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MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS 

és eredetiség vizsgálat 
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti  javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!

Pénzügyi forrást biztosít a város a 
posták újranyitásához

Látrányi Viktória

A múlt pénteki közgyűlésen döntött a városi 
képviselő-testület arról, hogy január kilen-
cedikétől nem vezetik be a járatszámcsökken-
tést, azaz a buszmenetrend nem változik. A 
posták újranyitását támogatja a város, ehhez 
pénzügyi forrást is biztosít Székesfehérvár.

Közmeghallgatást, majd az idei év utolsó 
közgyűlését tartotta pénteken Székes
fehérvár önkormányzata. Közel negyven 
napirendről tárgyalt a képviselőtestület.
A posták ügyében fontos döntés szüle
tett: a Magyar Posta arról tájékoztatta 
az önkormányzatot, hogy Fehérváron 
a bezárt öt hivatal helyett kettő, esetleg 
három újranyitására lenne lehetőség: 
„Ezt szeretnénk teljes egészében kihasznál
ni. Az ötöt is finanszíroztuk volna, de erre 
nincs lehetőségünk. A városrészek közleke
dését, a földrajzi szempontokat figyelembe 
véve a közgyűlés egyhangúlag azt a döntést 
hozta, hogy a maroshegyi, az öreghegyi 
és ha lehet, a szárazréti postát szeretnénk 
a jövő év elején újranyitni, és az ehhez 
kapcsolódó költségek ötven százalékát 
szolgáltatásként megrendelni a Postától” – 

Januártól megemelt juttatásra számíthatnak az 
idősek, az erről szóló rendeletet szerdán írta 
alá a miniszterelnök.

Az emelés tényéről és mértékéről 
Orbán Viktor közösségi oldalán 
számolt be kedden: „Az energia
válság miatti védekezés mellett nem 
szabad elfelejtkezni arról, hogy 
vannak nagy céljai Magyarországnak, 
az egyik ilyen a nyugdíjasok méltó 
életének biztosítása, a nyugdíjak érté
kének megőrzése.”
A miniszterelnök hozzátette: ezt a 
célt 2010 óta minden évben sike
rült elérniük.

Még tart a 
LED-csereprogram!

Tizenöt százalékkal 
emelkedik a nyugdíj

December harmincegyedikéig online lehet 
csatlakozni az ingyenes lakossági LED-
csereprogramhoz.

A programban a régi, magas ener
giaigényű izzókat LEDes égőkre 
cserélhetjük. A regisztráció online, 
a ledcsere.hu oldalon történik, az 
izzókat pedig a február tizenötödi
kéig tartó feldolgozási időszak után 
mindenki ingyenesen kapja meg. 
Az átvétel helyéről és időpontjáról a 
jelentkezőket a megadott email
címen értesítik.
Azoknak, akiknek nincs interneteléré
sük vagy emailcímük, az önkormány
zat regisztrációs pontokat nyitott.

Elhunyt Hada Tibor
VakLer Lajos

Életének kilencvenharmadik esztendejében 
elhunyt Hada Tibor, a bélyeggyűjtők, hagyo-
mányőrzők, cserkészek és városvédők doyenje, 
a székesfehérvári közélet megkerülhetetlen 
személyisége, városunk elismert polihisztora.

Hada Tibor az elmúlt évtize
dekben történeteivel, sokirányú 
szenvedélyeivel is megismertette a 
város polgárait, közéleti szerepvál
lalásának legfontosabb pillanatai 
pedig kincsek a mában is.
Hatéves korában szeretett bele 
a bélyeggyűjtésbe, és azóta 
különböző tematikákban hódolt 

Hada Tibor (1929–2022)
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Alba Bástya Család- és Gyermekjó-
léti 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

mondta el CserPalkovics András.
A polgármester hozzátette, hogy ez het
venkilencven millió forintos költség
vetési kiadást fog jelenteni 2023ban.
Molnár Tamás, a Fidesz frakcióvezetője 
a döntés kapcsán a postai szolgáltatá
sok jövőjéről beszélt: „A közeljövőben 
a Magyar Posta külső szolgáltatókkal 
kötendő szerződésekkel újabb és újabb szol
gáltatóállomásokat tud majd nyitni. Úgy 
kell elképzelni, mint ahogyan a lottózókat 
üzemeltetik: a város sok pontján jelenik 
majd meg a posta. Lehet, hogy komolyabb 
szolgáltatási színvonalat is tud majd nyújta
ni, mint az elmúlt években. A város minden 
támogatást megad ehhez.”
Márton Roland, a fehérvári ellenzéki 
összefogás frakcióvezetője szintén 
eredményesnek tartotta a tárgyaláso
kat, de az ellenzék az Eszperantó téri 
és a Budai úti posta megnyitását is 
fontosnak tartaná.
A város jövőre is biztosítja a hatvanöt 
éven felüliek támogatását: a közgyű
lésen döntöttek a Székesfehérvári 
időskorú személyek települési támoga
tása elnevezésű program folytatásáról. 
2022ben hétezerötszáz forintra emel

ték az egy összegben folyósított, vissza 
nem térítendő pénzbeli támogatást. A 
program keretében mintegy tizen
hétezer időskorú fehérvári részesült 
támogatásban az idei évben.
„Ellenzéki javaslatra újra nekifut a város, 
hogy ne kérelemre kapják meg a fehérvári 
időskorúak ezt a hétezer-ötszáz forintos 
juttatást, hanem a nyugdíjfolyósítótól 
lekérve az adatokat, postai úton mindenki 
megkapja” – emelte ki Márton Roland, a 
fehérvári ellenzéki összefogás frakció
vezetője. A polgármester azonban jelez
te: ebben az esetben valószínűsíthető, 
hogy a támogatottaknak adófizetési 
kötelezettsége keletkezne.
Döntés született arról is, hogy a 
buszközlekedésben a január kilence
dikétől tervezett járatszámcsökkentést 
mégsem vezetik be. A város felvállalja 
jövő év tavaszáig a menetrendmódosí
tás elhalasztásának többletköltségeit: 
„A megemelkedett üzemanyagárak miatt 
várhatóan lesznek olyanok, akik átlépnek 
a közösségi közlekedésbe. Erre a lehetősé
get szeretnénk teljes körben meghagyni” 
– indokolta a döntést Székesfehérvár 
polgármestere.

A Homok sor csatlakozásában lévő 
autóbuszmegállóhelyek között hama
rosan gyalogosátkelőhelyet építenek 
járdakapcsolatokkal együtt, illetve 
a Homok sor és a Csiki utca közötti 
útszakasz burkolása is elkészül. Az új 
zebra térségében közvilágítás is lesz. 
A munkára közbeszerzési eljárást írt 
ki a testület.
CserPalkovics András elmondta, hogy 
indulhat a Munkácsy Mihály Általános 
Iskola felújítása, mert eredményes volt 
a közbeszerzési eljárás. Ugyanez a hely
zet a Kodály iskola homlokzatfelújítása 
és a Tóparti gimnázium teljes felújítása 
esetében is – ezek a munkák a jövő 
évben elindulhatnak.
A közgyűlési döntések kapcsán a 
polgármester a közösségi oldalán arról 
is beszámolt, hogy korrekt megállapo
dás született a MOL Fehérvár FCvel a 
stadion használatáról: „Tekintettel a meg
növekedett rezsiköltségekre, a bérleti díjon 
túl ezek növekményeit is kifizeti a klub az 
általa használt területre és a mérkőzésna
pokra vonatkozóan, így a téli hónapokban a 
bajnoki mérkőzések és a felkészülés alatt is 
használhatja a klub a MOL Aréna Sóstót.”

szenvedélyének. Számtalan 
korszakos kiállítással gazdagítot
ta a bélyeggyűjtők nagy család
ját és városunkat: egyedülálló 
gyűjteménye méltán ad okot a 
főhajtásra.
Hada Tibor négy gyermeket 
nevelt fel, tizenkét unoka és 
hét dédunoka vette körül. Szép 
emlékeket őrizve tekinthetett 
vissza a múltra. Utolsó személyes 
találkozásunkkor úgy fogalma
zott: „Szerencsésnek érzem magam, 
hogy világéletemben azt csinálhat
tam, amit szerettem!”

Emlékét szeretettel megőrizzük!



3Közéleti hetilap Közélet FeHéRVÁR

Ügyintézés az igazgatási szünet alatt Gazdasági képzéseket is indít az 
Óbudai Egyetem

 Sokan kíváncsiak az Óbudai Egyetem fehérvári képzéseire

PaPP Brigitta

noVák rita

Székesfehérváron a 2022. december 22. és 
2023. január 6. közötti igazgatási szünetben 
időszakosan lesz lehetőség ügyintézésre a 
kijelölt kormányablakokban.

Az igazgatási szünet alatt az áldozat
segítési terület folyamatosan elérhető 
lesz, mivel a statisztikák szerint 
bizonyos bűncselekmények száma a 
karácsonyi ünnepek környékén ma
gasabb. A megyei kormányhivatalok 
ezen a területen a hatósági döntése
ket meghozzák, továbbá az azonnali 

Nyílt napot tartottak hétfőn az Óbudai Egye-
tem Alba Regia Műszaki Karán. A felsőoktatási 
intézménybe jelentkező hallgatók az eddig 
megszokott képzések mellett már gazdasági 
tematikájú szakok közül is választhatnak.

A legmodernebb technikai felté
telek, gyakorlatorientált képzés és 
versenyképes tudás – a város pol
gármestere szerint mindez elérhető 
az Óbudai Egyetem fehérvári karán, 
és ezek a feltételek hozzájárulnak a 
fiatalok itthon tartásához. CserPal
kovics András hozzátette: a műszaki 
szakokon évről évre egyre több 
hallgató tanul, ami azt bizonyítja, 
hogy érdemes a fehérvári képzési 
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Sikeres évet zárt a Videoton Holding Hozzáférhetünk az uniós forrásokhoz
szaBó MikLós Bence PaPP Brigitta

Az előzetes adatok alapján a Videoton-
vállalat csoport idei árbevétele meghaladja a 
kétszázhatvanmilliárd forintot – jelentette be 
a székesfehérvári cégcsoport elnök-vezérigaz-
gatója évzáró ünnepségükön.

Habár szeptemberig úgy tűnt, 
hogy az előző gazdasági év ered
ményszintjét fogják megismételni, 
az év végén komoly növekedést 
produkált a Videoton Holding 
Zrt., így végül negyvenmilliárd 
forinttal haladta meg a vállalat
csoport a tavalyi kétszázhúszmilli
árdos árbevételét.
„Ez egyértelműen mutatja, hogy 
helyes döntés volt a megemelt raktár
készlet, mert így tudtuk biztosítani, 

Hétfő éjszaka született meg a négy elemből 
álló alku az Európai Unió tagállamainak 
nagyköveti ülésén.

A megállapodás négy eleme az 
Ukrajnának szánt 18 milliárd eurós 
támogatás, a 15 százalékos globális 
minimumadó, az 5,8 milliárd euró 
– közel 2400 milliárd forint – vissza 
nem térítendő támogatásra vonatko
zó magyar helyreállítási terv feltéte
lekhez kötött jóváhagyása, illetve a 
jogállamisági eljárásban javasolt ma
gyar uniós pénzek felfüggesztésének 
ügye. Utóbbinál az eredeti javaslatot 
mérsékelve, 2600 milliárd forintnyi 
forrás kifizetését függesztik fel.
Navracsics Tibor területfejlesztési 
miniszter keddi sajtótájékoztatóján 
elmondta, hogy megvalósultak a ma
gyar kormány által júniusban kitűzött 
célok: az volt a terv, hogy december 
31ig megállapodjanak az Európai 
Bizottsággal a kohéziós pénzekről an
nak érdekében, hogy Magyarország 
a forrásvesztést elkerülje, továbbá az 
Európai Tanácsnak jóvá kell hagyni a 
magyar helyreállítási tervet.
A hétfői döntés azt is jelenti, hogy 
Magyarország – a többi tagállamhoz 
hasonlóan – most már hozzáférhet 
az uniós forrásokhoz. A Helyreállítá
si és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) 
keretében 2300 milliárd forint válik 
elérhetővé Magyarország számára, az 
operatív programok esetében pedig 
a magyar társfinanszírozással együtt 

Napjainkban az elektromosautó-ipar és a hasonló, új iparágak húzzák a cégcsoport gazdasági 
teljesítményét. Ennek érdekében az elmúlt években több nagyértékű beruházást is végrehajtottak.
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pénzügyi segély helyben történő 
kifizetését is biztosítják. 
Székesfehérváron a Koch László 
utca 4/B. alatti ügyfélszolgálat lesz 
nyitva december 22én 8 és 15 óra 
között, december 27től 29ig 8 és 16 
óra között, illetve január 2től 5ig
8 és 16 óra között.
A Piac tér 1214. szám alatti ügyfél
szolgálat december 23án és 30án, 
valamint január 6án 8 és 13 óra között 
fogadja az ügyfeleket. Telefonon a 70 
4364 039es számon, illetve emailben 
az igazsagugy@fejer.gov.hu címen 
lehet keresni az ügyfélszolgálatot.

Több mint 
húszmilliárd a tét

A most bejelentett európai uniós 
megállapodásoknak van egy igen 
fontos, magyar településeket és Szé-
kesfehérvárt is érintő, jelentős ered-
ménye – tette közzé kedden közösségi 
oldalán Cser-Palkovics András: „Ez a 
globális minimumadóval kapcsolatos 
megállapodás egyik kitétele. Tech-
nikainak tűnik, de nagyon is tartalmi 
kérdés! Ha a globális minimumadót 
ugyanis az eredeti konstrukciójában 
vezették volna be, akkor lehet, hogy 
meg kellett volna szüntetni a helyi 
iparűzési adót, ezzel pedig a magyar 
önkormányzatok százai, így városunk 
is lehetetlen helyzetbe kerültek vol-
na” – írta a polgármester, kiemelve, 
hogy Fehérvárnak éves szinten több 
mint húszmilliárd forint volt a tét.
Így azonban, hogy az iparűzési adó 
„beleszámít” a 15 százalékos minimum-
adóba, tényleges adóemelésre nem 
kerül sor Magyarországon, így hazánk 
megőrizheti versenyképességét.

Speciális szabályok a földhivatalnál

Speciális szabályokat vezetett be a kormány a földhivatalok esetében az igazgatá-
si szünet idejére. A legtöbb állami ügyfélszolgálathoz hasonlóan az ingatlanügyi 
hatóságoknál is szünetel december 22. és január 9. között az ügyintézés. Az ez idő 
alatt beérkezett kérelmeket a földhivatalok január 9-én dolgozzák fel, ezért az 
ügyfélszolgálatok legkorábban január 10-én nyitnak ki.
A kormányhivatalok azt javasolják az ügyfeleknek, hogy a földhivatalokhoz a 
kérelmeket legkésőbb december 20-ig nyújtsák be.
A földhivatalok esetében speciális szabály, hogy az igazgatási szünet alatt elekt-
ronikusan vagy postán érkező beadványokat a hatóság január 9-én dolgozza fel, 
így ezeket a tulajdoni lapon is január 9-i dátummal széljegyzi.
A december 22-én folyamatban lévő ügyek ügyintézési időtartama, illetve az 
ügyfelek hiánypótlásra meghatározott határideje is kitolódik, vagyis a szünet 
ideje nem számít bele az ügyintézési határidőkbe.
A kormányhivatalok a fentiek miatt azt javasolják, hogy a magánszemélyek, 
ügyvédi irodák, közjegyzők és más szervezetek lehetőség szerint még az igazgatási 
szünet előtt vagy csak azt követően adják be beadványaikat a földhivatalokhoz. 

hogy szeptembertől komoly növekedé
si pályára kerüljünk” – hangsúlyozta 
Széles Gábor, a Videoton Holding 
Zrt. elnökvezérigazgatója.
A pénteki évzárón Sinkó Ottó 
társvezérigazgató kiemelte, 
hogy a következő gazdasági évre 
háromszázmilliárd forint körüli 
árbevételt céloznak meg a mostani, 
magas energiaárak mellett készí
tett tervek alapján. Megemlítette, 
hogy Kína mellett felértékelődtek 
a további távolkeleti országok, 
alternatívává váltak Európával 
szemben, ahol a magas energia
árak miatt a gyártás megdrágult. 
Az európai gyártás nehézségekkel 
küzd ugyan, de ez a Videoton piaci 
esélyeit nem rontja, sokkal inkább 
javítja – vélekedett Sinkó Ottó.

14 ezer milliárd forint áll rendelke
zésre 2027 végéig.
„A kormány megállapodott a bizottsággal a 
pedagógusok béremelésével kapcsolatban, 
ezért bízik benne, hogy minden ezek men
tén zajlik majd. Amint lesz pénz, akkortól 
lesz béremelés is” – válaszolta újságírói 
kérdésre Gulyás Gergely Miniszter
elnökséget vezető miniszter.

kínálatból választania a fiataloknak.
Az Alba Regia Műszaki Kar dékán
ja, Györök György köszöntőjében 
elmondta, hogy az eddig megis
mert szakok elindulnak a követke
ző szemeszterben is. Hozzátette: 
a duális képzési lehetőségek, a 
legmodernebb technikai feltételek, 
a színvonalas oktatás mellett az 
emberközpontú szemlélet miatt is 
érdemes a székesfehérvári szakok
ra jelentkezni. Újdonság, hogy a 
következő szemeszterben a Keleti 
Károly Gazdasági Kar is képvisel
teti magát Székesfehérváron.
A nyílt napon a jövőre érettségiző 
fiatalok megismerkedhettek az 
egyetem képzési kínálatával, vala
mint az ipari laborokkal is.
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Pályázaton nyert fák és bokrok Ünnep az állatotthonban
néMeth krisztián

Fákat és bokrokat ültettek az István Király 
Általános Iskola udvarán, miután az intézmény 
sikeresen pályázott a K&H Bank Hűsítő ligetek 
elnevezésű programjában.

A téli csípős hideg kellőképpen 
hűsítő, ám mindig gondolni kell 
a holnapra is – talán ez lehet a 
mottója a hétfő délutáni faültetés
nek. Az iskola fontosnak tartja a 
gyerekek környezeti nevelését, és 
az árnyas ligetnek praktikus hasz

Három platánfa és hat bangita került az iskola kertjébe

Megtartották az Állatok karácsonya című hagyományos ünnepi programot a HEROSZ 
fehérvári állatotthonában. Az idén harmincéves létesítmény számára ismét adományozott a 
székesfehérvári közgyűlés Fidesz-frakciója, hogy segítse a menhely mindennapi munkáját, 
kora délután pedig a Széna Téri Általános Iskolából jöttek el a HEROSZ Gyermektagozatának 
tagjai, akik ünnepi műsorral és ajándékokkal örvendeztették meg a menhely lakóit.           P. B.
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Nehéz sorsú családoknak segítenek Kollégánkat díjazták
VakLer Lajos szaBó MikLós Bence

Az Aranyeső Alapítvány az Egészséges 
Emberért ebben az esztendőben is folytatta 
misszióját: küldetésük a hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok, a nehéz helyzetű közös-
ségek, az elesettek támogatása.

Idén az alapítvány által fenn
tartott Hétpettyes Óvodába 
invitálták támogatóikat, hogy 
egy különleges gasztronómiai 
esten köszönjék meg segítségü
ket. HátságiHorváth Miklós, az 
alapítvány elnöke köszöntőjében 
hangsúlyozta: több mint két évti
zedes történetük során elsődleges 
céljuk az volt, hogy kiemelten 
segítsék azokat a családokat a 
mindennapokban és az ünnepe
ken – így advent idején is – ahol 
multiplex fejlődési rendellenes
séggel született gyermekeket 
nevelnek, gondoznak. Ezek a 
gyermekek súlyos, maradandó 
betegségben vagy betegségekben 
szenvednek, és az alapítvány se
gítsége nélkül nem jutottak volna 
kerekesszékhez vagy a számukra 
elengedhetetlen gyógykezeléshez, 
gyógytornához.
A mostani jótékonysági est 
bevétele hozzájárul ahhoz, hogy 
karácsonykor is meglephessék a 
családokat. A rendhagyó találko
zón az alapítvány tagjai megme

A Lakosság Sportjáért díjat vehetett át munka-
társunk, Bácskai Gergely. A szekesfehervar.hu  
főszerkesztőjét a Fejér Megyei Szabadidő-
sport-szövetség terjesztette fel a kitüntetésre.

A Magyar Szabadidősportszövet
ség 1999ben alapította a Lakosság 
Sportjáért díjat, melyet mindig az 
évzáró közgyűlésükön adnak át. 
Az elismerést olyan szervezet vagy 
magánszemély érdemelheti ki, amely 
vagy aki sok éven keresztül végzett 
áldozatos munkát a szabadidős 
sportok népszerűsítéséért.
Az idei évben a három díjazott között 
a szekesfehervar.hu főszerkesztője is 

A hangulatos gasztroesten a jószándékú 
támogatóknak köszönhetően hétszázezer 
forint gyűlt össze a nehéz sorsú családok 
megsegítésére Bácskai Gergely húsz éve segíti a szabadidős sportolás ügyét 
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szerepelt, aki egyben lapunk munka
társa is. Bácskai Gergely – mint az a 
méltatáskor is elhangzott – már húsz 
éve elhivatottan, folyamatosan kiemel
kedő szakmaisággal végzi munkáját. 
A szabadidősportrendezvények előtt 
időben tájékoztatja a lakosságot, majd 
a programot követően rendszeresen 
tudósít is az eseményekről.
Bácskai Gergely az elismerés átvétele
kor elmondta: ugyan az ő neve szere
pel a díjon és az azzal járó oklevélen, 
de annak elnyerése valójában egy évek 
óta tartó csapatmunka eredménye.
Az idei évben még ketten érdemelték 
ki a díjat. A szombathelyi Gerencsér 
Tibor és a Pest Megyei Szabadidő
sportszövetség is kapott kitüntetést.

rítkezhettek az olasz finomságok 
világában – erről Bencze Viktória, 
a Vikitália megálmodója gondos
kodott, aki varázslatos toszkán 
ízekkel várta a résztvevőket.
A bensőséges hangulatú estre 
Bálint László nemzetközi boraka
démikus hozta el nemes nedűit, 
bizonyítva, hogy angol és magyar 
nyelvű szőlészeti és borászati 
kurzusai mellett a gyakorlatban is 
mestere választott hivatásának.

na is lesz az udvaron: „A gyerekek 
a tavaszi, nyári időszakban szeretnek 
kint levegőzni, az osztályfőnöki és a 
rajzóráinknak ilyen csodás környe
zetben sokkal jobb helye lesz, mint 
bent, a tanteremben!” – hangsúlyoz
ta Krählingné Kovács Tünde, az 
iskola igazgatója.
Az országos programnak köszön
hetően száz intézményt támogatott 
növényekkel a bank és a 10 Millió 
Fa Alapítvány. Az István Király 
Általános Iskola kertjében három 
platánfát és hat bangitát ültettek el.
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Diákok az állatokértA fehérvári huszárok napja

Nagy mennyiségű adományt gyűjtöttek a Mathias Corvinus Collegium Székesfehérvári Képzé-
si Központjában az ASKA állatmenhelye számára. Az ajándékokat kedden adták át a központ-
ban, ahol az ASKA egyik munkatársa és védence közreműködésével a diákok megismerték a 
menhely működését, mindennapi munkáját.

Száznyolcadik évfordulója alkalmából emlékezett meg a Fehérvári Huszárok Egyesülete a limanovai 
csatáról. Idén is a 10-es huszárok Városház téri emlékművénél gyűltek össze az emlékezők.              P. B.
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Tippek a Depóniától
Hogyan termeljünk kevesebb hulladékot karácsonykor?

PaPP Brigitta

A karácsonynak, az ünnepi készülődésnek 
több szakasza is van, ám szinte mindegyik-
ben találhatunk olyan elemeket, ahol egy kis 
odafigyeléssel csökkenthetjük a felesleget, 
így jót tehetünk a pénztárcánkkal is!

Egy közelmúltban végzett ku
tatás szerint a magyarok ugyan 
jobban elismerik a klímavál
tozást és annak hatásait, mint 
az európai átlag, ugyanakkor 
kevésbé aggódnak miatta: a ter
mékek és szolgáltatások válasz
tásakor mindössze negyvenegy 
százalék vásárol a fenntartható
ságra figyelve. 
Gyakran pedig csak egy kis 
odafigyelésen, átgondolt 
szervezésen múlik, hogy ke
vesebb hulladékot, felesleget 
termeljünk, és így jót tegyünk 
a környezetünkkel, valamint 
a családi kasszánkkal is. Íme 
néhány tipp, amivel mi is nagyot 
léphetünk a hulladékmentes 
karácsony irányába!

A dekoráció

Az adventi időszak egyik elen
gedhetetlen eleme otthonunk 
ünnepi díszbe öltöztetése. Bár 
a különböző lakásdekorációval 
is foglalkozó boltok tömegével 
öntik elénk a nem túl drága, 
de annál vonzóbb díszeket, 
mütyüröket és cukiságokat, 
mielőtt fejvesztve menetelnénk 
a pénztár irányába egy újabb 
szerzeménnyel, tegyük fel 
magunknak a kérdést: szüksé
günk van rá? 
A leginkább hulladékszegény 
megoldás az, ha egyáltalán 
nem szállítunk haza újabb és 

újabb termékeket. Ugyanakkor 
van olyan helyzet, amikor frissí
tenünk kell a készletet, mert 
megsérült, eltört egyegy darab.
Mielőtt megrohamoznánk a 
boltokat, nézzük át az évek 
alatt felhalmozott díszeinket, 
és vegyük számba, mi az, amit 
cserélni, pótolni kell! Készítsünk 
listát, és minden esetben ragasz
kodjunk makacsul a tételekhez, 
ne engedjük, hogy egy pihés 
angyalszárny vagy egy csábító 
illatú gyertya eltérítsen minket! 
A díszítéshez – legyen szó 
akár adventi koszorúról vagy 
karácsonyfadíszről – részesít
sük előnyben a természetes 
anyagokat, ha tehetjük, olyano
kat, amik a környezetünkben 
elérhetők! Válasszunk szalmá
ból készült díszeket, bogyókat, 
apró tobozokat, a gyertya pedig 
legyen méh vagy szójaviasz! 
Gondoljunk bele ezeknek a 
dísztárgyaknak a használat utáni 
sorsába: ne a kukában végezzék, 
hanem legyen belőlük komposzt!

A karácsonyfa

Egyes kutatások szerint a mű
fenyő akkor válik környezeti 
szempontból egyenértékűvé a 
vágottal, ha legalább húsz éven 
keresztül használjuk, ám a 
statisztikák azt mutatják, hogy 
átlagosan hatévente cseréljük. 
Így ez kicsit sem környezetbarát 
megoldás. A legjobb, ha földlab
dás fenyőt választunk, amit az 
ünnepek után kiültetünk – és 
nem feltétlenül kell a saját ker
tünkben gondolkodni, tehetünk 
felajánlást a közösségnek is!
Akkor járunk el környezettuda
tosan, ha Magyarországon nevelt, 

lehetőleg minél közelebbi helyről 
származó fenyőt vásárolunk.

Ajándékozás és csomagolás

Gondoljuk át, szüksége vane egy 
újabb tárgyra annak, akit meg 
szeretnénk ajándékozni, és való
ban tudunke vele örömet okozni! 
Felesleges tárgyak helyett adjunk 
inkább koncert vagy mozijegyet, 
esetleg színházi előadásra szóló 
belépőt, lehetőleg helyben elér
hető produkciókra!
Ajándékozzunk kézműves vagy 
akár újrahasznosított megle
petést! Remek ötletet adhat a 
Depónia Nonprofit Kft. kezde
ményezése: az Európai Hulladék
csökkentési Hét idei kampányá
hoz csatlakozva a munkatársak 
által bevitt pólókból szőnyegeket 
készítettek, és ami talán még 
izgalmasabb, farmert is gyűjtöt
tek, amiket az OldBlu csapata 
részvételével hasznosítanak újra: 
csodás babzsákfotelek készülnek 
belőlük! Márpedig egy szép és 
főleg strapabíró babzsákfotel 
kitűnő ajándék lehet kicsiknek 
és nagyoknak is.

Az ajándék csomagolásához 
és a díszítéshez is válasszuk 
a természetes alapanyagokat! 
Szép és letisztult lesz a vég
eredmény, ha a meglepetést 
egyszerű, környezetbarát, 
barna csomagolópapírba 
bújtatjuk, amit fahéjrúddal, 
fenyő vagy rozmaringággal, 
levelekkel, esetleg tobozokkal 
díszítünk. A műanyagalapú 
masnik és szalagok helyett 
használjunk lenzsinórt, amit 
akár piros vagy zöld színben is 
beszerezhetünk! A dísztasako
kat ne dobjuk ki, hanem amíg 
a minőségük, küllemük engedi, 
használjuk újra és újra!

A karácsonyi menü

Ha sok embert látunk vendé
gül, nehéz eltalálni, hogy se túl 
kevés, se pedig túl sok ne legyen 
az elkészített étel. Itt is nagy 
segítség lehet a tudatos tervezés: 
készítsünk menütervet, majd 
abból bevásárlólistát! Szerezzük 
be egyszerre, nagyobb tételben 
a jól tárolható vagy fagyasztható 
alapanyagokat, így időt és üzem
anyagot is spórolhatunk.
Vásároljunk olyan helyen, ahol a 
fogásokhoz a hozzávalókat csoma
golásmentesen be tudjuk szerezni, 
és ne felejtsük otthon a tasakokat, 
zsákokat, szatyrokat sem!

A Depónia gyakran tart előadást a 
környezettudatosság témájában a 
székesfehérvári Talentum Református 
Általános Iskolában is, ahol a diákok 
nagyon környezettudatosak. Idén a 
hulladékcsökkentési hét kampányá-
hoz csatlakozva az első, második és 
harmadik osztályos diákok szüleikkel 
és tanáraikkal karácsonyi dekoráció-
kat készítettek hulladékokból, illetve 
az osztálytermeiket is a fenntartha-
tóság és az újrahasznosítás jegyében 
díszítették.

A karácsonyi készülődés bármely 
lépésénél is járunk, az elsődleges 
célunk a túlfogyasztás kerülése 
és az újrahasznosítható anyagok 
használata legyen, ha zöldebb 
ünnepet, komfortosabb környeze-
tet szeretnénk!
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Kulturális élmény ajándékba Adományok iskolákból
ráBa henrietta néMeth krisztián

A NATO-erőket Integráló Elem magyarországi 
állománya szervezett jótékonysági akciót 
az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti 
Központhoz kötődő gyermekeknek.

Jelképesen, egy óriási csekk 
formájában adta át Topor István 
ezredes, a NATOerőket Integráló 
Elem magyarországi állományának 
parancsnoka Tisztl Henriknek, az 
Alba Bástya Család és Gyermekjó
léti Központ vezetőjének a karácso
nyi adományt: „Egy ifjú kollégánk 

A Vörösmarty Általános Iskola is csatlakozott 
a Székesfehérvári Diáktanács adománygyűjtő 
programjához.

Nyolc fehérvári iskola gyűjt 
adományokat a városi diáktanács 
kezdeményezésének köszönhetően 
– a Vörösmarty Mihály Általános 
Iskolából már el is szállították az ösz
szegyűlt ajándékokat. Az intézmény 
nagy hangsúlyt fektet az érzékenyítő 
pedagógiára, ami az adománygyűjtő 
akció során is érzékelhető volt.
Mészáros Attila alpolgármester 

A támogatásnak köszönhetően ötven – kettő és tíz év közötti – gyermek juthat színházi élményhez Ezerkétszáz rászoruló családnak lesz szebb a karácsonya

Minden évben felállítják a közös karácsonyfát a Rác utcában
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Karácsonyfa-díszítés és 
kézműveskedés

A gyerekek is elmerülhettek a kézműveskedésben

PaPP Brigitta

Palotaváros önkormányzati képviselője, Viza Attila és fehérvári kézművesek közösen díszítették 
fel a Rác utca karácsonyfáját szombaton. A Kézművesek Háza előtt álló fenyőn bárki elhelyezhet-
te saját, kézzel készített díszeit. Ezt követően az érdeklődők különféle kézműves foglalkozásokon 
vehettek részt: volt varrás, szövés, sütés és faesztergálás is. 
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kezdeményezte a gyűjtést. Árverést 
is szerveztünk, és voltak pénzadomá
nyok is. Ötszázharmincezer forintot 
sikerült összegyűjtenünk!” – mondta 
el lapunknak Topor István.
A NATO fehérvári állománya már 
második alkalommal szervezett 
gyűjtést. Tavaly félmillió forint
ból az Ezredéves iskola számára 
technikai eszközök vásárlására te
remtettek lehetőséget, idén pedig 
azért az Alba Bástya látókörében 
lévő családokat támogatták, mert 
erre az intézményre érkezett az ál
lomány köréből a legtöbb szavazat.

kiemelte: komoly városi összefo
gást sikerült létrehozniuk. Az Alba 
Bástya Család és Gyermekjóléti 
Központ számára eddig érkezett 
felajánlásoknak köszönhetően 
ezerkétszáz rászoruló családnak 
lesz szebb a karácsonya.
Az alpolgármester hozzátette, 
hogy december tizenhatodikáig 
várják az adományokat az Alba 
Bástya Irányi Dániel utcai központ
jába, valamint az adománygyűjtő 
pontokon. Tartós élelmiszer, tisz
tálkodószer, édesség, gyümölcs, 
de akár játék is helyet kaphat a 
felajánlások között!
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Önmagam mögé rejtve

Zenébe szőtt mesejáték

Telt ház a koncerten

Csillagtestvérek éjszakája

A jégkorong legendája

Bácskai gergeLy

PaPP Brigitta

Az Egyesület a Fehérvári Nőkért kiállítást 
szervezett annak a huszonöt hölgynek a port-
réjából, akiket egy pályázaton kiválasztottak.

Az interaktív kiállítás keretében 
összegyűjtik a visszajelzéseket, 
amiket majd a tárlat zárásakor 
tárnak a hölgyek elé, hogy álta
luk lelkileg épülhessenek, illetve 
megtudják, vane különbség akö
zött, ahogyan ők magukat látják, 
és ahogy a külvilág látja őket.
Az Egyesület a Fehérvári Nő
kért felhívásának célja az volt, 

Ocskay Gábor hetvenedik születésnapjára 
jelent meg a Volán Sportklub kiadásában, Tóth 
István támogatásával az a könyv, mely végig-
kíséri a jégkoronglegenda pályafutását.

Az Út a csúcsig című könyvben a 
központi sportiskolai kezdetektől 
egészen a Volán első osztályú jég
korongcsapatáig követhetjük végig 
Ocskay Gábor játékospályafutá
sát, majd pedig azt, hogy súlyos sé
rülését követően Székesfehérváron 
építi fel a magyar hoki fellegvárát.

Huszonöt nőről készült míves portréNagy sikert aratott a zenekar

Az otthon dallama címmel mesejátékra várta a gyerekeket az Alba Regia Szimfonikus Zenekar 
múlt héten csütörtökön. A darab Csajkovszkij és Bartók Béla örök érvényű dallamaival annak 
a királyi testvérpárnak a történetét mesélte el, akiknek a legnagyobb vágya egy őzgida volt, 
és kívánságukból valóság lett. A zenekart Dobszay Péter karmester vezényelte.                    P. B.

Ünnepi hangversenyt adott múlt héten csütörtökön a Ciszter templomban a Szent György 
Kórház Szent György Kórusa. Ezen a napon emlékeztek meg a Csillagtestvérek éjszakájáról is: 
az elhunyt gyermekek emlékére gyújtottak gyertyát.                                                                       P. B.

A kiadványba nemcsak jól ismert pillanatokat megörökítő fotók, de soha nem látott képek is 
bekerültek, így mondhatjuk, hogy sporttörténeti csemege született!
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hogy egy közös, meghitt esten 
átbeszéljék a jelentkezőkkel, mi 
akadályozza a személyiségüket 
az önszeretet kibontakozásában, 
és abban, hogy elismerjék, elfo
gadják magukat.
„Ez a program csak a kezdet. Szeret
nénk, ha országossá nőné ki magát a 
kezdeményezésünk!” – hangsúlyozta 
Antóny Kornélia, az egyesület ügy
vezetője, aki évek óta foglalkozik a 
témával személyiségfejlesztőként.
A képeket Durmits Arabella 
Katalin fotográfus készítette. 
A tárlat egy hónapon keresztül 
látható a Pátria Kávéházban.

csaPó raMóna

Idén is megtartotta karácsonyváró koncertjét 
az Alba Regia Sportcsarnokban a 100 Tagú 
Cigányzenekar.

A zenekart telt ház fogadta advent 
harmadik szombatján Székes
fehérváron. Az est folyamán olyan 
népszerű dallamok is felcsendültek, 
mint a Diótörőből ismert Virág
keringő, de Liszt, Brahms és Monti 

művei is szerepeltek a repertoárban.
Beke Farkas Nándor, a zenekar 
elnökmenedzsere szerint fontos, 
hogy egyegy fellépésük alkalmá
val kiszakítsák a közönségüket 
a mindennapokból: „A csendes, 
szellemmel átitatott várakozás olyan 
hangulatot teremt, ami az évnek csak 
ezen időszakában van. Nekünk pedig 
az az ars poeticánk, hogyha bejön a 
közönség, akkor felejtse el a hétköz
napok búját, baját!”

A könyvben – amelyet lapunk 
munkatársa, Vakler Lajos jegyez 
szerzőként – olvashatjuk az 
egykori és jelenlegi városvezetők, 
a Magyar Jégkorongszövetség 
munkatársai, az öreg Csicsó egy
kori csapattársai, illetve a jelen 
kiválóságai visszaemlékezéseit is.
Szerdán a Hiemerház házas
ságkötő termében mutatták 
be a kötetet, ahol Vakler Lajos 
moderálása mellett Tóth István 
ötletgazda és a főhős, Ocskay 
Gábor tekintett vissza az egye
dülálló pályafutásra.
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Örömmel és engedelmes lélekkel

Fellobbant a harmadik gyertya lángja

Az öröm jelképét, a rózsaszín gyertyát Spányi Antal megyés püspök gyújtotta meg az adventi 
koszorún az Adventi udvarban szombaton. A Püspöki Palota kertjében felállított színpadon 
ezúttal a budakeszi Prohászka Ottokár Gimnázium diákjai járultak hozzá műsorukkal a békés 
karácsonyi készülődéshez.                                                                                                                         G. P.

A MusiColore énekegyüttes egyházi és karácsonyi énekeket adott elő

Róth Péter alpolgármester és Tornyai Gábor atya közösen gyújtották meg a harmadik gyertyát

Fontos az emberi kapcsolatok öröme 

Zséda koncertje nagy sikert aratott

A csípős hideg ellenére sokan gyűltek össze

PaPP Brigitta

Ezüstvasárnap alkalmából az öröm gyertyáját 
is meggyújtották a Városház téren, Székes-
fehérvár adventi koszorúján. 

Az ünnepi műsor fél hatkor, a 
szokásos adventi ablaknyitással 
kezdődött: Matolcsi Boróka és 
Solymos Boglárka, a Vasvári Pál 
Gimnázium tanulói adták elő Ed 
Sheeran és Elton John közös dalát, 
a Merry Christmast. Ezt követően 
a MusiColore énekegyüttes előadá
sában hallgathattak meg a csípős 
hideg ellenére szép számmal 
összegyűlt ünneplők klasszikus 
egyházi és karácsonyi énekeket.
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A gyertyagyújtás előtt Róth Péter al
polgármester ünnepi köszöntőjében 
hangsúlyozta, hogy bár évről évre 
nehézségek sújtják társadalmun
kat, ne féljünk örülni: „Ne féljünk 
megtalálni mindazt az életünkben, ami 
örömet okoz, akár az anyagi világon túl, 
az emberi kapcsolatainkban is!”  
Tornyai Gábor atya ugyancsak 
arról beszélt, mennyire fontos 
megtalálni az életben az örömfor
rásokat, és azt kívánta a jelenlé
vőknek, hogy az év többi részében 
is legyen alkalmuk megállni és 
értékelni az élet örömeit.
A gyertya meggyújtása után Zsé
da koncertje fokozta az ünnepi 
hangulatot.
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Kos 3. 21. – 4. 20.

Nem lesz okod panaszra: minden az elképzeléseid szerint megy, 
abban a tempóban, ahogy neked megfelel! Mindez megérdemelten 
érkezik, hiszen megdolgoztál, és jelenleg is dolgozol érte. A negyedik 
adventi hétvégén végre levegőhöz jutsz, nemcsak átvitt értelemben, 
hanem szó szerint is! 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Okosan kell megtalálnod a helyes tempót minden területen: köz-
lekedés, kommunikáció, tanulás, munka, család. A hét közepén 
jó értelemben lelassulsz, és rájössz, hogy nem kell kapkodnod, 
mindennel időben fogsz végezni. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A következő napokban elemedben leszel. Akkor is, ha versenyt 
futsz az idővel. A hét közepétől azonban a pénzedre kell vigyáznod! 
Okosan  tennéd, ha nem költenél semmi extrára! Sokat segíthet, ha 
összeírod a várható kiadásaidat. A karácsony előtti utolsó hétvégéd 
vidámnak ígérkezik, főleg, ha jó társaságban töltöd! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Jókedvű hétnek nézel elébe. Végre képes vagy felhőtlenül örülni 
minden apróságnak, pont úgy, ahogy gyerekkorodban. A karácsony 
előtti utolsó hétvégén a szerelem is fellobban benned. Mondd ki 
annak, akit illet!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Kapkodod a fejedet egész héten: a sok munka mellett sok 
hatás is ér. Valaki kérdez, valaki kér, valaki súg valamit, valaki 
hív valahová. Szeretnél mindenkinek megfelelni, de ez most 
biztosan nem sikerülhet! Jobb, ha a saját érdekeidet, igényeidet 
figyelembe véve cselekszel! 

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A hét első fele egysíkúan zajlott, a hétvégére azonban egy rossz széria 
érkezik az életedbe. Péntekre virradóan álmatlansággal küzdhetsz. 
Valószínűleg sokat jár az eszed a megoldatlan dolgaidon. Viszont a 
hétvégéd ragyogó lesz! 

2022. dec. 15.–dec. 20.
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Nyugdíjasok karácsonya

Ünnepi dallamok

koVács sziLVia

Idén is zenés, táncos műsorral kedveskedett a 
város önkormányzata Székesfehérvár idősebb 
polgárainak. 

„Minden év végén köszöntjük az 
időseket karácsony közeledtével, ám 
tavaly ebben az időszakban ez nem 
valósulhatott meg. Ezért tavasszal 
tartottuk meg a köszöntést, amikor a 
járványügyi szabályok már lehetővé 
tették. Az is nagyon szép volt, és so
kan is voltak, de mégsem olyan, mint 
advent idején megtartani karácsonyi 
ünnepségként ezt a találkozót!” – 
mondta el lapunknak CserPalko
vics András polgármester.
A sportcsarnok hétfőn megtelt 
a nyugdíjasklubok, egyesüle
tek tagjaival. A idősek számára 
hangulatos előünnep a karácsonyi 
együttlét, mindig nagyon várják 

Telt ház fogadta a fellépőket az Alba Regia 
Sportcsarnokban

Dicsőség címmel rendezték szombaton este a Vox Mirabilis Kamarakórus hangversenybérletének 
karácsonyváró koncertjét a Zsolt utcában, a Krisztus Király-templomban. A kórus előadásában 
különleges magyar és nemzetközi dallamok voltak hallhatók, Magyarországon első alkalommal. 
Zemlényi Katica vezényelt, a vendég a Fiori Musicali volt Lits Zsuzsanna vezetésével.                    B. G.
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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.

Ország, város

A régi, kedvelt játékot elevenítette fel új köntösben az ART Kulturális Egyesület, megmozgat-
va tizennégy székesfehérvári középiskola 3720 diákját. A döntőt – a legjobb száznegyvenhat 
diákkal – múlt pénteken tartották az Alba Regia Szimfonikus Zenekar székházában. A diákok 
csapatokban és egyénileg is versenyeztek egymással. A győztesek utazást és közös meccs-
nézési lehetőséget nyertek.                                                                                                                        P. B.
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Bővül a múzeum feladatköre
Átalakul az intézmény szervezeti, illetve 
vezetési struktúrája is.

Bővül a Szent István Király Mú
zeum tevékenységi köre: újabb 
kiállítóhellyel gyarapodik az Árpád 
házprogram keretében megvaló
suló Ideiglenes Bazilikatörténeti 
Kiállítótér és Látogatóközponttal. 
Ezzel egészül ki az intézmény eddig 
is számos helyszínre és telephelyre 
kiterjedő feladatainak köre, így át 
kell alakítani a múzeum szervezeti, 
illetve vezetési struktúráját is.
A múzeumi telephelyek bővülésé
vel, a látogatóközpont kialakításá

val és a rendház épületének felújítá
sával a legkorszerűbb, nagyszabású 
kiállítások megvalósítását lehetővé 
tevő modern kiállítóterekkel 
gyarapodik a Szent István Király 
Múzeum. Mindezek azt is szüksé
gessé teszik, hogy az intézmény
vezető munkáját a jövőben nagyobb 
részt a stratégiai tervezési feladatok 
tegyék ki, és a napi, operatív irányí
tási feladatokat szakmai igazgató 
lássa el. A közgyűlés pénteki dönté
se értelmében Pokrovenszki Krisz
tián főigazgatóként irányítja tovább 
a Szent István Király Múzeumot 
2023. január elsejétől.

ezt a színes eseményt. A délután 
folyamán az ifjú néptáncosok 
mellett felléptek a Székesfehérvári 
Balettszínház tagjai is, akik a nem
rég bemutatott Cirkusz, valamint 
Diótörő című produkcióikból 
hoztak részleteket, majd a Főnix 
SE fiataljai, Závodszky Noémi, 
valamint Tűzkő Sándor szórakoz
tatta a szép számú közönséget.
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nehezen fogadod el, de nem irányíthatod mindig te az eseményeket. 
Csak a hétvégén kapod vissza a „gyeplőt”. A szorgalom és a kitartás 
meghozza a várt eredményt. A hétvégéd mozgalmasnak ígérkezik. 
Hihetetlenül sok élmény vár rád, különösen akkor, ha nem gubózol 
be otthon!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Az egész hetedre rányomhatja a bélyegét egy találkozó, mely ösz-
szezavarhat egy jövőbeli tervet. Lehetséges, hogy valaki nem tartja 
magát a megbeszéltekhez. Hiába állapodtatok meg korábban, 
valamiért újítani fog. Nem szabad engedned, hogy ez kibillentsen 
a nyugalmadból!

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Nem lesz okod panaszra, csupán a pénzedre, a kiadásaidra kell 
figyelned: elcsábulhatsz a karácsonyi forgatagban! Nem baj, ha nem 
veszel meg mindent hirtelen ötlettől vezérelve! Vigyél magaddal 
valakit, aki nálad megfontoltabb!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Hiába szeretnél higgadtan reagálni mások izgatottságára, ez nem 
mindig sikerül. Ne bántsd magad, ha olykor felkapod a vizet, csak a 
stílusodra vigyázz! Nem baj, ha jelzed a nem tetszésedet, de ne emeld 
fel a hangodat!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Az év vége közeledtével egyre nehezebb felpörögnöd. A hideg, téli 
napokon csekély motivációt érzel magadban. Szerencsére a hét-
vége közeledtével sokat javul a helyzet: minden napra jut egy-egy 
visszajelzés, ami igazolja, hogy jól teszed a dolgodat.

Halak 2. 19. – 3. 20.

A munkában túlzott tempót diktálsz, kevesen tudnak követni. A 
nagy lendület miatt  lehetnek nézeteltéréseid: valaki kötekedik, és 
a kicsinyes hozzáállása felbosszant téged. De nem érdemes vitába 
szállnod vele! Menj sétálni és lehetőleg ne a tömeget, hanem a 
természetet válaszd!   

Ötvenéves a Honda Civic

Az első Civic kimondottan gazdaságos kisautónak készült

A csúcs: a már huszonöt éves Type-R

szeiFert richárd

Takarékos autónak indult, de hamar rájöttek a 
Hondánál, hogy a kategória sportos modelljei-
nél ők jobbat is tudnak gyártani. Arra viszont 
öt évtized alatt gondosan ügyeltek, hogy 
minden felhasználónak jusson a vérmérsékle-
tének megfelelő Civic.

1972ben kezdte hódító útját a Hon
da Civic. A ma már aprócska, városi 
szaladgálós méretű járgányt a japá
nok globális modellnek szánták, így 
Európába is eljutott. A legnagyobb 
sikert azonban mégis a nagy víz má
sik oldalán érte el az első generációs 
Civic, ugyanis motorházteteje alatt 
egy különleges, CVCCerőforrás 
lapult. A négy betű a szabályozott 
keverékörvénylésű égés rövidítése.
E technológiának köszönhetően a 
Civic lett az első sorozatgyártású 
autó, amely megfelelt az Egyesült 
Államok 1970ben hozott, rendkí
vül szigorú, globális iparági szab
ványnak tekintett levegőtisztasági 
törvényének, ráadásul katalizátor 
nélkül is. A következő nemzedékek
nél mindig megmaradt legalább egy, 
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Ma már Európában kizárólag hibridhajtásúak 
az új Civicek

kifejezetten környezetkímélő vari
áns, míg 1987től, vagyis a negyedik 
generáció óta folyamatosan készül
tek üveghangig pörgethető sportos 
változatok is.
Ezekre a modellekre először VTi, 
majd 1997től TypeR jelölést 
biggyesztettek. Utóbbi a 2000ben 
bemutatott hetedik generáció óta 
folyamatosan lázban tartja a rajon
gókat, mindig várják a legújabb „R” 
típust. Azzal is megbékéltek már a 

vásárlók, hogy a legendás szívó
motor helyét 2015ben csigával 
lélegez tetett vette át. Így viszont a 
bűvös háromszáz lóerő feletti kate
góriába került a Civic TypeR.
A Civic aktuális, tizenegyedik 
nemzedékéből is elkészült a vörös 
emblémás sportváltozat, míg a bázis
modell hibrid hajtásláncot kapott. 
Akárcsak az elmúlt ötven évben, 
most is jut tehát Civic a környezetvé
dő sofőrnek és az időnként verseny
pályán hajtó pilótának is. A történet 
tehát folytatódik! Eddig több mint 

huszonhét és fél millió Civic ké
szült, melyekből a világ százhetven 
országába jutott. Nem csoda, hogy a 
legtöbben vele azonosítják a márkát.
Az idén ötvenéves típus történetével 
a Fehérvár Televízió autós magazin
jában, a december tizenhetedikén 
képernyőre kerülői KocsiZoom 
adásában is foglalkozunk. Feleleve
nítjük mind a tizenegy generációt, 
köztük a legendás TypeR modellek
kel, melyek már huszonöt éve részei 
a Honda kínálatának.
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Az Alba Sansz Kulturális Alapít
vány karácsony előtti családi és 
baráti programjának a Kreatív 
péntek elnevezést adta, hiszen 
lehetőség nyílik a szeretet ünne
pére hangolódni úgy, hogy közben 
ízléses díszeket, ajándéktárgyakat 
készít mindenki kedve szerint.
„Ezekben a nehéz időkben talán egy 
kicsit még inkább nehezére esik mind
annyiunknak az ünnepi elcsendesedés, 
a karácsonyi hangulat megteremtése. 
Úgy gondoltuk, jól esne együtt eltölteni 
egy kellemes, nyugodt, kreatív péntek 
délutánt” – írják a programról a 
szervezők. Várják szeretettel a 
családosokat és a fiatalokat is 
egy békés, karácsony előtti estére 
december 16án 17 órától a székes
fehérvári Lehetőségek Házába!

A Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Zsolt utcai Tagkönyvtárában rak
tárpakolás alkalmával régi DVD
kre bukkantak az ott dolgozók. A 
lemezek jelenleg a Zsolt utcában 
vannak, de cím alapján lefoglal
hatók, és értesítés után a Budai 
Úti Tagkönyvtárban (Budai út 
4446.) átvehetők. A filmek címei 
a Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Facebookoldalán megtalálhatók.

A következő napokban is folytatódnak a 
véradó akciók Székesfehérváron.

A Szent György Kórházban 
található Területi Vérellátóban 
karácsonyig és a két ünnep között 
is lesz lehetőség segíteni, míg egy 
alkalommal, december 22én a 
Fehér Palota Üzletközpontban is 
várják a donorokat.
Helyszínek és időpontok: a Székes
fehérvár Területi Vérellátóban 
december 19től 22ig, hétfőtől 
csütörtökig minden nap 8 és 15 óra 
között. December 23án, pénteken 
8 és 14 óra között, december 27én, 

Advent utolsó hétvégéjén a Püspöki Palota 
Adventi udvarában és a Városház téren is 
fellobban majd a negyedik gyertya lángja.

A Püspöki Palota Adventi udva
rán december 17én, szombaton 
10 órától 19 óráig tart nyitva a 
jótékonysági és kézműves vásár. 
16.30kor lesz a gyertyagyújtás, 
majd Spányi Antal megyés püspök 
adventi gondolatait hallgathatják 
meg az érdeklődők. A színpadon 
a Székesfehérvári Egyházmegye 
iskolásai adnak adventi műsort.
December 18án, vasárnap 17.35
től Mits Márton és Horváth Dávid 
karácsonyi műsora kezdődik a 
Városház téri Adventi színpadon. 
18 órától a város adventi koszo
rúján CserPalkovics András és 
Spányi Antal megyés püspök 
gyújtja meg a negyedik gyertyát. 
A gyertya a betlehemi Születés 
bazilikában őrzött örökmécses 
lángjából meggyújtott lámpás 
tüzéből lobban fel, amelyet a 453
as Wathay Ferenc Cserkészcsapat 
tagjai, Lomniczy Márton, Nigovicz 
Brigitta, Schreiner Lili, Schreiner 
Márk és Schreiner Teodóra hoznak 
el a helyszínre. 18.10kor kezdődik 
a Fool Moon a cappella együttes 
adventi kiskoncertje.

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális 
Központ Fürdő sori épületében december 
17-én, szombaton este hétkor gyertyafényes 
hangulatban koncertezik a Noémo zenekar.

A fehérvári kötődésű Noémo 
zenekar 2013ban alakult, név
adója, frontembere és dalszer
zője Takács Noémi, aki az Emil.
RuleZ! Gyere át! című lemezén 
tűnt fel, de többször fellépett a 
FeketeKovács Kornél vezette 
Modern Art Orchestrával, és 
tagja volt a Budapest Voices for
mációnak is. A zenekar számára 
nagyon fontos, hogy saját szerze
ményű, magyar dalokat adjanak 
elő, amelyek szövegével teljes 
mértékben azonosulni tudnak, 
hiszen saját tapasztalataikat, 
dilemmáikat írják ki magukból. 
Bemutatkozólemezük 2015ben 
jelent meg, a legújabbat pedig – 
Szívverés címmel – idén október
ben mutatták be a Magyar Zene 
Házában. A koncertre még lehet 
regisztrálni az intézmény honlap
ján: www.fehervariprogram.hu.

A Fehérvári Civilközpont előtt rendeznek 
termelői és kézműves vásárt december 17-én, 
szombaton. A nap során nemcsak a vásárban 
nézelődhetnek az érdeklődők, de koncerteket 
és bábszínházi előadást is láthatnak.

Az Ökotudatos Fiatalokért Egye
sület és a #vegyélfejért szervezé
sében Adventi civilfalut ren
deznek szombat délután. Fejér 
megyei termelők és kézművesek 
termékeiből válogathatnak az 
érdeklődők, valamint óvodá
sok és kisiskolások műsorait, 
koncerteket és bábszínházi 
előadást láthatnak. A gyermekek 
előadásai 15 órától folyamatosan 
zajlanak majd, 15.45kor pedig a 
Szabad Színház művészei, Szabó 
Miklós Bence, Kovács Máté és 
Balogh Mihály adják elő Egy kis 
karácini csoda című műsorukat.
A bábszínház után folytatódnak 
a legkisebbek fellépései, majd 
17.45től a Mits fiúk, 19 órától pe
dig Jimmy és Nika ad koncertet.
A rendezvény ingyenes.

A Comenius Kamarakórus önál
ló koncertre várja a közönséget 
december 19én, hétfőn 18 órakor 
a Szent Imretemplomba. A kórust 

Idén is rendkívül népszerű a városnéző 
fényvonat, melyen utazva megcsodálhatjuk 
Székesfehérvár karácsonyi dekorációját. Az 
utolsó adventi hétvégére már nem lehet jegyet 
kapni, azonban december 29-30-án, illetve 
január 5-6-án még kihasználhatjuk a kivételes 
programlehetőséget!

Idén is folytatja útját a látványos 
díszbe öltöztetett fényvonat, 
melyen ülve ünnepi dallamok kí
séretében csodálhatjuk meg a kü
lönleges fényeket a Vár körúton 
és a Zichy liget körül. A turiszti
kai látványosság népszerűségét 
jól mutatja, hogy az előttünk 
álló, utolsó adventi hétvégére is 
elkelt az összes jegy.
Azonban akik lemaradtak, a két 
ünnep között és az ünnepek után 
még pótolhatják az élményt! 
A díszes járat december 29én 
és 30án, valamint január 5én 
és 6án is útra kel 16.30kor és 
17.20kor. Az utazás ideje fél óra. 
A jegyek gyorsan fogynak, ezért 
érdemes minél előbb jelentkezni! 
Belépőt váltani készpénzért lehet 
a Tourinform irodában hétköz
napokon 9 és 18 óra között, 
valamint a program napján délig, 
a szabad helyek függvényében.
Indulás előtt érdemes érdeklődni 
a 22 537 261es telefonszámon, 
illetve az idegenvezetes@szekes
fehervar.hu emailcímen!
A fényvonat a Hermann László 
Zeneiskola elől indul.

Az idei adventi időszak utolsó 
karácsonyi kézműves foglalko
zását tartják december 17én, 
szombaton 14 óra 30 perctől a 
Székesfehérvári Egyházmegyei 
Látogatóközpontban. Tóth Eszter 
vezetésével az érdeklődők ünnepi 
asztaldíszeket és képeslapokat 
készíthetnek, melyek aztán ékei le
hetnek a karácsonyi dekorációnak.
A foglalkozáshoz szükséges 
alapanyagokat a megvásárolt be
lépőjegy ára fedezi. A foglalkozás 
maximális létszáma húsz fő, így a 
részvétel regisztrációhoz kötött. 
Jelentkezni Pásztor Katalin múze
umigazgatóhelyettesnél az info@
szenteknyomaban.hu emailcímen 
lehet.

 Városnézés 

Újra jár a fényvonat

 Kézművesség 

Asztaldísz- és 
képeslapkészítés

 Koncert 

Fellép a Noémo

 Ünnep 

A negyedik gyertya

 Véradás 

Folytatódnak a 
véradások

 Film 

Régi filmek a 
könyvtárban

 Ünnepi készülődés 

Kreatív péntek

 Vásár 

Nyílik az 
Adventi civilfalu

 Zene 

A Comenius 
Kamarakórus 

koncertje

Lovrek Károly karnagy vezényli, 
zongorán kísér Endl László.
A koncerten a klasszikusok közül 
Kodály, Lassus, Mozart, Csajkovsz
kij és César Franck művei csendül
nek fel, míg a kortárs magyar zene
művészet képviselői közül Nógrádi 
Péter, Selmeczi György és Petres 
Csaba kórusműveit is hallhatjuk. A 
koncertre a belépés díjtalan.

kedden és december 28án, szerdán 
8 és 15 óra között. A Fehér Palota 
Üzletközpontban december 22én, 
csütörtökön 12 órától 17 óráig. 
További információ és regisztrációs 
lehetőség az Országos Vérellátó 
Szolgálat honlapján érhető el.
A véradás kevesebb, mint egy órát 
vesz igénybe, ezzel három ember 
életét menthetjük meg. Vért adhat 
minden 18 és 65 év közötti, egész
séges személy, akinek a testsúlya 
eléri az ötven kilót.
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Idén hetedik alkalommal rendezi meg 
Karácsonyi licit néven adománygyűjtő online 
aukcióját a Fehérvári Heti Betevő. A jóté-
konysági árverésből befolyt teljes összeggel 
az ételosztásokon résztvevő rászorulókat 
segíthetik a bekapcsolódók.

A képzőművészet, a magyar 
irodalmi élet jól ismert írói, helyi 
alkotók festményei, fotói, kerá
miái is megtalálhatók a Fehérvári 
Heti Betevő által immár hetedik 
alkalommal meghirdetett Kará
csonyi liciten. Az online aukció 
december 18án éjfélig tart. 
Licitálni harminchat tárgyra lehet 
a közösségi oldalon látható fotók 

A nagy népszerűségre való tekintettel újabb 
lehetőségeket biztosít az égitestek megfigyelé-
sére a Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló.

Az ősszel zajló bemutatók nagy si
kerére való tekintettel decemberben 
is lehetőséget biztosítanak a sza
badszemes égbolttúrára, valamint 

Mesenép címmel családi előadást mutat be az 
Alba Regia Táncegyüttes a Táncházban decem-
ber 17-én, szombaton 15 órától. A produkció 
tanítómesék gyűjteménye, ahol a döntő szó a 
közönségé.

Az együttes legújabb, egyestés 
táncprodukciója a „színházszerűsé
get” előtérbe helyezve szeretné nép
szerűsíteni a tradicionális paraszti 
tánckultúra formanyelvére épülő 
színpadi táncművészeti ágat, külön 
figyelmet fordítva a különböző 
generációk megszólítására felnőtt, 
gyermek és ifjúsági korosztályban.
Közvetlen színházi élményként 
a nézőkkel együtt értelmezik a 
társadalmi és erkölcsi normákat, 
azok emberi mivoltunkra gyako
rolt hatásait a meséken keresztül 
– mindezt zenével és tánccal, a Kár
pátmedence soknemzetiségű népi 
kultúráját bemutatva.
A tájegységeken és korszakokon 
átívelő produkcióval nagy utat tesz
nek meg az élet ugróiskolájában, 
tanulságos epizódokon át jutva el 
a közösség örök élményének, meg
tartóerejének megtapasztalásáig: 
mi magunk vagyunk vagy lehetünk 
a mesenép!
A rendező Novák Péter, a ko
reográfusok Majoros Róbert és 
Molnár Gábor.

Különleges túrán vehetnek részt 
az érdeklődők a Sóstó Termé  szet
védelmi Területen. December 
17én, szombaton 7 óra 15 perctől 
indul a Napfelkeltetúra a látogató
központ előtti területről.
„Gyertek, nézzétek meg velünk a 
napfelkeltét egy téli reggelen, amikor 
deres a nád, a jeges bürühidakon 
megcsillan a felkelő nap fénye, a tavat 
pedig vékony jég borítja!” – ajánlják 
a szervezők a programot.
A részvételhez előzetes regiszt
ráció szükséges. További infor
máció a sosto@szekesfehervar.hu 
emailcímen vagy a 22 202 373as 
telefonszámon kérhető.

 Tánc 

Mesenép a Táncházban

 Csillagászat 

Folytatódnak a 
csillagvizsgáló 

bemutatói

 Túra 

Napfelkelte a Sóstón

 Jótékonyság 

Karácsonyi licit

  A Vörösmarty Rádió műsora december 17-től december 23-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  Tóparti programajánló 

Vendég: Ocsenás Kati
12.10		 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
13.10  A bor szerintünk (12) 

Vendég: Fáncsi Viktória
15.00  Hírek 15 órakor 
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

						 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	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. 23. 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 
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	
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. 17. 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

műszer és távcsőbemutatóra a Ter
kán Lajos Bemutató Csillagvizsgá
lóban. Fontos, hogy az objektumok 
csak derült égbolt esetén láthatók, 
ezért a távcsöves bemutatók az 
időjárás függvényében valósulnak 
meg. Az eseményen való részvétel 
ingyenes, ugyanakkor a korláto
zott férőhelyek miatt csak előzetes 
regisztráció után látogatható.
Jelentkezni üzenet formájában a 
Terkán Lajos Bemutató Csillagvizs
gáló Facebookoldalán lehetséges. 
A Mars, a Jupiter és a Szaturnusz 
megfigyelésére december 16án, 
pénteken 18 órától lesz lehetőség.

alatt, a hozzá szólásoknál. Az adott 
tárgy az érte legmagasabb összeget 
ajánlót illeti. A licitlépcső minden 
esetben minimum ötszáz forint. 
Érdemes folyamatosan nyomon 
követni a licitet, mert a felajánlott 
alkotások köre bővül.
A Fehérvári Heti Betevő vasárna
ponként, kétheti rendszerességgel 
éttermi minőségű, meleg ételt 
oszt a hozzájuk fordulóknak. 
Biztosítják, hogy nemcsak tápláló, 
de változatos étel jusson minden 
vendégnek. A főfogás mellett 
süteményt vagy más édességet, 
gyümölcsöt, tartós élelmiszert, 
teát is kapnak a látogatók, amiket 
jószívű emberek adományoznak. 
Az ételosztás százötvenkétszáz fő 
számára biztosít egy kicsivel köny
nyebb vasárnapot. A következő 
ételosztás december 18án lesz.

ÉRTÉKEK, HELYBEN.
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15Közéleti hetilap SPORT FEHÉRVÁR

„Az edzőpáros utat mutathat!”

Játékos és edző is volt, most pedig már sportigazgató a Vidinél Juhász Roland

soMos zoLtán

Amint arról a múlt héten beszámoltunk, eldőlt, 
hogy a továbbikban is Huszti Szabolcs és 
Toldi Gábor felel a Mol Fehérvárnál a szakmai 
munkáért. A döntésről most a sportigazgatót, 
Juhász Rolandot kérdeztük.

Október közepén váltotta a 
fehérvári kispadon Michael Borist 
Huszti Szabolcs, aki Toldi Gábor
ral együtt készítette fel a csapatot 
az őszi szezonból maradt meccsek
re. Hat találkozón kétkét győ
zelem, döntetlen és vereség volt 
a mérleg, de az eredményeknél 
nagyobb súllyal esett latba, hogy 
az edzőpáros munkája elnyerte a 
velük egy időben kinevezett sport
igazgató, Juhász Roland tetszését: 
„Végig azt képviseltem, hogy ők foly
tassák a munkát. Nagyon meggyőző 
volt számomra, amit a pálya széléről 
láttam a hétköznapi munkában és 
abban, hogy ez miként köszön vissza 
a mérkőzéseken. Nem gondolkoztam 
más lehetőségeken” – indokolta 
döntését Juhász azon a sajtóbeszél
getésen, melyen a sportigazgatót 
kérdezhettük a döntésről és a jövő
beni tervekről.
Hozzátette: nem egy személy
ben döntött, de igazolva látta a 
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Két iskolának gyűjtöttek a 
fehérvári teniszezők

koVács sziLVia

Több mint kétmillió forint gyűlt össze az 
Install Plan-kupán.

Már második alkalommal adott ott
hont jótékonysági tornának a Kiskút 
Teniszklub. Ezúttal huszonnyolc 
páros indult az Install Plankupán. 
Számos cégvezető is csatlakozott az 
akcióhoz, akik nemcsak teniszben 
mérették meg magukat a nap folya
mán, de adakozásuknak köszönhető
en két iskolát is megajándékoztak. 
„Több cég is szponzorálta a versenyt, ennek 
köszönhetően összesen kétmillió-százezer 
forint gyűlt össze. Ezt két iskola között osz
tottuk szét, az összeget pedig szabadon arra 
költhetik az intézmények, amire leginkább 
szükségük van” – emelte ki Kiss Zoltán, 
az Install Plan Kupa főszervezője.

Összesen huszonnyolc páros indult a jótékonysági tornán
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A befolyt összeg felét a Felsővárosi 
Általános Iskola szociális alapítvá
nya kapta meg. Az iskola igazgatója 
köszönetét fejezte ki az adományért, 
aminek már meg is van a helye: „Az 
iskola öltözőszekrényeit szeretnénk ebből 
a pénzből felújítani, illetve öltözőpadokat 
szeretnénk vásárolni, amit a jelenleg az 
iskolába járó diákok és a jövőben hozzánk 
beiratkozók is tudnak majd használni” – 
mondta el lapunknak Földi Zoltán.
A jótékonysági akció másik kedvezmé
nyezettje az Ezredéves iskola lett, ahol 
ugyancsak jól jön az adomány: „Kará
csony idején sokan megtalálnak minket, 
és szerencsére az ünnepen kívül is, hiszen 
az anyagi támogatás mindig jól jön! Ezt 
az összeget most az iskola étkezőjének 
bútoraira szeretnénk fordítani” – árulta el 
Szépné Reményi Annamária, az Arany 
János iskola tagintézményvezetője.

vezetőedző októberi kinevezésénél 
megnyilvánuló bizalmat. Ami nem 
a barátnak szólt, bármennyire is 
tudott, hogy a magánéletben jó 
viszonyt ápol a korábbi játékos
társsal. Érdekes pillanata volt a 
munkakapcsolatnak, amikor az 
Újpest ellen elveszített mérkőzés 
után Huszti nyilvánosan kriti
zálta a keret néhány játékosának 
hozzáállását. Ezzel mintha „felfelé” 
üzent volna a szükséges változ
tatásokról, de Juhász Roland azt 
mondja, ezek a kérdések minden

képpen napirendre kerültek volna: 
„Nem azért mondta, amit mondott, 
hogy nekem üzengessen. Nyilván én 
is tisztában voltam vele, hogy a keret 
egy komoly átalakításon megy majd 
keresztül, többek között azért, mert 
sok játékosnak nyáron lejár a szerző
dése. Már a télen szeretnénk igazolni, 
miután feltérképeztük, melyek a 
hiányposztok. Folyamatosan azon 
dolgozunk, hogy ezeket a problémá
kat megoldjuk. Ez azzal is jár, hogy a 
keretből kikerülnek játékosok. Szeret
nénk, ha januárra ezek a változások 

már láthatóak lennének!”
A változtatások elengedhetetle
nek, többek között azért, mert már 
szezonok óta alulteljesít a nagy 
elvárásokhoz képest a Vidi. Ennek 
pedig oka lehet az igazi vezér
egyéniségek hiánya az öltözőben 
– mondja Juhász. Korábban voltak 
ilyenek, például azok, akik immár 
az irodában vagy a kispadon dol
goznak: „Évek óta senkinek nem sike
rült igazán megfejteni, mi a probléma. 
Én olyan embereket keresek, akik azt 
képviselik, amit én is elvártam csapat
társként, és most is elvárok. Vannak 
ehhez jó alanyok, csak a fejekben kell 
átállítani a dolgokat. Sok esetben egy 
sikertelen időszakban hiába szeretne 
egy csapat száz százalékot nyújtani, a 
negatív hatások mindenkire rátelep
szenek. Szemléletbeli változás kell a 
csapaton belül! Sokszor beszélünk a 
Vidi kapcsán arról, hogy nincsenek 
vezéregyéniségek az öltözőben. Most 
van egy edzőpáros, aki utat mutathat 
kötődésben, elhivatottságban. Kiemel
het játékosokat, tudatosíthatja velük, 
hogy fontos, döntő szerepük lehet, 
példát mutathatnak. Ennek megfele
lően szeretnénk majd az új játékosok 
kiválasztásban is előrelépni!” – adott 
ízelítőt programjából a Mol Fehér
vár sportigazgatója.

Féltávnál harmadik helyen
soMos zoLtán

A Debrecent simán verte, Szombathelyen 
viszont kikapott az Arconic-Alba Fehérvár. Az 
alapszakasz felénél hárommal több veresége 
van a csapatnak, mint a listavezetőnek.

Nagyon attraktív ebben a szezon
ban az Alba játéka, amit mutat, 
hogy a Debrecen elleni 10678as 
győzelem már a hatodik olyan 
meccs volt, amelyen túldobta a száz 
pontot a csapat. Ez csaknem fele 
az összes mérkőzésnek, de nem ez 
dönti el, mire juthat a bajnokság
ban. Hanem inkább a rangadókon 
elért eredmények, hiszen ebben az 

Somogyi Ádám összesen harminc pontot szerzett az utolsó két mérkőzésen
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idényben nem lesz középszakasz, 
így most kell bebiztosítani a minél 
jobb helyet a rájátszásban!
Nos, még van miben javulni, 
hiszen ahogy a második helyezett 
Szolnok, úgy az első Falco ott
honában is kikaptak Vojvodáék. 
Szombathelyen a harmadik negyed 
lett végzetes, mert döntetlen első 
félidő után azt tizennyolc ponttal 
vesztette el az Alba. Végül a cím
védő 9077re nyert a Fehérvár el
len, így utóbbinak az alapszakasz 
felénél négy veresége van, és a 
harmadik helyről várja a folytatást.
December 29én a Paks elleni ha
zai meccsel zárja az évet a csapat.
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00:00  Képes hírek
07:00  A hét hírei 
07:20  Kvantum
07:55  Fehérvári beszélgetések 

–  Vakler Lajos vendége 
Szilády Dezső

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

archívumából
09:30  Képes hírek
11:00  Kvantum – 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
15:30  VIII. Varga Sándor 

Verstábor – Misztrál-est
17:00  Híradó
17:20  Együtt magazin
17:50  Hírek
17:55  Ünnepi beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Kovács Dániel baptista 
lelkipásztor

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  Stámusz Ferenc-portré
21:20  Csupa romantika
22:55 Híradó – ismétlés
23:15  Képes hírek 

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

– Vakler Lajos vendége 
Kovács Dániel baptista 
lelkipásztor

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 
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:35  Versünnep 2018 – 

elődöntő – 1. rész
17:00  Híradó
17:20  Paletta 
17:50  Hírek
17:55  Ünnepi beszélgetések 

– Vakler Lajos 
vendége Jármi Zoltán 
görögkatolikus lelkész

18:30  Honvéd7
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Kezdőkör
20:10  Hírek – ismétlés
20:15  Paletta – ismétlés 
20:45  Versünnep 2018 – 

elődöntő – 2. rész
22:15  Híradó – ismétlés
22:35  Képes hírek

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

– Vakler Lajos 
vendége Jármi Zoltán 
görögkatolikus lelkész

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
15:10  Jáky 65
17:00  Híradó
17:20  Családőrzők
17:50  Hírek  
17:55  Ünnepi beszélgetések 

– Vakler Lajos 
vendége Berze János 
református lelkész

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Családőrzők – ismétlés
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Zorán
20:25  Karok és lábak 

művészete
20:50 Mese habbal
21:20  R-GO-koncert
22:00 Híradó – ismétlés
22:20  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  Csíki versek az Arany-

emlékévben – 1. rész
17:00  Híradó
17:20  Bajnokok városa
17:50  Hírek 
17:55  Köztér
18:40  Rönkfeszt
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Bajnokok városa 

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

– Vakler Lajos 
vendége Bencze 
András evangélikus 
püspökhelyettes 

20:25  Siófok–Alba Fehérvár-
kézilabdamérkőzés 
közvetítése felvételről

21:45  Csíki versek az Arany-
emlékévben – 2. rész

22:55  Híradó – ismétlés
23:15  Képes hírek

2022. 12. 23. 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  Nyugdíjas Ki Mit 

Tud? – 1. rész
17:00  Híradó
17:20  Agrárinfó
17:50  Hírek
17:55  Ünnepi beszélgetések – 

Látrányi Viktória vendége 
Molnár Krisztián, a Fejér 
Megyei Közgyűlés elnöke

18:25 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Városrészek titkai
20:25  A Fehérvár Televízió 

archívumából – 
Videoton I.; II.; III.

21:50  Híradó – ismétlés
22:10  Képes hírek 

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Köztér
08:00 Nálatok mizu? 
09:05 Agrárinfó 
09:35  Együtt magazin
10:05  Fehérvári beszélgetések 
10:35  Bajnokok városa
11:05  Fehérvári beszélgetések
11:35  Paletta magazin
12:05  A határon túli magyar 

irodalom napja 
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  Seuso-kedd – Vadászat
16:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:00  Hírek
17:05  Vértes vitéz – előadás
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Szilády Dezső

18:25  KocsiZoom – a Fehérvár 
Televízió autós magazinja

19:00  Hírek – ismétlés
19:05  Kvantum
19:40  Hydro Fehérvár 

AV19–Villach-
jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

21:40  Molnár Dániel: Elszakadni 
a földtől – 1-2. rész

23:10  Hírek – ismétlés
23:15  Képes hírek

00:00  Képes hírek
08:10  Kezdőkör 
09:00 Bajnokok városa
09:30  KocsiZoom – a Fehérvár 

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

archívumából
11:00  Fehérvári beszélgetések 
11:30  KocsiZoom – a Fehérvár 

Televízió autós magazinja
12:05  Fehérvári beszélgetések 
12:40  Hírek – ismétlés
12:45  Köztér 
13:25  Agrárinfó 
13:55  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
14:50  ARTE 70
17:00  A hét hírei 
17:20  Örökké való
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Klotz Miklós

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  A hét hírei – ismétlés
19:20  Prima díjak átadása 2022
20:10  Alba Fehérvár–Érd-

kézilabdamérkőzés 
közvetítése felvételről

21:30  Szerelem egy életen 
át és még azon is túl

21:55  A hét hírei – ismétlés
22:15  Képes hírek Kiemelt ajánlatunk: december folyamán: Ünnepi beszélgetések a Fehérvár Televízióban


