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MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti  javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!

Előadás-sorozatot indít a Kodolányi

Az első előadás december huszadikán délután kettőkor várja az érdeklődőket a civilizáció mai 
rendszere, működési struktúrája témájában. Februárban, márciusban, áprilisban és májusban 
pedig a tudományról és a felsőoktatásról, a háborúk okairól, a globalizált világ gazdasági rend-
szereiről, a nyugati társadalom előtt álló kihívásokról hallhatnak gondolatokat az érdeklődők.

Rába HenRietta

Magyarország a változó világban címmel 
szabadegyetemi előadás-sorozatot indít a 
Kodolányi János Egyetem a Titkok Házával 
együttműködve. Az első előadás december 
huszadikán várja az érdeklődőket, amely 
webinárium formában, online is elérhető lesz.

Egy egyetemnek kötelessége, 
hogy olyan tevékenységet is 
folytasson, ami túlmutat az 
intézmény falain – mondta el la-
punknak Szabó Péter, a Kodolá-
nyi János Egyetem rektora az öt 
előadásból álló szabadegyetemi 
sorozatot ismertető sajtótájékoz-
tatón: „Az egyetemnek küldetése 
a tudományos ismeretterjesztés is, 
ami ma azért nagyon fontos, mert 
rengeteg butaság terjed az inter
neten. Ha mi izgalmasan, a világ
hálón is versenyképesen mutatjuk 
meg a kérdésekre a valódi, vitatko
zó válaszokat, és ezt közel tudjuk 
vinni az érdeklődőkhöz, akkor jól 
végezzük a dolgunkat.”
A tervek szerint egy-egy rövid 
nyitóelőadás után kerekasztal- 
beszélgetések lesznek, és kér-
déseket is fel lehet majd tenni. 
A cél, hogy korszerű, a mai 
világunkat érdeklő témákról a 
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Az emlékérmét, mely a Középkori Romkert 
előtt tiszteleg, Róth Péter alpolgármester 
mutatta meg fotósunknak, Simon Erikának
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Jogászok tanácskoztak a VárosházánEmlékérme a Romkert tiszteletére
Rába HenRiettaFaRkas sziláRd 

Kilenc megyéből több mint hetven jogász regiszt-
rált arra a konferenciára, amelyet a Székes-
fehérvári Törvényszék és a Magyar Jogászegylet 
Fejér Megyei Szervezete rendezett múlt héten 
csütörtökön. Idén már másodszor találkoztak a 
jogásztársadalom képviselői, hogy megvitassák a 
jelenlegi helyzetet, a jogi változásokat.

Bóka Viktor, Székesfehérvár 
címzetes főjegyzője, a Magyar 
Jogászegylet Fejér Megyei Szerve-
zetének elnöke a rendezvény fon-
tosságát hangsúlyozva elmondta: 
„Többfajta jogászi hivatásrend van. 
Vannak ügyvédek, bírók, ügyészek, 

Székesfehérvár, Romkert Nemzeti Emlékhely 
megnevezéssel kétezer forint névértékű, 
bronzpatinázott színesfém emlékérmét 
bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank. Az 
érmesorozat kiadása a Nemzeti Örökség 
Intézete kezdeményezésére indult 2014-ben. 
A mostani a sorozat kilencedik eleme.

Székesfehérvár alapításának 
ezerötvenedik évfordulója 
alkalmából bocsátották ki az 
érmét, mely a Szent István által 
építtetett egykori székesfehér-
vári bazilika maradványait őrző 
Romkert előtt tiszteleg.
„Az emlékérme előoldalán egy szar

A szakmai tanácskozáson az érvénytelenség jogintézményéről is hallhattak előadást a 
jogászok: anyagi és eljárásjogi dogmatikai áttekintést kaphattak. A résztvevők az aggá-
lyosnak tűnő okiratok fordításhitelesítési kihívásairól, a büntetőpolitika szigorodásáról és a 
munkaügyi perek speciális elemeiről is tájékozódhattak.
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kofág kiragadott részlete szerepel, 
a hátoldalán pedig a Romkert felül
nézeti képe. Kötelező érmeképi jelek 
a verdejel, a kétezer forintos jelzés 
és a Budapest felirat.” – mondta 
el lapunknak Hergár Eszter, a 
Magyar Nemzeti Bank társa-
dalmi kapcsolatokért felelős 
igazgatója.
Móczár Gábor, a Nemzeti 
Örökség Intézete főigazgatója az 
érme bemutatóján hangsúlyoz-
ta: a nemzeti emlékhelyeknek 
nemcsak turisztikai és idegen-
forgalmi szempontból van je-
lentőségük, hanem a következő 
generációt is emlékeztetik a tör-
ténelemre és az identitásunkra.
Az érmét Szabó Virág szobrász-
művész tervezte, a névértéke 
kétezer forint, és összesen tíz-
ezer darab készült belőle.

tudomány igényességének meg-
felelően, mégis közérthetően 
lehessen beszélgetni.
Az előadás-sorozat fővédnöke 

Vargha Tamás, Székesfehér-
vár országgyűlési képviselője: 
„Szeretnénk beszélgetni különböző 
témákról, eseményekről, és bízom 

benne, hogy a Titkok Házában 
nemcsak titkokról fogunk szót 
ejteni, hanem mindenről, ami a 
látogatókat érdekli. Örülök, hogy 
az online lehetőség is kinyílt, így 
többen csatlakozhatnak ehhez a 
programhoz.”
A szabadegyetemi előadásoknak 
a Titkok Háza ad otthont. Mint 
Domokos Tamás, az intézmény 
vezetője, az egyetem stratégiai 
igazgatója elmondta, webi-
nárium formájában, online is 
megtekinthető, visszanézhető 
lesz minden egyes előadás és az 
azokat követő kerekasztal- 
beszélgetés: „Az a tapasztalat a 
szabadegyetemek kapcsán, hogy 
ott mindig kell egy kis idő, amíg 
leülepednek az információk. A 
tudományos ismeretterjesztésnek ez 
a sajátossága. Azok a témák, amiket 
fel fognak vetni az előadások, ak
tuálisukat megőrzik egy hét múlva, 
két hónap múlva, fél év múlva is. 
Az előadások visszakereshetők 
lesznek a közösségi médiafelületen, 
egy saját videocsatornán.”
Domokos Tamás hozzátette: a 
tudományos ismeretterjesztés 
egy szigorú tényeken alapuló, de 
könnyedebb műfaj, mely segít 
eligazodni a világ dolgaiban.

jogtanácsosok. Mindannyiunk vég
zettsége azonos, jogászok vagyunk. 
Az, hogy valamennyi hivatásrend 
egyszerre tudjon ülésezni, az nagyon 
ritka. Fontos, hogy lépést tartsunk 
a jogszabályok változásával, hogy 
ki tudjunk tekinteni a különböző 
jogágak legújabb jogalkotási és jog
alkalmazási metódusaira.”
A konferencia résztvevői munka-
jogi, büntetőjogi, okirati témákban 
hallgathattak előadásokat. Varga 
Zs. András, a Kúria elnöke arról be-
szélt, mit jelent a jog mint európai, 
kulturális érték, milyen a jelene és 
a jövője, honnan származik a jog-
felfogás, ahogyan nézünk a jogra.
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Diákból állampolgár

A projekt a jövő év első felében felkészítéssel indul, a megvalósítás két éven belül várható. A Nemzeti Ifjúsági Tanács partnerei között ott van 
többek között a Pécsi Tudományegyetem, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a felvidéki Selye János Egyetem.

Rába HenRietta

Székesfehérváron indult el a Nemzeti Ifjúsági 
Tanács Prime Projektje, ami egy Kárpát- 
medencei képzési program diákönkormányzati 
vezetők, középiskolások számára egyetemi 
és önkormányzati partnerek segítségével. A 
program két éven belül valósul meg.

A projekt célja, hogy a diákön-
kormányzati rendszer megújuljon 
nemcsak Magyarországon, hanem 
az egész Kárpát-medencében. 
Komplex szolgáltatási és képzési 
rendszert szeretnének kidolgozni 
nemcsak a diákvezetők, hanem a 
diákönkormányzatokkal foglalko-
zó pedagógusok és az önkormány-
zati ifjúsági referensek számára is. 
Kovács Péter, a Nemzeti Ifjúsági 
Tanács elnöke elmondta: „A diák
önkormányzatiság mint intézmény
rendszer a középiskolás korosztály 
számára egy nagyon jó demokrácia
gyakorlat. Megtanulnak a fiatalok 
demokratikus módon működni, 
önszerveződésben gondolkodni, illetve 
a saját érdekeiket képviselni. Ahhoz, 
hogy tudatos állampolgárrá váljanak a 
felnövekvő generációk, ez egy nagyon 
jó tanulási lehetőség!”
A program jó lehetőséget teremt 
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Támogatás a Gajának Fehérváron az országjáró fórum
látRányi ViktóRia

A Fidesz országjáró rendezvénysorozatának ke-
retében György László, a Kulturális és Innovációs 
Minisztérium innovációért és felsőoktatásért fe-
lelős államtitkára és Vargha Tamás, a Honvédelmi 
Minisztérium államtitkára beszélgettek a szank-
ciós politika kudarcáról és a nemzeti konzultáció 
céljáról a Fehérvári Civilközpontban.

A fórumon elhangzott, hogy a 
magyar kormány megkérdezi az 
embereket arról, amiről az Euró-
pai Bizottság nem. György László 
kiemelte: a bizottság az európai 
emberek megkérdezése nélkül dön-
tött a szankciókról, és átverte őket. 
A szankciók egyértelműen elhibá-
zottak, nem érték el azt a célt, amit 
Brüsszel ígért, nem vetettek véget 
a háborúnak. Oroszország helyett 
Európát és az európai embereket 
hozták leginkább nehéz helyzetbe. 

Öt iskolában és négy óvodában tart a talaj fontosságát bemutató foglalkozást a Gaja Környe-
zetvédő Egyesület. Az Élet a talajon című foglalkozás része a Gaja Egyesület a fenntartható 
kertművelésért elnevezésű programnak, melyhez az Arconic Alapítvány huszonötezer dol-
lárral járul hozzá. A támogatást múlt héten pénteken a Sziget utcai iskolában adta át Varga 
Zsuzsanna, a cég ügyvezetője. 

Székesfehérváron is lakossági fórumra várták az érdeklődőket a nemzeti konzultáció kapcsán
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az ifjúsággal foglalkozók számára 
is, legyen szó akár önkormányza-
tokról, akár iskolákról és az ott 
dolgozó pedagógusokról, akár a 
diák- és hallgatói önkormányza-
tokban szerepet vállaló fiatalokról.

Mészáros Attila, Székesfehérvár 
alpolgármestere elmondta: „Szim
bolikus, hogy a nemzet történelmi 
fővárosában indul el a határon inneni 
és túli magyarság számára egy nagyon 
fontos program, mely a magyar 

ifjúság szakmai jövőjét meghatároz
hatja, hiszen egy olyan projektről van 
szó, mely komoly szakmai fogódzót 
biztosít olyan szakembereknek, akik 
a fiatalokkal foglalkoznak, de a diá k
önkormányzatok számára is.”

Polgármesteri online fogadóóra

Facebook-oldalán ismét online fogadóórát tart dr. Cser-Palkovics András 
polgármester. Előzetesen a közösségi oldalra kikerülő bejegyzésnél írhatják meg 
kérdéseiket, felvetéseiket hozzászólás formájában a fehérváriak, az élő válaszadás 
2022. december 5-én, hétfőn 16 és 18 óra között zajlik majd.

György László hangsúlyozta, hogy 
a szankciós politika hatásairól 
beszélni kell, köztük az energiaárak 
növekedéséről, valamint arról, hogy 
miként védekezünk ezzel szemben. 
A politikus a lakossági fórumon 
mindenkit arra biztatott, hogy 
mondja el a véleményét a nemzeti 
konzultáció során, és mondjon 
nemet a szankciós politikára.
Vargha Tamás kiemelte, hogy a 
nehéz időszak átvészelésére a 
kormány bevezette az árstopokat, 
a kamatstopokat, illetve fenntartja 
az üzemanyagárstopot és a rezsi-
csökkentést. Átlagosan minden 
magyar család havonta 181 ezer 
forint támogatást kap a kormány-
tól. Elindult a gyármentőprogram, 
és a mikro-, kis- és középvállal-
kozásokat támogatja a kormány 
abban, hogy a rezsiszámlájukat ki 
tudják fizetni.
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Az öröm útja

Úri passzió
Történetek cejgnadrágban

Sárba Katalin és Párkányi Raab Péter fotóból nyílt kiállítás a Vörösmarty Színház eme-
leti galériájában

A fény útja megmutatja a feltámadás és a mennybemenetel közötti történéseket

Majer Tamás, a szerző, Arató Antal, a főhős, Kozáry Ferenc, a moderátor és Bobory Zoltán, a házigazda

VakleR lajos

Via lucis – A feltámadás, az öröm és a világos-
ság útja címmel nyílt meg Párkányi Raab Péter 
szobrászművész és Sárba Katalin fotográfus 
fotókiállítása advent első vasárnapján a 
Vörösmarty Színház galériájában.

„A via lucis egy út, mint ahogyan 
úton vagyunk mindannyian, és utunk 
során Jézus Krisztusra támaszkodunk. 
Az ő útmutatása és élete alapján 
vezetjük az életünket, ő mutat utat 
nekünk ezen gondolat megerősítésé

A Vörösmarty Társaság dísztermében nagy 
érdeklődés mellett, Kozáry Ferenc színművész 
értő moderálásával, a könyv főszereplője je-
lenlétében mutatták be Majer Tamás újságíró 
Úri passzió – Interjúregény Arató Antallal 
című kötetét.

Az élvezetes diskurzus előtt Bobory 
Zoltán, a Vörösmarty Társaság 
elnöke, majd Lehrner Zsolt alpolgár-
mester köszöntötte az alkotót, a fő-
szereplőt és a bemutató közönségét: 
„Jó látni, mekkora a várakozás, milyen 
nagy az érdeklődés a bemutató iránt! 
Szerencsés pillanat lehetett, amikor 
Majer Tamás és Arató Antal találkozott, 
és Tóni bácsi életéről, fehérváriságáról 
is sztorizik egy olyan kötetben, mely a 
maga teljességében mutatja meg életét.”
Majer Tamás tisztelettel és játékos-
sággal ötvözi a könyvtároslegenda 
rendkívüli életútját, megmutatva, 
elmesélve mindazt, ami egykoron 
természetes, ma még valóságos, 
de holnap már egyfajta történelmi 
lecke lesz: „Arató Antalhoz néhány 
esztendővel ezelőtt, 2014ben bejára
tos vendég lettem, és vagyok azóta is. 
Beszélgetéseink során nagy kedvvel 
hallgattam anekdotáit a régi idők
ről, általam csak könyvekből ismert 
korokról. Úgy gondoltam, ezeket a 
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történeteket könyv formájában is 
érdemes közreadni!”
Aratóni, ahogy az irodalmi kö-
rökben nagy szeretettel szólítják, 
olyan világban alkotott mara-
dandót, ahol már nem volt elég a 
könyv szeretetéről beszélni: tenni 
is kellett érte, hogy megbecsüljük 
a leírt gondolatok mindenekfelet-

tiségét: „Meglepett egy kicsit, amikor 
Tamás felolvasta a fejezeteket, mert 
nem gondoltam, hogy ilyen érdekes 
lesz! Azt azonban tudni kell, hogy ez a 
könyv nem elsősorban rólam szól, ha
nem a szüleimről, a nagyszüleimről, a 
barátaimról, a Cejgnadrág Büszke Fiai 
Lovagrend tagjairól, ahol én fősáfár 
vagyok. Tehát ez humoros és kevésbé 

humoros események könyve.”
Egy bizonyos: Arató Antal, akit már 
eddigi munkássága is öröklétre kár-
hoztatott, Majer Tamással együtt jó 
lóra tett, amikor elfogadták a fehér-
vári Vesszőparipa Kiadó ajánlatát, 
valamint a Lánczos–Szekfű-ösztön-
díj és az önkormányzat támogatá-
sát az Úri passzió megjelentetésére.

látRányi ViktóRia hez” – ezekkel a gondolatokkal 
köszöntötte Tóth Norbert, a kiállí-
tás kurátora a hétvégi megnyitón a 
résztvevőket.
A örömút tizennégy kőbe fara-
gott stációja a feltámadt Krisztus 
találkozásait jeleníti meg egészen 
a mennybemenetelig, illetve a 
Szentlélek kiáradásáig. A fény 
útja megmutatja a feltámadás és a 
mennybemenetel közötti történé-
seket, ezzel jelezve, hogy Krisztus 
földi jelenléte nem ér véget a Gol-
gotánál, hanem folytatódik.

Párkányi Raab Péter szobrász-
művész ezt ábrázolta és valósította 
meg Péliföldszentkereszten, ez 
hazánk első nagyszabású örömút-
ja. Az alkotás pedig jól tükrözi, 
hogy a via lucis lelki gazdagságát 
szoborba lehet önteni. A Fehérvá-
ron látható fotókiállítás pedig ezt 
az örömutat két művész szemén 
keresztül ábrázolja, hiszen a szob-

rászművész felkérte Sárba Katalin 
fotográfust a közös alkotásra. 
Párkányi Raab Péter az objektív 
hangot képviseli fotóival, míg Sár-
ba Katalin a szubjektív válaszokat 
láttatja képein keresztül, kira-
gadva a lírai részleteket, erőteljes 
fény-árnyék játékot megjelenítve. 
A tárlat december harmincegyedi-
kéig látogatható.
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Seuso-kincs: hitelesítőfeltárás 
Szabadbattyánban

Fémdetektoros kutatást is végeztek a Seuso- 
kincsekkel összefüggésbe hozható területen

Három szondát nyitottak meg a Szabadbattyán-
ban zajló hitelesítőfeltáráson

Kiss Alexandra helyszíni kutatásai szerint is ez 
lehet az a terület, amit korábban Pereczes Ferenc 
beazonosított

A felszín jó állapotban maradt meg

látRányi ViktóRia

Hitelesítőfeltárást végeztek a Szent István 
Király Múzeum régészei az elmúlt hetekben 
Szabadbattyán határában a Seuso-kincsekkel 
is összefüggésbe hozható épületkomplexum 
területén. Három kutatószondát nyitottak a 
korábbi ásatások helyszínén a szakemberek. 
A fehérvári intézmény a Magyar Nemzeti Mú-
zeummal közösen végzi a kutatást, a területen 
anyagmintákat is begyűjtöttek, és fémdetek-
toros vizsgálat is zajlott.

Kovács Loránd Olivér, a Szent István 
Király Múzeum szakmai tanácsadója, 
a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti 
Régészeti Intézete Tudományos Igaz-
gatóságának igazgatója és a fehérvári 
múzeum részéről Kiss Alexandra, a 
hitelesítőfeltárás vezetője a korábbi 
ásatási dokumentumok alapján jelöl-
ték ki azokat a helyszíneket, ahol a 
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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) nyilvános pá-
lyázatot hirdet a tulajdonát képező Székesfehérvár belterület, 10237/1 hrsz. alatt nyilvántartott, 
805 m² területű kivett, beépítetlen terület megnevezésű, a valóságban 8000 Székesfehérvár belterület, 
Rozsnyói utca 58. szám alatt található ingatlan Részletes pályázati kiírás szerint történő értékesítésére. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 27. napján 12.00 óra

A Részletes pályázati kiírás az Önkormányzat honlapjáról (www.szekesfehervar.hu; „Ingatlan pályázatok” 
oldal) letölthető, illetve térítésmentesen átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tala Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/1. irodában, tel: 22/537-186)  

hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.

A pályázattal kapcsolatos adatkezelésről az önkormányzati tulajdonú ingatlan, illetve 
létesítmény értékesítésével (a pályázat benyújtásával és a nyertes pályázóval való szer-
ződéskötéssel) kapcsolatos adatkezeléshez készített Adatkezelési tájékoztató tartalmaz 

részletes információkat.

kutatószondákat nyitották.
Szabadbattyánban egy tizenhárom-
ezer négyzetméteres római kori 
épületkomplexumot rejt a föld, mely 
teljes egészében még nem került 
feltárásra, amióta a munkát 1993-ban 
Nádorfi Gabriella elkezdte. A Seuso- 
kincsekkel összefüggésbe hozható 

területen feltárt komplexum Pannó-
nia eddig ismert legnagyobb méretű, 
késő római kori épülete. A hetvenes 
évek közepén már folyt itt próbaása-
tás, amit akkor Nagy Árpád veze-
tett. Egy fehérvári asztalosmester, 
Pereczes Ferenc elmondása szerint 
azután vonultak ki a régészek a terü-
letre, miután 1974-ben egy állatfigu-
rákkal díszített, hatalmas ólomüstöt 
talált itt, és bevitte a tárgyat a mú-
zeumba. Megmutatta az előkerülés 
helyszínét, ahol aztán Nagy Árpád 
kutatóárkot nyitott. Három hónap 
múlva a régész levonult a területről, 
és betakaratlanul otthagyta a római 
lelőhelyet, amit utána ki is fosztottak. 
Pereczes Ferenc elmondása szerint 
a lelőhely egyik fűtésalagútjában 
lehettek a Seuso-tárgyak, amelyek-
nek a nyomait a lelőhely kifosztását 
követően ő még látta. Korábban erről 
egy makettet is készített.

Beférhetett a kincs a fűtés
alagútba?

„A hitelesítőfeltárás során az alapvető 
cél az volt, hogy kiderítsük: a Seuso 
kincs fizikailag egyáltalán beleférhetette 
bármelyik fűtőcsatornába. Készültek 
modellek, a kincsek tárolására szolgáló 
üstben fellelhető lenyomatok, karcok 
alapján, hogy hány tárgyat helyezhettek 
bele az elrejtéskor. Így vannak pontos 

A római korban hajózható Sárvíz 
folyó mellett feltárt komplexum 
Pannónia eddig ismert legnagyobb 
méretű, késő római kori épülete. 
Felmerült a lehetőség, hogy a ne-
gyedik században esetleg nem palo-
ta, hanem egy kereskedelmi központ 
lehetett itt. Geofizikai mérések egy 
hatalmas római épületegyüttes 
alaprajzát mutatják a Seuso-épület-
komplexumtól nem messze. A 
talajfelszín alatt néhány centivel 
kezdődnek a falmaradványok. Az 
egykori Sárvíz mentén itt egy nagy 
méretű kikötő lehetett, és az is szin-
te biztos, hogy ez összeköttetésben 
volt a Seuso-épületegyüttessel.

A feltárásról hamarosan videós 
összefoglalóval is jelentkezik a Szent 
István Király Múzeum.

méretadataink a magasságról és a széles
ségről is, tehát tudjuk, hogy minimálisan 
mekkora helyen férhetett el a Seusokin
csek ismert darabjait rejtő üst.” – mond-
ta el Kovács Loránd Olivér.
Eredetileg két különböző helyiség 
fűtési rendszerét kezdték el átvizs-
gálni és újból feltárni a régészek. 
Kiss Alexandra, a hitelesítőfeltárás 
vezetője később – újabb adatok 
alapján – egy harmadik helyiséget is 
elkezdett vizsgálni.
Nádorfi Gabriella ásatási fotója, 
illetve leírásai alapján, valamint Kiss 
Alexandra helyszíni kutatásai szerint 
is ez lehet az a terület, amit korábban 
Pereczes Ferenc beazonosított.
„A harmadik szonda feltárásával még 
nem végeztünk. Mivel az idő most már 
rosszabbra fordul, ezt a felületet nem 
tudjuk teljes egészében megvizsgálni, 
mert nem szeretnénk, ha sérülnének a 
föld alatt rejlő római emlékek. Jövőre 
szeretnénk itt egy kiterjedtebb kutatást 
végezni. A harmadik helyiségre min
denképpen egy nagyobb szondát kellene 
nyitni, hogy felszínben is jobban lássuk 
az összefüggéseket. Feltehetően itt talál
ható az a fűtőcsatorna, amiről Pereczes 

Ferenc is említést tett” – mondta el 
lapunknak Kiss Alexandra.
Jól látszik, hogy viszonylag jó állapot-
ban vannak az épület maradványai. 
Nádorfi Gabriella nagy figyelmet 
fordított arra, hogy a területre rend-
szeresen hordjanak földet, ezért a 
felszín jelentős része szép állapotban 
maradt meg. Nincsenek szétfagyva a 
falak,a terrazzopadlók is viszonylag 
jó állapotban maradtak meg.

Önkéntesek a terepen
 
A helyszínen segítették a munkát 
a Szent István Király Múzeum 
önkéntesprogramjának tagjai is. 
A fémdetektoros kutatások során 
késő római kis bronzok kerültek elő, 
valamint egy hagymagombos fibula 
töredéke. Ezek korszakban teljesen 
megfelelnek az épületkomplexum 
használati idejének. Korukat illetően 
korábbi korszakból előkerült egy 

trombitafibula, illetve egy térdfibula, 
viszont azt is tudjuk, hogy a területet 
korábban is használták.
A tervek szerint a jövő év tavaszán 
folytatják a kutatást a régészek. A 
mostani hitelesítőfeltárás során szá-
mos mérést is elvégeztek, és újabb 
adatokat tudtak meg a lelőhelyről, 
hiszen az ásatás tudományos céljai 
közé tartozott az is, hogy további 
leletanyagokat keressenek, min-
tákat vegyenek, a méretadatokat 
pontosítsák, hiszen a technológiai 
fejlődésnek köszönhetően ma már 
sokkal precízebbek és pontosabbak 
a mérőműszerek. Lézerszkenner 
használatával már háromdimenziós 
modelleket is tudnak készíteni egy 
újonnan megnyitott területről.
„Két helyiség esetében ki lehet jelenteni, 
hogy azokba fizikailag nem férhetett 
be a Seusokincs. A harmadik helyiség 
esetében jelenleg úgy tűnik, hogy befér
hetett, de ezt csak a következő szezonban 
tudjuk igazolni. Remélhetőleg ez lesz az 
a helyszín, ahol az eredeti elrejtési helyet 
be lehet azonosítani” – fogalmazott 
Kovács Loránd Olivér.
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Szűrőnap a férfiak egészségéért

Az idejében felfedezett daganatos megbetegedés jó eséllyel gyógyítható, ezért is fontos, hogy a székesfehérvári férfiak is egyre inkább 
éljenek a lehetőséggel, önmaguk és családjaik megnyugtatására

VakleR lajos

Tizedik alkalommal várták ingyenes urológiai 
szűrésre a férfiakat szombaton a Család- és 
Nővédelmi Központba. A város 2011-ben 
szervezett először szűrőnapot férfiaknak. A cél 
azóta is ugyanaz: a prosztatarák szűrésé-
nek fontosságára hívják fel a figyelmet, az 
idejében felfedezett daganatos megbetegedés 
ugyanis jó eséllyel gyógyítható!

Keresztúry Lászlóné, a Humán 
Szolgáltató Intézet vezetője 
fontosnak tartja a szűrővizsgála-
tokon való rendszeres részvételt: 
„2011 óta csak a koronavírusjár
vány miatt maradt ki egy év, amikor 
nem tudtuk megrendezni a férfiak 
szűrőnapját. Az első időszakban 
aligalig jöttek a szűrésre. Mára ez 
megváltozott: folyamatosan nagy 
az érdeklődés, már október eleje óta 
kaptuk a telefonokat, hogy mikor 
lesz a szűrőnap. Most is több mint 
százan jelentkeztek. Úgy tűnik, egy
re többen gondolják, hogy szükségük 
van az ellenőrzésre!”
Hermann János urológus főorvos 
elmondta, hogy a szűrővizsgálatok 
fontosságára szeretnék felhívni 
a férfiak, de különösen az ötven 
éven felüliek figyelmét: „Azért 
támogatjuk ezt a kezdeményezést, 
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mert hiszünk benne, hogy segít a 
férfiaknak. A felhívást Ausztráliában 
indították el, ők nevezték el Movem
bernek, és lett a november a rákszűrés 

hónapja. Ettől függetlenül mi folya
matosan szűrjük férfitársainkat. Ez 
egy kampány, ami azért fontos, mert 
szeretnénk felhívni a figyelmet arra, 

hogy törődjünk az egészségünkkel. 
Nagyon fontos, hogy megmozgassuk a 
férfiakat, hogy előbbutóbb a saját ér
dekükben jussanak el az urológushoz!”
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soMos zoltán

Továbbra is lehet csatlakozni az ingyenes 
lakossági LED-csereprogramhoz Székes-
fehérváron. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy 
a régi, energiapazarló izzókat LED-égőkre 
cseréljük a háztartásokban. 

A programhoz 2022. december 
31-ig online lehet csatlakozni. Az 
önkormányzat regisztrációs pon-
tokat nyitott, hogy segítse azokat, 
akiknek nincs internetelérésük 
vagy e-mail-címük. Az Alba Bástya 
Család- és Gyermekjóléti Központ 
épületében (Székesfehérvár, Irányi 
Dániel utca 4.) hétfőn és csütörtö-
kön 8 és 16 óra között, kedden 12 

A magas négyzetméterárak továbbra is 
jellemzőek Székesfehérváron
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Több be-, mint kiköltöző 
Fejér megyében

Egyszerűsödő átírások

Segítség a LED-csereprogramhoz

papp brigitta

Számottevő változások történtek az évben az 
országon belül a lakáspiac motorját jelentő 
költözéseket tekintve az ingatlan.com leg-
újabb, hivatalos adatokon alapuló elemzése 
szerint, mely ismerteti az úgynevezett ván-
dorlási adatokat is. Többek között azt, hogy 
hányan költöztek be a megyébe és hányan 
távoztak onnan a tavalyi évben.

Fejér megyébe a legtöbb be-
költöző Budapestről érkezett, 
a legtöbben pedig a fővárosba 
távoztak, megyén belül pedig 
8235-en költöztek másik telepü-
lésre. Az eladásra kínált megyei 
lakóingatlanok átlagos négyzet-
méterára a megyeszékhelyen 
665 ezer forint volt november 
közepén. A legnagyobb kínálattal 
rendelkező megyei településeken 
– Dunaújvárosban, Gárdonyban, 
Velencén – pedig 434 ezer és 801 
ezer forint között volt az átlagos 
négyzetméterár.  

Januártól minden áram-, gáz-, víz- és távhőszol-
gáltató felé egy helyen, online kérvényezhetjük a 
közműátírást, miután az Országgyűlés elfogadta 
az erről szóló törvényjavaslatot.

Tovább egyszerűsödik a lakóingat-
lanokkal kapcsolatos ügyintézés, 
ugyanis az e-bejelentőn januártól 
az ország minden áram-, gáz-, 
víz- és távhőszolgáltatója felé egy 
helyen, online kérvényezhetjük a 
közműátírást, vagy bejelenthetjük 
személyes adataink megváltozását. 
A jövő év nyarától pedig a telefon-, 
televízió- és internetszolgáltatók 

Elérkezett az év utolsó hónapja. A kert alig ad ilyenkor munkát, hiszen minden 
nyugalmi állapotba kerül. Ha enyhe, száraz tél lesz, az örökzöldeket és a frissen 

ültetett facsemetéket, bokrokat öntözni szükséges. Ha pedig sok hó lesz a tél 
folyamán, akkor a hó nyomása alól kell kiszabadítani a növényeket. Az év hát-

ralévő részében pihenjenek sokat, etessék, itassák a madarakat, és kezdjék el a
következő évet megtervezni. Mi is tartunk egy kis pihenőt, na meg előkészülünk 

a tavaszra. Leltározunk, válogatunk, selejtezünk, vetőmagokat, növényvédő 
szereket rendelünk és rendszerezünk, feltöltjük üzletünket. December 12-

től január 14-ig zárva tartunk. 2023. január 16-tól ismét várjuk Önöket.
Minden kedves Vásárlónknak és kertészkedőnek boldog ünnepeket kíván 

Németh László kertészmérnök és a Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-15.00
Tel: 22/308-685, 30/647-9111 
info@kenderzsineg.com
www.kenderzsineg.com

Decemberi feladatok a kertben.
is csatlakoznak a rendszerhez. A 
lakást eladók, illetve vevők eddigi 
fárasztó procedúrája lesz lénye-
gesen könnyebb. Az e-bejelento.
gov.hu oldalon elérhető ingyenes 
szolgáltatásnak köszönhetően 
hamarosan nem kell már minden 
közmű- és telekommunikációs 
céget külön-külön felkeresni az 
adatváltozások bejelentése miatt, 
így rengeteg utánajárást és sorban 
állást takaríthatunk meg.
Az oldalra ügyfélkapus re-
gisztrációval lehet belépni. Az 
adatváltozás-kezelő rendszerbe 
eddig több mint ötvennyolcezren 
regisztráltak.

Mi történt az országban?

Az állandó vándorlások mérlege 
alapján a múlt évben a megyék 
közül Pest megye volt a legnép-
szerűbb, összesen több mint 62 
ezren költöztek oda bármelyik 
másik megyéből vagy Budapest-
ről. Igaz, ezzel párhuzamosan 46 
ezer Pest megyei lakos költözött 
valamelyik másik megyébe vagy a 
fővárosba. Sokan választották új 

lakhelyüknek Borsod-Abaúj-Zemp-
lén, Győr-Moson-Sopron és Fejér 
megye valamelyik települését, azaz 
a beköltözéseket tekintve Pest 
megye után ezek voltak a legnép-
szerűbb célpontok.

Be és kiköltözések a megyében

Az országos áttekintés után az 
elemzés ismerteti Fejér megye 
adatait: 16 052-en érkeztek másik 
megyéből vagy éppen a főváros-
ból: a legtöbben Pest és Veszprém 
megyéből, valamint Budapestről 
jöttek, mégpedig összesen 4629-en. 
Ezzel párhuzamosan 14 410-en 
költöztek el a megyéből, körükben 
Budapest, Pest és Veszprém megye 
volt a legkeresettebb, utóbbiakat 
összesen 3326-an választották.  
Fejér megyén belül pedig 19 191-en 
váltottak lakhelyet, 8235-en másik 
településre, majdnem 11 ezren 

pedig az adott településen belül 
költöztek el.

Árkörkép Fejérben

Az ingatlan.com elemzése a me-
gyére november közepén jellemző 
árakat is bemutatja az eladásra 
váró több mint négyezer lakóingat-
lan adata alapján. A megyeszék-
helyen a használt lakóingatlanok 
(lakások, sor-, iker vagy családi 
házak) átlagos négyzetméterára 
665 ezer forintot tett ki. Egy-egy 
eladó lakóingatlan átlagára pedig 
58 millió forint volt. A legnagyobb 
lakóingatlan-kínálattal rendelkező 
települések közül Dunaújvárosban 
434 ezer, Gárdonyban 778 ezer, 
Velencén 801 ezer forintot tett ki 
az átlagos négyzetméterár. Ezeken 
a településeken az értékesítésre 
váró ingatlanok átlagos ára 23,9 és 
87 millió forint között szóródott.

és 16 óra között, szerdán 8 és 18 
óra között, pénteken 8 és 13 óra 
között várják a regisztrációban 
segítséget igénylőket. December 
elsejétől a három nyitva tartó 
könyvtárban is segítik a regisztrá-
ciót: a Budai úti, a Mészöly Géza 
utcai és a Tolnai úti könyvtár is 
felkereshető nyitvatartási időben.
Az izzókat mindenki ingyenesen 
kapja meg, csupán regisztrálni kell 
a ledcsere.hu oldalon. A program-
ban történő részvétel feltétele, 
hogy az ingyenesen megkapott 
LED-ek a jelentkezéskor megadott 
háztartásban használatba kerül-
jenek, és ott minimum két évig 
használatban is legyenek.
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Az evangéliumokban ott a válasz 
életünk kérdéseire!

Ünnepi kiállítás a Szent Korona 
Galériában

A felolvasások között a Hermann László Zeneiskola növendékeinek muzsikája tette még meghittebbé és különlegesebbé az eseményt

Idén ötvenhárom alkotás érkezett a pályázatra, a legjobbakat díjazták is

VakleR lajos

VakleR lajos

Vasárnap fellobbant az első gyertya lángja a 
Vörösmarty Színházban, melyet idén Vargha 
Tamás országgyűlési képviselő, Szikora János, 
a teátrum igazgatója és a történelmi egyházak 
képviselői, Spányi Antal katolikus megyés püs-
pök, Berze János református lelkész és Bencze 
András evangélikus püspökhelyettes közösen 
gyújtottak meg, majd a hagyományokhoz hűen, 
immár tizedik alkalommal vállalkoztak arra a 
fehérváriak, hogy egymást követve a színpadon 
megidézzék a négy evangélium történeteit az 
Újszövetség-maraton keretében.

Vargha Tamás számára megerősí-
tést hordoz a szentírás felolvasása, 
mely évről évre fontos része a ka-
rácsonyi ünnepkörnek, és egyben 
közösségépítő erő is.
A különleges lelki esemény 2012 
óta vált hagyománnyá Székesfehér-
váron. Egyre többen gondolják úgy, 
hogy az ünnep meghittsége felemel, 
s ehhez hozzájárul a felolvasóest 
bensőséges hangulata is – hangsú-
lyozta Spányi Antal megyés püspök.
A kezdeményezést Szikora János 
álmodta meg és hívta életre, 

A Fehérvári Kézművesek Egyesülete ebben az 
esztendőben is megrendezte Betlehemi szép 
csillag elnevezésű, hagyományos adventi 
kiállítását a Szent Korona Galériában. A pályá-
zatra érkezett műveket ezúttal is az egyesület 
kézművesei, illetve a város iskoláinak gyerme-
kei által készített, az adventi ünnepkörhöz 
kapcsolódó alkotások adták.

A kiállítás megnyitóján Spányi 
Antal megyés püspök köszöntötte 
a pályázat résztvevőit: „Advent
kor az ember keresi az elmélyülés 
lehetőségét, hiszen visszaemlékezünk 
egy régi történetre, az Úr eljövetelére, 
és próbáljuk újra meg újra a magunk 
évében aktualizálni, megélni. Ez a 
kiállítás nagy öröm számomra, mert 
megmutatja, hogy az emberek lelkében 
ott él a vágy, hogy valami szépet hoz
zanak létre, hogy találkozzanak azzal 
az Istennel, aki mindig eljön hozzánk, 
aki akar velünk találkozni, és akivel 
a találkozásban Pilinszky szerint 
egészen bizonyosak lehetünk.”
Szenczi Jánosné, a pályázat életre 
hívója, a Fehérvári Kézműve-
sek Egyesülete elnöke számára 
kiemelten fontos ez az ünnep, 
mely megerősítést ad a teljes esz-
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tendő közös munkájának: „Húsz 
éve rendezzük meg ezt a kiállítást. 
Azok a gyerekek, akik két évtize
de pályáztak, ma már felnőttek. 
Nagyon bízom benne, hogy majd az 
ő gyermekeik is követik példájukat, 
és továbbra is sok szép anyag fog 
összegyűlni itt, a Szent István Hit
oktatási és Művelődési Házban!”

Jakubek Tiborné, a házigazda 
intézmény igazgatója advent 
időszakának várakozással teljes 
szépségét emelte ki, valamint a 
szeretet és a béke fontosságára 
hívta fel a figyelmet: „Advent 
időszakát a várakozás időszakának 
nevezzük, de erre az időszakra 
karácsonytól karácsonyig kell ké

szülnünk! A Fehérvári Kézművesek 
Egyesülete két évtizede ad lehetősé
get arra, hogy a mesterek és az auto
didakta alkotók olyan munkákkal 
jelentkezzenek, amelyek számukra, a 
szeretettel és tisztelettel alkotó embe
reknek is lehetőséget biztosít arra, 
hogy megmutassák, miként készülőd
nek az év egyik legszebb ünnepére.”

akinek meggyőződése, hogy egy 
nagyon fontos kérdést, hogy 
hogyan kell élni, senki nem tanít 
meg nekünk. De jobb választ nem 
kaphatunk, mint az evangéliumok-
ból, Jézus élete, tanításai alapján.

Berze János református lelkész 
úgy fogalmazott, hogy a szentírás 
Istennel való találkozásra készít 
fel minket.
Bencze András evangélikus 
püspökhelyettes számára is nagy 

öröm, hogy az egyedülálló prog-
ramra évről évre egyre többen 
jelentkeznek felolvasónak, és 
egyre többen hallgatják a bibliai 
részleteket, így hangolódva együtt 
a kereszténység szent ünnepére.



9Közéleti hetilap FÓKUSZBAN FEHÉRVÁR

Advent felragyogó fényei

Az ünnepet köszöntő sokaság a város karácsonyfája körül gyülekezve várta a színpadi műsort 
és a fények felgyúlását

Vargha Tamás országgyűlési képviselő és 
a „kisangyalok” közösen kapcsolták fel az 
ünnepi fényeket

Az idei ünnep újdonságaként nagy sikert arattak 
Manóváros Vasvári Pál utcába beköltöző lakói

Spányi Antal megyés püspök a Városház téren és a püspökség adventi udvarában is meggyúj-
totta az első adventi gyertyát

A gyertyagyújtást megelőzően a Kisangyalok kara, tizenhárom iskola több mint hatszáz 
diákja varázsolt karácsonyi hangulatot a Városház térre

Az adventkor induló fényvonat minden generáció számára vonzó látványosság a 
fehérvári belvárosban

A színpadon Szulák Andrea karácsonyi 
műsora szórakoztatta a közönséget. A 
következő hetekben is lesznek koncertek 
vasárnaponként.

Az adventi udvar gyerekzsivaja is a karácsony 
előtti időszak elmaradhatatlan háttere

soMos zoltán, Vakler lajos

Több mint hatszáz gyermek hangján szállt a karácsonyi ének advent első vasárnapján a Városház 
téren, ahol több ezer fehérvári gyűlt össze, hogy a Kisangyalok kara teremtette ünnepváró han-
gulatban lobbanjon fel az adventi koszorú első gyertyájának lángja. Több helyszínen is tartottak 
ünnepi programokat, és ez így lesz a karácsonyig hátralévő hétvégéken is. 
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Kos 3. 21. – 4. 20.

Ambíció és kitartás jellemez ezekben a napokban. Ha önállóan 
vállalkozol, nem érhet csalódás. Rövid ideig inkább óvatosan haladsz, 
de ha sikerül lendületet venned, legyőzni a kishitűségedet, még 
szárnyalhatsz is! Az elhatározásaid mellett tarts ki! 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

A párkapcsolatod, ha korábban viharos volt is, most lecsende-
sedik. A Vénusz a te jegyedben jár, így kedvező körülményeket 
teremt a békés egymás mellett éléshez. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Fordíts több energiát a munkádra! Kutass fel olyan területeket, lehe-
tőségeket, amelyek eddig ismeretlenek voltak. Ezekben a hetekben 
minden újdonság sikert hozhat. A hivatás területe lehet számodra 
az, ahol a legtöbbet ki tudod hozni magadból. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Téged nehéz okkult nézetekkel megkörnyékezni. A nyilas havában 
azonban változik a helyzet. Érdekelnek, vonzanak a titokzatos, meg-
fejtésre váró dolgok. Az sem lehetetlen, hogy éppen ezen a területen 
találod meg újra önmagadat.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Támaszkodj a szorgalmadra! Gondolj vissza olyan élethelyze-
tekre, amikor az elszántság és a kitartás hozta el a megoldást! 
Párkapcsolatod is előtérbe kerül. Az emberi kapcsolatok 
kérdésében most érdemes a szívedre hallgatni! 

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Minden erőddel azon vagy, hogy biztosítsd családod számára a 
jólétet. Az otthonoddal kapcsolatban is lehetnek teendők, de ezek 
elvégzése inkább örömet okoz, mintsem terhet. Akkor érzed magad a 
legjobban, ha széles körben nyújthatsz segítséget. 

2022. dec. 01.–dec. 07.
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Katalin-nap a 
fertályos asszony szobránál

Idén is megtelt a Liszt Ferenc utca ünneplőkkel

„Deb gabog lebegőt!”

A fáklyás felvonulók útja Kati néni Felsővárosába vezetett

Kocsis Balázs alkotása városunk egyik legnépszerűbb köztéri szobra

VakleR lajos

Több mint egy évtizede kiemelt ünnep városunk-
ban a Katalin-nap, amelyet Kati néni, a legendás 
felsővárosi fertályos asszony Kocsis Balázs alkot-
ta szobránál köszönt városunk apraja-nagyja.

A múlt csütörtöki találkozón Földi 
Zoltán, Felsőváros önkormányzati 
képviselője köszöntötte a Katali-
nokat. A műsort a Tilinkó zenekar 
és az Alba Regia Táncegyüttes 
Senior csoportja szolgáltatta, az 
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eseményhez illő harapnivalóról 
pedig a Hagyományos Piacokért 
Egyesület és a Fehérvári Polgá-
rok Egyesülete gondoskodott. A 
találkozón Vargha Tamás ország-
gyűlési képviselő és Földi Zoltán 
egy-egy szál virággal kedveskedett 
a Katalinoknak. Az ünnepség után 
fáklyákkal indultak a táncosok 
és a Katalin-napi bál vendégei a 
Felsővárosi Közösségi Házba, és 
útközben a muzsika mellett tánc-
cal vitték hírét az ünnepnek.
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Romantikus, gyengéd és idealisztikus leszel, egyúttal lankad a figyel-
med: nem veszed észre, hogy a kapcsolataidat, legyen az üzleti vagy 
partneri, váratlanul gyülekező viharfelhők árnyékolják be.
  

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Amely területeken támogatókra lelsz, ott máris sikeresnek 
tarthatod magad. Azt hiszed, mindenre képes vagy. Néhány hul-
lámvölgy és hullámhegy után azonban levonhatod a tanulságokat: 
igazi eredmény csak társak segítségével érhető el!
 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A környezeted túl magasra tette a lécet, olyan akadályokat gördít 
eléd, amiket nem biztos, hogy meg tudsz ugrani. Ne gondold azon-
ban, hogy a világ ellened fordult! Igyekezz összeszedni magadat, és 
teljesítendő kihívásként tekinteni a helyzetre!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Az elkövetkező hetekben a szenvedély fűt és vezérel. Döntéseidet 
azonban ne csak érzelemből, hanem racionalitásból is tápláld! Hasz-
náld ki ezt az időszakot, hogy a régóta halogatott feladataid végére 
mihamarabb pont kerüljön!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Néhány napig csüggedt, depresszióra hajlamos leszel, de elke-
rülheted a kellemetlenségeket, ha egy kis pihenőt engedélyezel 
magadnak. Ez idő alatt készülj az új kihívásokra, melyekből akad 
szép számmal az év végén!

Halak 2. 19. – 3. 20.

Minden új kapcsolat nyereség. De arra figyelj, hogy ne úgy ismerkedj, 
hogy máris a hasznot keresed a másik félben! Törekedj arra, hogy 
megfelelő stílusban add elő magadat!   

Téli nyitvatartás Sóstón

Sötétedésig élvezhetjük a Sóstó téli látványát

bácskai gergely

A Sóstó Vadvédelmi Központ a téli időszakban 
is változatlan formában üzemel, és a Vadvasár-
nap elnevezésű program is minden hétvégén 
várja a látogatókat. A Sóstó-látogató központ 
a téli időszakban nincs nyitva, de a szolgál-
tatások nem szünetelnek, továbbra is várják 
az érdeklődőket az ökotúrákra és az interaktív 
foglalkozásokra.

A Sóstó-Homokbánya Természet-
védelmi Terület minden nap 
szabadon látogatható egészen 
sötétedésig, utána kizárólag enge-
déllyel lehet a területre bemenni. 
A látogatóközpont határozatlan 
ideig, de legkésőbb 2023. április 
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Ölelés az elfogadásért
Ölelés az elfogadásért elnevezéssel országosan 
is egyedülálló flashmobot szerveznek Székes-
fehérváron. December harmadikán épek és 
fogyatékkal élők mutatják meg a belvárosban, 
hogy nincsenek különbségek és akadályok.

December harmadika a fogya-
tékosság világnapja. Székes-
fehérváron ezen a napon Ölelés 
az elfogadásért elnevezéssel, 
hagyományteremtő szándék-
kal szerveznek flashmobot. 
A rendezvény megálmodója 
Kovács Szilvia televíziós riporter, 
újságíró és műsorvezető, lapunk 
munkatársa, aki munkája során 
sokszor találkozik fogyatékos-
sággal élőkkel. Emellett ő maga 
is érintett: egy autista kislányt 
nevel, így a témát kívülről és 
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belülről is jól ismeri. Ezen a 
napon a résztvevők szeretnék 

hangsúlyozni, hogy mindenkiben 
ugyanolyan szív dobog, nincse-

nek különbségek!
Szombaton tíz órakor várnak 
mindenkit, hogy közösen öleljék 
körül az Országalmát. A felszó-
lalók gondolatait követően a Vá-
rosház téren felállított színpadon 
különböző csoportos és egyéni 
produkciókkal mutatják meg az 
érintett gyerekek és felnőttek, 
hogy nincsenek különbségek. 
Ki-ki egy-egy szavalattal, énekes 
vagy éppen zenés fellépéssel, de 
még dzsúdóbemutatóval is ked-
veskedik a résztvevőknek.
Mindenki jelenlétére számítanak, 
bízva abban, hogy akkora kör 
formálódik az Országalma körül, 
hogy nem fér el a belvárosban. 
Az eseményről még több infor-
máció a Facebookon található!

A Depónia évek óta rendszeresen gyűjtést 
szervez az ASKA menhelyén élő jószágok javára

Az idei évben a Depónia Nonprofit Kft. ismét 
csatlakozott az Európai Hulladékcsökkentési 
Hét kezdeményezéséhez.

Sikeresen zajlott le a De-
póniánál az Európai Hul-
ladékcsökkentési Hét, melynek 
témája idén a textilhulladék 
volt. A kezdeményezéssel 
a szolgáltató ösztönözni 
kívánta minden kollégáját, 
hogy a tisztább környezet és 
a környezettudatos életmód 
érdekében kimondottan figyel-
jenek oda mindennapi fogyasz-
tási szokásaikra.
„Gyűjtöttünk nedvszívó anya
gokat, melyekből géprongyot 
készítettünk a TMKműhelyünk 
számára, és egyúttal ki is alakítot
tuk a telepen annak helyét, hogy 
ez a hagyomány ne szakadjon 
meg, és a jövőben a géprongy 
vásárlása helyett saját magunk 
gyűjtsük össze azokat a felesleges 

A hulladékcsökkentés hete
anyagokat, amelyekkel otthon 
már nem tudnánk mit kezdeni. 
Készítettünk a behozott pólók
ból szőnyegeket, tartottunk egy 
gardróbcserét, és megteremtettük 
annak is a helyét, hogy ez a jövő
ben is folytatódhasson a cégen 
belül. Farmert is gyűjtöttünk, 
amiket az OldBlu csapata 
részvételével hasznosítunk újra, 
hiszen csodás babzsákfotel készül 
belőlük társaságunk számára. De 
hagyományainknak megfelelően 
gyűjtöttünk az ASKA Alapítvány 
lakóinak is” – mondta el Bu-
dai Dóra, a Depónia Nonprofit 
Kft. PR-vezetője.
Az Európai Hulladékcsök-
kentési Hetet minden évben 
november utolsó hetében 
rendezik azzal a céllal, hogy 
megszólítsa az embereket, 
hogy rávilágítson a hul-
ladékcsökkentés jelentőségére, 
illetve a hulladékgazdálko-
dás három kulcsfontosságú 
elemére: a hulladék kelet-
kezésének megelőzésére, a 
termékek újrahasználatára, 
valamint az anyagok újra-
hasznosításának fontosságára.

30-ig zárva tart, a szolgáltatások 
azonban nem szünetelnek, hiszen 
továbbra is várják az érdeklődő-
ket az ökotúrákra és az interaktív 
foglalkozásokra.
A Sóstó Vadvédelmi Központ 
változatlanul üzemel: állatfogadás 
minden nap 8-tól 18 óráig, a lá-
togatókat pedig szerdától vasár-
napig várják 10 és 17 óra között. 
Garantált program a Vadvasárnap 
minden vasárnap 10 és 12 óra kö-
zött, melynek keretében izgalmas 
állatorvosi bemutató, gondozói 
állatetetés és szakmai előadás is 
van. Csoportokat csak szerdától 
szombatig, előzetes bejelentkezés 
alapján fogadnak. 
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kaszás istVán

WilhelM ottó balajthy Ferenc

Majer Tamás: Úri passzió – Interjúregény Arató Antallal (Részlet)

Hősünk 1994ben Székesfehérvárra teszi át székhelyét – innen nézi ma is a 
jelent, a jövőt és a jelenvaló múltat –, könyvtárigazgató válik belőle újra. Az 
úri passzióból, azaz kedvtelésből is hajtott közművelődési szekér robog, útját, 
amerre jár, könyvek és verssorok, írók és olvasók, találkozók és kiállítások, sőt 
jókedv és derű, a földbe gyermeki örömmel betűzött vörös forgók szegélyezik. 
Majd elérkeznek a nyugdíjas évek, a kiérdemelt kitüntetések, s közben akad 

/”És lehanyatlik az egyetlen nád-
szál,aminek a magasába vágytál.”/
             (PI. A lét balladája)

Volt egyszer a nagy tenger,
Rezgett, mint a vadkender.
Volt benne egy öreg hal,-
Ki, nem sok vizet zavart.

Vén volt, mint az országút,
S tenger hullámán lazult.-
Várt, csak jönne a horgász,
Ki,  épp szerencsét vadász!

Arany pikkelyt aggatott,-
Lenyelt Holdat, tűz Napot.
De, csak szellő szörfözött,
Csigák, csont csalik között.

(Öreg halnak nem jó lenni,-
Nem ölel, nem csókol senki!
Csak a víz, a nád, a tenger,
És sehol, egy Igaz Ember!)

Élt valahol, - egy agg hal,
S jött, ki mindent benyakal,
Többé, már nem kesereg,
Tenger (s)Ördög ette meg!

Ó, a pokol nem fájdalom, tűz, vagy 
kés, vagy sírás;
inkább ezek hiánya, az érzés 
vesztesége.
Á, a pokol nem a fény, a vakító 
Nap sebe;
inkább a látástalanság, a feszítő 
fénytelenség sűrű sötétje.
Nem, a pokol nem agyrobbantó, 
megrettentő hangözön;
inkább a hangtalanság barlang 
közönye.
Mert a pokol nem a fulladás, a 
légvétel hasztalan csatája;
inkább a mellkas petyhüdt bénulá-
sa, légtelen rettenet.
Ó, a pokol nem a szaglás kénköves 
rothadó tojás szaga;
inkább az illatsüketség, viaszból 
orrdugó.
Á, a pokol nem a csípős paprika 
forró égetése;
inkább a nyelvet fagyasztó, mély-
hűtött íztelenség. 
Nem, a pokol nem a gondolattól 
gőzölgő tudat,
 ürüléktől tocsogó, iszonyattól der-
medő, őrületbe zuhanó képzelet;
inkább az eszmélés hiánya.
Ó, a pokol nem a bírhatatlan szen-
vedés tántorgó tánca,
bénaság, némaság és vaksötét;
inkább a nincs, a hiány, a semmi,
mint az űrbe fagyott cóma.

Dideregtek a fák is, amikor a fagyos földbe vájták a sírgödröt, apa 
és kamasz fia. Gomolygó felhőkkel takarta el a szemét a Nap, nem 
akart már több temetést látni. Nincs egy hete sem, ugyanitt ás-
tak, és a verejték akkor is jéggé fagyott a hátukon. Az apa hetedik 
gyermekét, az alig egy hónapos lánykát - aki a keresztségben az 
Éva nevet kapta - tették a szalmával puhára bélelt sírba. Háború, 
pince, tüdőgyulladás. Pedig ránézett a sántikáló, halállal cimboráló 
katonaorvos is. Meghallgatta a kicsi ziháló tüdejét. Még a porcelán 
kávécsészés időkben, odahaza Wagner zenéjén kifinomult hallá-
sának nem tett jót sem a szakadatlan robbanás, sem a sebesültek 
szűnni nem akaró jajgatása, halálhörgése, de diagnózisai így is 
halálosan pontosak voltak.  – Ha nincs gyógyszer, nem marad 
életben - mondta ki az ítéletet. Éppen olyan nincs világ volt akkor. 
Nem a gyógyszer és nem a kenyér, leginkább a gondviselő Jóisten 
jelenléte hiányzott. Mert ha itt van, nem engedi, hogy megtörtén-
jék az a sok szörnyűség. – Bizonyára másutt még nagyobb szükség 
volt rá – próbálta magyarázni a megmagyarázhatatlant a gyermekét 
veszített apa. Hej, pedig karácsonyi ajándékként küldték a földre 
az angyalok a kicsi leányt, de épp akkor a háború kaján ördögei 
is sürögtek-forogtak. - Nyilván az angyali légió győzedelmeskedik 
majd legvégül – gondolták a lélek csendjében, melyet szüntelen za-
varni próbáltak a kint dörgő ágyúk. Az újszülött jövevényt fenyőil-
lattal fogadó szobát kisujjnyi, imbolygó fényű gyertyák, odakint az 
eget-földet vakító Sztalin gyertyák világították meg. Földrengéssze-
rű robbanások tették még emlékezetesebbé azt az éjszakát. Az ég 
felé szálló imák nem értek célba, a levegőben zsákmányéhes löve-
dékek lyuggatták ki őket. Még a kicsik aprócska imáit is eltalálták 
a mesterlövészek. A gyermek és a nő elmúlása mindig szörnyűbb, 
mint a férfié.  Emez, akit most készülnek parancsra temetni – anya 
szülte őt is - de mégiscsak egy halált osztó katona volt. Ittas bódu-
latban foglalták el a települést, ahol még hónapokig hullámzott a 
front. A fegyverkelepelést lánygyermekek és nők sikolya követte. 
Kutyányit ért akkor az élet. A gyengébbek védelmére kelt kutyát, 
férfit lelőtték. Megkeményedtek az apa addig gyásztól ellágyult arc-
vonásai. A sírgödör fölött parancsoló tiszt pisztolyával lövöldözni 
kezd. Díszlövésnek szánja, de azok ketten ásóval a kézben nem tud-
ják, hogy ők is a sírgödörbe fognak-e zuhanni. Lassan tovatántorog 
a front, eltűnnek a katonák, mint ahogy eltűnt a kerékpár, az óra és 
a beretva is.  Gyakran álmodott kislányával. Ilyenkor megmutatta 
neki a tyúkot, kacsát, máskor pedig, ha rogyadozó lábakkal is, de 
elkísérte az iskolába.  Egyszer azt is álmodta, hogy felpántlikázott 
lovakkal és kocsival a templom elé hajtott, és mindenki csodálta 
az ő gyönyörű, menyasszonyi ruhás leányát. – Szép, mint az anyja 
volt – és még édesebben aludt tovább. Azóta bizony azok a lovak 
is a téeszistállóba vannak már kötve, mert nagykabátban, a forró 
kályha mellé ültetve valahogy adakozóbbá válik a szegényember 
fia is. – Odalett a szántó és a diós is, a Pipagyújtó csárdában sem 
szól már a zene – sóhajtott a napi kettő doboz Kossuth cigarettától 
sárgálló bajszú öreg. Kipillant az esőtől izzadó ablakon, ott látja 
a laktanyából kiszökött vacogó kiskatonát, aki már pénzzé tette a 
faluban pufajkáját, sapkáját és kesztyűjét. – De hiszen ez még majd-
nem gyerek! – élénkült fel az apa az üveg mögött.  Ajtót nyitott, és 
minden orosz tudását összeszedte: - Davaj!  Ételillat, dohányfüst és 
pohárkoccanás mellett, amikor senki sem látta, a béke óvatosan, 
lábujjhegyen belopózott a házba.  -  Nem vettek észre - sóhajtott 
megkönnyebbülten. Másnap, húsz év után először, az öregember be-
lépett a parányi temető kapuján. A kicsi sírhanton lelt még néhány 
haldokló virágot.

Régi karácsony

Hogy jelet hagyjunk, mint a sarkkutatók 

Mi a pokol? AZ ÖREG HAL ÉS A 
TENGER

(Péntek Imre barátomnak)

Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk
egy törvényszéki tárgyalás, benne egy kirendelt ügyvéd és egy jogtudós bíró. 
A Vörös Propeller Turisztikai és Művelődési Egylet kérés szerint megáll, ám a 
„propellerek”, mint megannyi perpetuum mobile mozgása, forgása – örök.

Igen jó barátom lett Őri Tóth István fotóriporter, fotóművész is. Pista egyik 
oszlopos tagja lett annak a túrázó kedvű, a közös gombászkodásért lelkesedő 
baráti körnek, amely összetartozását úgy
erősítettük meg, hogy szabályos, bíróságon bejegyzett egyesületet alapí
tottunk tagdíjastul, közgyűlésestül, tisztségviselőstül. Az elnevezést magát 
is Pista javasolta: Vörös Propeller, egészen pontosan Vörös Propeller 
Turisztikai és Művelődési Egylet. Ugyanis, amíg nem lett önálló vállalko
zó, a helyi Fényszöv boltjában volt üzletvezető. Fölszólították, alakítson 
szocialista brigádot. Furfangosan ezt az elnevezést találta ki, amibe nem 
lehetett belekötni, mert benne volt a „vörös” szó. A propeller így pörgött 
tovább. Ha már ezt a nevet választottuk, egy vastag albumban szocialista 
brigádnaplót is vezettünk, benne a mindenkori résztvevőkkel, a túraútvo
nalakkal. A felkeresett kocsmákban rendre lebélyegeztettük. Vettem vörös 
színű forgókat, amelyeket, ha megpihentünk valahol, továbbindulás előtt a 
velünk lévő gyerekekkel közösen, élvezettel kitűztünk, hogy jelet hagyjunk, 
mint a sarkkutatók. Boldogan játszadoztunk. Aztán többen közülünk – Pista 
is – túlvilági útra mentek.
Később kaptam a bíróságtól egy felszólítást, aztán újabbakat, vagyis 
potyogtak megint az űzőhajtó levelek. Sürgettek, ugyan, küldjem már meg 
az éves beszámolókat, mert különben mint elnök, jelentős bírságra számít
hatok. Válaszolgattam, és kértem, az egyszerűség kedvéért szüntessék meg 
az egyletet. Már arra gondoltam, hogy valahol úgy vélik, hogy valamilyen 
földfeletti kommunista mozgalmat képviselünk. Végül szabályos bírósági 
tárgyalás lett az ügyből, ahol kirendelt ügyvédem is volt… A lényeg, hogy 
ezen már sikerült megszüntetni a Vörös Propellert. Pistának idén megjelent 
Álom és élet című posztumusz, reprezentatív fotóalbumában is szerepel két 
Vörös propeller című kompozíció. Szóval nagyon jó közösségi életbe csep
pentem Fehérváron – ami a mai napig kitart –, ez sokat lendített és segített 
a munkámban is.

Vesszőparipa Kiadó, Székesfehérvár, 2022.

az oldalt szerkesztette: bakonyi istVán
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Advent idején sokféle zenei 
program várja a fehérváriakat, 
a dzsessz kedvelőit például 
december 9-én, pénteken este 
a Székesfehérvári Közösségi és 
Kulturális Központ főépületébe, 
a Csónakázó-tó partjára várják. 
A 19 órakor kezdődő koncerten a 
Harcsa Veronika-Gyémánt Bálint 
duót hallhatják az érdeklődők.
A népszerű ének-gitár duó kü-

A Mathias Corvinus Collegium  Székesfehérvári 
Képzési Központja Műfenyő vagy élő fenyő, 
avagy hogyan ünnepeljünk fenntartható-
an? címmel tartja idei utolsó rendezvényét 
december 7-én, szerdán 17 órától a Grand 
Inkubátorházban (Király sor 30.). 

Az előadó Szebenyi Péter, a 
Klímapolitikai Intézet zöld influ-
encere. Milyen fenyőt vegyek? A 
műfenyő vagy a vágott fenyő a 
jobb választás? Hogyan tehetem 
fenntarthatóbbá a karácsonyun-
kat? Lehet-e a karácsonyi készü-
lődés környezettudatos? Hogyan 
ajándékozzak karácsonykor 
környezettudatosan? Mit sza-
bad és milyen rossz szokásokat 
hagyjunk el karácsony alkalmá-
val? Mit kezdjek a karácsonykor 

Miklósa Erika, a Misztrál 
együttes, Császár Angela, Petrás 
Mária, Nyisztor Ilona és több 
ismert művész, illetve kórus is 
fellép az Adventi Jótékonysági 
Esten, melyet december 2-án, 
pénteken 18 órától rendeznek 
meg a Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Házban. Az öku-
menikus eseményt csángó mise 
követi december 3-án, szomba-
ton a Ciszterci templomban a 
Moldvai Magyarságért Székesfe-
hérvári Egyesület támogatásával. 
Az eseményen Nyisztor Ilona 
és énekegyüttese lépnek fel. A 
perselypénzt a Pusztinai Magyar 
Háznak ajánlják fel. 

Székesfehérvár önkormányzata minden év 
decemberében színes, szórakoztató előadással 
ajándékozza meg az idősebb generáció 
képviselőit. Idén Závodszky Noémi és Tűzkő 
Sándor műsora mellett a Székesfehérvári 
Balettszínház művészeit, az Alba Regia 
Alapfokú Művészeti Iskola Kókonya csoportját 
és a Főnix Rock and Roll Sporttáncegyesület 
táncosait láthatja és hallhatja a közönség 
december 14-én, szerdán 14 órától az Alba 
Regia Sportcsarnokban. 

A Nyugdíjasok karácsonya Szé-
kesfehérvár önkormányzatának 
hagyományos rendezvénye, mely-
nek keretében szórakoztató kará-
csonyi programmal ajándékozza 
meg a város idősebb polgárait, a 
nyugdíjasklubokat és egyesülete-
ket, hogy így fejezze ki köszönetét 
egész éves munkájukért, támoga-
tásukért és együttműködésükért. 
Idén december 14-én, szerdán 14 
órakor kezdődik a zenés, táncos 
produkciókból összeállított mű-
sor. Előtte a város polgármestere, 
Cser-Palkovics András köszönti a 
közönséget.
A műsorban fellép az Alba Regia 
Alapfokú Művészeti Iskola Kóko-
nya csoportja: a fiatalok gyönyörű 
viseletekben két koreográfiát, 
mezőföldi és bagi táncokat mu-
tatnak be. A néptáncosokon kívül 
a Főnix Rock and Roll Sporttánc-
egyesület csapatát is láthatja a 
közönség. Igazi karácsonyi han-
gulatot varázsolnak a csarnokba 
a Székesfehérvári Balettszínház 
művészei, akik a társulat Diótörő 
című előadásának részletét, a 
Rózsakeringőt hozzák el ajándék-
ként a közönségnek.
A táncos produkciók után két 
népszerű színművész érkezik a 
színpadra: Závodszky Noémi és 
Tűzkő Sándor énekel a közön-
ségnek.

 Ünnep 

Nyugdíjasok 
karácsonya 

 Ünnep 

Adventi 
jótékonysági est

 Zene 

Dzsessz a 
Csónakázó-tónál

 Előadás 

Környezettudatos 
karácsony

lönleges színfoltja a hazai, de a 
külföldi zenei életnek is. Az Eu-
rópa-szerte elismert zenészpáros 
együttműködése a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetemen 
töltött éveikre nyúlik vissza. A 
mintegy negyven országot és 
számos fesztivált megjárt duó 
koncertjein a néző kreatív, kísér-
letező, műfajokat elegyítő zenei 
történeteknek lehet a fültanúja.
A koncertre online már váltható 
belépő a www.fehervariprogram.
hu/jegy oldalon, személyesen 
pedig a Székesfehérvári Közös-
ségi és Kulturális Központ Fürdő 
sor 3. alatti épületében.

termelt hulladékommal? Az 
előadás ezekre a kérdésekre 
kínál válaszokat. Regisztrálni a 
https://tinyurl.com/MCCSzf-
var1207 linken lehet.
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Győzelmi sorozatSportos együttműködés
soMos zoltánnoVák Rita 

Negyedik mérkőzését nyerte meg zsinórban az 
Arconic-Alba Fehérvár. A Sopron elleni győ-
zelem után továbbra is második a táblázaton a 
fehérvári kosárcsapat.

Hazai pályán továbbra is veretlen 
az Alba, ráadásul a fehérvári kö-
zönség által elvárt és megszokott, 
látványos és eredményes játékkal 
sem marad adós. A Gáz utcában 
lejátszott öt mérkőzésen három-
szor is száz pont fölött dobtak 
Vojvodáék, a szezon egészét 
tekintve pedig pontátlaguk 93,5, 
ami kimagasló.
A Sopron ellen is szórakoztató 

Együttműködési megállapodást kötött 
egymással az Óbudai Egyetem Alba Regia 
Műszaki Kara és a Máv Előre Sport Club. A 
cél az egészségmegőrzés mellett a szakmai 
kapcsolat erősítése, valamint a profi sportolók 
pályafutásának meghosszabbítása és tanulá-
suk támogatása.

Az Óbudai Egyetem rektor-
helyettese az aláírási ceremóni-
án elmondta, hogy a hallgatók 
érdekében szoros kapcsolatot 
ápol az intézmény az ipar szá-
mos szegmensével, de emellett a 
sportra is nagy hangsúlyt fektet. 
Mint Molnár András fogalmazott, 
előrehaladott állapotban van egy 
sportközgazdászszak indítása a 
karon, és természetesen a hallga-
tók egészsége is fontos: „A diákja
ink ilyenformán ingyen hozzájuthat

A Sopron ellen Isaiah Philmore volt a legeredményesebb fehérvári kosarasAz aláírással a sportklub és az egyetem számára is gyümölcsöző kapcsolat indult el
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Pörgős december Bokrétaünnep Sukorón
soMos zoltán

Jön az év végi „szuperhajrá” – a jégkorong 
szerelmesei már nagyon várják az újabb 
meccsdömpinget. Igazán majd december 
második felében pörögnek fel az események, 
a jövő héten két ligaújonccal játszik a Hydro 
Fehérvár AV19.

A Bécs, a Linz, a Klagenfurt és a 
Villach is áldozatául esett a Volán 
sikersorozatának. Előtte négyszer 
kikaptak, ezeken a meccseken 
aztán négyszer nyertek a mie-
ink, erősítve helyüket a rájátszás 
szempontjából kulcsfontosságú 

A Kovács Katalin nevével fémjelzett Nemzeti 
Kajak-kenu Akadémia egy éve épül a sukorói 
kajak-kenu és evezőspálya tőszomszédságá-
ban. Pénteken tartották a bokrétaünnepet, mi-
vel elérték az építkezés legmagasabb pontját.

A háromszoros olimpiai és harminc-
egyszeres világbajnok kajakos, 
Kovács Katalin sokszor hallgathatta 
a dobogó tetején a magyar him-
nuszt. Az akadémia egyik célja, 
hogy a lehető legtöbb növendéke 
megtehesse ugyanezt. A húszezer 
négyzetméteres főépületben sport-
uszoda, tanmedence, tornacsarnok, 
edzőtermek, étterem, főzőkonyha és 

A statisztikai adatok alapján Olivier Roy jelenleg a liga negyedik legjobb kapusa Kovács Katalin is díszítette a róla elnevezett akadémia bokrétáját

Fo
tó

: S
os

 A
tti

la
 (f

eh
er

va
ra

v1
9.

hu
)

Fo
tó

: f
ac

eb
oo

k.
co

m
/k

kn
ao

ffi
cia

l

nak olyan sportolási lehetőségekhez, 
melyeket a mai gazdasági helyzetben 
egyre nehezebben engedhetnénk meg 
magunknak. Úgy véljük, ha sportol
nak, ha jó egészségnek örvendenek, 
akkor jobban is tudnak tanulni. Nem 
utolsósorban az egyetem is részt tud 
venni sporttevékenységben.”
A Máv Előre Sport Club elnöke, 
Tálos Péter arról beszélt, hogy az 
egyetemi évek alatt nagyon sok 
tehetséges sportolónak választania 
kell a civil és a sportolói karrier 
között. A megállapodás célja az, 
hogy a kettő együtt is vállalható 
legyen, a hallgató tudjon edzések-
re és előadásokra is járni.
A klub számára nem ez az első 
ilyen jellegű kapcsolat. Korábban a 
Corvinus Egyetem Székesfehérvári 
Campusával, valamint a Pannon 
Egyetemmel is kötöttek együtt-
működési megállapodást.

volt a meccs, a 91-85-ös győzelem 
beleillett az eddigi sorba. Főleg, 
ha azt nézzük, hogy negyedszer 
nyert a csapat zsinórban, hiszen 
utoljára október huszonkette-
dikén, Körmenden szenvedett 
vereséget. A mérlege pedig kilenc 
forduló után hét győzelem, két 
vereség, ami előrevetíti, hogy 
ebben az idényben akár a tavalyi 
bronzérem is felülmúlható lesz. 
Pláne, ha sikerül még egy jó légi-
óst igazolni a meglévő, egyaránt 
kiváló három mellé!
A következő fordulóban az utolsó 
Nyíregyháza otthonában is az Alba 
az esélyes, aztán pedig jöhet egy 
nagy erőfelmérő a szolnokiakkal!

pozícióban a táblázaton.
Sajnos a jó sorozat a listavezető 
Bolzano ellen itthon megszakadt, 
és már meg sem lepődött senki, 
hogy egygólos különbség alakult ki. 
Hihetetlen, de a Fehérvár legutóbbi 
tizenegy meccséből ez volt a tize-
dik, amin ez a minimális különbség 
döntött! Talán ez is azt igazolja, 
hogy bárkit legyőzhet, de bárkitől 
ki is kaphat a csapat, és sokszor ez 
tényleg csak hajszálon múlik.
Ezen a héten a Vorarlberg és az 
Asiago ellen folytatják Háriék, 
akikre utána még további hét mér-
kőzés vár a nagy év végi hajrában.

konferenciatermek is helyet kapnak. 
A multifunkciós sportcsarnokban 
sportdiagnosztikai labor, orvosi 
szoba, oxigénterápiás helyiség is 
lesz. Közel hetven kollégiumi szoba 
kerül kialakításra, ezek magaslati 
levegőt is képesek szimulálni. Ön-
álló épületszárnyban kapnak helyet 
az evezőstesztpályák, edzőtermek, 
öltözők és hajótárolók, de létrejön 
egy világszinten is egyedülálló, 
ellenáramoltatott evezősmedence. 
A létesítmény utánpótlás-nevelő 
bázisként fog működni: tehetségeket 
menedzsel és módszertani központ-
ként is funkcionál majd.



A Fehérvár Televízió műsora december 3-tól december 9-ig

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

–  Vakler Lajos vendége 
Bergerné Szőnyi Anna

08:25  Hitünk és életünk 
09:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából
09:30  Képes hírek
11:00  A szomszéd vár 

– ismétlés 
11:30  Fehérvári beszélgetések 

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

archívumából 
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:40  Corvinus Beetető – 

Humbák Művek
17:00  Híradó
17:20  Együtt magazin
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések – 

Novák Rita vendégei Gőz 
Csaba őrnagy és Soós 
Péter ÖMT száza-dos

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  Híradó – ismétlés 
19:20  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Együtt – ismétlés
20:25 Hydro Fehérvár 

AV19–Asiago-
jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

22:25  Híradó – ismétlés
22:45  Képes hírek 

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

Novák Rita vendégei Gőz 
Csaba őrnagy és Soós 
Péter ÖMT-százados

08:20  A Fehérvár Televízió 
archívumából

09:20  Képes hírek
11:00  Együtt magazin 

– ismétlés
11:30  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
12:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:35  Bassology és a 

Muck Éva trió
16:35  Csík 30
17:00  Híradó
17:20  Paletta 
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Rába Henrietta 
vendége Zsabka Attila

18:30  Honvéd7
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Kezdőkör
20:10  Hírek – ismétlés
20:15  Paletta – ismétlés 
20:45  Parlami d’amore 
22:45  Híradó – ismétlés
23:05  Képes hírek

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

– Rába Henrietta 
vendége Zsabka Attila

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

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

archívumából
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:15  Seuso-kedd 
17:00  Híradó
17:20  Családőrzők
17:50  Hírek  
17:55  A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Családőrzők – ismétlés
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Szolnok–Arconic 

Alba Fehérvár-
kosárlabdamérkőzés 
közvetítése felvételről

21:25  Szécsi Pál-emlékest 
21:50  Fülöp Zoltán: 

Szívvel, hittel
22:25 Híradó – ismétlés
22:45  Képes hírek

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Családőrzők – ismétlés
07:50  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
08:20  Képes hírek
11:00  Családőrzők – ismétlés
11:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:25  E kávéházi szegleten
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:45  Áprily Lajos emlékezete
17:00  Híradó
17:20  Bajnokok városa
17:50  Hírek 
17:55  Köztér
18:40  A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Bajnokok városa 

– ismétlés
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Köztér – ismétlés
20:40  Közéleti és Kulturális 

Szalon Drahos Bélával 
és Altorjay Andrással

21:55  Arany János: Az 
eperfa alatt

22:30  Híradó – ismétlés
22:50  Képes hírek 

2022. 12. 09. PÉNTEK

00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  Köztér – ismétlés

08:05  Bajnokok városa 

– ismétlés

08:35  A Fehérvár Televízió 

archívumából

09:20  Képes hírek

11:00  Köztér – ismétlés

11:45  Bajnokok városa 

– ismétlés

12:15  A Fehérvár Televízió 

archívumából

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:10  Táncvarázs

15:40  Adventi Versünnep 

Misztrál zenekarral

17:00  Híradó

17:20  Agrárinfó

17:50  Hírek

17:55  A Fehérvár Televízió 

archívumából

19:00  Híradó – ismétlés

19:20  Városrészek titkai

20:25  Lelkünk épületének 

szolgálatában

21:10  Szép magyar énekek

22:10  Híradó – ismétlés

22:30  Képes hírek 

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Köztér
07:55  Nálatok mizu? 
09:00 Agrárinfó 
09:30  Együtt magazin
10:00  Fehérvári beszélgetések 
10:30  Bajnokok városa
11:00  Fehérvári beszélgetések
11:30  Paletta magazin
12:00  Pozsonyi Imre: Zuhanás 

az emlékekbe
12:40  Híradó – ismétlés
13:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából
14:15  Honvéd7 
14:40  A Fehérvár Televízió 

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

archívumából
17:00  Hírek
17:05  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Östör Annamária

18:25  KocsiZoom – a Fehérvár 
Televízió autós magazinja

19:00  Hírek – ismétlés
19:05  A szomszéd vár
19:40  Hydro Fehérvár 

AV19–Vorarlberg-
jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

21:40  Adventi Versünnep a 
Misztrál zenekarral

22:45  Hírek – ismétlés
22:50  Képes hírek 

00:00  Képes hírek
08:10  Kezdőkör 
09:00  Bajnokok városa
09:30  A Fehérvár Televízió 

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

archívumából
11:00  Fehérvári beszélgetések 
11:35  A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:05  Fehérvári beszélgetések 
12:40  Hírek – ismétlés
12:45  Köztér 
13:20  Agrárinfó 
13:50  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
14:50  Bazilika 250
15:20  Csupa romantika
17:00  A hét hírei 
17:20  Láttál-e már 

könnycseppet esőnek?
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Kovács Szilvia

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  A hét hírei – ismétlés
19:20  Pálosfalvi Brúnó: 

Élni a bátrak életét
19:50  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
20:20 Nyíregyháza–

Arconic Alba-
kosárlabdamérkőzés 
közvetítése felvételről

21:50  Virtuózok és az Alba 
Regia Szimfonikus 
Zenekar

23:30  A hét hírei – ismétlés
23:50  Képes hírek Kiemelt ajánlatunk: december 7. 19:55 Alba Fehérvár—Szolnok-kosárlabdamérkőzés

  A Vörösmarty Rádió műsora december 3-tól december 9-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

     

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

2022. 12. 04. VASÁRNAP 2022. 12. 05. HÉTFŐ 2022. 12. 06. KEDD 2022. 12. 07. SZERDA 2022. 12. 08. CSÜTÖRTÖK

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  Tóparti programajánló 

Vendég: Ocsenás Kati
12.10		 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
13.10  A bor szerintünk (12) 

Vendég: Fáncsi Viktória
14.10		 Kertészeti	magazinműsor	

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

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

						 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10  Helló, péntek! 
Műsorvezető:	Varga	Zalán

17.10		 Női	vonalak
18.00  Családi magazin 

Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi
19.00  Városrészek titkai 

Vendég: Váczi Márk 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Kiss	György

2022. 12. 09. 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  Kedvencek percei 
Vendég: Paál Csaba

10.10  Mesterségem címere 
Vendég: György Anita, 

 DoriNita családi farm
11.10  Dojo önvédelmi és távol-

keleti	harcművészeti	
magazin Vendég: 
Rétlaki Gábor

12.10  Virágpercek Vendég: 
Winkler Kriszti

13.10  Katasztrófavédelmi percek 
Vendég: Koppán Viktor 

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 
17.10  Filmkocka Vendég: Pál 

Loránd,	Kalmár	Ádám	
és	Buda	Andrea

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	Vendég:	
Szilvási-Grund	Helga

12.10  Csak stílusosan! Vendég: 
Pánczél Anikó

13.05  A táncdalfesztiváloktól 
napjainkig Vendég: 
Kiss György 

14.10		 Zeneturmix	Műsorvezető:	
Kiss György 

18.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi

19.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

2022. 12. 03. SZOMBAT

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

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán Márton

09.10		 Autófitnesz	Vendég:	
Polgár Tibor

10.00		 Fehérvári	délelőtt:	napi	
aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével. 
Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt

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

12.10		 Ebédidő	Vendég:	
Szabó	László

13.10  Illemtan Vendég: 
Óber	László

15.00  Hírek 15 órakor 
	 Műsorvezető:	Galántai	

Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Varga Zalán 

17.10  Pénzügyi percek Vendég: 
Potolák Gábor

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. 
Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt

11.10		 Kézműveink
12.10		 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
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	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	Vendég:	
Szabó	László

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

15.10		 Útravaló	–	Gábor	
szerint a világ

16.10		 Szuvenír	Vendég:	
Grósz Pálma

17.40  Meseszieszta a 
Szabad	Színházzal

18.10		 Nézőpontok	Vendég:	
Vacsi	Viola	Szerkesztő:	
Galántai Zsuzsi 

19.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  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

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt
11.10  Társasház Vendég: 

Egyed Attila 
12.10		 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
13.10  A Városgondnokság 

műsora
14.10  Az orvos válaszol 
	 Műsorvezető:	Galántai	

Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.00  Hírek 15 órakor
16.10		 KRESZ-percek	Vendég:	

Ábrahám	Csaba	
17.10		 Barangoló	Vendég:	

Tarsoly Péter
18.00		 Zöldellő	utakon	Szerkesztő:	

Galántai Zsuzsi
19.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla
20.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos


