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www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS 

és eredetiség vizsgálat 
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti  javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!

Választókerületi
programok

Belváros

Szabó Bakos Györgyné

December 13-án, kedden 
tartja következő fogadóóráját 
Szabó Bakos Györgyné. Az 1. 
számú választókörzet önkor-
mányzati képviselője 15 és 18 
óra között várja a városrész-
ben élőket Piac tér 4. szám 
alatti, az autóbusz-pályaudvar 
épületének udvarában találha-
tó irodájában.

Városközpont-észak

Kovács Zsoltné

Két helyszínen is fogadó órát 
tart Kovács Zsoltné. A 2. 
számú választókörzet önkor-
mányzati képviselője minden 
hónap második hetében 
szervezi meg fogadóóráit, 
melyekre a Vörösmarty, illetve 
a Rákóczi iskolába várja a kör-
zetben élőket. December 8-án, 
csütörtökön 17 órától 18 óráig 
a Rákócziban lesz a fogadóóra.

Adventi csillogás Fehérvár szíve a kórház 
gyermekosztályáértCsapó Ramóna

LátRányi ViktóRia

Verssel, dalokkal és tánccal vártak minden-
kit múlt pénteken a Viktória Rehabilitációs 
Központba, a fogyatékosság világnapjához 
kapcsolódó rendezvényre. Emellett egy kiállí-
tást is megtekinthettek az érdeklődők, amely 
a fogyatékkal élő emberek és az őket segítő 
civilszervezetek mindennapjait mutatta be.

A fogyatékosság világnapját megelő-
ző est rendezvényének célja az volt, 
hogy felhívják a figyelmet arra, hogy 
bár hiába élik másképpen ezek az 
emberek a mindennapjaikat, bennük 
is ugyanaz a szív dobog.
Cser-Palkovics András úgy fogalma-
zott, hogy egy-egy ilyen rendezvény 
lehetőségeket, de veszélyeket is 
rejthet magában: „Lehetőség, mert 

Kétszázezer forint gyűlt össze a Fehérvár 
szíve projekt kezdeményezéséből. A Fidelitas 
városi szervezete a befolyt összegből a kórház 
gyermekosztályát támogatta.

A Fehérvár szíve projekt két éve 
indult. A Fidelitas székesfehérvári 
szervezetének kezdeményezésére 
állították fel a belvárosban a ku-
pakgyűjtő szívet. Pénteken késő 
délután az eredményről tartottak 
sajtótájékoztatót, ahol Orsik 
Péter, a Fidelitas városi elnöke el-
mondta, hogy a projekt keretében 
kétszázezer forint gyűlt össze, 
amit a Szent György Kórház Gyer-
mekosztályának ajánlottak fel.
Az erről szóló oklevelet is átadták 
pénteken Kálmán Andrea osztály-
vezető főorvosnak, aki kiemelte, 
hogy az osztály betegeinek szeret-
nék megkönnyíteni a benti létet. 
Az összegből társasjátékokat, 
egyéb játékokat vásárolnak majd 
az osztályra. De más kiegészítő-
ket, például plédeket, törölköző-
ket is beszereznek majd.
Molnár Tamás, a környezetvédel-
mi és civilügyek tanácsnoka, a 
Fidesz önkormányzati frakcióve-
zetője kiemelte: minden fiatalt ha-

Az eseményen a különböző fogyatékkal élők által, illetve támogatásukra létrehozott városi, me-
gyei civilszervezetek életét, tevékenységét bemutató kiállítást is megtekinthettek az érdeklődők. A 
helyszínen adományokat is elfogadtak, amiket a Viktória Központ támogatására fordítanak.

A Fidelitas által összegyűjtött pénzből 
többek között játékokat vásárolnak majd a 
kórház gyermekosztályának
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Adomány a kríziskezelőnek

Igazgatási szünet a 
Polgármesteri Hivatalban

FaRkas sziLáRd

Ételadományt ajándékozott a Szent Imre Gim-
názium, Általános Iskola és Óvoda a Kríziskezelő 
Központnak. A sokéves együttműködésnek 
köszönhetően a rászorulók asztalára ezúttal is a 
legkülönfélébb tartós élelmiszerek kerülhetnek.

Határtalan lelkesedéssel és tenni aka-
rással pakolták le az ételadománnyal 
teli dobozokat az utánfutóról az isko-
lások a Kríziskezelő Központ előtt. Az 
előző évek gyakorlatához hasonlóan 
a Szent Imre Gimnázium, Általános 
Iskola és Óvoda diákjai idén is tartós 
élelmiszereket gyűjtöttek a rászorulók 
számára. Zsabka Attila, a Krízis-
kezelő Központ vezetője köszönetét 

December huszonkettedike és január hatodika 
között a székesfehérvári Polgármesteri Hivatal 
téli igazgatási szünetet tart. A szünet nem 
számít bele a hatósági és egyéb eljárások 
ügyintézési határidejébe. 

Igazgatási szünet lesz a Polgár-
mesteri Hivatalban december 22-e 
és január 6-a között. Ez idő alatt a 
személyes és a telefonos ügyfélfoga-
dás az alábbi kivételekkel szünetel: 
szociális ügyekben az ügyfélkap-
csolatot december 23-án és 30-án 
8 és 12 óra között, december 28-án 

Közmeghallgatás

Székesfehérvár önkormányzata 
december kilencedikén, pénteken 
reggel nyolc órától Tájékoztató az 
energia-válsághelyzet intézmények-
re gyakorolt hatásáról napirenddel 
közmeghallgatást tart a Városháza 
Dísztermében, melyre tisztelettel 
hívják és várják az érdeklődőket!

felhívja a figyelmet egy fontos társa-
dalmi ügyre. De veszélyt is hordoz, ha 
az év egy napján kipipáljuk az adott 
ügyet az egész évre.” 
Mások mellett az Egyensúlyunkért 
Alapítvány tagjai is képviseltették 
magukat a rendezvényen. A szervezet 
nap mint nap azért dolgozik, hogy a 
pszichiátriai betegek visszanyerjék, 
megőrizzék lelki egészségüket, és 
segítsék társadalmi beilleszkedé-
süket. Ebben nagy szerepe van a 
közösségi rendezvényeknek is. Az 
egyesület vezetője, Bachné Faják 
Valéria elmondta: nagyon sokat jelent 
gondozottjaiknak az esemény, hiszen 
az egy elismerés, hogy be tudnak 
mutatkozni, meg tudják mutatni, 
hogy ők ugyanolyan tagjai a társada-
lomnak, mint bárki más.

8-tól 16 óráig, január 4-én 8 és 16 
óra között, január 6-án pedig 8-tól 
12 óráig a 70 6699 199-es telefon-
számon biztosítják. A születések 
és halálestek anyakönyvezése 
január 9-e és 20-a között  – előzetes 
időpontfoglalást követően – vala-
mennyi munkanapon személyes 
ügyfélszolgálat keretében történik.
Az igazgatási szünet időtartama 
nem számít bele a hatósági és 
egyéb eljárások ügyintézési határ-
idejébe. További tudnivalók a 
szekesfehervar.hu oldalon.

fejezte ki a felajánlott élelmiszerekért, 
és mindenkit biztosított, hogy az 
adományok a legjobb helyre kerül-
nek: „Az elmúlt években is elsősorban 
tartós élelmiszert gyűjtöttek a gyerekek 
és családjaik, és azt kértük most is, hogy 
konzerveket, félkész ételeket, tartós élel-
miszert hozzanak, amit akár a karácsonyi 
csomagba is be tudunk tenni, vagy a 
háromszori étkezés kiegészítéseként fel 
tudunk ajánlani a rászorulóknak.”
A gyerekek lelkesedését és a Krízis-
kezelő Központ háláját látva a hagyo-
mány minden bizonnyal a következő 
években is folytatódni fog, a rászo-
rulók számára pedig ezúttal is nagy 
segítséget jelent bármilyen felajánlás a 
karácsonyi időszak közeledtével.

sonló kezdeményezések, ötletek 
megvalósítására buzdít. Fontos, 
hogy a mostani projekt tovább él, 
hiszen az Egyszer Élsz Egyesület 
vette át a Fehérvár szíve projektet, 
akik innovatív ötletekkel fogják 
továbbfejleszteni a kezdeménye-
zést. A Fehérvár szíve kulcsát így 
át is adták Marton Zoltánnak, az 
egyesület elnökének.
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„Az uniós támogatások jogosan 
megilletik Fehérvárt!”

Közlekedés, posták, parkolás

LátRányi ViktóRia

BáCskai GeRGeLy

A Széphő térítésmentesen kölcsönadja 
egyik tartalék szivattyúját a szombathelyi 
távhőszolgáltatónak. Széles körű össze-
fogással valósul meg a városi karácsonyi 
adománygyűjtés. Erről is szó esett a Fehérvár 
Tv Köztér című műsorában, melynek vendége, 
Cser-Palkovics András polgármester az uniós 
forrásokról is beszélt.

Egy műszaki hiba miatt került nehéz 
helyzetbe a távfűtés biztosítása a 
szombathelyi otthonok egy részében. 
Ekkor fordult segítségért az ottani cég 
a székesfehérvári távhőszolgáltatóhoz. 
Példaértékű együttműködés valósul 
meg Székesfehérvár és Szombathely, 
a távhőszolgáltatást ellátó cégek és a 
szakminisztérium között. 
„A megyei jogú városok számos területen 
segítik egymást, így teljesen természetes 
volt ez ebben az esetben is. Biztos vagyok 
benne, hogy ugyanezt Szombathely is 
megtette volna fordított helyzetben” – 
emelte ki Székesfehérvár polgármes-
tere. A közel kéttonnás berendezést 
a fehérvári szakemberek több órányi 
munkával tudták kiszerelni a helyéről 
a Király sori fűtőerőműben. A be-

Online fogadóórát tartott hétfőn Székesfehérvár 
polgármestere a közösségi oldalán. Cser-Palkovics 
András mintegy kétszáz kérdésre, egyedi, város-
részi és az egész várost érintő felvetésre válaszolt.

Sokan kérdeztek a közlekedéssel kapcso-
latban, szó esett az uszodáról, a posták és 
a murvás parkoló ügyéről, valamint a De-
pónia Sörház téri telephelyének hasznosí-
tásáról. A válaszokat követően Cser-Pal-
kovics András a következő összegzést 
írta: „Ami egy érdekes és fontos tapasztalat a 
mai kérdések alapján, hogy sokan valószínűleg 
nem „aktualizálták” az önkormányzat hely-
zetét a gazdasági helyzetre. A drágulás, amit 
mindannyian tapasztalunk a vásárlásainknál, 
az önkormányzatra hatványozottan igaz, 
emellett az energia drágulása az önkormányza-
tot nagyon súlyosan érinti. Ahogyan sokszor 
jeleztem: az idei és a következő év valószínűleg 
nem a fejlesztések időszaka lesz. Most az a 
prioritás, hogy az alapszolgáltatások, a legfon-
tosabb önkormányzati ellátások működjenek! 
Addig mindannyiunknak türelmesebbnek kell 
lennünk, ezt kérem önöktől, és köszönöm, ha 
számíthatok erre!”

A város kész segíteni

„A maroshegyieknek szükségük van a 
postára. Kérjük vissza a postánkat!” Mint 
Cser-Palkovics András válaszában 

írta, az önkormányzatot is váratlanul 
érte a Magyar Posta döntése, hogy öt 
fehérvári hivatalt bezárnak: „Azonnal 
jeleztük, hogy készek vagyunk finanszí-
rozni a működési költségeket, ha erre van 
jogi lehetőség. Pénteken kaptuk meg a 
választ. Eszerint Fehérváron mindössze két 
postahivatal újranyitására van lehetőség, 
erre is csak akkor, ha azok sok tízmilliós 
éves költségének jelentős részét – ötven 
százalékát – az önkormányzat hajlandó 
finanszírozni. Ezt a város kész megtenni, az 
ügyben a közgyűlésnek kell állást foglalni.”

Áruszállítás idejére a megállás 
ingyenes

„Kérem, segítsenek abban a helyi vállalko-
zóknak, hogy kedvezményes parkolóbérle-
tet vásárolhassanak az üzleteik előtti terü-
letre! Az áruszállítás miatt lenne fontos.”
Sajnos nincs elég parkolóhely a közte-
rületeken, fizikailag nincs hely az egész 
napos autótárolásra. Szinte minden, 
sok üzlettel rendelkező utcában van 
rakodási terület kijelölve, és a KRESZ 
szerint az áruszállítás idejére történő 
megállás nem parkolás, így ingyenes a 
vállalkozóknak is!

Bakony utcai átkötőút

„A Bakony utca mikor lesz bekötve az 
elkerülőút közepén lévő körforgalomba?”

Előkészítés alatt vannak ezek a tervek. 
Többek között azért is nagyon várjuk 
az országba érkező uniós források 
megérkezését, hogy megépülhessen a 
Bakony utcai átkötő.

Biciklisek a járdán

„Nagyon szépen köszönjük a város-
ban a bicikliutakat! Csak egy baj van: 
nagyon sokan a járdát használják 
továbbra is.”
Egyetértek – fogalmazott Cser-Pal-
kovics András – hiszen a bicikli-
sávok azért épülnek városszerte, 
hogy a kerékpárosok biztonságosan 
közlekedhessenek. Ezen a területen 
is fontos az edukáció, de haladunk, 
hiszen például egy zebránál is 
sokkal többen megállnak ma, mint 
néhány évvel ezelőtt.

Közlekedési központ a vasútnál

„Az intermodális csomópont építése 
mikor kezdődik?”
Az állam lefolytatta a közbeszerzé-
si eljárást. 2023 októberéig kell a 
szükséges forrást biztosítania hozzá 
az állami költségvetésnek. Többek 
között ezért is kiemelten fontos 
Székesfehérvár számára az uniós 
források mielőbbi megérkezése – írta 
a polgármester válaszában.

Gyűjtőparkoló a Sörház téren

„Mi lesz a Sörház tér sorsa? A Depónia 
helye felszabadult!”
Amikor a Depónia kiköltözése 
jogilag is megtörténik, azt követően 
dönthetünk a terület sorsáról. Egy 
gyűjtőparkoló kialakítására készü-
lünk a környék parkolási rendjének 
áttekintésével együtt – fogalmazott a 
polgármester.

A murvás parkoló helyzete

„A murvás parkoló dolga hogy áll?” 
Az érintett terület magántulajdon-
ban van. Nem tudjuk, mikor kezdi el 
a tulajdonos a beruházást.

Mi lesz az iskolai úszásoktatás-
sal?

„Az iskolai úszásoktatás és a délutáni 
edzések a gyerekek és szülők számára 
egyaránt fontosak. Született döntés a 
januári nyitvatartásról?”
Az önkormányzat saját forrásból 
nem tudná biztosítani az uszoda 
működtetését a mai energiaárakkal. 
Bízom benne, hogy ismét kapunk 
majd segítséget az államtól, de egye-
lőre erről még nem született döntés 
– zárta válaszait Cser-Palkovics 
András polgármester.

rendezés már megérkezett Szombat-
helyre, ahol még az igazán hideg téli 
napok előtt üzembe tudják helyezni.  

Karácsonyi adománygyűjtés

Az önkormányzat hét szociális alapít-
vánnyal és egyesülettel közösen indí-
totta el a városi karácsonyi adomány-
gyűjtést. A polgármester elmondta, 
hogy tartós élelmiszert, gyümölcsöt, 
édességet és tisztálkodási szereket 
várnak az Alba Bástya Irányi Dániel 
utcai központjába december tizenha-
todikáig: „Az adventi időszakban érdemes 
egy kicsit megállni, és lelkileg felkészülni a 
szeretet ünnepére! Arra az ünnepre, ami a 
mi hitvilágunkban, a keresztény értékrend-
ben az egyik legfontosabb, hiszen felhívja a 
figyelmet, hogy egymást segíteni, támogatni 
fontos, szép dolog.”

A fehérváriak kérdezték

A műsorban ezúttal is kérdezhettek 
a nézők a polgármestertől. Volt, aki a 
LED-csereprogramról érdeklődött. A 
polgármester ismertette, hogy az idei 
év végéig van lehetőségük a székesfe-
hérváriaknak csatlakozni a program-

hoz. Ezt online lehet megtenni. Aki-
nek erre nincs lehetősége, annak az 
Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti 
Központban és három könyvtárban is 
segítenek. A program a régi, energia-
pazarló izzók LED-égőkre történő 
cseréjét teszi ingyenesen lehetővé a 
háztartások számára.
A belvárosi díszkivilágítással kapcsolat-
ban is érkeztek kérdések. Válaszában 
a város polgármestere arról szólt, hogy 
kicsit kevesebb idén az adventi fény. 
Ennek pénzügyi oka is van, de emellett 
a megvalósítás humán erőforrás kérdé-
se is, hiszen a kiépítéshez szakembe-
rekre is szükség van.

Az uniós támogatásokról

Cser-Palkovics András arról is 
beszélt, hogy az európai uniós for-
rásokra az országnak és a városok-
nak is szükségük van: „Arra kérek 
minden európai parlamenti képviselőt 
– függetlenül a pártállástól – hogy 
azon dolgozzon, Magyarország és azon 
belül Székesfehérvár minél hamarabb 
megkapja a bennünket jogosan meg-
illető pénzügyi forrásokat! Fehérvár 
minden kötelezettségét, ami az európai 

uniós tagságból fakad, teljesítette és 
teljesíti most is. Ehhez képest nem 
jutunk hozzá a nekünk járó pénzügyi 
forrásokhoz, és ez nem helyes! Már 
csak azért sem, mert részben a mostani 
problémákat is abból lehetne kezelni, 
részben a fejlesztések egy részét is 
ezekből valósítanánk meg. Például több 
iskolai felújítás azért várat magára, 
mert ezek a pénzek nem érkeznek meg, 
de például a Bakony utcai fejlesztés is 
csak ezen múlik.” 
A polgármester elmondta, hogy 
nem csak ezekből a pénzekből 
fejlődött a város, hiszen nagyon sok 
beruházást tudott Székesfehérvár 
megvalósítani saját forrásokból a 
város gazdasági erejének köszönhe-
tően, sok fejlesztés állami forrásból 
jött létre, de szükség van ebben 
az időszakban az uniós forrásokra 
is, hiszen a város gazdasága és az 
állami költségvetés is nehezebb 
helyzetben van. 

A Köztér legutóbbi adását a Fehérvár 
Televízió Youtube-csatornáján 
nézhetik meg!



Keresd az ünnepi sorsjegyeket már a kijelölt MOL töltőállomásokon is! 
Részletek a lottózókban, a karitatív sorsjegyárusoknál

és a www.szerencsejatek.hu honlapon.

A Nagykarácsony sorsjegy megvásárlásával befogadó  
játszóterek megépítését támogatod, ahol ép és fogyatékossággal 
élő gyermekek közösen gyűjthetnek élményeket.

Szrt_Nagykaracsony_kampany_216x288_SAJTO_1104.indd   1 2022. 11. 04.   11:10:25
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Adománygyűjtő automatákat 
állítottak üzembe

Egyelőre nem változik a járatsűrűség
Az első csomagok az Alba Bástya Család- és 
Gyermekjóléti Központ udvarán található 
automatában landoltak szerda délelőtt

szaBó mikLós BenCe

Várhatóan elhalasztják a január kilencedikétől 
tervezett járatszám-csökkentés bevezetését – írta 
szerdán közösségi oldalán Cser-Palkovics András.

A város három pontján már automatákban is 
leadhatja bárki a rászorulóknak szánt adományo-
kat. Egy fehérvári cég felajánlásának köszönhe-
tően idén ezzel egészítette ki az önkormányzat 
a karácsony előtti adománygyűjtő akcióját. Az 
automaták január hatodikáig huszonnégy órában 
igénybe vehetők. Ha megtelnek, az Alba Bástya 
Család- és Gyermekjóléti Központ kollégái ürítik 
ki azokat. Tartós élelmiszereket, tisztálkodási és 
mosószereket várnak leginkább a gyűjtés során.

Összesen három csomaggyűjtő 
automatát helyeztek ki Fehérvá-
ron. Akár hétvégén vagy éjszaka is 
fogadják a karácsonyi ajándéknak 
szánt tartós élelmiszereket, tisztító- 
és mosószereket.
„Három automatát ajánlott fel az IVM 
Zrt. térítésmentesen, ebből egy az Irányi 
Dániel utcában található, kettő pedig 
a város jól megközelíthető helyein: az 
egyik az uszoda mellett, a másik az Ady 
Endre utcában. Amikor bekerülnek az 
adományok, mi értesítést kapunk róla, 
így amikor szükséges, a kollégáim kiürítik 
az automatákat, az adományokat elhoz-
zák az Irányi Dániel utcába, csomagokba 
rendezik őket és eljuttatják azokat a 
rászorulóknak, akik vagy velünk vagy az 
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Az ötvenhatos 
asszonytüntetésre 

emlékeztek

Elhalasztják a 
járatszám-
csökkentést

Csendes megemlékezést szerveztek szerdán 
az 1956-os székesfehérvári asszonytüntetés 
tiszteletére. 1956. december negyedikén Bu-
dapesten nőtüntetés zajlott, ez volt az utolsó 
a forradalom fővárosi tömegmegmozdulásai 
közül. A következő napokban több nagy-
városban, így Székesfehérváron is hasonló 
események zajlottak. December hetedikén a 
bátor helyi asszonyok és lányok szerveztek 
néma tüntetést.                                               R. A.
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TÁRSASHÁZA 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.

TÁJÉKOZTATJUK 

TISZTELT ÜGYFELEINKET, 

HOGY 

DECEMBER 12-ÉN (HÉTFŐN)

12:00 ÓRÁTÓL 

A SZÉPHŐ ZRT. TELEFONOS 

ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK 

MŰKÖDÉSE SZÜNETEL.

SZÍVES MEGÉRTÉSÜKET 

KÖSZÖNJÜK!

SZÉPHŐ ZRT.

összefogásban szereplő hat karitatív szer-
vezettel kapcsolatban állnak” – mondta 
el az újfajta gyűjtéssel kapcsolatos 
fontosabb információkat Tisztl 
Henrik, az Alba Bástya Család- és 
Gyermekjóléti Központ vezetője.
Az ötlet és a kivitelezés is az egyik 
fehérvári cégtől, illetve annak 
dolgozóitól származik, és minden-
képpen egyedinek mondható, hiszen 
hasonló automatát adománygyűjtés 
céljából hazánkban sehol máshol 
nem állítottak még fel.
„A cég az úgynevezett csomagautomatáját 
most adománygyűjtő automatává alakította 
át. Ezek január hatodikáig, azaz vízkeresztig 

állnak majd a lakosság, az adományozók 
rendelkezésére. Így a meghosszabbított 
téli szünetet is figyelembe véve nemcsak 
a karácsonyi időszakban, hanem az egész 
téli szünetben tudunk adományokat adni, 
illetve gyűjteni a rászorulóknak” – sorolta 
az egyedülállónak számító megoldás 
előnyeit Lehrner Zsolt alpolgármester.
Az automaták kezelése meglehe-
tősen egyszerű: egy négy számjegyű 
kód beütése után az adományozó 
kiválasztja, mekkora helyre van 
szüksége a csomaghoz, és már be is 
teheti azt a tárolóba.
„Igyekeztünk megfelelő információkkal 
ellátni az automatát, hogy a használata 
nagyon egyszerű legyen. Bárki odamehet, 
beüti az automatára kiírt négyjegyű PIN-
kódot, mire kinyílik egy ajtó. A családsegítő 
pedig kap egy üzenetet, ha az automata 
megtelt, és lehet üríteni” – ismertette a 
berendezések működését az ötletgazda 
IVM Zrt. vezérigazgatója, Deák Ferenc.
Az Alba Bástya Központ az Irányi 
Dániel utcai telephelyén munkaidő-
ben továbbra is személyesen fogadja 
a karácsonyra szánt adományokat de-
cember tizenhatodikáig. Január hato-
dikáig pedig a nap minden percében 
lehetőség van az ajándékok leadására 
a kihelyezett automatákban.

A polgármester szerint az üzem-
anyag-ársapka megszűnésével 
várhatóan többen veszik majd igénybe 
a helyi közösségi közlekedést, éppen 
ezért ezzel a javaslattal él majd a 
pénteki közgyűlésen. Mint írásában 
olvasható, idén 2,1 milliárd forintos 
veszteséget kell az önkormányzatnak 
a Volánbusz felé finanszíroznia, ennek 
ellenére felvállalják április elsejéig a 
menetrend módosításának elhalasztá-
sát. A polgármester bízik benne, hogy 
a közgyűlés egyhangúlag támogatni 
fogja javaslatát, valamint abban is, 
hogy ez segítséget nyújt majd mind-
azoknak, akik ritkábban autóznának.
Cser-Palkovics András azt is megerő-
sítette: jövőre is marad a kétszáznyolc-
van forintos havi diákbérlet.
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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
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. 16. 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 

14.30  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:	
Germán	Márton

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	Vendég:	
Szilvási-Grund	Helga

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. 12. 10. 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
14.10  Krízishelyzet Vendég: 

Zsabka Attila
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
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Az itt feltüntetett árak kizárólag a Székesfehérvár, Budai út 173. szám alatti üzletünkben érvényesek.Az üzlet aktuális nyitvatartásáról információt az aldi.hu oldalon talál.
Akciónk érvényes: 2022.12.15-től a készlet erejéig. Értékesítés kizárólag háztartási mennyiségben. Az ár mindennemű adót magában foglal. Az itt és a nyitó üzlet vonatkozásában feltüntetett egyéb árak bevezető árak. Az ezek közül akciósként kiemelt árakat a többi, 21 napnál korábban megnyitott ALDI-üzletben az akciót megelőzően alkal-
mazott normál árakhoz, szezonális tartós fogyasztási cikkek esetében pedig az egyes termékek mellett feltüntetett legutóbbi normál árakhoz képest kell érteni. *Kérjük, vegye fi gyelembe, hogy állandó árukészletünkkel ellentétben ezen termékek csak korlátozott számban, a készlet erejéig állnak rendelkezésre. Mindent megteszünk annak 
érdekében, hogy áruházainkban az áruellátás folyamatos és zökkenőmentes legyen. Amennyiben azonban gondos tervezésünk ellenére bizonyos termékek a nem várt magas kereslet következtében már az értékesítés első napján elfogynak, úgy ezért szíves megértését kérjük. Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet és az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti tájékoztatást a https://www.aldi.hu/hu/informaciok/elektromos-vagy-elektronikus-hulladek.html oldalon talál. Bár a 
kiadványban megjelenített adatokat gondosan ellenőriztük, esetleges helyesírási, jelölési, számítási, árazási, szerkesztési vagy nyomtatási hiba, ill. nyilvánvaló tévedés miatt nem áll módunkban felelősséget vállalni. ALDI Magyarország Élelmiszer Bt., 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2. 

2022.12.15. csütörtök, 7:00 óra

SZÉKESFEHÉRVÁR, BUDAI ÚT 173. 

FANTASZTIKUS
NYITÁSI AJÁNLATOK

ÉRVÉNYES: 12.15. CSÜTÖRTÖKTŐL A KÉSZLET EREJÉIG!

CRANE
Vibrációs tréner*
• 20 szabályozható 
sebességfokozat
• 5 automatikus program és 
1 manuális program
• tartozékok: távirányító karkötő, 
edző-DVD, expander és 
fekvőtámasz-markolatok
• max. teherbírás: 120 kg
• tömeg: 18,5 kg
• méret: kb. 68 x 40 x 15 cm 
(ho x szé x ma)
23 990 Ft/db

Az árkedvezmény 
a termék 2022.03.13-án 
érvényben volt árához 
képest értendő.

• tömeg: 18,5 kg
• méret: kb. 68 x 40 x 15 cm 
(ho x szé x ma)
23 990 Ft/db

Az árkedvezmény 
a termék 2022.03.13-án 
érvényben volt árához 
képest értendő.

Szuper akció!

-47%

23 990Ft/darab

45 990 Ft 

EASYHOME
Elektromos 
fürdőszoba-radiátor*
• teljesítmény: 500 W
• 6 funkciós digitális termosztáttal
• hálózati csatlakozókábellel (142 cm)
• méret: 127,5 x 50 cm (ma x szé)
• fagyállóval
• szerelési anyagokkal
22 990 Ft/db

3 ÉV
JÓTÁLLÁS

Az árkedvezmény 
a termék 2021.12.12-én 
érvényben volt árához 
képest értendő.

Az itt feltüntetett árak kizárólag a Székesfehérvár, Budai út 173. szám alatti üzletünkben érvényesek.
Akciónk érvényes: 2022.12.15-től a készlet erejéig. Értékesítés kizárólag háztartási mennyiségben. Az ár mindennemű adót magában foglal. Az itt és a nyitó üzlet vonatkozásában feltüntetett egyéb árak bevezető árak. Az ezek közül akciósként kiemelt árakat a többi, 21 napnál korábban megnyitott ALDI-üzletben az akciót megelőzően alkal-
mazott normál árakhoz, szezonális tartós fogyasztási cikkek esetében pedig az egyes termékek mellett feltüntetett legutóbbi normál árakhoz képest kell érteni. *Kérjük, vegye fi gyelembe, hogy állandó árukészletünkkel ellentétben ezen termékek csak korlátozott számban, a készlet erejéig állnak rendelkezésre. Mindent megteszünk annak 
Akciónk érvényes: 2022.12.15-től a készlet erejéig. Értékesítés kizárólag háztartási mennyiségben. Az ár mindennemű adót magában foglal. Az itt és a nyitó üzlet vonatkozásában feltüntetett egyéb árak bevezető árak. Az ezek közül akciósként kiemelt árakat a többi, 21 napnál korábban megnyitott ALDI-üzletben az akciót megelőzően alkal-
mazott normál árakhoz, szezonális tartós fogyasztási cikkek esetében pedig az egyes termékek mellett feltüntetett legutóbbi normál árakhoz képest kell érteni. *Kérjük, vegye fi gyelembe, hogy állandó árukészletünkkel ellentétben ezen termékek csak korlátozott számban, a készlet erejéig állnak rendelkezésre. Mindent megteszünk annak 
Akciónk érvényes: 2022.12.15-től a készlet erejéig. Értékesítés kizárólag háztartási mennyiségben. Az ár mindennemű adót magában foglal. Az itt és a nyitó üzlet vonatkozásában feltüntetett egyéb árak bevezető árak. Az ezek közül akciósként kiemelt árakat a többi, 21 napnál korábban megnyitott ALDI-üzletben az akciót megelőzően alkal-

• hálózati csatlakozókábellel (142 cm)
• méret: 127,5 x 50 cm (ma x szé)

• szerelési anyagokkal

Szuper akció!

-48%

22 990Ft/darab

44 990 Ft 

3 ÉV
JÓTÁLLÁS
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Ölelés az elfogadásért

Téli üzemmód a Városgondnokságnál

Csengőszó díj Sztrida Noéminek Mesterségesintelligencia-pont a 
művelődési házban

noVák rita 

Csapó Ramóna

FaRkas sziLáRd

Biztosan nem úszta meg libabőr nélkül senki azt 
a programot, melyet szombaton, a fogyaté-
kosság világnapján szerveztek a belvárosban, 
és nem csak a hideg idő miatt. Sokan gyűltek 
össze azért, hogy átöleljék egymást, valmint az 
Ország almát. Az ölelés az elfogadásért elneve-
zésű program lapunk munkatársa, Kovács Szilvia 
kezdeményezésére jött létre.

Több száz ember, épek és 
fogyatékossággal élők gyűltek 
össze azért, hogy megfoghassák 
egymás kezét. A közösség ezzel 
a gesztussal bizonyította be, 
hogy mindenki értékes, minden-
ki szerethető.
A hatalmas ölelés egyik résztve-
vője a város polgármestere volt, 
aki köszöntőjében a közösség 
erejét hangsúlyozta. A megyés 
püspök is szívesen állt a kez-
deményezés mellé, hiszen mint 
Spányi Antal fogalmazott, a 
közös ölelés emlékeztethet min-
denkit az elfogadás fontosságára.
Az ölelés után a fogyatékos-
sággal élők birtokba vették az 
adventi színpadot, ahol verssel, 
énekkel és tánccal szórakoz-
tatták a közönséget. A szívhez 
szóló produkciók közös ének-
léssel értek véget. Mits Péter és 
látássérült zenésztársa, Györök 
Márk segítségével a közösség 

A Szegényeket Támogató Alapítvány minden 
évben annak a személynek adja át az elis-
merést, aki a legtöbbet tette az egyesület 
támogatására szoruló családokért. Az idén 
Sztrida Noémit díjazták.

A több évtizedes hagyomá-
nyokhoz hűen idén is átadták a 
Csengőszó díjakat. A Szegényeket 
Támogató Alapítvány advent ide-
jén időt és alkalmat teremt arra, 
hogy az emberek fizikai és mentá-
lis biztonságáért naponta dolgozó 
munkatársai önkénteseiknek, 
támogató és szakmai partnereik-
nek köszönetet mondva készítsék 
fel lelküket az ünnepre.
„Egy nagyon nehéz évet tudhatunk 
magunk mögött. Forrásaink megcsap-
pantak, de munkánkra szükség van: 
folyamatosan el kell látni a csalá-
dokat, segíteni őket adományokkal, 
tanácsadással, különféle szakmai és 
kulturális programokkal.” – mondta 
el lapunknak Zugor Zsuzsanna, a 
SZETA kuratóriumi elnöke.
A Csengőszó díjat 1999-ben adták 
át először. Az elismerést az a 

Mesterségesintelligencia-ponttal bővül a 
Gárdonyi Géza Művelődési Ház szolgáltatási 
köre. Az érintőképernyő segítségével sorban 
állás nélkül, elektronikusan lehet elintézni 
bizonyos ügyeket.

Egy mesterséges intelligencián ala-
puló berendezés segíti mostantól 
az elektronikus ügyintézést a Gár-
donyi Géza Művelődési Házban. 
Az érintőképernyős eszköz bárki 
számára hozzáférhető és használ-
ható. Szilvási-Grund Helga, az in-
tézmény igazgatója köszönetét és 
örömét fejezte ki, hogy egy jövőbe 
mutató fejlesztéssel bővülhetett az 
intézmény: „A város és a maroshe-
gyiek életét is megkönnyíti, hogy nem 
kell a kormány ablakokba bemenni. 
Ezáltal az ott dolgozók munkáját is 
megkönnyítjük. A mesterségesintel-
ligencia-pont azért jó, mert nem kell 
hozzá ügyintéző: ha idejön valaki a 
személyi igazolványával vagy a jogo-
sítványával, be tudja magát azonosí-
tani, és az elérhető tíz ügykört el tudja 
indítani.”
A mesteréges intelligencia térhó-
dításának folyamata tehát ezentúl 

A szeretetet mindenki megérdemli!

Sztrida Noémi vehette át idén a SZETA díját

A mesterséges intelligencián alapuló beren-
dezés bárki számára szabadon hozzáférhető 
és használható
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Téli útüzemeltetésre váltott december elsejétől a 
Városgondnokság, ami azt jelenti, hogy készen-
létben lesz az a géppark, amivel szükség esetén 
el lehet végezni a síkosságmentesítést vagy az 
utak tisztítását. Háromszáz kilométernyi út és 
nagyjából ugyanennyi járda fenntartásáért felel 
a Városgondnokság Székesfehérváron.

Új járművet szerzett be a Városgond-
nokság: a közel százmillió forintos, 
platós nagygép az idei télen áll 
először szolgálatba, tavasszal pedig a 
parkfenntartás gépparkját erősíti. A 
síkosságmentesítést és a hóeltakarí-
tást összesen hat nagy jármű segíti.
Bozai István városgondnok lapunk-
nak elmondta, hogy idén kevesebb 

könnyebbé teheti a mindennapi 
ügyintézést a művelődési házba 
látogatók számára is. Az alábbi 
ügyek intézésére nyílik mód: ható-
sági erkölcsi bizonyítvány igény-
lése, vezetői engedély pótlása (ha 
elveszett vagy ellopták), állandó 
személyazonosító igazolvány pót-
lása, elektronikus lakcímbejelen-
tés, születési anyakönyvi kivonat 
igénylése, házassági anyakönyvi 
kivonat igénylése, bejegyzett élet-
társi kapcsolatot igazoló anyaköny-
vi kivonat igénylése, okmányok 
érvényességének ellenőrzése, 
jármű forgalomból való ideiglenes 
kivonása, illetve annak meghosz-
szabbítása.

annyira felejthetetlenné tette a 
finálét, hogy a szervezőt, Kovács 
Szilviát meggyőzte arról: lesz 
folytatása a rendezvénynek!

A fogyatékosság világnapjára szerve-
zett program azért fogalmazódott meg 
Kovács Szilvia fejében, mert maga is 
érintett: nagyobbik lánya autizmus 
spektrumzavarral él. Ráadásul mun-
kája során is sok különleges emberrel 
találkozik, és úgy érezte, meg kell 
mutatni, milyen értékes emberek azok, 
akik valamiben a többségi társadalom 
szerint hátrányt szenvednek.

pénz jut a hóeltakarításra is: keve-
sebb emberrel és rövidebb ideig tart 
a téli útüzemeltetés. Első ütemben a 
fő- és tömegközlekedési útvonalak, 
a gyűjtőutak síkosságmentesítése 
történik meg, és a különösen fagy-
veszélyes, forgalmas útszakaszokat 
takarítják. A második ütemben a 
lakótelepi utak és a kertvárosok na-
gyobb forgalmú utcái következnek, 
majd a kisebb utcák.
Nagyjából kétezer tonna só található 
a Városgondnokság raktárában. 
Amikor enyhébb az idő, akkor 
elsőfokú a készenlét, amikor pedig 
az időjárás-előrejelzés azt mutat-
ja, hogy havazás vagy komolyabb 
lefagyás várható, akkor másodfokú 
ügyeletbe lépnek.

szervezet, személy, esetleg baráti 
társaság kaphatja, aki vagy amely 
az adott évben a legtöbbet tette 
az alapítvány látókörébe került 
családokért. 2022-ben a Csengőszó 
díjat Sztrida Noémi, a Hydro Ext-
rusion Hungary Kft. munkatársa 
kapta, aki adománygyűjtést szer-
vezett, valamint teljes odaadással 
és empátiával kísérte végig a 
programokat, osztotta a csomago-
kat, szervezte kollegái részvételét 
az eseményeken.
A rendezvényen sor került okleve-
lek átadására is: ezúttal Buch Ti-
bor, Kőnig Nóra és Mészáros Attila 
segítő együttműködését köszönték 
meg az alapítvány munkatársai.
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Indulnak az adományok Kárpátaljára
szaBó mikLós BenCe

Több mint négyszáz csomag gyűlt össze a Mi-
niszterelnökség és a Civilközpontok Országos 
Hálózatának adománygyűjtésén. Az elmúlt he-
tekben négy helyszínen várták a szervezetek a 
játékokat, tisztítószereket, melyek kárpátaljai 
gyermekotthonokba, óvodákba és iskolákba 
kerülnek a Fejér megyei karitász központjából.

Tisztítószereket, játékokat és 
tanszereket is rejtenek azok a do-
bozok, amiket a Miniszterelnökség 
és a Civilközpontok Országos Há-
lózata akciója keretében gyűjtöttek 
össze az ország négy pontján, 
köztük Székesfehérváron is. Az 
adományokat a Katolikus Kari-
tász Fejér megyei központjából 
kárpátaljai óvodákba, iskolákba és 
gyermekotthonokba szállítják.
„Az adományok huszonhárom telepü-
lésre fognak eljutni, köztük Ungvárra, 
Munkácsra, Husztra, hogy csak a 
nagyobbakat említsem. Tehát huszon-
három település és intézmény részesül 
majd ezekből az adományokból, ők 
pedig ezeket továbbosztják. Megható, 
hogy ennyi ember összefogott, hogy 
segítsük kárpátaljai embertársainkat!” 
– mondta az adományok számba-
vételekor Szalay-Bobrovniczky 
Vince, a civil- és társadalmi 
kapcsolatokért felelős helyettes 
államtitkár.
Az adományok szállítását a katoli-
kus szeretetszolgálat koordinálja a 
következő hetekben. Két tele-
pülésre azonban már a második 

A történelmi belváros kivételével idén is 
ingyenes lesz a parkolás az ünnepek alatt 
Fehérváron. A Városgondnokság felhívja az 
ügyfelek figyelmét, hogy a jövő évre szóló 
éves parkolóbérlet online is kiváltható!

Karácsony előtt és a két ünnep 
között is ingyen parkolhatnak a 
fehérváriak és a városba látogatók. 
December 17-én, szombaton dé-
lelőtt kell utoljára fizetni a parko-
lásért az I., II. és III. övezetben, és 
január 2-án, hétfőn reggel 8 óráig 
díjmentes lesz a parkolás Székesfe-
hérváron. Az ingyenes parkolásról 
mindenki értesül, aki jegyet sze-
retne váltani, ebben az időszakban 
ugyanis nem működnek majd az 

Az adventi adománygyűjtést a Civilközpon-
tok Országos Hálózata és a Miniszterelnök-
ség szervezte. Fehérváron a megyei Civil 
Közösségi Szolgáltatóközpont koordinálta 
a gyűjtést, a Katolikus Karitász pedig a 
csomagok szállítását.

Új gyalogos-átkelőhelyeket alakítottak ki a Kassai út és a Vágújhelyi utca kereszteződésében. 
Ezen a környéken rendkívül nagy a forgalom csúcsidőszakban, erre közlekednek reggelente 
és délután az iskolások is. A lakók már régóta szerették volna, hogy biztonságosan lehessen 
átkelni az úton. A beruházás most önkormányzati forrásból, kilencmillió forintból megvalósult – 
tájékoztatta lapunkat Östör Annamária, a városrész önkormányzati képviselője.                      K. Sz.
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Új zebrák Öreghegyen

Ingyenes parkolás az ünnepek alatt

Kora tavasszal átadhatják a déli 
összekötőutat

Az úton továbbra is dolgozik a kivitelező, a forgalom számára tilos az áthaladás!

roMhányi anikó

Várhatóan heteken belül elkészül a Seregélyesi 
és Sárkeresztúri utak közötti déli összekötőút 
kivitelezése – jelentette be Cser-Palkovics 
András polgármester közösségi oldalán. A 
fejlesztéshez kapcsolódóan kétszázhetven fát és 
tizenkétezer cserjét is ültetnek a szakemberek.

Végéhez közeledik a Seregélyesi 
és a Sárkeresztúri utat összekötő 
út kivitelezése. A tervek szerint 
a műszaki átadás után, kora 
tavasszal vehetjük használatba 
a modern közvilágítással és ke-
rékpárúttal szegélyezett, közel öt 
kilométeres szakaszt.
Cser-Palkovics András polgár-
mester Mészáros Attila alpolgár-
mesterrel és a kivitelezésben 
résztvevőkkel együtt járta be a 
hamarosan elkészülő útszakaszt.
„Nagyon jól áll a kivitelezés, remél-
hetőleg kora tavasszal át tudjuk adni 
az utat a forgalomnak! Évtizedek óta 
nem történt ilyen útépítés a városban. 
Bízom benne, hogy a belváros körüli 
utak forgalmára is jótékony hatással 
lesz!” – nyilatkozta a polgármester.

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a

automaták a városban.
A történelmi belvárosba, ami 
kiemelt parkolási zóna, ezen idő-
szak alatt is csak engedéllyel lehet 
behajtani, és a parkolásért is díjat 
kell fizetni. December 19-től január 
8-ig a parkolási és jegyellenőrzési 
csoport személyes ügyfélszolgálata 
zárva tart, csak elektronikus úton, 
azaz e-mail-ben, a szekesfehervar-
parkolas.hu oldalon és telefonon 
történik ügyintézés az alábbi 
ügyfélszolgálati időben: december 
27-én, 28-án és 29-én 8 óra és 15.30 
között, december 30-án, pénteken 
8-tól 13 óráig, január 2. és 5 között 
8 óra és 15.30 között, január 6-án, 
pénteken 8-tól 13 óráig.

adventi hétvégén megérkeztek 
a csomagok: „Örömmel mondom, 
hogy két településre már a hétvégén 
eljutott a szállítmány, Nagybocskóra 
és Akna szlatinára. Hasonlóképpen 
tervezzük a közeljövőben a többi 
települést is, ahol már nagyon várják 
a küldeményt.” – mondta el lapunk-
nak a Katolikus Karitász országos 
igazgatója. Écsy Gábor hozzátette: 
ez a gyűjtőakció ugyan most véget 
ért, de a karitász gyűjtése nem 
áll le, hiszen küldetésük az év 
minden napjára szól, nem csak 
a karácsony előtti időszakra. Így 
továbbra is várják a különböző 
gyűjtőpontokon a rászorulóknak 
tett felajánlásokat.

A Juharfa és a Köles utca közöt-
ti nyomvonalon több mint egy 
kilométernyi utat újítanak fel, 
több mint négy kilométernyi új út 
épül, valamint több mint ötezer 
méternyi csapadékvíz-elvezető 
létesítményt és négyezer méternyi 
kerékpárutat hoznak létre. Az ösz-
szekötőút mentén modern, LED-es 

közvilágítást és négy körforgalmat 
alakítanak ki, de nem maradnak 
el a növénytelepítések sem: „A déli 
összekötőút építéséhez kapcsolódóan 
kétszázhetven fát és tizenkétezer 
cserjét ültettünk, vagy fogunk ültet-
ni” – tette hozzá Székes fehérvár 
polgármestere.
A környéken 2020 szeptembere 

óta zajlanak a munkálatok. A 
projekt célja, hogy hatékonyabb 
átjárást biztosítson Székesfehér-
vár ipari területei és városrészei 
között. Hosszú évtizedek óta fenn-
álló probléma, hogy az érintett 
területekre csak nagy kerülővel, 
a Horvát István utca, a Széchenyi 
út és a Mártírok útja érintésével 
lehet közlekedni. A készülő déli 
összekötőút ezen utcák forgalmát 
is jelentősen csökkentheti.
Az új úton továbbra is dolgozik 
a kivitelező, a forgalom számára 
tilos az áthaladás! Erre táblák és 
kordonok is figyelmeztetik az 
arra haladókat. A tervek szerint a 
műszaki átadás-átvétel a jövő év 
elején kezdődik, a forgalom pedig 
– várhatóan – kora tavasszal veheti 
birtokba a szakaszt.
Cser-Palkovics András hozzá-
tette: minden fehérvárinak lesz 
lehetősége bejárni az új össze-
kötőutat, hiszen az átadáskor 
– a tervek szerint egy vasárnapi 
napon – szeretnék egy napra gya-
logosan és kerékpárral bejárható-
vá tenni a szakaszt.



KIKAPCSOL, GYÓGYÍT, FELTÖLT
Fedezd fel Magyarország fürdői t !

HARKÁNY

HAJDÚSZOBOSZLÓ



10 BULVÁRFEHÉRVÁR 2022.12.08.

Kos 3. 21. – 4. 20.

A Hold a születési jegyedben kezdi meg útját. Csak egy-két napig 
tart a hatása, nálad mégis fontos szerepet tölt be. Bármilyen vitás 
kérdésben várják a döntésedet, segítségedre lesz. Minden szempontot 
figyelembe véve adsz válaszokat. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Számodra most a megvalósuló vágyak területe a legerősebb. Az 
egész éved életmód- vagy életstílusváltásról szólt. Eljött az idő 
felismerni azt a lehetőséget, ami az eddigi munkádra felteszi a 
koronát!  

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ragadozóhoz méltóan az élet egyetlen területét sem hagyod parla-
gon heverni. Otthon és hivatás, szerelem és szenvedély – minden 
esetben győzelemre törsz, láthatóan jó eredménnyel!  

Bika 4. 21. – 5. 20.

Szinte lubickolsz a mindennapok örömeiben. Új ismerősöket is szer-
zel. Élénk társasági életet élsz. Ebben a kedvező szellemi közegben 
neked is egyre több kitűnő ötleted támad. Oszd meg másokkal, és 
meglátod, a gondolatokat tettek is követik!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Komoly diplomáciai felkészültségre lesz szükség, hogy az év 
utolsó hónapjában a családtagok irányából érkező igényeket 
koordinálni tudd! Szerencsére hihetetlen ötletekkel és megol-
dásokkal, kreativitással kezeled a témát.  

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Bizonyos dolgokhoz, helyzetekhez rendkívüli módon ragaszkodsz. 
Teszed mindezt annak ellenére, hogy a szellemi kihívások és érdekes-
ségek éltetnek. Az év utolsó hónapjában engedd el a régi beidegződé-
seket! Úgy legyél spontán, hogy azzal másoknak is hozz hasznot! 

2022. dec. 08.–dec. 14.
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Remény és meglepetések

Fellobant a város adventi koszorúján a második gyertya. Ez az angyali üdvözletet, Jézus 
eljövetelének reményét jelképezi, aki érkezésével elhozza számunkra a békét. A második 
gyertyát Mészáros Attila alpolgármester és Tóth Tamás esperes gyújtotta meg.

Több évtizedes hagyomány, hogy fehérvári kisiskolások és óvodások teszik szebbé a vára-
kozás heteit. Az Adventi színpadon hétköznap délelőttönként rendszeresen találkozhatunk a 
gyerekekkel, akik ízelítőt adnak ünnepváró műsoraikból.

Meghitt helyszínen, a Városi Képtárban adott koncertet a Balázs Tamás Trió. Főként saját 
szerzeményeket hallhattunk tőlük: Balázs Tamás zongorán, Gányi Marcell nagybőgőn, Kőfalvi 
Csaba pedig dobon játszott.

Idén sem maradt el a Jótékony Mikulásmotorozás. Több tucat nagyszakállú öltötte fel 
„munka ruháját”, és kelt útra, hogy kétkeréken szelje át a várost. A piros ruhás motoros 
mikulások nagy sikert arattak kicsik és nagyok körében egyaránt.

És végre megérkezett a Mikulás is! Több mint száz gyerek leste-várta izgatottan a fehér sza-
kállút, aki díszes hintóján járta be Feketehegy-Szárazrét utcáit különleges „rénszarvasaival”.

Az ünnepi gondolatok és a második gyertya 
meggyújtása után Takács Nikolas koncertje 
következett, aki karácsonyi dalokkal szóra-
koztatta a közönséget

Kinyílt az első ablak a város közös adventi 
kalendáriumán. A Városháza felújítása miatt 
idén az Adventi színpadon nyílik minden nap 
fél hatkor az „ablak”, ami egy-egy kedves 
meglepetésprodukciót rejt a látogatók 
számára. December elsején az Alba Regia 
Alapfokú Művészeti Iskola Kókonya csoport-
ja nyitotta a sort bagi táncokkal.

roMhányi anikó

Élő adventi naptár, gyerekműsorok, koncertek – a várakozás második hetében is sokan osztoztak 
az ünnepi hangulatban a Városház téren és környékén. A díszbe öltöztetett belváros az esős idő 
ellenére is megtelt. Meggyújtottuk a második gyertyát is, amely a reményt jelképezi. December 
hatodikán pedig – Szent Miklós napján – csillogó gyerekszemek várták városszerte a jóságos 
Mikulást. A palástban, püspöksüvegben és pásztorbottal ajándékokat osztó Mikulás eredetileg a 
katolikus vallású vidékeken Szent Miklósnak, a Lükia római provinciában fekvő Mira város püs-
pökének népies alakja. Szent Miklós a gyermekek és diákok védőszentje, így idén sem hagyott 
senkit ajándék nélkül. A remény és a meglepetések hétvégéje volt a múlt heti!
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Az együttérzés, a többi ember érdekeinek képviselete a legfontosabb 
számodra. Mások segítése – elsősorban hasznos tanácsokkal, jó ötle-
tekkel – a te napjaidat is megszínesíti. A hivatásodban is egyre több 
olyan feladat talál meg, amely a közösség érdekeit szolgálja.
  

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Egy izgalmas bolygókapcsolat napokon keresztül rendkívüli ener-
giával tölt fel. Igyekezz minden fontos dolgot napirendre tűzni, és 
a siker nem marad el! Igazi győztesnek érezheted magadat! 
 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Alaposan átgondolod az anyagi helyzetedet, többféle tervet készítesz. 
Rendszerezel, listákat írsz. Időben szeretnél felkészülni a közelgő 
ünnepre és az ajándékozásra. Amennyiben tanulmányokat folytatsz, 
ennél kedvezőbb időszakot nem is találhatsz a vizsgákra!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Lelkes és optimista vagy. Esetenként az optimizmus túlzott bőkezű-
ségbe is átcsap. Persze ez megbocsátható, hiszen kigyúltak az adventi 
fények, és ki tudna ellenállni néhány szép dolognak! A munkahelye-
den egy váratlan szerencsés fordulat új kapukat nyithat meg.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Uralkodó bolygód, a Merkúr kitűnő lehetőséget tartogat 
számodra: a szárnyaló képzelet és a logika egységét teremti meg. 
Ha kreatív területen dolgozol, használd ki ezt az időszakot! A hét 
másik fontos területe a párkapcsolat: a korábbi meg nem értések, 
esetleges viták elsimulnak.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Kapcsolataidat szeretnéd bővíteni. Néhány napig úgy érezheted, hogy 
csak te akarsz küzdeni, de ez tévedés. Állhatatossággal és valódi célok 
megfogalmazásával mindent elérhetsz. Néhány elképzelésed azonban 
túl merev.   

A rendőrség Mikulásával is találkozhattak a fehérvári belvárosban sétálók. A Fejér Megyei 
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának munkatársai és a Mikulás a prevenció 
fontosságára hívták fel a figyelmet, és néhány jótanáccsal is szolgáltak számukra, hogy az 
adventi időszakban ne váljanak vagyon elleni bűncselekmények áldozataivá.

A Magyar Madártani Egyesület segítségével lehetőség volt megnézni testközelből a madár-
gyűrűző bemutatót. Az idei évben a a Sóstó Vadvédelmi Központ egyik legnagyobb sikere 
volt, hogy két mérgezett réti sast sikerült visszaengedni a természetbe, immár gyógyultan. Az 
egyik madár a Bakonyban, a másik a Sárvíz völgyében lelt otthonra.

A Mikulás is megnézte a Sóstó Vadvédelmi Köz-
pontban gyógyuló állatokat. A Zöld Tanyáról 
indultak a gyerekek és szüleik a Mikulással 
együtt a központba, ahol az állatorvosok, 
állatgondozók bemutatták a jelenleg ott élő és 
gyógyuló kisemlősöket és madarakat.

A szokásos flashmob sem maradhatott el! A Városház téren sétálókat idén is tánccal lepte 
meg a Székesfehérvári Diáktanács. 

A Mikulás természetesen a belvárosban is felbukkant, vele együtt nyílt ki az adventi ablak a 
színpadon december hatodikán fél hatkor, és közös fotókat is készíthettek az arra járók A Mikulásváró családi délutánon a Csimota zenekar műsorát hallgathatták meg a gyerekek

Állami gondoskodásban élő gyerekeknek 
és fogyatékkal élő fiataloknak szerveztek 
Mikulás-ünnepséget az Alba Regia Sport-
csarnokban. A program egy magánjellegű, 
baráti kezdeményezésnek – a székesfehér-
vári Varga Zsuzsa és Tóth Marianna össze-
fogásának – köszönhetően, immár hatodik 
alkalommal valósult meg. Több mint kétszáz 
gyermeket láttak vendégül, akik ajándékot 
kaptak, meglepetésvendégként pedig Curtis 
szórakoztatta őket.
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Karácsonyi koncertre várja a közönséget a 
Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Gimnázium. A diákok 
december 14-én adnak hangversenyt a Budai 
úti református templomban.

Különleges koncertre invitálja a 
zenekedvelőket a Comenius. A 
Budai úti református templomban 
fel lépnek az iskola tanulói: a 
Tücsök és Csupafül gyermekkó-
rus, valamint a Comenius Kamara-
kórus. A december 14-én, szer-
dán délután fél hatkor kezdődő 
hangversenyen a kórusokat Lovrek 
Károly karnagy vezényli, zongorán 
közreműködik Endl László.

Január első hetében napközis jelleggel rendez 
téli tábort a Gárdonyi Géza Művelődési 
Ház. A gyerekeket társas- és kártyajátékok, 
kézműves foglalkozások és sok egyéb izgalmas 
program várja január 2. és 6. között.

A meghosszabbított iskolai szünet 
miatt téli tábort hirdet a Gárdonyi 
Géza Művelődési Ház. Január 2-a 
és 6-a között várják a gyerekeket, 
akiknek minden nap 8 és 16 óra 
között tartanak foglalkozásokat. 
Csapatjátékok, kézműves foglal-
kozások, téli túra és népi játékok 
szórakoztatják a 6 és 12 év közötti 
gyerekeket. További információ: 
info@ggmuvhaz.hu, illetve www.
facebook.com/ggmuvhaz.

Decemberben is folytatódnak a véradóakciók 
Székesfehérváron. A Szent György Kórháznál 
található Székesfehérvári Területi Vérellátó-
ban minden hétköznap várják a donorokat.

Ismét várják a segíteni szándé-
kozókat Székesfehérváron: az 
ünnepek előtt is nagy szükség van 
vérre, ezért a területi vérellátóban 
december 20-ig 9 és 15 óra között 
adhatunk vért. A véradáson 18 és 
65 év közötti egészséges embe-
rek vehetnek részt. Fontos, hogy 
személyi igazolványt, lakcím- és taj-
kártyát mindenki vigyen magával!
Közben zajlik az Országos Vérellátó 
Szolgálat 1-3-9 #véradóchallenge 
nevű kampánya, melynek célja új 
véradók toborzása. Egy véradó meg-
menthet három életet, majd kihívja 
két barátját, így együtt már kilenc 
ember életét menthetik meg.

Karácsonyi koncertek egész sorát rendezik 
decemberben a Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Házban. Fellép többek között a 
Dr. Jazz Duó, a Hermann László Zeneiskola 
Népzene Tanszaka és a Székesfehérvári Ifjúsági 
Fúvószenekar is.

Igazi zenei csemegékkel várja az 
érdeklődőket a művelődési ház. 
December 10-én, szombaton 19 
órakor a Dr. Jazz Duó ad kará-
csonyi koncertet. Az est során 
az együttes saját szerzeményein 
kívül több karácsonyi dal boogie- 
átdolgozását s meghallgathatjuk.
December 13-án, kedden 17 óra-
kor kezdődik a Hermann László 
Zeneművészeti Szakgimnázium 
és Alapfokú Művészeti Iskola ha-
gyományos Luca-napi koncertje, 

Petőfi Sándor születésének bicentenáriu-
mához közeledve kétfordulós kvízjátékot 
hirdetett a Vörösmarty Mihály Könyvtár. 
A válaszokat december 11-ig, vasárnapig 
várják a szervezők.

Petőfi 200 – ezzel a címmel hirde-
tett kvízjátékot a Vörösmarty Mi-
hály Könyvtár. A huszonhat évet 
élt költő előtt tisztelegve huszon-

Dicsőség! címmel ad karácsonyváró hangver-
senyt a Vox Mirabilis Kamarakórus a Krisztus 
Király templomban december 10-én, szombaton.

Ünnepváró hangversenyre invitálja a 
zeneszerető közönséget a Vox Mira-
bilis Kamarakórus. A Dicsőség! című 
koncertre olyan különleges magyar 
és nemzetközi dallamokkal készül-
nek, amelyek először szólalnak meg 
Magyarországon. December 10-én, 
szombaton 19 órától a Krisztus Király 
templomban fellép a Fiori Musicali 
Lits Zsuzsanna vezetésével.

A területi vérellátó a Seregélyesi út 3. szám 
alatt található

 Hangverseny 

Karácsonyvárás a 
Vox Mirabilis kórussal 

 Tábor 

Téli tábor a 
Gárdonyiban 

 Koncert 

Comenius-karácsony

 Véradás 

Decemberben is 
segíthetünk! 

 Kvízjáték 

Petőfi 200

 Koncert 

Ünnepi koncertek

Vörösmarty Rádió99.2
Célunk, hogy ráébresszük a

függőket, a szenvedőket arra, 
hogy van...

Remény
A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia
és a Vörösmarty Rádió 
közös műsora minden kedden 19 óra után!

hat kérdést kell megválaszolni. 
A megoldásokat külön-külön, 
de egyszerre is be lehet küldeni 
december 11-ig, vasárnapig. A 
legjobb megoldást beküldők 
könyvjutalomban részesülnek. 
Minden megfejtőt és érdeklődőt 
szeretettel várnak a díjátadóra, 
melyet december 13-án, kedden 
tartanak a Hiemer-házban.

melyen az iskola népzene tansza-
kának növendékei örvendeztetik 
meg a közönséget.
December 14-én, szerdán két idő-
pontban, 18 órakor, majd 20.30-
kor ad koncertet Rákász Gergely 
koncertorgonista Karácsonyi 
meditációk címmel.
December 15-én, csütörtökön 19 
órától a Hungarikum együttes 
karácsonyi koncertjére várják a 
közönséget az intézmény Szent 
István-termébe, míg december 18-
án, vasárnap 16.30-kor a Székes-
fehérvári Ifjúsági Fúvós zenekar 
koncertezik az intézményben. 
Emellett december 20-ig továbbra 
is megcsodálhatjuk a Betlehemi 
szép csillag című kiállítást a Szent 
Korona Galériában.
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Nyisztor Ilona és a csángó népi kultúra őrzői 
Pusztináról érkeztek

Királyvíz Mintabolt, Székesfehérvár, Kereszttöltés u. 2.
Tel/fax: 06-22-506-481, info@albamineral.hu

Készüljünk együtt, hogy kényelmesen,
hátradőlve várjuk a telet!

Királyvíz Mintabolt, Székesfehérvár, Kereszttöltés u. 2.
Tel/fax: 06-22-506-481, info@albamineral.hu

Egyedi akciónk érvényes megjelenéstől 2022. 12. 31-ig.

Glicosam fagyálló AKCIÓ!
Koncentrátum -72 °C
EXTRA nettó egységár: 750 Ft / kg
(20 kg-os esetén)

              
               ALU G12 koncentrátum -72 °C
              EXTRA nettó egységár: 820 Ft / kg
              (20 kg-os esetén)

Téli szélvédőmosó 5 literes kiszerelésben
nettó 390 Ft / liter

MEGHÍVÓ
Karácsonyi festményvásárra

Székesfehérvár
VOKE Vörösmarty Mihály

Művelődési Ház - Mártírok útja 2.

2022. 12. 12. hétfő 11-18 óráig
2022. 12. 13.  kedd 9-17 óráig

A rendezvényen több mint
300 festményből

lehet válogatni a helyszínen.
Készpénzes vásárlásnál
egyedi kedvezmények.

12 havi kamatmentes részletre is
megvásárolhatóak.

További információ:
www.apluszbgaleria.hu

GÁBOR ESZMERALDA 
műgyűjtőnő

legmagasabb áron, készpénzért vásárol 
festményeket, aranyakat, ezüsttárgyakat, 

órákat, Herendiket, hagyatékot, 
gyűjteményeket, pénzérméket.

Kiszállás díjtalan. 
Tel: +3630/898-5720

zsolnay08@gmail.com

Jótékonysági est a Szent Istvánban

Az esten fellépett Miklósa Erika operaénekes és a Vox Mirabilis kamarakórus is

Vakler lajos

Tizenhetedik alkalommal rendezték meg azt 
az adventi jótékonysági estet a Szent István 
Hitoktatási és Művelődési Házban, mely 
évről évre határon túli magyar intézmények 
támogatásának ügyét szolgálja, s amely ebben 
az esztendőben egy kárpátaljai és egy erdélyi 
közösség javára valósult meg.

A szívmelengető találkozón Spányi 
Antal megyés püspök mondott kö-
szöntőt. A főpásztor hangsúlyozta, 
hogy az advent a várakozás ideje, 
amikor az emberek szíve jóra hajlik, 
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Átadták a Prima díjakat
Vakler lajos

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetsége Fejér Megyei Szervezete idén 
immár tizenhatodik alkalommal adta át a Fejér 
Megyei Prima díjakat. Az elismeréseket olyan 
személyek és közösségek vehették át, akik 
saját területükön maradandót alkottak.

A Hotel Magyar Királyban meg-
rendezett szombati gálát, amelyet 
megtisztelt jelenlétével az alapító 
özvegye, Demján Sándorné is, Ep-
pel János, a VOSZ elnöke nyitotta 
meg. A vendéglátó képviseleté-
ben Kovács Tibor, a VOSZ Fejér 
Megyei Szervezetének elnöke 
megerősítette, hogy a díjalapító 
Demján Sándor érdeme, hogy 

Lehrner Zsolt alpolgármester, Demján Sándorné, az alapító özvegye és a díjazottak: 
Ruff Tamás, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar igazgatója, Molnár Erika gyermekorvos, 
Fornai Miklós zongoraművész, Spányi Antal megyés püspök és Rockenbauer Réka, Rocken-
bauerné Honfi Piroska lánya.
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minden évben átadhatják a rangos 
elismeréseket.
Az ünnepi esten Székesfehérvár 
alpolgármestere, Lehrner Zsolt 
mondott köszönetet a fehérvári és 
Fejér megyei vállalkozásoknak a 
társadalmi felelősségvállalásért, az 
elmúlt két évben tanúsított helyt-
állásukért.
A Fejér Megyei Közgyűlés kép-
viseletében Pálffy Károly alelnök 
hangsúlyozta: fontos, hogy a 
megye vállalkozói és a különböző 
művészeti, közművelődési ágaza-
tainak képviselői egyaránt kiváló 
munkát végeznek.
A Fejér Megyei Prima Díj egymillió 
forinttal járó fődíjait Spányi Antal 
megyés püspök, az Alba Regia 
Szimfonikus Zenekar és posztu-
musz Rockenbauerné Honfi Piros-
ka érdemelte ki. A közönségdíjat 
Molnár Erika gyermekgyógyász, 
míg a különdíjat Fornai Miklós 
zongoraművész, zenepedagógus 
vehette át. A gálaesten sor került 
szakmai elismerések, valamint Az 
Év Fejér Megyei Vállalkozója díjak 
átadására is.

és keresik az alkalmat, hogy a jóra 
hajló szívüket tettekkel tudják 
megjutalmazni.
Vargha Tamás országgyűlési képvise-
lő úgy fogalmazott, kötelességének 
érzi, hogy a nemes ügyet tevőlegesen 
is segítse, hiszen ez a Kárpát-meden-
ce magyarságának is létérdeke.
Máté László református püspök-

helyettes tolmácsolta adventi 
gondolatait és a Dunántúli Refor-
mátus Egyházkerület üdvözletét, és 
hangsúlyozta: karácsony éjszakáján 
az angyalok éneke azt hirdeti, hogy 
mi is az isteni jóakarat kedvezmé-
nyezettjei vagyunk.
Deák Lajosné, a határon túli ma-
gyarokkal kapcsolatos feladatok 

tanácsnoka, önkormányzati képvi-
selő megerősítette: Székesfehérvár 
számára kiemelten fontos, hogy 
évről évre megrendezze ezt az estét, 
ezzel is bizonyítva a határon túli 
magyarok iránti elkötelezettségét.
A gála a Vox Mirabilis Kamarakó-
rus és Miklósa Erika operaénekes 
előadását követően Beeri Barnabás 
zongoraművész játékával és Csá-
szár Angela színművésznő prózai 
előadásával folytatódott, majd 
Szlama László és Bergics András 
népzenészek és a Duna Művész-
együttes tagjai léptek fel.
A jótékonysági est második részé-
ben a Misztrál együttes, valamint 
Nyisztor Ilona csángó magyar 
népdalénekes és pusztinai csa-
pata, Petrás Mária népdalénekes, 
valamint Szlama László előadását 
élvezhette a közönség.
Az est bevételét – közel nyolcszáz-
ezer forintot – két anyaországon túli 
magyar közösség, a kárpátaljai Ráti 
Szent Mihály Gyermekotthon és az 
erdélyi Gyulafehérvári Református 
Egyházközség javára ajánlották fel.
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Husztiék folytathatják

Az edzőpáros célja, hogy tavasszal az elvárásokhoz méltó legyen a Vidi szereplése

soMos zoltán

Nem lesz változás a szakmai stábban a Mol Fehér-
várnál: a Michael Borist váltó Huszti Szabolcs 
és segítője, Toldi Gábor készíti fel a nyolcadik 
helyen álló csapatot a tavaszi idényre.

Október tizenhetedikén vette át a 
szakmai munka irányítását Huszti 
Szabolcs és Toldi Gábor. A méltat-
lan helyzetben lévő csapat azóta a 
bajnokságban két-két győzelem és 
döntetlen mellett egyszer kapott 
ki. Sejthető volt, hogy a velük 
együtt kinevezett sportigazgató, 
Juhász Roland további bizalmat 
szavaz a párosnak, melynek 
eredeti megbízatása az őszi idény 
végéig szólt. A felállás hivatalosan 
annyiban változik, hogy Toldi lesz 
a vezetőedző, de a végső szakmai 
döntéseket Huszti hozza meg.
„Az edzőpáros felrázta a csapatot, 
megérdemlik, hogy hosszabb távon 
is megmutathassák, képesek egysé-
ges és eredményes csapatot faragni 
a Vidiből! Ahogyan eddig, ezután is 
közösen dolgoznak majd, a döntések 
felelőssége Husztié lesz. Szeretném, 
ha egy kemény felkészüléssel a hátuk 
mögött tavasszal visszavezényelnék a 
csapatot arra a sikeres útra, amelyen 
egy évtizeden keresztül voltunk. 
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Vereség a hosszabbításban Ha év vége, akkor focifesztivál!
soMos zoltán soMos zoltán 

Kiváló meccset játszott Szolnokon az Arconic- 
Alba Fehérvár a kosárlabda-bajokságban. 
Nagy hátrányból sikerült fordítani a negyedik 
negyedben, de végül hosszabbítás döntött, és 
abban a hazaiak voltak jobbak.

Korábban két veresége volt a sze-
zonban az Albának, mindkétszer 
komoly előnyről bukta el a csapat a 
meccset. Ezúttal úgy tűnt, fordított 
lehet a forgatókönyv. Az első két 
negyedben ugyanis nem ment a 
fehérváriaknak, összesen huszon-
négy pontra voltak képesek, és 
csaknem húszpontos hátrányban 
voltak a szünetben. A harmadik ne-

Idén is megrendezi szokásos év végi futball-
tornáját a Videoton FC Baráti Kör Egyesület. 
A 22. Mindigvár Nonstop Ünnepi Fehérvári 
Futballfesztivál december 28. és 30. között 
zajlik majd a Videoton Oktatási Központban.

A két ünnep között ismét a labda-
rúgásé lesz a főszerep a Videoton 
Oktatási Központban: december 28. 
és 30. között, szerda reggeltől péntek 
estig fociznak majd a csapatok. A 
három nap alatt összesen hat kupában 
zajlanak majd a küzdelmek. Idén is 
megrendezik az Amatőr, a Profi, a 
38+ Öregfiúk, a Női, valamint az U11 
és a Ketrecfoci Kupákat. Érdekesség, 
hogy az Amatőr Kupa mezőnye idén 
többségében székesfehérvári csapa-
tokra épül, de a Profi Kupában is több 
helyi csapat lesz az elmúlt évekhez 
képest. A torna zárónapján, december 
harmincadikán, pénteken este kerül 
sor az idei gálamérkőzésre: a MOL 
Fehérvár FC szakmai stábja és az idén 
harmincadik születésnapját ünneplő 
Red-Blue Devils szurkolói csoport 
feszül egymásnak a parketten.
„Az elmúlt években a világjárvány 
megnehezítette a szervezést, idén pedig a 
megnövekedett energiaárak adtak okot a 
bizonytalanságra, de huszonkettedik alka-
lommal is megrendezzük a tornát a Video-
ton Oktatási Központban!” – nyilatkozta 
Juhász László, a Videoton FCF Baráti 
Kör Egyesület elnöke, a futballfesztivál 
főszervezője. Elmondta, hogy idén is 
érkeznek határon túli csapatok: a je-Talán ha Vojvoda nem csak a második félidőben kap elég játékpercet...
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Természetesen ebben meglesz az én 
felelősségem is, hiszen szükség van 
vérfrissítésre a keretben. A konkrét 
bejelentésekig azonban szeretném 
szurkolóink türelmét kérni!” – nyilat-

kozta Juhász Roland sportigazgató 
a klub honlapján.
Emlékezetes volt, hogy az Újpest 
elleni vereséget követően Huszti 
keményen ostorozta néhány játé-

kos nem megfelelő hozzáállását. 
Utána aztán a Kisvárda ellen 4-1-es 
győzelemmel zárta az évet a Vidi: 
„Köszönjük a bizalmat! Ahogy az elmúlt 
két hónapban, úgy a folytatásban is 
azért dolgozunk majd, hogy minél 
eredményesebben, a klub közelmúltjá-
hoz és történelméhez is méltó módon 
szerepeljen a Vidi. A lehetőségek ehhez 
adottak, és biztos vagyok benne, hogy a 
vezetőség képes lesz megfelelő erősítése-
ket igazolni a téli átigazolási időszakban. 
Most Sóstón dolgozunk, az ünnepek 
után pedig egy hét fehérvári edzést 
követően a tervek szerint Horvátország-
ba utazunk edzőtáborozni. Így lesz elég 
időnk felkészülni a tavaszi idényre!” 
Toldi Gábor rendelkezik az 
élvonal beli munkához szükséges 
edzői licensszel, így hivatalosan ő 
lesz a vezetőedző. Számára érzelmi 
okokból is fontos a Vidinél végzett 
munka: „Fehérváron születtem, já-
tékos- és edzői pályafutásom jelentős 
részét is itt töltöttem, így nagyon 
nagy megtiszteltetés számomra, hogy 
folytathatjuk a munkát!”
Ahogy Juhász és Huszti szavaiból 
is kiderül, várhatók változások a 
keretben. Egyelőre az biztos, hogy 
az ősszel Kecskeméten kölcsönben 
szereplő, négy gólt szerző Szabó 
Levente visszatért Sóstóra.

lenlegi tervek szerint a Profi Kupában 
mind a négy csoportban pályára lép 
közülük egy-egy.
A főszervező tájékoztatása szerint a 
Fehérvári Futballfesztivál mezőnye 
szinte teljes, de van még néhány 
kiadó hely minden kupában. A 
nevezés részleteiről a videotonbke@
gmail.com e-mail-címen, a www.
videotonfcf.hu/ honlapon, valamint 
a 20 4778 731-es telefonszámon 
érdeklődhetnek a csapatok. 
A menetrend várhatóan az elmúlt évek-
hez hasonlóan alakul. December 28-án, 
szerdán az amatőrök, valamint az 
öregfiúk küzdelmei nyitják meg a fut-
ballfesztivált, majd csütörtökön a Profi 
Kupa csoportmérkőzései következnek. 
Pénteken reggel az U11-es korosztály, 
majd a női csapatok vezetik fel a Profi 
Kupa egyenes kieséses szakaszát. A 
MOL Fehérvár FC szakmai stábja és 
az RBD közötti gálamérkőzés az esti 
órákban várható. A három nap alatt 
idén is folyamatosan lesz lehetőség ket-
recfocira, ahol háromfős csapatokban, 
nyolcperces mérkőzéseken próbálhatja 
ki magát minden korosztály. Az ese-
mény belépője mellé a pénteki napon 
tombolajegy is jár a nézőknek, akik 
kilátogatnak a sportcsarnokba.

gyed azonban remekül sikerült, az 
addig valamiért keveset játszó Voj-
voda vezérletével szinte eltüntette a 
különbséget az Alba, és a negyedik 
játékrészben már vezetett is. Igazi 
hullámvasút volt a rangadó, a vége 
előtt nem sokkal megint a Szolnok, 
aztán ismét az Alba állt közelebb a 
győzelemhez, végül 81-81-es dön-
tetlennél szólalt meg a duda.
A hosszabbításban is vezetett 
mindkét csapat, a legvége pedig a 
Tisza-partiaknak sikerült jobban. 
A 94-90-es szolnoki győzelem után 
az Olaj meg is előzte az Albát a 
táblázaton, utóbbi most harmadik. 
Folytatás pénteken, hazai pályán, 
a Debrecen ellen.

ÉRTÉKEK, HELYBEN.



A Fehérvár Televízió műsora december 10-től december 16-ig

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2022. 12. 10. SZOMBAT 2022. 12. 11. VASÁRNAP 2022. 12. 12. HÉTFŐ 2022. 12. 13. KEDD 2022. 12. 14. SZERDA 2022. 12. 15. CSÜTÖRTÖK

00:00  Képes hírek
07:00  A hét hírei  
07:20  A szomszéd vár
07:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Aracsi Norbert

08:25  Örökké való – ismétlés 
09:00  A szomszéd vár 

– ismétlés
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 Vörös Tamás: Bass-

show – 1. rész
17:00  Híradó
17:20  Együtt magazin
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Nyisztor Ilona

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Együtt magazin 

– ismétlés
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Hydro Fehérvár AV19–

Pustertal Wölfe-
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 
Nyisztor Ilona 

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  Közéleti és 

Kulturális Szalon
17:00  Híradó
17:20  Paletta 
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Bobory Zoltán

18:30  Honvéd7
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Kezdőkör 
20:10  Hírek – ismétlés
20:15  Paletta – ismétlés 
20:45  Vörös Tamás: Bass-

show – 2. rész
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 
Bobory Zoltán

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 Makk Károly-portré
16:10  Tolcsvay Béla, az 

énekmondó táltosember
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  Adventi Vershúron 2016
21:00  Lélek született
21:25  Musica Sacra
22:50 Híradó – ismétlés
23:10  Képes hírek 

00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából

08:20  Képes hírek

11:00  VIII. Varga Sándor 

Verstábor Ünnepi Gála

12:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:50  Szabó Gyula-portré

17:00  Híradó

17:20  Köztér

18:00  Hírek

18:05  Bajnokok városa 

18:35  A Fehérvár Televízió 

archívumából 

19:00  Híradó – ismétlés

19:20  Köztér – ismétlés

20:00 Hírek – ismétlés

20:05  Bajnokok városa 

– ismétlés

20:35  Falco–Arconic 

Alba Fehérvár-

kosárlabdamérkőzés 

közvetítése felvételről

22:05  Híradó – ismétlés

22:25  Képes hírek

2022. 12. 16. PÉNTEK

00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  Köztér

08:00  Bajnokok városa 

08:30  Képes hírek

11:00  Köztér – ismétlés

11:40  Bajnokok városa 

– ismétlés

12:10  A Fehérvár Televízió 

archívumából

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:50  Fa Nándor: Kikötés

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  Adventi Jótékonysági 

Gála 2022

21:50  Adventi Versünnep 

a Misztrállal

23:05 Híradó – ismétlés

23:25  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  Az olasz maestro – Az 

Alba Regia Szimfonikus 
Zenekar koncertje Pécsen

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 Majer Tamás 
és Arató Antal

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  Hírek – ismétlés
19:05  A szomszéd vár
19:40  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
20:25  Arconic Alba 

Fehérvár–DEAC-
kosárlabdamérkőzés 
közvetítése felvételről

21:55  Elkészült immár a 
ház dicső koronája 

22:10  Hírek – ismétlés
22:15  Képes hírek

00:00  Képes hírek
08:40  Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
10:00  Hírek – ismétlés
10:05  Fehérvári beszélgetések 
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
13:25  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 
Aracsi Norbert

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  A hét hírei – ismétlés
19:20 Örökké való – ismétlés
19:50  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
20:20  Budaörs–Alba Fehérvár-

kézilabdamérkőzés 
közvetítése felvételről

21:40  Belvárosi kóstoló
22:15  A hét hírei – ismétlés
22:35  Képes hírek Kiemelt  ajánlatunk: december 12.  17:55 Vakler Lajos vendége Ny isztor I lona


