
Ünnepi gondolatok Lezárult az 
Aranybulla-emlékév
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Bővülnek a 
parkolóövezetek 

Szélig Viktor a Híres-
ségek Csarnokában
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Miénk a jég!
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Január másodikától várhatóan három 
postahivatal, az öreghegyi, a 
maroshegyi és a feketehegy-szárazréti 
fiókok az önkormányzat támogatásával 
folytathatják működésüket.

Cser-Palkovics András polgár-
mester közösségi oldalán 
osztotta meg hétfőn a hírt: „A 
szakminisztérium jóváhagyta 
megegyezésünket a Posta vezér-
igazgatójával, amely alapján három 
fehérvári postahivatal nyithat újra. 
Az öreghegyi, a maroshegyi és a fe-
ketehegy-szárazréti fiókok várható-
an január másodikától folytathatják 
majd működésüket”. 
A polgármester azt is kiemelte, 
hogy az önkormányzat nyitott 
lett volna mind az öt felfüggesz-
tett postahivatal működésének 
költségeibe beszállni, de a Posta 
csak három fiók esetében tudta 
vállalni az újranyitást. 
„A három postahivatalt aszerint 
választottuk ki, hogy mely városré-
szekből jár a legtöbb nehézséggel az 
alternatív postahivatalok megköze-
lítése. Éppen ezért nem volt kérdés, 
hogy a külső városnegyedek postáit 
kell kinyitnunk, hiszen onnan jóval 
nehezebb elérni az egyébként 
is nyitva maradó, belvárosban 
található fiókokat” – ezt már 
Vargha Tamás, Székesfehérvár 
országgyűlési képviselője írta a 
postaújranyitások kapcsán. 

Kedves Olvasóink!
Lapunk rövid téli álmot alszik: 
a jövő héten nem jelenik meg a 
Fehérvár magazin, de ugyanilyen 
szeretettel várjuk Önöket vissza 
hűséges olvasóink táborába jövő 
évi első, január ötödikén meg-
jelenő lapszámunkkal, melyben 
hírt adunk az év első fehérvári 
babájáról, az újévi koncertről vagy 
éppen a szerencsehozó lencséről.
A közelgő ünnepek alkalmából 
szerkesztőségünk valamennyi 
tagja nevében megköszönöm egész 
évi kitüntető figyelmüket, boldog 
karácsonyt és egy nyugalmasabb, 
békésebb új esztendőt kívánok 
Önöknek!

Wéhli Regős Dóra 
főszerkesztő

Szeretteinkkel töltött időt, 
békességet, egészséget!

Igazgatási szünet a 
Polgármesteri Hivatalban

Az adventi hetek és a karácsony az év 
legvarázslatosabb időszaka számomra. 
Igaz ez a családi körben töltött percekre és 
a városunk közösségével megélt ünnep-
várásra egyaránt. Nem is gondoltuk, hogy 
az idei esztendő milyen komoly nehézsé-
geket és kihívásokat hoz majd. Köszönöm, 
hogy ebben a rendkívüli helyzetben is 
megmutatkozott a fehérváriak kitartása!
Ha van még olyan időszak a mai világban, 
amikor lelassul egy kicsit az élet, lelassítunk 
mi magunk is, az karácsonykor van. Ezek 
a napok évről évre megmutatják, milyen 
csodálatosan felemelő érzés az ünnepet 
családtagjaink, közeli barátaink és kedves 
ismerőseink körében megélni. Alkalom ez 
arra, hogy a kisebb-nagyobb ajándékokon 

December huszonkettedike és január hatodika 
között a székesfehérvári Polgármesteri Hivatal 
téli igazgatási szünetet tart. 

Az igazgatási szünet időtartama 
nem számít bele a hatósági és egyéb 
eljárások ügyintézési határidejébe. Az 
igazgatási szünet időtartama alatt a 
Polgármesteri Hivatalban – beleértve 
a Kossuth utcai ügyfélszolgálati irodát 
is – a személyes és a telefonos ügyfél-
fogadás az alábbi kivételekkel szünetel: 
címregiszter ügyekben az ügyfélkap-
csolatot a 70 6699 262-es telefonszá-
mon biztosítják december 23-án, pénte-
ken 8-tól 12 óráig, december 28-án, 
szerdán 8-tól 16 óráig, december 30-án, 
pénteken 8-tól 12 óráig, január 4-én, 
szerdán 8-tól 16 óráig, január 6-án, 
pénteken 8-tól 12 óráig.
Az általános igazgatási, valamint 
kereskedelmi és környezetvédelmi 
ügyekben december 23-án, pénte-
ken 8-tól 12 óráig a 70 3936 729-es 
telefonszámon, december 28-án, 
szerdán 8-tól 16 óráig a 70 6699 
260-as telefonszámon, december 
30-án, pénteken 8-tól 12 óráig a 70 
6699 260-as telefonszámon, január 
4-én, szerdán 8-tól 16 óráig a 70 6699 
083-as telefonszámon, január 6-án, 
pénteken 8-tól 12 óráig a 70 6699 083-
as telefonszámon lehet ügyet intézni.
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Megvan a megállapo-
dás postaügyben Sikeres volt az összefogás

Az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti 
Központ raktárában és a város három pontján 
található gyűjtőautomatákban mintegy hetven 
családnak elegendő adomány – főként tartós 
élelmiszer és édesség – gyűlt össze.

Töretlen a fehérváriak adakozókedve
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Szociális ügyekben az ügyfélkapcso-
latot a 70 6699 199-es telefonszámon 
biztosítják december 23-án, pénteken 
8-tól 12 óráig, december 28-án, szer-
dán 8-tól 16 óráig, december 30-án, 
pénteken 8-tól 12 óráig, január 4-én, 
szerdán 8-tól 16 óráig, január 6-án, 
pénteken 8-tól 12 óráig.
Személyes és telefonos ügyfélkap-
csolattal az anyakönyvi ügyekben 
– figyelemmel a feladatellátás 
sajátosságaira – az igazgatási 
szünet időtartama alatt valamennyi 
munka napon, hétfőtől csütörtökig 
8-tól 16 óráig, pénteken 8-tól 12 órá-
ig a 70 6699 199-es telefonszámon 
lehet ügyet intézni.
Időpont az igazgatási szünet idő-
tartama alatt valamennyi munka-
napon, hétfőtől csütörtökig 8-tól 
16 óráig, pénteken 8-tól 12 óráig 
a 70 6699 199-es telefonszámon, 
valamint az ugyfelszolgalat@pmhiv.
szekesfehervar.hu elektronikus 
levelezési címen foglalható.
A születések és halálesetek anya-
könyvezési ügyeiben a folyamatos-
ság fenntartása és a zavartalan, zök-
kenőmentes ügymenet érdekében 
január 9-től január 20-ig – előzetes 
időpontfoglalást követően – vala-
mennyi munkanapon személyes 
ügyfélszolgálatot tartanak.

túl szívet melengető mosollyal, együtt 
töltött idővel ajándékozzuk meg egymást.
Kívánom, hogy mindenkinek jusson a 
jól megérdemelt pihenés perceiből az 
idei ünnepen, és hogy ki-ki a számára 
legfontosabb emberek körében tölthesse a 
karácsonyt! Kívánom továbbá, hogy ezt az 
értékes találkozásokkal, beszélgetésekkel 
teli, csendesebb időszakot követően újult 
erővel kezdhessük meg a 2023-as eszten-
dőt itt, Székesfehérváron!
Áldott, békés karácsonyt és boldog, 
sikeres, egészségben eltöltött új esztendőt 
kívánok mindenkinek!

Cser-Palkovics András
polgármester

Sikeres a városi karácsonyi 
adománygyűjtés, amit az önkor-
mányzat hét szociális szervezettel 
közösen indított novemberben.
„Hálásak vagyunk mindenkinek, aki 
az elmúlt hetekben az Alba Bástya 
Irányi Dániel utcai adománygyűjtő 
raktárába vagy valamelyik automatá-

ba eljuttatta jótékony célú küldemé-
nyét. A körülbelül háromszáz kilót 
kitevő adomány mintegy hetven 
családnak fog segíteni” – összegezte 
a gyűjtés tapasztalatait Mészáros 

Attila alpolgármester.
A támogatásokat a központ mun-
katársai juttatják célba a partner 
szociális szervezeteken keresztül. 
A városi költségvetés decemberi 
módosítása révén az önkormány-
zat további ötszázezer forintot 
biztosított valamennyi adomá-
nyozószervezetnek, hogy további 
csomagokat vásárolhassanak kará-
csonyra. A hét szervezet összesen 
mintegy ezer-ezeregyszáz családról 
gondoskodik a következő napok-
ban, és teszi szebbé, gondtalanab-
bá karácsonyukat.
Mészáros Attila kiemelte, hogy az 
adománygyűjtésben jó volt látni 
a Székesfehérvári Diáktanács, az 
iskolák, a kisebb baráti és munka-
helyi közösségek összefogását. 
Ebből is látszik, hogy a székes-
fehérváriak ismét közösen tudtak 
tenni egy jó célért. Fontos, hogy ez 
ne egyszeri alkalom legyen, hiszen 
január-február is nehéz időszak 
lesz, így az új év elején ismét 
egyeztetnek a szervezetekkel a 
gyűjtés folytatásáról.
Tisztl Henrik, a Alba Bástya 
Család- és Gyermekjóléti Központ 
intézményvezetője szerint is sike-
res volt az akció, hiszen hasznos 
és praktikus felajánlások érkez-
tek. Az akcióhoz magánemberek, 
baráti társaságok, cégek, szurkolói 
közösségek is csatlakoztak. Jó volt 
látni, hogy a járvány és az ukrajnai 
menekültek fogadása után sem 

csökkent az adományozói kedv, és 
Székesfehérváron óriási erő van az 
összefogásban.
A város több pontján továbbra is 
működik adománygyűjtő automa-
ta, ahol január hatodikáig még el 
lehet helyezni jótékony célra szánt 
küldeményeinket.
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Január tizedikéig meghosszabbítják a regisztráci-
ót az ingyenes lakossági LED-csereprogramhoz.

A programban a régi, magas 
energiaigényű izzókat LED-es 
égőkre cserélhetjük. A regisztrá-
ció online, a ledcsere.hu oldalon 
történik, az izzókat pedig a február 
tizenötödikéig tartó feldolgozási 
időszak után mindenki ingyenesen 
kapja meg. Az átvétel helyéről és 
időpontjáról a jelentkezőket a meg-
adott e-mail-címen értesítik.
Azoknak, akiknek nincs internet-
elérésük vagy e-mail-címük, az ön-
kormányzat regisztrációs pontokat 
nyitott.

Miénk a Koriliget!
Csapó Ramóna

Jó hír a korcsolya szerelmeseinek: megnyílt a 
Koriliget a Zichy Ligetben.

Kicsik és nagyok szeretett prog-
ramja télen csúszkálni a jégpályán 
a Zenepavilon körül, és ez idén 
sem kell, hogy elmaradjon. A Kori-
liget múlt pénteken megnyitott, és 
a nyitás napján mindenki ingyene-
sen használhatta.
„Délelőtt jellemzően az iskolás-
csoportok érkeznek, nagyon sokszor 
négy, öt osztály is itt van egyszerre. 

Minden télen nagy siker a Koriliget
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Sportolók 
ajándéka

Hárommilliós fejlesztés az 
oktatólaborban

Adomány a Szent Kristóf-ház lakóinak

Meghosszabbították a LED-
csereprogramot

Közlekedési infor-
mációk az ünnepekre

KováCs szilvia

szabó-miKlós benCe

Karácsonyi meglepetés érkezett a Szent 
György Kórház gyermekosztályára: az 
Arconic-Alba Fehérvár és az Alba Fehérvár KC 
játékosai ajándékcsomagokat adtak át az osz-
tályon ápolt kisebb és nagyobb betegeknek.

A kezdeményezéshez az Arconic- 
Köfém Mill Products Hungary Kft. 
és a Patikaplus is csatlakozott, 
így a csomagokba került egy-
egy arconicos, meglepetéseket, 
játékokat tartalmazó zsák, két-két 
doboz gumivitamin és a kosár-
csapat ajándékaként pólók, kisebb 
meglepetések.
A gyermekosztály osztályvezető 
főorvosa az átadáskor elmondta: 
mindig jól jön az ajándék, hiszen 
azok segítenek a gyerekeknek 
könnyebben átvészelni a kór-
házban töltött időt: „A minden-
napokban egy kis változatosságot 
jelent, ha adomány érkezik. Ezeket a 
játékokat, vitaminokat minden gyer-
mek haza tudja vinni, és talán egy 
kis jó emlék is marad a kórházban 
töltött napokról. Más adományok, 
melyek itt, a kórházban használha-
tók, a benti napokat könnyítik meg. 
A játszósarokban tudnak játszani, 
színezni a gyerekek, kicsit elfelejteni 
azokat a problémákat, melyekkel 
itt szembesülnek” – fogalmazott 
Kálmán Andrea.

A szimulációs eszközökkel felszerelt, az 
egészségügyi dolgozók gyakorlati oktatását 
támogató kórházi laborban három cég és a 
székesfehérvári háziorvosok összefogásával 
valósult meg a legújabb beruházás.

A Szent György Kórház oktatólaborja 
egy szimulációs eszközökkel felsze-
relt kórházi egység, ahol orvosok, 
egészségügyi szakdolgozók, orvostan-
hallgatók és az ápolóképzésben részt-
vevők gyakorolhatják a betegellátást, 
valósághű körülmények között.
Reszegi Imre, a labor vezetője elmond-
ta, hogy a kórház stratégiai megállapo-

Gyümölcsökkel, szaloncukorral és kézműves 
foglalkozásokhoz szükséges eszközökkel teli 
autó érkezett a minap a Szent Kristóf-házba. 
Karácsony előtt a megyei önkormányzat és az 
agrárkamara kedveskedett az ott élőknek.

Ajándékokkal teli autó érkezett a 
Szent Kristóf-házhoz csütörtökön, 
hogy – folytatva a hagyományt – a 
Fejér Megyei Önkormányzat idén 

December tizenhetedikén, szombaton déltől 
január másodikán, hétfőn reggel nyolcig 
ingyenes lesz a parkolás Fehérváron, kivéve a 
történelmi belváros utcáit.

Az idei parkolási bérletek január 
31-ig érvényesek, azonban már 
lehet kapni a 2023-as bérleteket, 
így el lehet kerülni – és érdemes 
is – az utolsó napokban várható 
sorban állást.
A helyi buszjáratok december 22. 
és január 8. között munkanapokon 
a szabadnapi menetrend szerint 
közlekednek, néhány kivétel-
lel – ezekről részletesen a www.
szekesfehervar.hu/buszmenetrend 
oldalon lehet tájékozódni.
Január 9-től a közgyűlés dön-
tésének megfelelően a mostani 
menetrend áll vissza, az ön-
kormányzat nem vezeti be a 
tervezett járatcsökkentéseket. A 
sorban állás elkerülése érdeké-
ben a december havi, a második 
félhavi, a negyedik negyedéves, 
illetve a második féléves dolgozói 
és tanulói, papír alapú bérletek 
január 9-én éjfélig lesznek érvé-
nyesek. Érdemes azonban online 
megváltani a jegyeket, bérleteket. 
Olcsóbb és sok tekintetben egy-
szerűbb, praktikusabb is.
Az önkormányzat az egy buszjegy 
áráért kapható, online 280, papírala-
pon 340 forintba kerülő diákbérlete-
ket fenntartja 2023-ban is.

A hétvégén, illetve egyéb napokon 
minden korosztály megtalálható a 
pályán” – mondta el lapunknak 
Patkós Tamás, a Városgondnokság 
Létesítményüzemeltetési Divíziójá-
nak helyettes vezetője.
A ligetben idén is szerepel a kor-
csolyakölcsönzés a szolgáltatások 
között, de működik értékmegőrző 
és büfé is. Tanítási napokon 8 és 
20 óra között, hétvégén 10 és 20 
óra között várják a mozogni vágyó-
kat. A Koriligetben az idei télen a 
zenét ismét a Vörösmarty Rádió 
szolgáltatja.

dást kötött a Magyar Orvosi Kamara 
Fejér Megyei Szervezetével, így 
januártól elindulhat a megyei orvosok, 
háziorvosok továbbképzése is.
Östör Annamária egészségügyi 
tanácsnok hangsúlyozta, hogy a 
fejlesztés a Polyax Kft., a Hungrana 
Kft. és a Videoton támogatásával, va-
lamint a székesfehérvári háziorvosok 
hozzájárulásával valósult meg.
Az egészségügyi dolgozók képzé-
sén, továbbképzésén túl szívesen 
látnak itt iskolai csoportokat is, 
hogy vonzóvá tegyék számukra az 
egészségügyi pályát.

Elérhetőség és nyitvatartás

Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti 
Központ (Irányi Dániel utca 4.)
hétfőn és csütörtökön 8 és 16 óra között
kedden 12 és 16 óra között
szerdán 8 és 18 óra között
pénteken 8 és 13 óra között
Budai úti könyvtár (Budai út 44-46.)
keddtől péntekig 9 és 17 óra között
Mészöly Géza utcai könyvtár (Mészöly 
Géza utca 1.)
keddtől péntekig 9 és 17 óra között
Tolnai utcai könyvtár (Tolnai utca 30.)
keddtől péntekig 9 és 17 óra között

is jótékony célú adományokkal 
tegye szebbé az otthonban élők 
karácsonyát. Gyümölcsöket, sza-
loncukrot és kézműves foglalko-
zásokhoz szükséges eszközöket, 
valamint a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara Fejér megyei elnöke 
jóvoltából helyi termelők által 
felajánlott mézet és almát ajándé-
koztak az itt élőknek. A ház lakói 
versekkel és dalokkal hálálták meg 
az ajándékokat. 
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Küzdelmes, de szép év végéhez értünk

A Cser-Palkovics Andrással készült ünnepi 
évértékelő beszélgetést teljes egészében a 
Fehérvár Televízióban tekinthetik meg de-
cember huszonötödikén, azt követően pedig 
elérhető lesz a televízió Youtube-csatornáján

látRányi viKtóRia

Küzdelmes év volt az idei, ami számos kihívást 
tartogatott az élet szinte minden területén. Az 
esztendőt keretbe zárta az Aranybulla-emlékév: 
kiemelkedő programoknak adott otthont Székes-
fehérvár, fontos fejlesztések őrzik a nyolcszáza-
dik évforduló emlékét. Az összefogás erejéről 
is szólt ez az esztendő, segítő kezekben pedig 
nem volt hiány. Váratlan fordulatok is voltak: 
Európában háború tört ki, ami új kihívások elé ál-
lította az önkormányzatot is. Az eredményekről, 
a nehézségekről és szép élményeiről is kérdeztük 
Cser-Palkovics András polgármestert. 

Mozgalmas évet tudhatunk lassan 
magunk mögött. Milyen volt a 2022-es 
esztendő?
Eleve nem ígérkezett könnyűnek az év. 
A járvány következményei ismertek 
voltak, azokkal lehetett tervezni. Ta-
vasszal választás volt, amit megelőz a 
kampányidőszak, ami sosem könnyű 
egy közösség számára, viszont fel le-
het készülni rá. Azonban történtek vá-
ratlan fordulatok. Nem számíthattunk 
rá, hogy a szomszédunkban háború 
tör ki. Sajnos ez Ukrajnában megtör-
tént, és meghatározta az évet emberi 
és emberiességi szempontokból is. 
Gondoskodni kellett a menekültek 
fogadásáról, ellátásáról. A háborúnak 
emellett széles társadalmi és gazdasági 
hatása van a világ egészére, Európára, 
Magyarországra és értelemszerűen 
Székesfehérvárra is.
Több évfordulóról is megemlékeztünk 
az idén Székesfehérváron. Hogy sike-
rültek ezek?
Az idei esztendőt szép keretbe foglal-
ta az Aranybulla-emlékév. Díszköz-
gyűlés indította az évet, majd számos 
kiemelkedő programnak adott 
otthont városunk. Az Aranybulla 
kibocsátásának nyolcszázadik évfor-
dulója mellett a hagyomány szerint 
972-re datáljuk Székesfehérvár alapí-
tását, így annak ezerötvenedik évfor-
dulójára is emlékeztünk. Tartalmas 
időszak volt, szép programokkal és 
számos maradandó emlékkel. Teljes 
egészében megújult a Szent István 
Király Múzeum rendházépülete. Egy 
gyönyörű Árpád-házi kiállítással mél-
tó módon tudtunk emlékezni és em-
lékeztetni magára az Árpád-házra és 
Székesfehérvár középkori szerepére. 
Az év utolsó napjaiban egy tudo-
mányos konferenciát is rendezett a 
Siklósi Gyula Várostörténeti Kutató-
központ, együttműködve több más 
intézménnyel. A Nemzeti Emlékhe-
lyen emléktáblát avattunk II. András 
tiszteletére. Célunk volt, hogy egy 
ilyen kerek évforduló kapcsán bemu-
tassuk a város történelmét, úgy, hogy 
egyben maradandót is alkossunk. Így 
tudott megújulni az Aranybulla- 
emlékmű környezete is. Kiemelhet-
jük a Székesfehérvári Királyi Napok 
rendezvénysorozatát és azon belül a 
Koronázási szertartásjátékot is, ami 
egyfajta összefoglalása volt az elmúlt 
évtizedeknek. Örülhetünk, hogy eze-
ket a pillanatokat közösen élhettük 
meg, hiszen a járvány idején ezeket 
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a programokat nem tudtuk megtar-
tani. Idén sok tízezer fehérvárinak és 
hozzánk látogató vendégnek sikerült 
egy szép történelmi, ugyanakkor 
nagyon is mai kulturális és közösségi 
élményt adnunk.

Közösségként erősnek maradni

Egy ilyen mozgalmas időszak mekkora 
kihívás a közösség számára?
Nem volt könnyű ez az év ebben a 
tekintetben sem, hiszen az említett 
események – a választási kampány, a 
járvány, a háború – inkább roncsolják 
a közösséget, mintsem építik. Bíztam 
abban, hogy a fehérvári politikai kul-
túra – ami szerintem még mindig az 
országos és az európai átlag fölött van 
– formálói úgy alakítják a közbeszéd 
színvonalát és minőségét, hogy az az 
egymás iránti tiszteletet jelzi. Talán 
pont az emlékév adott lehetőséget 
arra, hogy még az ilyen kihívásokkal 
teli időszakban is azt keressük, ami 
összeköt bennünket, és ne azt, ami 
szétválaszt. Összességében úgy érzem, 
sikerült ezt elérni!
A közösség egyik fontos épülete, a Város-
háza is megújult az idén.
Fontos, hogy ez a szimbolikus fejlesz-
tés is hozzájárul a közösség erősí-
téséhez. A városháza szép magyar 
kifejezésként jól mutatja: az épület 
a város minden polgárának a háza. 
Nem véletlen, hogy nem a polgár-
mester házának vagy rezidenciájának 
hívjuk az épületet, hanem városhá-
zának, azaz a közösség első számú 
épületének. Valahol szimbolikus is 
az, hogy pont ebben az évben tudtuk 
felújítani. A magyar kultúra napja 
környékén szeretnénk a jövő év janu-
árjában átadni a megszépült épületet, 
melynek történetét is szeretnénk 
megismertetni egy kiállítás kereté-
ben, a Városi Levéltár közreműködé-
sével. A színház művészei kulturális 
műsorral készülnek erre az alkalom-
ra. Csoportos sétákat, látogatásokat 
is szervezünk majd, hiszen ezek – 
éppen a felújítás miatt – a Múzeumok 
éjszakáján és az adventi időszakban 
is elmaradtak.

Takarékosság, stabilitás, fejlesz-
tések

Komoly takarékossági intézkedéseket 
kellett meghozni az év során. Milyen 
nehézségekkel szembesültek?
A nyáron már lehetett érezni, hogy 
komoly megtakarításokra lesz szükség, 
hiszen mintegy kilencmilliárd forint az 
a többletkiadás, amit finanszíroznunk 
kell az önkormányzati intézmények, a 
városi alapszolgáltatások garantálása, 
biztosítása érdekében. Két csoportját 
határoztuk meg az intézményeknek, 
szolgáltatásoknak. Az egyik csoportba 
a bölcsődék, óvodák, bentlakásos intéz-
mények, háziorvosi rendelők tartoznak, 
amiket mindenképpen működtetni 
kell. És vannak azok a szolgáltatások, 
melyek nagyon fontosak, de ebben az 
időszakban pár hétre le kell róluk mon-
danunk. Így születtek meg a takarékos-
sági intézkedések. Azóta egy kicsit jobb 
a helyzet, hiszen az uszoda esetében 
például született megoldás. A stadion 
november közepétől január közepéig 
zárt be. A január közepe utáni időszakra 
pedig sikerült korrekt megállapodást 
kötünk a Mol Fehérvárral: kiegészítő 
rezsifizetést vállaltak, így válik lehetővé, 
hogy a mérkőzéseket a stadionban 
lehessen megtartani, és a csapat is ott 
készülhessen. Önmagában az önkor-
mányzat ezt nem tudta volna finanszí-
rozni. Ez most egy ilyen ilyen esztendő, 
de sok tanulsága van: nemcsak a 
takarékosságra kell hangsúlyt fektetni, 
hanem a fenntarthatóságra is! Ehhez 
hozzátartozik, hogy jobb, korszerűbb 
technológiával dolgozzunk. Így fogunk 
például a színházban nyílászárókat 
cserélni és korszerű, takarékos izzókat 
beszerezni. Dolgozunk egy naperőmű-
park kialakításán is. Mintegy húsz épü-
letünknél, intézményünknél – beleértve 
óvodát, iskolát, szociális intézményeket 
– napelemek elhelyezése van folyamat-
ban. Bízunk persze abban, hogy lejjebb 
mennek majd az energiaárak. Bár 
tévednék, de nem számítok arra, hogy a 
válság előtti szintre fog visszaesni a gáz 
vagy éppen a villamos energia ára. De 
remélem, hogy a mainál alacsonyabb 
szinten fognak stabilizálódni. Az biztos, 
hogy a városnak a jövőre nézve ezeket a 
fejlesztéseket meg kell valósítania, mert 
így válnak ezek az intézmények, épüle-
tek, szolgáltatások fenntarthatóvá. 
Érdemes tehát előremenekülni?
Érdemes, és ebben fontos szerepe 
van annak is, hogy a városnak voltak 
tartalékai – köszönhetően a helyi 
gazdaságnak, főleg az iparnak és 
annak a sok tízezer embernek, akik 
ott dolgoznak. Ennek a tartaléknak a 
segítségével gondolkodhatunk olyan 
beruházásokban, amikkel aztán a 
kiadásokat csökkenthetjük, úgy, hogy 
közben a szolgáltatások nem kerülnek 
veszélybe. Például a közvilágítás kor-
szerűsítésére készülünk, és valójában 
a majdani megtakarításból fogjuk 
tudni megteremteni a fejlesztés pénz-
ügyi hátterét. Hasonló fejlesztésben 
gondolkodunk az uszoda esetében 
is, és van más középület is, ahol ez 

reményeim szerint megvalósulhat. 
Ezeknek a beruházásoknak egy része 
saját erős, amit a helyi adóból tudunk 
biztosítani. Hangsúlyoznom kell azt is, 
hogy Székesfehérvár számára is fontos 
az Európai Unióval való megállapodás, 
aminek révén pénzügyi forrás érkez-
het a fejlesztésekre, az energiatakaré-
kossági intézkedésekre.
Milyen fejlesztések zajlanak jelenleg?
Szinte az élet minden területén vannak 
folyamatban lévő fejlesztések. Január-
ban átadjuk a Tóparti gimnázium teljes 
felújítására a munkaterületet. Tizenöt 
hónap alatt készülhet el a beruházás, 
úgy, hogy közben működik az iskola 
is. Ez biztos, hogy nem lesz egyszerű 
a gimnáziumban dolgozóknak és a 
tanulóknak. Türelmüket és megértésü-
ket kérem, hiszen egy teljes egészében 
felújított iskola lesz a végeredmény. 
A Kodolányi és a Vasvári gimnázium 
felújítása is elkezdődött a nyílászárók 
cseréjével. A Modern Városok Program 
keretében tudjuk a Kodály iskola 
homlokzatát felújítani, de a Munkácsy 
iskola felújítása is megvalósulhat. A Te-
leki és a zeneiskola hangversenyterme 
esetében pedig a tervezés kezdődhet 
el. Előkészítés alatt lévő programok 
szintjén számos más középiskola és 
általános iskola felújítása is napirenden 
van. A vizesblokkokat már tizenöt 
iskolában korszerűsítettük, és van, ami 
2023-ban újul majd meg. A nagy fej-
lesztések közül kiemelném a kórházat. 
Volt műszaki probléma a kivitelezéssel, 
de ennek a költségeit a vállalkozó 
vállalta, és a megoldás megszületett. 
Ez egy kis időbeli késedelemmel jár, de 
nem veszélyezteti a kórházi beruhá-
zás megvalósulását. A multicsarnok 
is épül, és aki a Budai úton jár, az 
építkezés mellett azt is láthatja, hogy 
az utak nyomvonalának kialakítása 
is megkezdődött, amelyek nemcsak 
a multicsarnokot fogják kiszolgálni, 
hanem az Alba Ipari Zónával való 
összeköttetést is megoldják, amire 
sokan nagyon régóta várnak. A déli 
összekötőút napokon belül elkészülhet, 
az engedélyeztetések után tavasszal 
át is fogjuk adni a forgalomnak ezt az 
új útkapcsolatot. Ne feledjük azt sem, 
hogy az idei évben adtuk át a múze-
um teljesen felújított főépületét, ami 
gyönyörű lett, és különleges kiállítások 
befogadására is alkalmas. A Hadtör-
téneti Múzeummal együttműködve 
az intézmény egy nagyon szép tárlatra 
készül 2023-ban. 
Mit kíván a 2023-as esztendőre?
Békességet kívánok mindenkinek! 
Nem számítottunk arra, hogy Európá-
ban még csörögni fognak a fegyverek. 
Tőlünk néhány száz kilométerre 
közel egy éve mégis így van, és csak 
remélhetjük, hogy minél hamarabb 
tűzszünet lesz. Fontos, hogy az emberi 
kapcsolatokat megélve, azokat tarta-
lommal megtöltve élhessünk 2023-ban 
is, mert valójában mindenünk megvan, 
ha ezzel rendelkezünk. Azt kívánom, 
hogy minden fehérvári otthonban 
legyen így a következő napokban és a 
jövő esztendő egészében!
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Emléktábla-avatással zárult az 
Aranybulla-emlékév

Az Aranybulla-emlékév zárásaként avatták fel Nagy Benedek alkotását

báCsKai GeRGely

Januárban díszközgyűlés nyitotta meg az 
Aranybulla-emlékévet, szombaton pedig II. 
András király tiszteletére avattak emléktáblát 
a Nemzeti Emlékhelyen, ami a záróeseménye 
volt az emlékév programsorozatának.

Székesfehérvár az egész évet 
átfogó programsorozattal fejezte 
ki tiszteletét a város történelmi 
és közjogi szerepét elismerő egy-
kori esemény iránt. Az Arany-
bulla-emlékév zárórendezvényén 
avatták fel Nagy Benedek alko-
tását, II. András emléktábláját a 
Nemzeti Emlékhely királygalériá-
jában.
Az eseményen ott volt Vargha 
Tamás és Törő Gábor, Székes-
fehérvár országgyűlési kép-
viselői, Simon László főispán, 
Spányi Antal megyés püspök, 
Cser-Palkovics András polgár-
mester, valamint Molnár Krisz-
tián, a Fejér Megyei Közgyűlés 
elnöke, aki ünnepi beszédében 
Széchenyi Istvánt idézve emlé-
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Fenyőfák elszállítása
A Depónia Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügy feleit 
a fenyőfák, karácsonyfák elszállításának menetéről:

Székesfehérvár:
A fenyőfák elszállítása:
•	 a	tömbházas övezetekben 2023. január hónapban 
•	 a	családi házas övezetekben  2023. január hónap 1. és 3. 

hetében történik a települési  vegyes hulladék 
    (kommunális hulladék) gyűjtési napján.

Kérjük, hogy a gyűjtőedények mellé helyezzék ki a fákat úgy, hogy 
az se a gyalogos-, se a járműforgalmat ne zavarja. A kidobásra 
ítélt karácsonyfákat minden díszítő elemtől meg kell szabadítani, 
mert a későbbi hasznosítást valamint a begyűjtést akadályozza az 
idegen anyag.

A közszolgáltatási területünkhöz tartozó további településeken 
a fenyőfák elszállításának időpontját a www.deponia.hu oldalon 
található településenkénti hulladéknaptárunk tartalmazza.

Köszönjük együttműködésüket!

keztetett rá, hogy ezerhuszon-
két évvel ezelőtt Fehérváron 
koronázták meg Szent István 
királyt, 1083. augusztus 20-án 
itt avatták szentté László királyt, 
Imre herceget és Gellért püs-
pököt, és II. András 1222. évi 
I. törvénycikkében Fehérváron 
rendelkezett Szent István király 
ünnepéről: „Nem vitatható, hogy 
a Szent István-i államalapítás 
bölcsője Székesfehérvár, nemzetünk 
történelmi fővárosa, és az sem vi-
tatható, hogy a Székesfehérváron, 
1222-ben II. András által kiadott 
Aranybulla jogállamiságunk alapja, 
melynek nyolcszázadik évfordulóját 
ünnepeltük az idén.”
Molnár Krisztián kiemelte azt 
is, hogy 1922-ben Székesfehér-
vár lakossága a Csúcsos-hegyen 
állította fel az első Aranybulla- 
emlékművet, az Országgyűlés 
pedig egyhangúlag fogadta el az 
Aranybulla jelentőségéről és az 
Aranybulla napjáról szóló 2022. 
évi XLVI. törvényt. Az Ország-
gyűlés az Aranybulla emlékét és 
a magyar nemzet szellemi örök-
sége részeként annak jelentősé-
gét törvényben örökítette meg, 
és április 24-ét az Aranybulla 
napjává nyilvánította.
Mint mondta, minden törté-
nelmi korszaknak megvoltak 
a maga kihívásai, válságai. Az 
Aranybulla válasz volt a kor 
problémáira. A magyar állam-
fejlődés és alkotmányos önazo-
nosságunk kiemelkedően fontos 
dokumentuma olyan időszakban 
született meg, mely a Magyar 

Királyság történetében jelen-
tős átalakulást hozott. Ennek 
a korszaknak volt kiemelkedő 
uralkodója II. András, aki újító 
szellemű, tevékeny királyaink 
sorába tartozott. Az Aranybulla 
pedig bizonyíték arra, hogy Ma-
gyarország számára az államiság 
és a jogállamiság több száz évvel 
ezelőtt kezdődött.
Ünnepi emlékév volt a  
2022-es esztendő, melynek során 
Székesfehérvár összművészeti 
produkcióval, Művészkorzóval, 
a képzőművészek alkotásaikon 
keresztül, a diákok rendhagyó tör-
ténelemórák és vetélkedők, nyári 
helyismereti tábor keretében, a 
felnőttek szabadegyetemi előadá-
sok keretében, a Szent István Ki-
rály Múzeum pedig a nagy sikerű 
Királyok és szentek – az Árpádok 
kora című kiállítással emlékezett. 
De voltak tudományos konferen-
ciák, könyvbemutatók és desz-
szertverseny is, a családoknak 
pedig Aranybulla-piknik.
Augusztus huszadikán Székes-
fehérváron mondta el ünnepi 
beszédét Novák Katalin köz-
társasági elnök, és a városba 
látogatott Sulyok Tamás, az 
Alkotmánybíróság elnöke, vala-
mint Varga Zs. András, a Kúria 
elnöke is.
Molnár Krisztián reményét fe-
jezte ki, hogy államalapításunk 
nemzeti ünnepe, augusztus hu-
szadika hivatalos székhelyeként 
is köszönthetjük majd Fejér vár-
megye központját, Székesfehér-
várt. Végül köszönetet mondott 
a város polgármesterének és va-
lamennyi polgárának, akik részt 
vettek az emlékév programjain.

A Szent István Király Múzeum az 
1990-es évek közepén határozta el a 
királygaléria létrehozását a Nemzeti 
Emlékhelyen. Elsőként Szent István 
– a Képes Krónika ábrázolása alapján 
Kodolányi László által készített – 
domborműve került fel a Nemzeti 
Emlékhely falára, majd 1997-ben 
Szent Imre herceg temetését, 1998-
ban Könyves Kálmánt, 1999-ben III. 
Bélát, 2000-ben Mátyást, 2003-ban 
Károly Róbertet, 2009-ben pedig 
IV. Bélát ábrázoló dombormű került 
ki a Nemzeti Emlékhely falára. A 
Balogh Mihály ötvösművész által 
készített, Szent Istvánt és Imre 
herceget, valamint a később szintén 
szentté avatott László királyt 
ábrázoló dombormű 2014-ben került 
elhelyezésre. A Nagy Lajost ábrázoló 
vörösréz domborművet, Bódás Tamás 
ötvösművész alkotását pedig 2016-
ban avatták fel.
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Kaszap Istvánra emlékeztek Megjelent a Fehérvári szép versek 
című antológiavaKleR lajos

vaKleR lajos

Halálának nyolcvanhetedik évfordulóján 
emlékmisét tartottak szombaton Kaszap István 
tiszteletére. 

A Prohászka-emléktemplomban 
Spányi Antal püspök a város meg-
jelent papságával, vendégpapokkal 
és Koronkai Zoltánnal mutatott be 
koncelebrált szentmisét a hitvalló 
kispap tiszteletére. Az ünnepre a 
cserkészek idén is elhozták a bet-
lehemi lángot, a béke lángját.
A főpásztor beszédében Kaszap 
Istvánt olyan csillagnak nevezte, 

A Ciszterci Szent István Gimnázium díszterme 
adott otthont a Vörösmarty Társaság Fehérvári 
szép versek című antológiája bemutatójának. 

Bobory Zoltán, a társaság elnöke 
örömmel jelentette be, hogy a 
nehézségek ellenére a fehérvári 
költők két esztendő után ismét 
bemutathatták műveiket. A kötet 
látványelemeinek megtervezésé-
ben ezúttal is főszerephez jutott 
Tóth Adrienn. A tervezőgrafikus 

 Kaszap István példa és példakép ma is Bensőséges hangulatú est volt

A Díszteremben otthonra talál a klasszikus darab
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Tizenkét dühös ember a Városházán
vaKleR lajos

Rendhagyó sajtótájékoztató keretében, 
egy rendhagyó helyszínen bemutatandó 
darabról tartott sajtótájékoztatót Cser-Pal-
kovics András polgármester, Szikora János, a 
Vörösmarty Színház igazgatója és Cserhalmi 
György színművész, ugyanis a színház átme-
neti bezárása miatt a Városháza díszterme ad 
otthont Reginald Rose Tizenkét dühös ember 
című klasszikus drámájának.

„Kevés nehezebb döntés van, mint 
amikor a színház épületére azt kell 
mondani, hogy időlegesen bezár. Ami-
kor ezt a döntést meg kellett hoznom, 
azon gondolkodtam, hogyan tudunk 
jelezni valamivel a kultúra szereplői 
és azok irányába, akik szeretnének 
színházba járni január-február-márci-
us hónapok során is. Igazgató úrnak 
jeleztem, hogy van néhány játszóhely, 
ezek egyike a Városháza Díszterme” – 
mondta el Cser-Palkovics András.
Szikora János örömének adott 
hangot, hogy a teátrum a város 
felajánlásának köszönhetően 
ebben a nehéz gazdasági helyzet-
ben is új bemutatóval jelentkezhet: 
„Emögött azt a mentalitást látom, 
hogy Székesfehérvár önkormányzata 
ezt a színházat nemcsak fenntartja, 
hanem a szó legnemesebb értelmében 
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gondoskodik róla. Van egy olyan 
fenntartói hozzáállás, amely nem a 
pénzzel foglalkozik, nem az épülettel, 
hanem a színházra úgy tekint, mint 
egy különleges művészi alakulatra, 
mint emberek együttesére. És az embe-
rek együttese bizony fontosabb, mint 
maga a színház!”
Cserhalmi György számára 
különleges kihívás ez a rende-

zés, ráadásul egy olyan darabbal, 
amellyel már 2015-ben is nagy 
sikert aratott. A Reginald Rose 
tévéjátékából született dráma a 
hidegháborús félelmekről, a faji 
szegregációról szól, így az előítéle-
tek lebontását célozza, melyben a 
tizenkét esküdt, tizenkét névtelen 
ember személytelen hatalomként 
életről és halálról dönthet: „Az, 

hogy kaptunk egy esélyt arra, hogy 
egy egészen más darabot csináljunk, 
nagyon fura kihívás mindnyájunk-
nak. Itt tényleg mindenki segítségére 
szükségem lesz!”
A darab szereplői a 2015-ös szerep-
osztáshoz képest alig változnak. A 
premier február huszonötödikén 
lesz, és várhatóan több bemutató 
is várja majd a színházbarátokat.

elmondta, hogy számára rend-
kívüli kihívás évről évre olyan 
könyvet adni az olvasók kezébe, 
mely megmutatja, megerősíti azt a 
sokszínűséget, ami a Vörösmarty 
Társaság költőit jellemzi.
A bensőséges hangulatú esten a 
válogatásban szereplő tizenkilenc 
szerző közül többen, így Bartal 
Klára, Gál Csaba, Szegedi Kovács 
György, Pálfalvi András, Prax 
Levente, Saitos Lajos, Péntek Imre 
is felolvasták versüket, P. Maklári 
Éva pedig a kötet előszavát.

aki eligazító jel, hogyan éljünk 
helyesen az élet számos útvesztő-
jében. Akinek példája segít, hogy 
megtaláljuk azt az utat, amelyen 
járnunk kell, hogy azzá legyünk, 
aminek a teremtő Isten megalko-
tott minket.
Spányi Antal beszédét azzal zárta, 
hogy Kaszap István nemcsak a 
maga harcát küzdötte végig és lett 
beteljesedett személyiség, teljes em-
ber, hanem olyan küldetést is hor-
dozott, mely hozzánk is szól. Rövid 
életével utat mutatott, amelyen 
járva a mi életünk is áldás lehet 
társainknak és dicsőség Istennek. 
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Ünnepi gondolatok Spányi Antaltól

A Spányi Antal megyés püspökkel készült 
ünnepi évértékelő beszélgetést teljes egé-
szében a Fehérvár Televízióban tekinthetik 
meg december huszonnegyedikén, azt 
követően pedig elérhető lesz a televízió 
Youtube-csatornáján

látRányi viKtóRia

Advent egy varázslatos időszak. Újra átéljük és 
megértjük a régen megtapasztalt történéseket, 
és advent végeztével újra tisztábban látjuk 
életünk célját. Átéljük azt az időt, amikor az 
emberiség évezredeken keresztül várta az eljö-
vendő messiást. „Az ünnepre fel kell készülni, 
utána pedig az embernek a szívében kell őriznie 
ennek a találkozásnak minden ajándékát!” – 
tartja Spányi Antal megyés püspök.

Hogy telt az idei advent időszaka 
Székesfehérváron?
Az advent mindig különleges 
időszak, amit kicsik és nagyok 
egyaránt szeretettel várnak. 
Próbálunk ráhangolódni az 
ünnepre, próbáljuk megérteni az 
ünnep titkát, befogadni az ünnep 
szívét. Azt láttam, hogy ebben az 
időszakban az emberek keresték 
az elcsendesedést. A karácsony 
nemcsak egy családi ünnep – az 
is persze – nemcsak egy szép tár-
sadalmi alkalom, amikor egymást 
megkeressük, hanem elsősorban 
olyan valami, ami a mi szívünk-
ben és lelkünkben történik meg. 
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Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Depónia Nonprofit Kft. 

a lakossági hulladékszállítást 2022. december 26-án, hétfőn,

továbbá 2022. december 27., kedd és 2022. december 30., péntek 
között

a MEGSZOKOTT ÜRÍTÉSI REND SZERINT VÉGZI.
Kérjük a gyűjtőedényeket reggel 6 órára szíveskedjenek kihelyezni!

2022. december 31-én, szombaton és 2023. január 1-jén, vasárnap 

lakossági hulladékszállítást NEM VÉGZÜNK!
2023. évben az első lakossági hulladékszállítást 2023. január 2-án, 

hétfőn VÉGEZZÜK!

2022. december 24. szombat  ZÁRVA
2022. december 25. vasárnap  ZÁRVA

2022. december 26. hétfő ZÁRVA
2022. december 27. kedd 8.00-15.30

2022. december 28. szerda 8.00-15.30
2022. december 29. csütörtök 8.00-15.30

2022. december 30. péntek 8.00-15.30
2022. december 31. szombat  ZÁRVA

2023. január 1. vasárnap  ZÁRVA
2023. január 2. hétfő 8.00-15.30

2022. december 24., szombat és 2023. január 1., vasárnap között a Székesfehérvár-Csala 
Pénzverővölgyi Hulladékkezelő Központban a VESZÉLYES hulladék és FÉM hulladék átvétel 

(pl. elektronika-, TV-, monitor-, hűtőberendezés, festék, akkumulátor) SZÜNETEL.

2022. december 24. szombat  ZÁRVA
2022. december 25. vasárnap  ZÁRVA

2022. december 26. hétfő  ZÁRVA
2022. december 27. kedd  ZÁRVA

2022. december 28. szerda  ZÁRVA
2022. december 29. csütörtök  ZÁRVA

2022. december 30. péntek  ZÁRVA
2022. december 31.szombat  ZÁRVA

2023. január 1. vasárnap  ZÁRVA
2023.január 2. hétfő 12.00-16.00

2022. december 27. kedd 7.00-19.00
2022. december 29. csütörtök  ZÁRVA

2023. január 3. kedd 7.00-19.00
2023. január 5. csütörtök 8.00-12.00 és 12.30-15.30

HULLADÉKKEZELŐ KÖZPONT
(Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgy) 

ÜNNEPI NYITVATARTÁSA:

PALOTAI ÚTI HULLADÉKUDVAR 
(8000 Székesfehérvár, Palotai út 139.) 

ÜNNEPI NYITVATARTÁSA:

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 
(8000 Székesfehérvár, Honvéd u 1.) 

ÜNNEPI NYITVATARTÁSA:

A bensőnket akarja átalakítani, 
és nekünk erre rá kell hango-
lódnunk. Örömmel láttam, hogy 
Fehérváron ennek a megértése 
felé mozdulnak el az emberek, és 

ez nagyon jó dolog!
Idén újra átélhettük a találkozás 
örömét.
Nagyon sokan panaszkodtak, 
emlegették, milyen nehéz volt 
megélni, amikor nem tudtunk 
találkozni. El voltunk egymástól 
választva, mert féltünk, mert 
nem akartunk senkit bajba 
sodorni, és most milyen jó, hogy 
találkozhatunk újra! Ennek a má-
sik oldala az örömön túl az, hogy 
bizony elfáradtunk ebben az esz-
tendőben. Mintha kompenzálni 
akartuk volna az elmúlt időszak 
bezártságát. Programról prog-
ramra sodródtak az emberek. 
Ez igen fárasztó! Ennyi rohanás 
után fontos megállni egy kicsit, 
hogy tényleg ráhangolódjunk a 
karácsonyra. Ha csak rohanunk, 
mindenbe beleesünk és minden-
ből kiesünk, akkor az érintettsé-
günk nem születik meg, ami az 
ünnep lényeges vonása. Minden-
féle ünnep akkor jó, ha erősödik 
a családi közösség, az egymás 
iránti szeretet, ha erősödünk 
abban is, hogy jobban megértsük 

egymást. Ezért nagyon fontos, 
hogy időt szánjunk a felkészülés-
re! Az ünnepre fel kell készülni, 
utána pedig a szívünkben kell 
őriznünk ennek a találkozásnak 
minden ajándékát!
Milyen útravalót érdemes magunk-
kal vinni ebből az időszakból?
Amikor elérkezik a karácsony, 
mindenki rengeteget dolgozik, 
takarít, süt-főz, ajándékokat 
vásárol, mindenkinek sok gondja 
van. Eljön a karácsony este, 
örülünk egy kicsit, aztán minden 
visszazökken a régi kerékvágás-
ba. Én azt kívánom mindany-
nyiunknak, hogy ez a karácsony 
legyen más, hogy a szívünk 
változzon meg, hogy legyünk 
mindig egymásra nyitottak! Ne 
csak szenteste, hanem mindig 
tudjuk értékelni egymást! Tudjuk 
a szeretetünket nagyon egyszerű 
formában, de világosan megmu-
tatni, tudomására hozni a másik-
nak, hogy legyen – ha úgy tetszik 
– minden napunk karácsony, 
szeretetben megélt napokból 
álljon az egész életünk!
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Székesfehérvár önkormányzata  
összesen száznegyvenöt Epipen- 
injekciót szerzett be 1,4 millió forintos 
ráfordítással. Valamennyi fehérvári 
nevelési és oktatási intézmény kapott 
az injekcióból, mely életet menthet 
allergiás rohamok esetén. A mentő-
szolgálat szakemberei a kijelölt 
intézményi kollégáknak felkészítőt is 
tartottak az adrenalinnal ható injekció 
beadásáról.

Életet mentett a tanári lélekjelenlét

Januártól bővülnek a parkolóövezetek
báCsKai GeRGely

Egy tízéves kislány életét mentette meg az 
Epipen-injekció és tanárai lélekjelenléte a 
Comeniusban. 

A Comenius Angol-Magyar Két 
Tanítási Nyelvű Iskola kisdiák-
jának allergiás rohama volt, de 
– köszönhetően a gyors intézke-
désnek – szerencsére már jól van. 
Székesfehérvár önkormányzata 
valamennyi nevelési és oktatási 
intézmény minden telephelye 
számára vásárolt az idén Epipen- 
injekciót, melyeket a felhasználás 
vagy a szavatossági idő lejárta után 
mindenütt pótolni is fognak. Ezt a 
város polgármestere is megerősí-
tette közösségi oldalán, kiemelve: 
már ez az egy eset is bizonyítja, 
hogy jó döntést hoztak, érdemes 
volt biztosítani az injekciókat az 
intézmények számára.
„A tanárok felkészültségének és lélek-
jelenlétének, az önkormányzat által 
beszerzett, allergiás rohamokat kezelő 
injekciónak és a mentősök gyors és 
kiváló munkájának hála a kislány hu-
szonnégy órás megfigyelés után haza 

A januártól díjkötelessé váló területek sűrűn 
lakott városrészek, ahol csak az ott lakók 
válthatnak ki kedvezményes éves parkolóbér-
letet, amivel az eddigi tapasztalatok alapján 
könnyebbé válik a társasházak körüli parkolás.

A Városgondnokság felhívja azon 
lakók figyelmét, akik a most 

Érdemes időben kiváltani a parkolóbérleteket!
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Adventi civilfalu

Több intézményből is érkeztek diákok, óvodások karácsonyi műsorral

Ez a vásár az együtt töltött időről és a jó beszélgetésekről is szólt

Fejér megyei kézművesek kínálták portékáikat

vaKleR lajos

Idén is nagy érdeklődés kísérte az Áron Nagy 
Lajos téren rendezett, műsorral egybekötött 
karácsonyi vásárt, amit az Ökotudatos Fiata-
lokért Egyesület és a Vegyélfejért Mozgalom 
összefogása hívott életre.

Idén második alkalommal csalogat-
ták bensőséges hangulatú adventi 
vásárra az Áron Nagy Lajos térre 
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- A Széchenyi utca 27-51. számú    
   társasházak parkolói (jelenleg        
   csak a Széchenyi utca 21-39. számú  
   társasházak parkolói tartoznak a  
   parkolási övezetbe),
- A vasútállomás előtti parkoló,
- A Széchenyi út és a Hosszú sétatér  
   Balatoni út és Horvát István utca  
   közötti szakasza, valamint a csatla- 
   kozó parkolók,
- A Berényi út 1/A-1/C. előtti szerviz- 

díjkötelessé váló övezetekben 
laknak, hogy időben váltsák ki 
lakossági parkolóbérleteiket! Erre 
a Városgondnokság honlapján 
online is lehetőség van, illetve 
ugyanitt intézhető az NFC-par-
kolókártyák feltöltése, a parko-
lási pótdíjak befizetése, sőt az 
NFC-kártyával indított parkolás 
befejezése is.

     út és az 1/C. melletti parkolók,
- A Mikes Kelemen utca,
- A Csitáry G. Emil uszoda parkolója 
   és a Varga csatornapart azon szaka- 
   sza, amelyet a Mészöly Géza utca és  
   a Palotai út határol,
- A Vörösmarty tér és a Vak Bottyán köz
- A Lövölde utca, Tüzér utca és       
   Erzsébet utca Gyár utcai csatlakozá- 
   sig terjedő szakasza és a közöttük  
   lévő lakótelepi parkolók.

Januártól az alábbi területekkel bővülnek a 
fehérvári parkolóövezetek

a székesfehérváriakat. Az ötlet-
gazdák, a Fehérvári Civilközpont 
munkatársai gondoskodó szeretet-
tel fogadták a műsorra érkezőket 
és a vásárlókat. Ez a karácsonyi 
találkozó több volt, mint vásár. 
Az adventi hangulat misztériuma 
átszőtte a teret, lehetőség nyílt a 
vásárlás mellett a beszélgetésre is.
Nem véletlen, hogy a találkozó 
házigazdája, Molnár Tamás ön-

kormányzati képviselő is örömé-
nek adott hangot, hogy sikeres 
volt a rendezvény.
Az Adventi civilfaluban Fejér 
megyei kézművesek kínálták 
míves portékáikat a karácsonyi 
készülődés jegyében. A színpadi 

produkciók során a Németh László 
Általános Iskolába, valamint a 
Rákóczi úti, a Napsugár, az Árpád 
úti és a Sarló utcai óvodába járó 
gyerekek adtak ünnepi műsort, de 
volt bábelőadás, és felléptek a Mits 
fivérek is.

is térhetett” – írta közösségi oldalán 
a szerdán történtekről Cser-Palko-
vics András. 
Amint később kiderült, a diák 
rosszullétét dióallergia okozta. 
Szerencsére az allergiás roham 
jeleit a kislányra a mentők kiér-
kezéséig felügyelő két pedagógus, 
Kovácsné Rockenbauer Réka és 
Bankó Zsuzsanna észrevették. A 
gyermeknek így gyorsan beadták 
az Epipen-injekciót, mely elejét 
vette a komolyabb következmé-
nyeknek.
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Felgyúlt a szeretet lángja is

Sokan ünnepeltek együtt advent negyedik vasárnapján

Somos Gergő Ady Endre versét adta elő

Felgyúlt a szeretet lángja is 

Horváth Dávid és Mits Márton koncertje karácsonyi hangulatba hozta a résztvevőket A Fool Moon a cappella együttes zárta az adventi programokat

papp bRiGitta

A hit, a remény, majd az öröm 
után a szeretet gyertyáját is 
meggyújtották Székesfehérvár 
koszorúján advent negyedik vasár-
napján, majd a város élő adventi 
kalendáriumában egy újabb ablak 
nyílt ki: ezúttal Somos Gergő, a 
Teleki Blanka Gimnázium és Álta-
lános Iskola tizenegyedik osztályos 
diákja Ady Endre Egy jövendő 
karácsony című versét szavalta el. 
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Ezután Mits Márton és Horváth 
Dávid adtak karácsonyi koncer-
tet. A város koszorúján a szeretet 
gyertyájának lángja idén a betle-
hemi Születés bazilikában őrzött 
örökmécses lángjából meggyújtott 
lámpás tüzéből lobbant fel.
Az ünnepváró közönséget 
Cser-Palkovics András polgár-
mester és Spányi Antal megyés 
püspök köszöntötte, és kívántak 
áldott, békés karácsonyt az egész 
városnak.
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Kos 3. 21. – 4. 20.

Ne csak az ajándékokról szóljon az ünnep, gyűjts élményeket! Ugyan 
szereted a megszokott rendet, és nem lelkesedsz a meglepetésekért, 
az év végén jól teszed, ha átengeded magad a spontán helyzeteknek, 
mert ezeknek kedvező kicsengése lesz! 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Érdemes tisztáznod, mi és ki az igazán fontos számodra, hiszen 
csak így maradhatsz hű önmagadhoz! Az ünnepek elhozzák a 
megnyugvást és a várva várt jó hírt, de a változás nyugtalanság
gal tölthet el. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ne várd meg az életmódváltással a januárt, az „itt és most” a legjobb 
alkalom a változtatásra! Ha az év végén barátokkal töltöd az időd, 
akkor a bizonytalanságaid enyhülhetnek, hiszen ők mindig hasznos 
tanácsokkal látnak el. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Az év végi pihenés jó hatással lesz az üzleti ügyeidre, hiszen okos 
döntéseket hozol. Amennyiben papírra szeretnéd vetni gondolatai
dat, arra most jött el az idő! Családi ügyeidben áttörést érhetsz el, 
mely végre elhozza számodra az áhított lelki egyensúlyt. 

Rák 6. 22. – 7. 22.

Csak a hozzáállásodon múlik, hogy a karácsony kiábrándultan 
vagy boldogan telik! Ne félj beszélni az érzéseidről családtagja
iddal! Az ünnepi asztalnál sok vitatott kérdés végére kerülhet 
pont anélkül, hogy nagy veszekedés kerekedne. 

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Az év vége és az új év kezdete lehet, hogy nem a te szájízed szerint 
alakul, azonban légy türelmes, hiszen a tavasz felé közeledve a 
dolgok jóra fordulnak! Érzékeidet használd gyógyulásra és befelé 
fordulásra, mert amit most megtanulsz magadról, azt jövőre remekül 
kamatoztathatod! 2022. dec. 22.–dec. 28.
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A kodályosok adventi koncertje

A gyermekotthon lakói mindig nagyon várják a meglepetéseket

Mindig nagy sikere van a fehérvári Pitypang 
zenekarnak

A diákok az elmúlt időszakban szerzett tudásukról is számot adtak

 Igazi ünnepváró hangulat volt

vaKleR lajos

Felemelő hangulatú koncerten köszöntötték a 
kodályos diákok adventet. Az iskola öt kórusa 
a Szent Imre-templomban adott hangversenyt.

A hagyományokhoz hűen a Szent 
Imre-templomban köszöntötték 
adventet a Kodály Zoltán Általá-
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Légy te is angyal!Új karácsonyi dalt írt egy 
fehérvári zenekar vaKleR lajos

Az Ifjabb Ocskay Gábor Alapítvány ez évben 
sem feledkezett meg a Tüzér utcai gyermek-
otthon lakóiról. 

Ocskay Zsuzsannának, az alapítvány 
elnökének kezdeményezésére Légy 
te is angyal! címmel idén is meg-
rendezték hagyományos karácsonyi 
adományátadó ünnepségüket a 
Befogadlak Baptista Gyermekotthon 
ifjú lakóinak legnagyobb örömére. A 
bensőséges hangulatú adventi talál-
kozó torokszorító üzenete idén is az 
volt: a karácsony mindenkié! 
A gyermekotthon ifjú lakói műsor-

Székesfehérvári óvodások és a Pitypang 
zenekar közreműködésével elkészült Víziváros 
adventi videója.

Székesfehérváron szép hagyomány 
a Vízivárosi advent rendezvénye, 
mely Horváth Miklósné önkor-
mányzati képviselő ötlete nyomán, 
az ART Kulturális Egyesület koor-
dinálásával valósul meg minden 
évben. Idén sajnos elmaradtak a 
személyes részvételű iskolai gyer-
tyagyújtások és ünnepségek, de a 
szervezők egy meglepetés-
videoüzenettel készültek, melyet 
ígéretükhöz híven advent utolsó 
hetében közzé is tettek a legna-
gyobb közösségi oldalon.
A szívet melengető összeállítás 
elején Cser-Palkovics András 
polgármester, valamint Horváth 
Miklósné, Deák Lajosné és Molnár 
Tamás önkormányzati képviselők 
közösen gyújtják meg az adventi 
koszorú gyertyáit, majd a Pitypang 
zenekar Hurrá! Karácsony! című új 
szerzeménye hallható, és a három 

városrész óvodáiba járó gyerekek 
működnek közre.
Az ünnepváró felvétel egy szeretet-
tel teli városi összefogás eredmé-
nye, mely közös ötletelés nyomán, 
székesfehérvári civilszervezetek 
önzetlen munkájának köszönhe-
tően született meg. A dal szerzője 
Rechner Csaba, a videót az ART 
Kulturális Egyesület, a Jamboree 
Művészeti Egyesület és a Fotonoid 
Graphics jegyzi. A meglepetés-
videót elsőként a Vízivárosi LISZI 
Facebook-oldalán tették közzé.

nos Iskola, Gimnázium és Alapfo-
kú Művészeti Iskola énekkarai. A 
karácsonyi hangversenyre a diá-
kok karnagyaikkal hosszú heteken 
át ünnepváró énekekkel készültek. 
A közös műsort idén is áhítattal 
hallgatták a templomba látogató 
karácsonyvárók.
Minden évfolyam bemutatkozott, 

sőt a tanárok és szülők alkotta 
kórus is énekelt az iskola kará-
csonyi hangversenyén. Az intéz-
mény diákjai nemcsak az elmúlt 
időszakban szerzett tudásukról 
adtak számot, hanem igazi ünnep-
váró hangulatba hozták a lelkes 
hallgatóságot.

Az esten a karácsonyi ünnepkör 
jegyében szólaltak meg népdal-
fűzések, kánonok, elhangzottak 
Kodály Zoltán, Bárdos Lajos és 
Kocsár Miklós kórusművei, közép-
kori gregorián énekek, valamint 
reneszánsz és kortárs kórusművek 
is.

ral kedveskedtek pártfogóiknak, 
majd a kisebbek, a nagyobbacskák 
és az ifjak személyre szabottan ve-
hették át a gondoskodó szeretettel 
összegyűjtött ajándékokat Ocskay 
Zsuzsannától.
„Minden évben végigolvasom a kívánságo-
kat, és bevallom, amikor elkezdem, már be-
készítem a zsebkendőt, mert tudom, hogy 
sírni fogok. Hiszen amikor egy kamasz 
tisztálkodóeszközöket kér, vagy egy lány 
A hogyan hozzam rendbe az életemet? 
című könyvet, az bizony elgondolkodtató. 
Egyébként széles a paletta, sokan kérnek 
játékot, labdát, de azért mindig van olyan 
kívánság, ami nagyon megérinti az em-
bert!” – mesélte Ocskay Zsuzsanna.
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Félreértésekre és konfliktusokra számíthatsz a hónap végén, azonban 
mindegyiket meg tudod oldani hevesebb vita nélkül. A most meg
hozott jó döntéseid tavaszra érnek majd be, és még a szerelem is rád 
találhat az év utolsó napjaiban!
  

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Ideje, hogy nyíltabban állj hozzá bizonyos dolgokhoz, engedj utat 
a kreativitásodnak! Az év vége lehetőséget ad arra, hogy gyara
pítsd tudásod. A bulikkal azonban csak óvatosan, nehogy sokáig 
tartson kipihenni az óévet!
 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Sok energiád lesz, de rajtad múlik, hogyan hasznosítod. Érdemes 
egy nagyobb szabású projektet elkezdened, mert most úgy tűnik, 
lesz erőd véghez vinni. Nem lesz könnyű türelmesnek lenned 
másokkal, de csak úgy sikerülhet elérni a célt, ha a toleranciára 
összpontosítasz a saját érdekeid helyett!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A következő napok a saját magaddal való elszámolásról és az önisme
retről szólnak. Eldöntheted, mi a fontos számodra és mi az, amit az év 
végével el kell engedned. A karácsonyi időszak kedvezően hat emberi 
kapcsolataidra, családod és barátaid társasága jó hatással lesz rád.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Az év vége remek alkalmakat hoz, hogy a rég nem látott barátok
kal újra felvedd a kapcsolatot. Kellemes napoknak nézel elébe. 
De ne hagyd a vásárlást az utolsó pillanatra, mert a végén még 
kifelejtesz valakit, és a karácsonyfa mellett állva igen kellemetlen 
helyzetbe kerülhetsz!

Halak 2. 19. – 3. 20.

Amennyiben művészi törekvéseid vannak, ez az időszak tökéletes ah
hoz, hogy tegyél a megvalósításuk érdekében! Ne feledd, csodák csak 
akkor történnek, ha hagyjuk őket megtörténni! Tárd hát ki a szíved!   

Menetrendi változás a téli szünetben

Askarácsony a menhelyen
szabó miKlós benCe

A Volánbusz Zrt. elkészítette a téli szüneti 
menetrendről szóló tájékoztatóját. Székes-
fehérváron a helyi autóbuszok december 
22-től január 8-ig munkanapokon is szombati 
menetrend szerint közlekednek.

A Volán téli szünetre érvényes 
menetrendje értelmében Székes-
fehérváron december 22-től, csü-
törtöktől január 8-ig, vasárnapig 
az alábbi járatok munkanapokon 
is szombati menetrend szerint 
közlekednek: 10, 11, 11A, 12, 12A, 
12Y, 14, 14G, 15A, 17, 20, 22, 24, 
25, 26, 26A, 26G, M26, 27, 29, 31, 
31E, 33, 34, 35, 36, 37, 37A, 38, 40, 
42, 43, 44.
A Kassai utca/Nagyszombati út 
megállóhelyről 6.10-kor, 14.10-kor 
és 22.10-kor, míg a Jancsár utca 
megállóhelyről 5.25-kor, 13.25-kor 
és 21.25-kor két autóbusz indul 
ugyanazon az útvonalon.

Az év utolsó látogatórendezvényét tartották 
szombaton az ASKA állatmenhelyén.

Az Askarácsony névre keresztelt 
rendezvényen lehetett vásárolni 
támogatói ajándéktárgyakat, közös 
karácsonyfa-díszítésre invitálták 
a látogatókat, akik bejárhatták 

Az örökbefogadó gazdákat várják!

Közös karácsonyfadíszítés is volt
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a maroshegyi létesítményt, de 
szeretettel várták az örökbefogadó 
gazdákat és az adományozókat is.
„Családias hangulatú, beszélgetős 
délelőttöt tartottunk, és közösen fel-
díszítettük a karácsonyfánkat. Már a 
nyitásnál megérkeztek az első adomá-

December huszonkettedikétől január nyol-
cadikáig menetrendi változásra számítsunk!
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nyok, ezzel a jövő év első negyedévét 
ki fogjuk tudni húzni!” – mondta el 
lapunknak Molnár Tamásné, az 
ASKA menhelyvezetője.
A menhely december huszonegye-
dikéig rendes nyitvatartási időben, 
9 óra és 15.30 között fogadja a 
látogatókat előzetes bejelentkezés 
alapján. Ezt követően legközelebb 
január 9-én nyitnak ki. Az állatok 

gondozása és fogadása addig is 
folyamatosan zajlik, de látogató-
kat az év végén és a jövő év első 
napjai ban nem fogadnak. Adomá-
nyok átadására azonban a men-
hely elé kihelyezett konténerben 
ez idő alatt is lesz lehetőség.

Életveszélyes a fehérvári tavak jege!
báCsKai GeRGely

Az elmúlt napok fagyos időjárásának köszön-
hetően kisebb jégfelületek már kialakultak 
a városi tavakon, amire azonban szemmel 
láthatóan is életveszélyes rámenni. Erre 
táblák is figyelmeztetnek a Csónakázó-tónál, a 
palotavárosi tavak mellett és Sóstón is.

Évek óta így van ez télen, a tiltást 
pedig az indokolja, hogy a város 
tavainak vízpótlása folyamatos, 
ezért a befolyásnál és a túlfolyó-
nál vékonyabb a jég, ami élet-
veszélyes lehet akkor is, ha a jég 
teteje biztonságosnak tűnik. A 
nádasok is fokozott veszélyt jelen-

Évek óta él a tiltás: a városi tavak jege veszélyes!
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tenek, mert körülöttük is egyen-
lőtlenül fagy be a tavak vize.
A Sóstó és környéke természetvé-
delmi terület, így sportolni itt nem-
csak tilos a tavon, de a változatos 
medermélység és a nádasok miatt 
rendkívül veszélyes is! A Város-
gondnokság felhívja a figyelmet 
arra is, hogy a jégre se köveket, se 
fadarabokat ne dobáljanak a kirán-
dulók, kutyasétáltatók.
Bár éjszakánként várhatóan 
továbbra is fagypont alatt lesz a 
hőmérséklet, ettől függetlenül 
mind a palotavárosi tavak, mind a 
Csónakázó-tó jegére veszélyes és 
tilos rálépni!
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Idén is lesz szilveszteri buli a belvárosban!

Jó barátok, jó kedv és jó zene – a belvárosban 
mindez adott lesz az óév végén: december 
31-én, szombaton este nyolckor kezdődik a 
buli a Zichy-színpadnál.

Akinek még nincs programja 
szilveszter éjszakájára, ne kese-
redjen el: Székesfehérvár idén is 
jó hangulatú bulit kínál azoknak, 
akik a belvárosban búcsúztatják 
az óévet, és köszöntik az érkező új 
esztendőt.
Az idei városi szilveszteri mulat-
ságot nyolc órakor az Aserdus 
Tűzszínház előadása indítja a 
Zichy-színpad előtt. „Az Aserdus a 
női energiák találkozása egy különle-
ges környezetben: a tűz bűvkörében. 
Művészeink kívülről elérhetetlennek 
tűnnek, hiszen körbeveszik őket a 
lángcsóvák, belülről viszont nagyon 
erős figyelem és kapocs van egymás 
és a nézők között. Az előadásokban a 
mozdulatok líraiságát a tűzzsonglőr-
eszközök szigora ellenpontozza” – 
írják magukról honlapjukon.
A női tűzzsonglőröket a színpadon 
is egy hölgy követi fél kilenctől: 
DJ Mynea áll a lemezjátszók és a 
keverő mögé, hogy szórakoztassa 
a közönséget. Mynea az egyik 
legnépszerűbb hazai lemezlovas, 
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A jövő év sem indulhat az Alba Regia Szimfo-
nikus Zenekar újévi hangversenye nélkül!

Sokadik éve már, hogy az esztendő 
első napját Székesfehérváron az 
Alba Regia Szimfonikus Zenekar 
újévi hangversenyével köszöntik. 
Nem lesz ez másként 2023. január 
1-jén sem: vasárnap 19 órától 
kezdődik a koncert a Vörösmarty 
Színházban. A műsorban Suppé, 
Doppler, Johann Strauss, Borne- 

Újévkor mindenki megteheti az első lépést szeren-
cséje érdekében: a hagyományokat követve január 
elsején, vasárnap 14 órától ismét bőséget hozó 
lencsefőzelékkel kínálják a székesfehérvária kat az 
Alba Plaza előtti Palotai kapu téren.

Székesfehérváron 2013 óta a 
Szerencsehozó lencse elnevezésű 
rendezvénnyel kezdődik az új év. 
A hagyományokat követve így lesz 
ez 2023. január elsején, vasárnap 
is, amikor az Alba Plaza előtti téren 

 Óévbúcsúztató 

Fehérvári szilveszter

 Koncert 

Újévi koncert a színházban
 Újév 

Szerencsehozó lencse

A városi szilveszteri 
mulatság programja

20 óra: az Aserdus Tűzszínház előadása 
a színpad előtt
20.30: DJ Mynea
22.10: Discover Band
23.55: Köszöntő, himnusz
00.10: Discover Band
01.45–3 óra: Kátai Jr.-show

Bizet, valamint Csajkovszkij művei 
közül is hallhatnak darabokat a 
zenekedvelők. 
Az Alba Regia Szimfonikus Zene-
kar vendége Drahos Béla fuvola-
művész lesz. Az estet a hagyo-
mányokhoz híven Cser-Palkovics 
András polgármester köszönti, 
majd Dobszay Péter vezető kar-
mester dirigálja. A hangverseny 
házigazdája Kautzky Armand 
színművész lesz.

várják a néphit szerint bőséget 
hozó lencsefőzelékkel a fehérvária-
kat. Az esemény ezúttal is a város 
önkormányzata, a Honvédelmi 
Minisztérium, a Magyar Honvédség 
Összhaderőnemi Parancsnoksága és 
az Alba Plaza összefogásával valósul 
meg. A honvédség gulyáságyúiban és 
a Rostási Hagyományos Konyha Kft. 
fazekaiban készülő ízletes főzeléket 
14 és 16 óra között kínálják, egy 
pohár meleg teával együtt.

DJ Sterbinszky lánya, ezért aztán 
már gyermekként sem volt átlagos. 
Míg kortársai babáztak, ő édesapja 
stúdiójában nyomogatta a keverő 
gombjait. Nem meglepő, hogy ha-
mar a zene világában találta magát: 
már középiskolásként keverte a 

korongokat, mára pedig az egyik 
legkeresettebb dj.
A Discover Band este tízkor érke-
zik és fél kettőig játszik a táncolni 
vágyóknak. A 2016-ban alakult 
zene kar célja, hogy a hetve-
nes-nyolcvanas évek hangulatával 

ajándékozza meg a közönséget: 
nemcsak a dalokkal, de a megjele-
nésükkel is ezt az időszakot idézik. 
Olyan együttesek, énekesek dalait 
játsszák, mint az ABBA, az Ot-
tawan, az Eruption, Gloria Gaynor, 
Donna Summer, de a repertoárban 
szerepelnek Szűcs Judith és a Neo-
ton slágerei is.
A szilveszteri mulatságot Kátai Jr. 
zárja, aki háromig zenél a bulizók-
nak. A fiatal és tehetséges dj több 
rendezvényen megmutatta már 
zenei stílusát, így az elmúlt évek 
fehérvári óévbúcsúztató rendez-
vényein is. Ezúttal is lendületes 
slágerpartival érkezik a Zichy-szín-
padra. A szilveszteri buli házigaz-
dája ismét Németh Gábor lesz.
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Újrahasznosított textilből készült alkotásokból 
nyílik kiállítás a Tolnai utcai könyvtárban.

„Amit meguntunk, másnak kincs 
lehet!” – ezzel a mottóval hirdet-
te meg korábban pályázatát a 
Vörösmarty Mihály Könyvtár. A 
hulladékcsökkentés jegyében kiírt 
felhívásra beérkezett alkotások-
ból újév napján kiállítás nyílik. A 
könyvtár Tolnai utcai tagkönyvtárá-
ban január 1-jén 9 órától január 
27-ig tekinthetők meg a rendhagyó 
művek. A belépés ingyenes.

Ismert és kevésbé ismert karácsonyi 
énekek, népdalok, egyházi énekek 
és könnyűzenei feldolgozások 
hangzanak el Horváth Irma és 
Kuharik Tamás zenés műsorában. A 
Karácsonyra hangolva című koncert 
december 22-én, csütörtökön 16.30-
kor kezdődik a Vörösmarty Mihály 
Könyvtár Budai úti Tagkönyvtárában. 
A programra a belépés ingyenes. 

A sikeres városnéző fényvonat nem áll le a 
karácsonyi ünnepeket követően sem. 

Az év utolsó napjaiban, sőt 2023 
elején is folytatja útját a látvá-
nyos díszbe öltöztetett fényvonat 
a Vár körúton és a Zichy liget 
körül. Akik eddig lemaradtak, az 
ünnepek után még pótolhatják az 
élményt! A díszes járat december 
29-én és 30-án, valamint január 
5-én és 6-án is útra kel 16.30-kor és 
17.20-kor. Az utazás ideje fél óra. 

Engedjük el a 2022-es esztendőt egy külön-
leges ökotúrával, és az egészségünknek is jót 
teszünk!

Óévi túra – újévi fogadalmak 
címmel ökotúrára várják a 
természet kedvelőit az év utolsó 
napján a Sóstói Természetvédel-
mi Területre.
„Idei terveitek között szerepelt, hogy 
túrázzatok a Sóstón, de még nem tet-
tétek? Gyertek el a 2022-es év utolsó 
ökotúrájára, ahol a gyermekeket teá-
val, a felnőtteket pedig forralt borral 
várjuk, így szükség lesz az otthoni 
bögréitekre is! Az év utolsó napján 
egy kicsit magunkba tekintünk, és 
felismerjük, hogy bizony nekünk is 
vannak olyan rossz tulajdonságaink, 
szokásaink, amiktől szeretnénk meg-
szabadulni. Engedjük el ezeket a rossz 
dolgokat, és búcsúztassuk el együtt az 
óévet!” – írják a program szervezői.
A túra december 31-én, szomba-
ton 10 órakor indul a látogató-
központ elől. A szervezők kérik, 
hogy a résztvevők a túra kezdete 
előtt 10-15 perccel érkezzenek 
meg. A részvételhez előzetes 
regisztráció szükséges. További 
információ kérhető a sosto@sze-
kesfehervar.hu e-mail-címen és 
a Sóstó-látogatóközpont telefon-
számán: 22 202 373. Nagyon sikeres a városnéző fényvonat!
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 Kiállítás 

Amit meguntunk

 Zene 

Karácsonyra hangolva
 Kirándulás 

Óévi túra Sóstón
 Városnézés 

Advent után is jár a fényvonat

TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT 
ÜGYFELEINKET, HOGY AZ 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÜNNEPI 
NYITVATARTÁSA 

AZ ALÁBBIAK SZERINT ALAKUL:

2022. DECEMBER 21-ÉN (SZERDÁN) 7.00-TÓL 19.00 ÓRÁIG, 

A KÉT ÜNNEP KÖZÖTT AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT KIZÁRÓLAG

2022. DECEMBER 28-ÁN (SZERDÁN) 7.00-TÓL 19.00 ÓRÁIG,

AZ ÜNNEPEK UTÁN, AZ ÚJ ÉV ELSŐ HETÉBEN  

2023. JANUÁR 4-ÉN (SZERDÁN) 7.00-TÓL 19.00 ÓRÁIG

FOGADJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET.

A meghirdetett napokon kívül a telefonos ügyfélszolgálat 
2022. december 19-től 2023. január 6-ig szünetel.

SZÉPHŐ ZRT.

A jegyek gyorsan fogynak, ezért 
érdemes minél előbb jelentkezni! 
Belépőt váltani készpénzért lehet 
a Tourinform irodában hétközna-
pokon 9 és 18 óra között, valamint 
a program napján délig, a szabad 
helyek függvényében.
Indulás előtt érdemes érdeklődni 
a 22 537 261-es telefonszámon, 
illetve az idegenvezetes@szekes-
fehervar.hu e-mail-címen!
A fényvonat a Hermann László 
Zeneiskola elől indul.
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Szélig Viktor a Hírességek 
Csarnokában

Szélig Viktor játékosként elért sikereit ismerik el a Torriani-díjjal

A magyar válogatott korábbi kiváló hátvédje, 
a Hydro Fehérvár AV19 általános igazgatója 
kapja az IIHF Hírességek Csarnoka 2023-as 
beavatóceremóniáján a Torriani-díjat. Az 
eseményre a májusi, A csoportos világbajnok-
ságon, Tamperében kerül sor.

Az IIHF 2015-ben hozta létre a 
Torriani-díjat azzal a céllal, hogy 
a nem hagyományos jégkorongos 
nemzetek kivételes karriert be-
futott játékosait nemzetközileg is 
elismerjék. Ifj. Ocskay Gábor volt 
a második sportoló, aki elnyerte a 
rangos díjat 2016-ban. René Fasel, 
a Nemzetközi Jégkorongszövet-
ség korábbi elnöke az elismerés 
alapításakor így nyilatkozott: 
„Egy olyan díjat volt szándékunkban 
létrehozni, mely jelentős nemzetközi 
karrierrel rendelkező játékosokat 
ismer el függetlenül attól, melyik 
ligában játszottak. Szerettünk volna 
biztosak lenni abban, hogy elismerünk 
olyan jégkorongozókat is, akik esetleg 
nem nyertek olimpiai bajnoki vagy 
világbajnoki címeket, de figyelemre 
méltó pályafutással rendelkeznek.” 
Az elismerést az 1930-as években 
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Dobogós visszatérés
somos zoltán

Bronzérmet szerzett Oláh Iván a felnőtt ökölví-
vó magyar bajnokságon. Ezzel a MÁV Előre SC 
ökölvívó szakosztályának legnagyobb sikerét 
érte el az újraalakulás óta.

A 60 kg-os mezőnybe nevezett 
székesfehérvári sportoló az első 
mérkőzésén a Vasas SC öklözőjével, 
Tóth-Szabó Vilmossal került össze. 
A meccs nem ment végig, mivel 
Márton Balázs tanítványa a második 
menetben technikai kiütéssel le-
győzte ellenfelét. Egy nappal később 
a döntőért lépett szorítók közé a 
három év kihagyás után idén nyáron 
visszatért Oláh Iván, de ezt az aka-
dályt már nem tudta sikerrel venni. 

Tanítvány a mesterével: Oláh Iván és Márton Balázs
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Adni jó!
somos zoltán

Idén is megrendezték az Adni Jó Kupát a 
Mol Fehérvár utánpótlás-központjában. Ez 
évben tizenkét csapat érkezett a jótékonysági 
tornára az ország különböző pontjairól, hogy 
nevezésükkel egy jó ügyet támogassanak.

Volt, aki több száz kilométert 
utazott, hogy Fehérváron játsz-
hasson a nemes ügyért. Nem 
sokkal kilenc után felsorakoztak a 
csapatok, ezt követően pedig el is 
kezdődtek az első mérkőzések.
A tornát időről időre az Adni Jó 
Kupa Baráti Kör szervezi, jóté-
kony céllal. Az elmúlt hetekben 
a szervező alapítvány Budai úti 
székhelyén gyűltek az adomá-

Egész nap zajlott a jótékonysági torna a sóstói csarnokban
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aktív svájci sportolóról, Richard 
„Bibi” Torrianiról nevezték el, 
aki a svájci válogatott tagjaként 
kétszeres olimpiai bronzérmes 
jégkorongban, szánkóban pedig 
világbajnoki címet nyert.
Szélig Viktor játékosként ott volt 
a magyar jégkorong történelmi 
sikerének számító szapporói fel-
jutásnál és megannyi nemzetközi 

sikernél. Kétszázöt alkalommal 
öltötte magára a nemzeti együt-
tes mezét. Játszott Briançonban, 
majd egy szezon erejéig a francia 
együttes szakmai igazgatójaként 
is dolgozott. 2016-ban tért vissza 
Magyarországra, ahol azóta a 
Fehérvár AV19 menedzsmentjét 
vezeti.
Szélig Viktor óriási megtisztelte-

tésnek tartja a díjazást: „Az egyik 
hazai mérkőzés előtt ültem az irodá-
ban, amikor egy francia mobiltelefon-
számról hívtak. Felvettem, és a vonal 
másik végén Luc Tardif volt, aki meg-
kérdezte, hogy angolul vagy franciául 
szeretnék beszélgetni. Először azt 
gondoltam, ez nem lehet komoly, de 
ismerős volt a hangja, így mondtam, 
inkább angolul beszéljünk, mert – ha 
már az IIHF elnöke hív – biztosan 
valami fontosat szeretne velem 
közölni. Elmondta, hogy az IIHF-nél 
úgy döntöttek, hogy nekem adják a 
Torriani-díjat a nemzetközi jég-
korongos karrierem elismeréseként. 
Teljesen váratlanul ért, felfoghatat-
lannak tűnt az egész. Sosem voltam 
híve az egyéni díjazásoknak, hiszen 
mi csapatsportot játszunk, emellett 
pedig sosem lőttem sok gólt, nem én 
voltam a csapat legmeghatározóbb 
alakja, csak egy voltam a sok közül. 
Úgy érzem, lehetett volna másik öt 
srác is a csapatból, akit díjaznak. 
Aztán arra gondoltam, hogy ez a mi 
generációnknak, a mi válogatottunk-
nak szól, én veszem át az ő nevükben 
is a Torriani-díjat.”

nyok, melyek egy részét már 
akkor el is kezdték kézbesíteni a 
kedvezményezetteknek. Kará-
csonyra kétszáz gyermeknek 
vásárol az adományokból az Adni 
Jó Alapítvány új játékot, és ugyan-
ennyi családnak állítanak össze 
tartós élelmiszercsomagot.
Az Adni Jó Kupa kispályás focitor-
na nevezési díjait és a torna teljes 
bevételét pedig a három és fél 
éves, leukémiával küzdő Kovács 
Hunor gyógykezelésére fordítják.
A Szegényeket Támogató Alapít-
vány koordinálta és segítette az 
adományok átadását. Vasárnap a 
Hiemer-házban ünnepélyes keretek 
között juthattak hozzá az adomá-
nyokhoz a kedvezményezettek.

A súlycsoport későbbi bajnokával, 
Római Rubennel szemben egyhangú 
pontozással maradt alul.
Egy-egy győzelmének és vere-
ségének köszönhetően így is 
bron zérmes lett Oláh a Mis-
kolcon rendezett bajnokságon: 
„Először magamat kellett legyőzni, 
hogy ismét rendesen tudjak készül-
ni. Aztán elkezdtem az edzéseket 
Márton Balázzsal, ami az elején nem 
ment zökkenőmentesen, mivel sok 
sérülésem volt, amelyek hátráltattak 
a folyamatos terhelés alatt. Meg-
próbáltam mindent megtenni, hogy 
kihozzam magamból a maximumot. 
Nagyszerű érzés volt ennyi idő után 
újfent szorítóba lépni!” – értékelt a 
MÁV Előre sportolója.
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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. 30. 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  Vendég: Cser-Palkovics 
András polgármester

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  Karácsony a szeretet 
jegyében	–	Tornyai	Gábor	
plébános, Révész Lajos 
baptista lelkipásztor, 
Bencze	András	evangélikus	
lelkész,	Szász	Zoltán	
református lelkipásztor

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

17.50		 Karácsonyi	köszöntő	
– Cser-Palkovics 
András polgármester

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

08.30  A szeretet Vendég: 
Tornyai	Gábor	atya

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! 
Karácsony a lövészárokban 
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 
–	Remény	Szerkesztő:	
Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

2022. 12. 24. 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

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	Vendég:	
Bozai	István

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

  A Vörösmarty Rádió műsora december 31-től január 6-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
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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:	

Germán Márton

10.00		 Fehérvári	délelőtt:	napi	

aktualitások szórakoztató 

formában,	helyi	szakértők,	

szakemberek részvételével

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt

11.10  Köztér

12.10		 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László

13.10  A bor szerintünk (12) 

Vendég:	Fáncsi	Viktória

15.00  Hírek 15 órakor 

15.10  Helló, péntek! 

Műsorvezető:	Galántai	

Zsuzsi	és	Varga	Zalán

17.10		 Irodalmi	műsor

18.10  Családi magazin 

Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi

19.10  Fehérvári beszélgetések – 

Lokálpatrióta	Szerkesztő:	

Sasvári	Csilla

20.10  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Kiss	György

2023. 01. 06. 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:	
Szöllősi	Attila

08.10		 Internetes	ügyeink	Vendég:	
dr. Czenczi Anikó

09.10		 Évértékelő	Vendég:	
Hagymásy András, a 
Fehérvár Médiacentrum 
vezetője

10.10  Mesterségem címere 
11.10  Dojo önvédelmi és távol-

keleti	harcművészeti	
magazin	Vendég:	
Rétlaki Gábor

12.10		 Virágpercek	Vendég:	
Winkler Kriszti

13.10		 Évértékelő	Vendég:	
Egerházi Attila, a 
Balettszínház	vezetője	

14.00  Fehérvári délután: napi 
aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 

	 szakértők,	szakemberek	
részvételével	Műsorvezető:	
Gemeiner	Lajos	

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

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

16.10  Múzeumlátogatás – 
Évértékelő	Vendég:	
Pokrovenszki Krisztián, 
a	Szent	István	Király	
Múzeum	vezetője

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

17.50		 Köszöntő	–	Cser-Palkovics	
András polgármester

18.00  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

	 Műsorvezető:	Sasvári	
Csilla	Hírszerkesztő:	
Germán Márton

09.10		 Természetesen	
egészségesen	Vendég:	
Supliczné	Tóth	Mária	

10.10  Gazdát keresünk a 
HEROSZ	Fehérvári	
Állatotthonban	élő	
kutyáknak és macskáknak 
Vendég:	Krepsz	Gyöngyi

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. 12. 31. 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

11.10		 KRESZ-percek	Vendég:	

Ábrahám	Csaba

12.10		 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László

13.10		 Illemtan	Vendég:	

Óber	László

14.10  Krízishelyzet

15.00  Hírek 15 órakor 

15.10  Útravaló

18.00		 Az	én	utam	Szerkesztő:	

Galántai Zsuzsi

19.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Internetes ügyeink 

Vendég:	dr.	Czenczi	Anikó	

Szerkesztő:	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 és Kiss György 
Hírszerkesztő:	
Germán Márton

09.10		 Munkaügyek	Vendég:	
Pajtók-Vizsolyi	Júlia

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

11.30  Gábor szerint a világ
12.10		 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
13.10		 Vakolat	Vendég:	

Puska	József
14.10		 Barangoló	Vendég:	

Tarsoly	Péter
15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Útravaló
17.10		 Vörösmarty	kocka	Vendég:	

Gombaszögi Attila
18.10		 Mindenmentes	Szerkesztő:	

Galántai Zsuzsi
19.10  Fehérvári beszélgetések – 

Lokálpatrióta	Szerkesztő:	
Sasvári	Csilla

20.10  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 

10.40  Informatikai retró
12.10		 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
13.10  Környezetbarát 
14.10  Az orvos válaszol
15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

15.10  Útravaló 
17.40  Meseszieszta a 

Szabad	Színházzal
18.10		 Nézőpontok	Vendég:	

Vacsi	Viola	Szerkesztő:	
Galántai Zsuzsi 

19.10  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.10  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

21.10		 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

11.10		 Társasház	Vendég:	
Egyed Attila 

12.10		 Ebédidő	Vendég:	
Szabó	László

13.10		 A	Városgondnokság	
műsora

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

14.10  Utazási magazin 
15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Útravaló 
17.10		 Filmkocka	Vendég:	Pál	

Loránd,	Kalmár	Ádám	
és	Buda	Andrea

18.10		 Zöldellő	utakon	Szerkesztő:	
Galántai Zsuzsi

19.10  Fehérvári beszélgetések 
– Aranymetszés 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos



A Fehérvár Televízió műsora december 31-től január 6-ig

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 
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00:00  Képes hírek
07:00  Hírek 
07:05  Visszatekintő – november
07:40  Ünnepi beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Juhász Zsófia, az SZKKK 
igazgatója és Igaz 
Krisztina, az SZKKK 
szakmai vezetője

08:25  Visszatekintő – december
09:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából
09:30  Képes hírek
11:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:30  Ünnepi beszélgetések 

– ismétlés
12:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:45  Seuso-kedd
17:00  Híradó
17:20  Együtt magazin
17:50  Hírek
17:55  Ünnepi beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Hagymásy András, a 
Fehérvár Médiacentrum 
ügyvezetője

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából 

19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Együtt magazin 

– ismétlés
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Ünnepi beszélgetések 

– ismétlés
20:25  Alba Regia kick-

off koncert
22:30  Híradó – ismétlés
22:50  Képes hírek 

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

– Vakler Lajos vendége 
Hagymásy András, a 
Fehérvár Médiacentrum 
ügyvezetője

08:20  A Fehérvár Televízió 
archívumából

09:20  Képes hírek
11:00  Együtt magazin 

– ismétlés
11:30  Ünnepi beszélgetések 

– ismétlés 
12:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából – ismétlés
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:45  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:00  Híradó
17:20  Paletta 
17:50  Hírek
17:55  Ünnepi beszélgetések 

– Látrányi Viktória 
vendége Mészáros 
Attila, Székesfehérvár 

 alpolgármestere
18:30  Honvéd7
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Kezdőkör
20:10  Hírek – ismétlés
20:15  Paletta – ismétlés 
20:45  Honvéd7 – ismétlés
21:10  Ünnepi beszélgetések 

– ismétlés
21:40  Mese habbal
22:10  Híradó – ismétlés
22:30  Képes hírek

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

– Látrányi Viktória 
vendége Mészáros 
Attila, Székesfehérvár 

 alpolgármestere
08:20  Honvéd7 
08:45  Kezdőkör – ismétlés
09:35  Képes hírek
11:00  Paletta – ismétlés
11:30  Ünnepi beszélgetések 

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

archívumából
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:30  Szimfonik 

Táncdalfesztivál
17:00  Híradó
17:20  Családőrzők
17:50  Hírek  
17:55  Ünnepi beszélgetések 

– Vakler Lajos 
vendége Lehrner Zsolt 
alpolgármester

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából 

19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Családőrzők – ismétlés
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Ünnepi beszélgetések 

– ismétlés
20:25  Skandináv-est 
21:50  Híradó – ismétlés
22:10  Képes hírek 

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Családőrzők 
07:50  Ünnepi beszélgetések 

– Vakler Lajos 
vendége Lehrner Zsolt 
alpolgármester

08:20  Képes hírek
11:00  Családőrzők – ismétlés
11:30  Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:30  E kávéházi szegleten
17:00  Híradó
17:20  Köztér
17:50  Hírek 
17:55  Ünnepi beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Dancs Norbert, a 
Székesfehérvári Járási 
Hivatal vezetője

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Bajnokok városa 
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Köztér – ismétlés
20:30 Ünnepi beszélgetések 

– ismétlés
21:00  A szeretet dicsérete 

– 1-2. rész
22:50  Híradó – ismétlés 
23:10  Képes hírek 

2023. 01. 06. PÉNTEK

00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  Köztér

07:50  Bajnokok városa

08:20 Ünnepi beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 

Dancs Norbert, a 

Székesfehérvári Járási 

Hivatal vezetője

08:50  Képes hírek

11:00  Köztér – ismétlés

11:30  Bajnokok városa

12:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:50  A Fehérvár Televízió 

archívumából 

17:00  Híradó

17:20  Agrárinfó

17:50  Hírek

17:55  Városrészek titkai

19:00 Híradó – ismétlés

19:20 Nálatok mizu? – ismétlés

20:20 Hírek – ismétlés

20:30  Misztrál-koncert

22:15  Híradó – ismétlés

22:35  Képes hírek 

00:00  Képes hírek
07:00  Hírek 
07:05  Visszatekintő – 

szeptember  
07:40  Ünnepi beszélgetések – 

Látrányi Viktória vendége 
Pokrovenszki Krisztián, 
a SZIKM igazgatója

08:10  Köztér
09:00 Nálatok mizu? 
10:05  Agrárinfó 
10:35  Fehérvári beszélgetések 

– Látrányi Viktória 
vendége Vargha Tamás

11:05  Paletta magazin  
11:35  Fehérvári beszélgetések 

– Látrányi Viktória 
vendége Törő Gábor 
országgyűlési képviselő

12:05  A Fehérvár Televízió 
archívumából –
Videoton VI.

12:50  Hírek – ismétlés
12:55  A Fehérvár Televízió 

archívumából
14:15  Honvéd7 
14:35  Jancsó Miklós-portré
15:00  Agrárinfó – ismétlés
15:30  Seuso-kedd – Vadászat
16:30  Székesfehérvár anno
17:00  Hírek
17:05  Visszatekintő – október
17:40  Németh János-portré
17:55  Ünnepi beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Ruff Tamás, az Alba 
Regia Szimfonikus 
Zenekar igazgatója

18:25  KocsiZoom – a Fehérvár 
Televízió autós magazinja

19:00  Hírek – ismétlés
19:05  Hydro Fehérvár AV19–

Vienna Capitals-
jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

21:05  Harmonia Albensis 
22:25 Újévi koncert 2019
23:55  Cser-Palkovics 

András polgármester 
újévi köszöntője

00:00  Himnusz

00:00  Képes hírek
08:10  Visszatekintő – október
08:45  Vakler Lajos vendége 

Ruff Tamás, az Alba 
Regia Szimfonikus 
Zenekar igazgatója

09:15  KocsiZoom – a Fehérvár 
Televízió autós magazinja

09:45  Hírek – ismétlés
09:50 Ünnepi beszélgetések 

– Vakler Lajos 
vendége Szikora 
János, a Vörösmarty 
Színház igazgatója

10:20  A Fehérvár Televízió 
archívumából

11:00  Ünnepi beszélgetések 
– Vakler Lajos vendége 
Egerházi Attila, a 
Székesfehérvári 
Balettszínház igazgatója

11:30  KocsiZoom – a Fehérvár 
Televízió autós magazinja

12:05  Látrányi Viktória vendége 
Pokrovenszki Krisztián, 
a SZIKM igazgatója

12:40  Hírek – ismétlés
12:45  Köztér 
13:25  Agrárinfó 
13:55  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
14:50  Újévi koncert 2016
17:00  Hírek
17:05  Visszatekintő – november
17:40  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:55  Ünnepi beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Juhász Zsófia, az SZKKK 
igazgatója és Igaz 
Krisztina, az SZKKK 
szakmai vezetője

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  Hírek– ismétlés
19:05  Visszatekintő – december
19:40  Alba Fehérvár–Vác-

kézilabdamérkőzés 
közvetítése felvételről

21:00  Szent István-
emlékek Rómában 

21:40  Újévi koncert 2017
23:30 Hírek – ismétlés
23:35  Képes hírek Kiemelt ajánlatunk: december 31. 23:55 Cser-Palkovics András újévi köszöntője

A Fehérvár Televízió műsora december 24-től december 30-ig

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2022. 12. 24. SZOMBAT 2022. 12. 25. VASÁRNAP 2022. 12. 26. HÉTFŐ 2022. 12. 27. KEDD 2022. 12. 28. SZERDA 2022. 12. 29. CSÜTÖRTÖK

00:00  Képes hírek
07:00  Hírek 
07:05  Kvantum
07:55  Ünnepi beszélgetések – 

Látrányi Viktória vendége 
Cser-Palkovics András

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

– ismétlés
12:00  Örökké való – ismétlés
12:30  Visszatekintő – február 
13:05  ARTE 70 
15:15  Néptánc-nyitógála 2016
17:00  Hírek
17:05  Visszatekintő – március
17:35  X. Fehérvári ének
17:55  Ünnepi beszélgetések 

– Látrányi Viktória 
vendége Vargha Tamás

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  Hírek – ismétlés
19:05  Visszatekintő – ismétlés
19:40  Ünnepi beszélgetések 

– ismétlés
20:05  Koronázási 

szertartásjáték 2017
21:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából – 
Videoton IV-V.

22:20  Hírek – ismétlés
22:25  Képes hírek

00:00  Képes hírek
07:00  Hírek
07:05  Visszatekintő – március
07:40  Ünnepi beszélgetések 

– Látrányi Viktória 
vendége Vargha Tamás

08:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

09:20  Képes hírek
11:00  Visszatekintő – ismétlés
11:35  Ünnepi beszélgetések 

– ismétlés
12:05  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
13:00  Néptáncgála 2014
14:45  Seuso-kedd
16:00  A világ Koczka módra
17:00  Hírek
17:20  Paletta 
17:50  Ünnepi beszélgetések 

– Látrányi Viktória 
vendége Törő Gábor 
országgyűlési képviselő

18:20  Honvéd7
18:45  A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00  Hírek – ismétlés
19:05  Visszatekintő – április
19:40  Ünnepi beszélgetések 

– ismétlés
20:10  Visszatekintő – május
20:45  Hydro Fehérvár AV19–

Graz-jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

22:45  Hírek – ismétlés
22:50  Képes hírek

00:00  Képes hírek
07:00  Hírek
07:05  Paletta 
07:35  Ünnepi beszélgetések 

– Látrányi Viktória 
vendége Törő Gábor 
országgyűlési képviselő

08:05  Honvéd7 
08:30  Visszatekintő – április
09:05  Képes hírek
11:00  Paletta – ismétlés
11:30  Ünnepi beszélgetések 

– ismétlés
12:00  Honvéd7 – ismétlés 
12:25  Visszatekintő – május
13:00  Néptáncgála 2017
15:00  Fricsay Richárd 

Katonazenekari 
Fesztivál 2017

17:00  Hírek
17:05  Visszatekintő – június
17:40  Elkészült immár a 

ház dicső koronája
17:55  Ünnepi beszélgetések 

– Vakler Lajos 
vendége Szikora 
János, a Vörösmarty 
Színház igazgatója

18:25  Gyergyószentmiklósi 
emlék

19:00  Hírek – ismétlés
19:05  Visszatekintő – július
19:40  Ünnepi beszélgetések 

– ismétlés
20:15  Szent László nyomában 

Erdélyben
21:20  Fricsay Richárd 

Katonazenekari 
fesztivál 2018

23:05  Hírek – ismétlés
22:05  Képes hírek 

00:00  Képes hírek
07:00  Hírek 
07:05  Visszatekintő – június
07:40  Ünnepi beszélgetések 

– Vakler Lajos 
vendége Szikora 
János, a Vörösmarty 
Színház igazgatója

08:10  Visszatekintő – július
08:45  Képes hírek
11:00  Stámusz Ferenc-portré
12:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából
13:00  E kávéházi szegleten
13:30  Farmerzseb
14:30  Seuso-kedd
17:00  Hírek
17:05  Köztér
18:00  Ünnepi beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Egerházi Attila, a 
Székesfehérvári 
Balettszínház igazgatója

18:30  Visszatekintő – 
augusztus

19:00  Hírek – ismétlés
19:05  Köztér – ismétlés
20:00  ORKA SE Szinkronúszó-
 gála 2022
21:00  Ünnepi beszélgetések 

– ismétlés
21:30  Visszatekintő – ismétlés
22:05  Hírek – ismétlés
22:10  Képes hírek

2022. 12. 30. PÉNTEK

00:00  Képes hírek
07:00  Hírek
07:05  Köztér
08:00  Visszatekintő – 

augusztus
08:35 Ünnepi beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Egerházi Attila, a 
Székesfehérvári 
Balettszínház igazgatója

09:05  Képes hírek
11:00  Köztér – ismétlés
11:45  Visszatekintő – ismétlés
12:20  Ünnepi beszélgetések 

– ismétlés
12:50  A Fehérvár Televízió 

archívumából
14:50  Doni emlékfilm
16:10  A szeretet dicsérete 

– 1. rész
17:00  Hírek
17:05  Agrárinfó
17:40  Visszatekintő – 

szeptember  
18:15  Ünnepi beszélgetések – 

Látrányi Viktória vendége 
Pokrovenszki Krisztián, 
a SZIKM igazgatója

19:00  Hírek – ismétlés
19:05  Nálatok mizu? – ismétlés
20:10  Visszatekintő – ismétlés
20:45  Arconic Alba Fehérvár–

Atomerőmű SE-
kosárlabdamérkőzés 
közvetítése felvételről

22:15  Hírek – ismétlés
22:20  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  Ünnepi beszélgetések 
11:15  Kerékbe zárt álom
11:40  Ünnepi beszélgetések
12:10  Paletta magazin
12:40  Híradó – ismétlés
13:00 Miklósa Erika-koncert
14:20  Népi pásztorjáték
15:00  Agrárinfó – ismétlés
15:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:00  Hírek
17:05  Visszatekintő – január
17:40  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:55  Ünnepi beszélgetések 

– Látrányi Viktória 
vendége Spányi Antal 
megyés püspök

18:25  Almási László-portré
18:55  Ünnepi köszöntő 

– Cser-Palkovics 
András polgármester, 
Székesfehérvár

19:00  Hírek – ismétlés
19:05  Kvantum
19:40  Ünnepi beszélgetések 

– ismétlés
20:25  Fehérvár Hangja
23:35 Hírek – ismétlés
23:40  Képes hírek 

00:00  Képes hírek
08:40  Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
10:00  Hírek – ismétlés
10:05  Ünnepi beszélgetések 
10:35  A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:00  Ünnepi beszélgetések 
11:35  Bajnokok városa
12:05  Ünnepi beszélgetések 
12:40  Hírek – ismétlés
12:45  Köztér
13:25  Feketebalog
13:45  Családőrzők
14:15  Agrárinfó 
14:45  Városrészek titkai  
15:50  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:00  Hírek 
17:05  Visszatekintő – február
17:40  Örökké való
17:55  Ünnepi beszélgetések 

– Látrányi Viktória 
vendége Cser-Palkovics 
András polgármester, 
Székesfehérvár

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

– ismétlés
20:20  X. Fehérvári 

Versünnep – döntő
23:05 Hírek – ismétlés
23:10  Képes hírek Kiemelt ajánlatunk: december 24. 17:55 Ünnepi beszélgetések — vendégünk Spányi Antal  


