05  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége  
Tompa Ágnes 

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  Hírek – ismétlés
19:05  Diagnózis
19:40  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
20:25  FEHA19-DVTK-
 jégkorongmérkőzés 

közvetítése felvételről
22:25 Hírek – ismétlés
22:30  Képes hírek 

00:00  Képes hírek
08:40 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
10:00  Hírek – ismétlés
10:05  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége  
Tompa Ágnes 

10:35  A Fehérvár Televízió 
archívumából

11:00  Fehérvári beszélgetések 
11:35  Bajnokok városa
12:05  Fehérvári beszélgetések 
12:40  Hírek – ismétlés
12:45  Köztér
13:15  A Fehérvár Televízió 

archívumából
13:45  Családőrzők
14:15  Agrárinfó 
14:45  Városrészek titkai  
15:50  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:00  A hét hírei 
17:20  Örökké való
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Sturcz Georgina

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  A hét hírei – ismétlés
19:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:50  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
20:20  Arconic-Alba 

Fehérvár–Sopron-
kosárlabdamérkőzés 
közvetítése felvételről

21:50  Pozsonyi Imre: Zuhanás 
az emlékekbe

22:30  A hét hírei – ismétlés
22:50  Képes hírek Kiemelt ajánlatunk: november 27. 17:20 Örökké való — új egyházi magazin a Fehérvár Televízióban

jaihoz, mint a jeles történelmi 
alakokat ábrázoló alkotások. A 
helyszín hosszú ideje minden 
november 25-én megtelik, az 
itt rendezett, hangulatos Kata-
lin-nap a város egyik legkedve-
sebb ünnepévé lett.
Idén is várják a szervezők 
a fehérváriakat: 17 órakor a 
polgármester, Cser-Palkovics 
András és Földi Zoltán, Felső-
város képviselője egy-egy szál 
virággal köszönti a név viselőit. 
A vendégeket forralt borral és ha-
rapnivalóval a Fehérvári Polgárok 
Egyesülete és a Hagyományos 
Piacokért Egyesület kínálja. Szól 
majd a zene, és lesz tánc is: a Ti-
linkó zenekar muzsikál, az Alba 
Regia Táncegyüttes Szenior cso-
portja mellé pedig vendégegyüt-
tesek – a budapesti Ágról Ágra 
Néptáncegyüttes, a Csepeli Öreg 
Táncosok Együttese, a Litér 
Senior Csoport, a ráckevei Rőzse 
Táncegyüttes és a Vasas Művész-
együttes Obsitos Csoportja – is 
érkeznek a közös táncra.
Az ünnepség után fáklyákkal 
indulnak a táncosok és a bál 
vendégei a Felsővárosi Közösségi 
Házba, ahol Juhász Zsófia, a Szé-
kesfehérvári Közösségi Központ 
igazgatója és Földi Zoltán képvi-
selő köszönti a megjelenteket. A 
színpadon a bál nyitányaként a 
belvárosban látott csoportok egy-
egy koreográfiát mutatnak be a 

Szedtevette zenekar kíséretével. 
Ezután veszi kezdetét a Katalin- 
napi bál, melynek része lesz egy 
kis táncházi mulatság, majd – 
hiszen a néptáncosok is szeret-
nek modern zenére bulizni – DJ 
Kiss Attilával szórakozhatnak a 
vendégek hajnali egy óráig.

Adj vért, hívj két barátot, és mentsetek meg 
kilenc életet! A következő napokban Székes-
fehérváron a Területi Vérellátóban, a Táncsics 
iskolában, a Decathlonban és a Ciszterci 
gimnáziumban is lehet vért adni.

Mindenkinek lehet egy jó lapja! 
Ezzel a mottóval indította el az 1-3-9 
#véradóchallenge nevű kampányát 
ebben a hónapban az Országos Vér-
ellátó Szolgálat. A cél, hogy minél 
több új véradót érjenek el.
Mit is jelentenek a #véradóchallenge 
számai? Egy véradó megmenthet há-
rom életet, majd kihívja két barátját, 
így együtt már kilenc ember életét 
menthetik meg. Annak, aki kap-
csolódni szeretne, nincs más dolga, 
mint elmenni vért adni, és Facebook- 
vagy Instagram-posztban kihívni 
véradásra két barátját.
Véradásra az elkövetkező napokban 
Székesfehérváron is több helyszínen 

várják a jelentkezőket: a Székes-
fehérvári Területi Vérellátóban, a 
Seregélyesi út 3. szám alatt novem-
ber 23-tól 25-ig, valamint november 
28-tól december 1-ig minden nap 
8-tól 15 óráig. A Táncsics Mihály Ál-
talános Iskolában, a Batthyány utca 
1. szám alatt november 23-án 14-től 
18 óráig. A Decathlon áruházban, a 
Holland fasor 3. szám alatt novem-
ber 25-én 14-től 18 óráig. A Ciszterci 
Szent István Gimnáziumban, a Jókai 
utca 20. szám alatt pedig decem-
ber 2-án 14-től 18 óráig. Időpontot 
foglalni a https://www.ovsz.hu/ver/
veradasok linken lehet.
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Ford a Honvéd és a Kaposvár ellen is a csapat egyik motorja volt

A szaúdiak mámora érthető, hiszen a világbajnokság egyik esélyesét, Argentínát győzték le

A Honvéd fölényes legyőzésével kezdte az 
év végi hajrát az Arconic-Alba Fehérvár a 
kosárlabda-bajnokságban. Utána Kaposváron 
játszottak Vojvodáék, és még hat meccsük lesz 
ebben az esztendőben.

Háromhetes szünet után folytató-
dott a bajnokság – szerencsére a 
fehérvári kosarasokon nem látszott 
a hosszú kihagyás. Igaz, az újonc 
Honvéd ellen várható is volt a sima 
győzelem, elvégre ez már nem a 
régi idők sokszoros bajnokcsapata. 
Meg is szórta őket az Alba, ötödik 
győzelmét aratva a szezonban.

A cím ezúttal nemcsak esélylatolgatás a világ 
legjelentősebb sporteseménye, a labdarúgó 
világbajnokság kapcsán. A vb helyszíne és 
időpontja már önmagában bizonyítja: a 
futballvilágban pénzért minden lehetséges.

2010-ben két világbajnokság helyszí-
néről döntött a nemzetközi labda-
rúgó-szövetség, és egyik döntésre 
sem mondhatjuk, hogy elismerő 
fogadtatása lett volna a futballsze-
retők körében. Oroszország olyan 
focinagyhatalmak előtt szerezte meg a 
2018-as rendezési jogot, mint Anglia 
és a Portugáliával közösen pályá-
zó Spanyolország. De legalább az 
oroszokra senki nem mondhatta, hogy 
semmi közük a világszintű focihoz. A 
másik, 2022-ről szóló helyszínkijelö-
lésnél viszont nem sok mentsége van 
a FIFA döntéshozóinak, és ezt pláne 
nem nehéz kijelenteni úgy, hogy azóta 
a huszonkét szavazóból korrupció 
miatt tizenhatot eltiltottak a futballal 
kapcsolatos tevékenységtől...
Ma már lerágott csont az értelmezhető 
futballkultúra nélkül világbajnokságot 
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Továbbjutás a kupábanGyőzelmekkel folytatták
soMos zoltánsoMos zoltán

Háromszettes mérkőzésen biztosította be 
továbbjutását a MÁV Előre-Foxconn a férfi 
röplabda Magyar Kupában. A nyolcaddöntő 
visszavágóján hazai pályán is magabiztosan 
nyertek a fehérváriak a MEAFC-Miskolc ellen.

Kedvező előjelekkel várta a Székes-
fehérváron fellépő MÁV Előre a Mis-
kolc elleni visszavágót, hiszen a pár-
harc első, múlt heti összecsapásán 
3-1-es sikert aratott idegenben. De 
nem estek abba a hibába a fehérvá-
riak, hogy lebecsüljék az ellenfelet: 
25-18-ra meg is nyerték a nyitójátsz-
mát. A második szettet az elsőnél is 

Már a legjobb nyolc között vannak a Magyar Kupában a fehérvári röplabdázók
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Minden lehetséges!

kapó olajhatalomnak kedvező döntés 
hátterének feszegetése. De az biztos, 
hogy a katari nyár ötvenfokos klímája 
miatt a télbe helyezett vébé már 
időpontjával is felrúg mindent, amit 
eddig szentnek hittünk a négyévente 

sorra kerülő nagy esemény kapcsán. 
A szezon későbbi részére nézve külö-
nösen fontos lehet, hogy a rendkívül 
zsúfolt versenynaptár közepébe ékelt 
rendezvény milyen plusz terhelést 
jelent. A vb előtt, és immár alatta is 

történtek súlyos sérülések, érdekes, 
hogy a francia válogatottat különö-
sen sújtja az átok. Az pedig, hogy a 
mindenféle közös felkészülés nélkül 
a világbajnokságra beeső játékosok 
alkotta válogatottak milyen színvo-
nalú produkcióra lesznek képesek, az 
eddigiek alapján legalábbis kérdéses.
A válogatott labdarúgás amúgy is 
reménytelenül háttérbe szorult és 
devalválódott az irdatlan pénzek által 
iparággá növekedett klubfutballal 
szemben, de a foci kultúrája, szurko-
lói hagyományai miatt hajlamosak 
vagyunk még mindig nosztalgikus 
pátosszal figyelni egy világbajnoksá-
got. De mi van, ha ott rendezik, ahol 
alapesetben nincs se kultúra, se szur-
koló, és „holnapután” a stadionok is 
eltűnnek? Marad a remény, hogy pár 
emlékezetes meccs azért jut, és azok 
után, hogy Szaúd-Arábia megverte 
Argentínát, talán nem alaptalan a 
bizakodás. Más kérdés, hogy a katari 
vagy az iráni válogatott teljesítményét 
látva inkább kínjában mosolyog az 
ember, ha arra gondol, a még mindig 
nem eléggé maximalizált haszon 
jegyében négy év múlva már negyven-
nyolc csapatosra bővíti a mezőnyt a 
nemzetközi szövetség. Saját profitja 
szempontjából érthető, józannak 
mégis nehezen nevezhető a döntés. 
Persze nehéz józannak maradni, ha 
a biznisz alapját, a szurkolót érintő 
általános tilalmak közepette a stadio-
nok VIP-páholyában azért mégis csak 
mérnek sört…

simábban, 25-16-ra hozták a hazaiak, 
egyúttal be is biztosították tovább-
jutásukat. A harmadik felvonásban 
Dávid Zoltán vezetőedző valamennyi 
fiatal, tehetséges cserejátékosnak le-
hetőséget adott a bizonyításra, akik 
éltek is az esélyükkel. Végül 25-18-ra 
bizonyult jobbnak a MÁV, és 3-0-ra 
megnyerte a mérkőzést.
„Nagyon fontos, hogy egy gyengébb 
ellenféllel szemben is megmaradjon a 
fókusz, és ugyanúgy tiszteljük őket, 
mint más, komolyabb csapatokat. Ezt 
maximálisan betartották a srácok, és 
ezáltal a fiatalok is játéklehetőséget 
tudtak kapni, amivel éltek is!” – érté-
kelt a vezetőedző.

Szerda este Kaposváron sokkal 
nehezebbnek ígérkező meccs várt 
a csapatra. Az energiaárak alaku-
lása következtében a somogyiak 
visszatértek régi, kisebb csarno-
kukba, sok korábbi nagy csata 
színhelyére. A mostani is nagy 
volt, hiszen többször is fordult az 
állás. Az Alba négypontos hátrány-
ban kezdte a negyedik negyedet, 
az azonban remekül sikerült, és 
az egyaránt húsz pont fölé jutó 
DeCosey, Ford és Vojvoda vezérle-
tével végül 103-95-re nyert. Ezzel 
a csapat 6-2-es mérleggel áll, és 
szombaton itthon folytatja. Az 
ellenfél a Sopron lesz.
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06.00  Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Varga Zalán

10.00		 Fehérvári	délelőtt:	napi	
aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt	
11.10  Hétvégi programajánló 

Vendég: Ocsenás Katalin
12.10		 Ebédidő	
13.10  A bor szerintünk (12) 

Vendég: Fáncsi Viktória
14.10  Kertészeti magazin 

Vendég: Németh László
15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi és Varga 
Zalán	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10  Helló, péntek!
17.10		 Női	vonalak
18.00  Családi magazin 

Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi
19.00  Fehérvári beszélgetések 

– Városrészek titkai 
Vendég: Váczi Márk 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Kiss	György

2022. 12. 02. PÉNTEK

08.00		 Friss	hírek,	időjárás	és	
közlekedési információk 

 Fehérvári hétvége: 
életmód, kulturális 
programajánlatok, 
kikapcsolódási	lehetőségek	
Székesfehérvár	és	Fejér	
megye	egész	területéről	

	 Műsorvezető:	Kiss	György	
Hírszerkesztő:	Varga	Zalán

08.10  Internetes ügyeink Vendég: 
dr. Czenczi Anikó

09.10  Kedvencek percei 
Vendég: Paál Csaba

10.10  Párkapcsolati ismeretek 
Vendég: Fejér Kata

11.10  Dojo önvédelmi és távol-
keleti	művészeti	magazin	
Vendég:	Rétlaki	Gábor

12.10  Virágpercek Vendég: 
Winkler Kriszti

13.10  Ügyvédi jótanácsok 
Vendég:	Berzeviczy	
Gábor	ügyvéd

14.15  Fehérvári délután: napi 
aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével 

14.10  Vendég: Túrós Arnold, 
a	Fehérvár	Küzdősport	
SE	vezetője

	 Műsorvezető:	
Gemeiner	Lajos	

14.30  Az vagy, amit megeszel! 
Vendég:	Szollár-
Kaczur	Beatrix

15.10		 Hűha!	–	Technológia	
és	tudomány	érthetően	
Vendég:	Theisz	György

16.10  Informatikai retró 
Vendég:	Simon	Nándor	

17.10  Filmkocka Vendég: Pál 
Loránd, Kalmár Ádám 
és	Buda	Andrea

18.10  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi

19.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

08.00		 Friss	hírek,	időjárás	és	

közlekedési információk 

 Fehérvári hétvége: 

műsorajánló,	kalendárium,	

névnapok, aktualitások, 

érdekességek, 

programajánló

	 Műsorvezető:	Sasvári	Csilla	

Hírszerkesztő:	Varga	Zalán

09.10  Természetesen 

egészségesen Vendég: 

Supliczné	Tóth	Mária	

10.10		 Gazdát	keresünk	az	ASKA	

menhelyén	élő	kutyáknak	

Vendég: Molnár Tamásné

11.10  Ez itt az én hazám! 

Vendég: Oláh László

11.40		 Szabadidőben	

12.10  Csak stílusosan! Vendég: 

Pánczél Anikó

13.05  A táncdalfesztiváloktól 

napjainkig Vendég: 

Kiss	György

14.10		 Zeneturmix	Műsorvezető:	

Kiss	György	

18.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi

19.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	

Gemeiner	Lajos

2022. 11. 26. SZOMBAT

06.00  Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

09.10		 Autófitnesz	Vendég:	
Polgár Tibor

10.00		 Fehérvári	délelőtt:	napi	
aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével 

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt	
11.10  Aranybulla-emlékév 

2022 – érdekességek, 
különlegességek 
Magyarország 
történelméről,	az	Árpád-
házi	királyok	életéről

12.10		 Ebédidő	
13.10  Illemtan Vendég: 

Óber László
15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

						 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

17.10  Pénzügyi percek Vendég: 
Potolák	Gábor

18.00		 Az	én	utam	Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00  Fehérvári beszélgetések 
– Fejér megyei kastélyok 
és arisztokraták Vendég: 
dr.	Séllei	Erzsébet	
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Internetes ügyeink 
Állandó	szakértőnk:	dr.	
Czenczi Anikó ügyvéd 
Műsorvezető:	Kiss	György

06.00  Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

09.10  Munkaügyek Vendég: 
Pajtók-Vizsolyi Júlia

10.00		 Fehérvári	délelőtt:	napi	
aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

	 Műsorvezető:	Bokányi	
Zsolt	és	Kiss	György

12.10		 Ebédidő	
13.10  Vakolat Vendég: 

Puska József
15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

						 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Varga Zalán

15.10  Útravaló
16.10  Vörösmarty kocka Vendég: 

Gombaszögi	Attila
17.10		 Beszéljünk	róla!	Vendég:	

Rudnicai Margó
18.00  Mindenmentes Vendég: 

Antal	Vali	Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

06.00  Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

10.00		 Fehérvári	délelőtt:	napi	
aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt	
12.10		 Ebédidő	
13.10  Környezetbarát 
15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

			 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

16.10		 Szuvenír	Vendég:	
Grósz	Pálma

17.40  Meseszieszta a 
Szabad	Színházzal

18.00		 Nézőpontok	Vendég:	
Vacsi	Viola	Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi	

19.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

21.00		 Tiszta	szex!	(16)	
Vendég:	Séllei	Györgyi	

06.00  Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

09.10  Állati dolgok Vendég: 
Lorászkó	Gábor

10.00		 Fehérvári	délelőtt:	napi	
aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt	
10.10  Útravaló
11.10  Társasház Vendég: 

Egyed Attila
12.10		 Ebédidő	
13.10  A Városgondnokság 

műsora
14.10  Az orvos válaszol 
15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

						 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

16.10		 KRESZ-percek	Vendég:	
Ábrahám Csaba

17.10		 Gyógynövények	világa	
Vendég: Lencsés Rita

18.00		 Zöldellő	utakon	Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos


