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Választókerületi
programok

Belváros

Szabó Bakos Györgyné

Idei első fogadóóráját január 
10-én, kedden 15 és 18 óra kö-
zött tartja Szabó Bakos György-
né, az 1. számú választókörzet, 
azaz a Belváros önkormányzati 
képviselője. A fogadóóra hely-
színe a Piac tér 4. szám alatti 
képviselői iroda lesz.

Újranyitott három posta!

A Magyar Posta október végén jelentette be, hogy kétszáztíz településen háromszázhatvan-
hat postahivatal működését ideiglenesen szünetelteti a háború és a szankciók okozta válság, 
az energiaárak emelkedése miatt. Január elején azonban az önkormányzat támogatásával 
három fehérvári kisposta újra megnyitotta kapuját!

Szabó MiklóS bence 

Január másodikán, hétfőn három fehérvári 
postahivatal nyithatott ki újra. Az öreghe-
gyi, a maroshegyi és a feketehegy-száraz-
réti fiókok az önkormányzat segítségével 
folytathatják működésüket. A három postát 
úgy határozták meg, hogy mely városré-
szekből volt a legnehezebb elérni a nyitva 
tartó postahivatalokat.

Számos településen tárgyaltak az 
önkormányzatok az elmúlt hónap-
ban a Magyar Postával, hogy milyen 
módon van lehetőség a kisposták 
újranyitására. Székesfehérvár 
esetében öt posta zárt be, közülük 
a Magyar Posta először kettőt, 
majd a megállapodásunk szerint 
hármat nyitott újra január másodi-
kától, ami nettó kilencvenegymillió 
forintjába kerül az önkormányzat-
nak – hangsúlyozta Cser-Palkovics 
András polgármester. „Ez azt 
jelenti, hogy minden rezsiköltség – 
beleértve az épület üzemeltetését, a 
béreket, marketingköltségeket – ötven 
százalékát finanszírozza a város. Nem 
támogatás formájában, hanem szol-
gáltatásvásárlásként történik mindez, 
ami megfelel az uniós és a magyar 
jogszabályi kereteknek is. Nagyon 
örülök, hogy létrejött ez a megálla-
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Továbbra is működik az uszodaVencel az év első babája
látrányi ViktórianoVák rita 

A múlt hét közepén közösségi oldalán számolt 
be arról Cser-Palkovics András, hogy az uszoda 
nem zár be: jó esély van arra, hogy a város 
megkapja a kormányzati támogatást a további 
működtetésre is. A polgármester így február 
tizedikéig, a következő közgyűlés időpontjáig 
meghosszabbította az uszoda nyitva tartását. 

Ahogy arról korábban beszámoltunk, 
a Csitáry G. Emil Uszoda nyitva 
tartásához szükséges pénz jelentős 
részét 2022. október 31-ét követően 
kormányzati forrásból biztosították. 
Ez körülbelül nyolcvanmillió forintot 
jelentett, ami a költségnövekedés 
mintegy hetven-nyolcvan százalékát fe-
dezte. A fennmaradó részt a város biz-
tosította. Ez a főépület év végégig tartó 
üzemeltetéséhez volt elegendő. Most 
arról adott hírt a város polgármestere, 
hogy a Schmidt Ádám sportért felelős 
államtitkárral folytatott egyeztetések 
után jó esély van arra, hogy a város 
megkapja a kormányzati támogatást 
az uszoda további üzemeltetésére is. A 
polgármester így – egyelőre – február 
tizedikéig, a következő közgyűlés idő-
pontjáig hosszabbította meg az uszoda 
nyitva tartását.
„Sokan várják a döntést az uszoda 2023 
eleji nyitva tartásáról, hiszen az állami 
támogatás, mely a mostani energiaárak 
mellett lehetővé tette az uszoda főépü-
letének működését, december 31-ig szól. 
A napokban egyeztettem Schmidt Ádám 
sportért felelős államtitkár úrral, aki bizta-
tóan nyilatkozott a kormányzati egyezteté-

Az új év első napjának hajnalán, negyed 
négykor született Székesfehérvár első babája. 
A kisfiú 3660 grammal és 54 centiméterrel jött 
a világra. Imre Vencel és anyukája is jól van.

Álmosan, ásítások közepette, de 
csendesen várta vendégeit az új év 
első babája, Imre Vencel. A család 
első gyermekéhez a város polgármes-
tere, Cser-Palkovics András gratulált, 
aki ajándékcsomaggal és egy kötvény-
nyel köszöntötte a kisfiút és édesany-
ját. Mivel a szülők a Vidi focicsapa-
tának törzsszurkolói közé tartoznak, 
ezért a most született legfiatalabb 
tagot Juhász László az RBD szurkolói 
csoport harmincadik születésnapjára 
készített éremmel is megajándékozta. 
Az édesanya, Imre-Horváth Anikó 

Ajándékcsomagot és kötvényt is kapott a várostól az új esztendő első gyermeke
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podás, mert naponta mintegy ötezer 
ember használja a postai szolgáltatá-

sokat Székesfehérváron. Fontos lenne 
elérni ugyanakkor, hogy egyre többen 

használják az online szolgáltatásokat! 
A Postával tárgyalni fogunk arról is, 
hogy nyugat-európai mintákat alapul 
véve esetleg kisboltokban, gyógy-
szertárakban is elérhetők legyenek 
bizonyos postai szolgáltatások” 
– mondta el lapunknak a város 
polgármestere.
Fehérvár esetében azért Maros-
hegyen, Feketehegy-Szárazréten és 
Öreghegyen nyitottak újra a pos-
ták, mert ezektől a városrészektől 
van a legmesszebb elérhető postai 
szolgáltatás: „Nagyon sokat lobbizott 
a város önkormányzata azért, hogy 
újranyithasson a posta Öreghegyen” 
– emelte ki Östör Annamária 
önkormányzati képviselő. Mint 
mondta, több mint tizenkétezer 
ember lakik a városrészben, továb-
bá a Köfém-lakótelep és Ráchegy 
lakói is a Késmárki úti Postát 
használják.
„Senki nem örült, amikor a Magyar 
Posta bejelentette, hogy Fehérváron 
öt kispostát zár be ideiglenesen” – 
mondta Horváth Miklós Csaba, 
Öreghegy déli része és Kisfalud 
önkormányzati képviselője. Végül 
az önkormányzat közbenjárása 
után újranyithat nemcsak az öreg-
hegyi, hanem a maroshegyi és a 
feketehegy-szárazréti kisposta is.

sek állásáról. Egyetértettünk abban, hogy 
jó esélyünk van megkapni az uszodára 
a támogatást, hiszen az állam szándéka 
egyértelműen az, hogy az uszodák tovább 
működjenek. Az állami támogatáshoz 
szükséges adatszolgáltatás is megtörtént. 
Ez alapján arról döntöttem, hogy egyelőre 
a következő közgyűlés időpontjáig, február 
tizedikéig meghosszabbítom az uszoda 
főépületének nyitva tartását. Az erről 
szóló önkormányzati döntést hamarosan 
aláírom, így biztosított lesz a jövő év elején 
is a Csitáry uszoda működése” – fogalma-
zott Cser-Palkovics András.
A döntésről az uszoda üzemeltetését 
végző Városgondnokságot is tájékoz-
tatta a polgármester, aki azt is kiemel-
te, hogy amint az állami döntések 
megszületnek, véglegessé tehetik majd 
az uszoda nyitva tartását a téli-tavaszi 
időszak fennmaradó részére is.

annak ellenére, hogy császármet-
széssel hozta világra kisfiát, nagyon 
jól érzi magát, és azt mondta, sosem 
érzett akkora boldogságot, mint 
akkor, amikor a gyermekét először a 
karjában tarthatta.
A székesfehérvári kórházban 2738 
szülést vezettek le tavaly. Ez a szám 
valamivel alacsonyabb, mint a ko-
rábbi években. Tavaly fejeződött be a 
szülészeti osztály felújítása – való-
színűleg ezért, illetve a családbarát 
szülészet kialakítása miatt egyre több 
anyuka választja ezt a kórházat, és 
nem csak a megyéből. Hagymásy 
László osztályvezető főorvos elmond-
ta, hogy minden nap három-négy 
kérvény érkezik hozzájuk, hogy itt 
szülhessenek a kismamák. A szülé-
szeti osztályon huszonnyolc orvos és 
százhuszonhét munkatárs dolgozik.
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AUTÓSZERELŐT 
ÉS

MUNKAFELVEVŐT
FELVESZÜNK. 

Szakmai önéletrajzokat az
ugyvezeto@motormechanic.hu e-mail 

címre kérjük.  Érdeklődni a 
06 30/9976-201 telefonszámon.

Személygépkocsi javításban, 
gyakorlattal rendelkező

In memoriam Viniczai Tibor
December huszonhetedikén hosszan tartó, türe-
lemmel viselt, súlyos betegség után, hatvanhat 
esztendős korában elhunyt Viniczai Tibor. 
Székesfehérvár egykori alpolgármestere négy 
esztendőn át szolgálta társadalmi megbízatás-
ban a fehérváriakat, valamint 2010 júliusától az 
októberi önkormányzati választásokig polgár-
mesteri jogkörben eljárva vezette a várost.

Viniczai Tibor 1956. szeptember 
6-án Székesfehérváron született, 
és egész életében ez a város volt az 
otthona, az a bázis, ahová mindig 
visszatért. Tanulmányai során 
agrármérnöki és külgazdasági 
diplomát szerzett, mindkét pályán 
ki is próbálta magát, majd pedig 
gazdasági területen dolgozott élete 
során. Üzletemberként ismerték a 
legtöbben, aki nem félt új területek-
re kitekinteni, és országhatárokon, 
sőt kontinenseken átívelő gazdasági 
érdekeltségeket kiépíteni. 
Számos ötlete, kezdeményezése volt 
a helyi közösség életet érintően is. 
Ezt sokáig magánemberként tette, 
hiszen – bár 1988-ban alapító tagja 
volt az MDF-nek – közéleti szerepet 
sokáig nem vállalt. 
2006-ban lépett hivatalosan is a he-
lyi közösség szolgálatába társadalmi 
megbízatású alpolgármesterként, 
majd a ciklus utolsó hónapjaiban – 
Székesfehérvár lemondott polgár-
mesterét helyettesítve – vezette, 
szervezte a város életét. 
A labdarúgás örök szerelem volt éle-
tében. Fiatal korától kezdve játszott, 

Viniczai Tibor (1956–2022)
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TETŐDOKTOR 
Régi, hajlott tetők javítása, cseréje, 

beázás elhárítása, bádogozás, 
Lindab-tető, új tető cserepezése, 

kisebb javítások,
 S.O.S munkák!
06 70/757-54 55

és amíg egészsége engedte, kortár-
saival közösen még tavaly is pályára 
lépett. A sportágat szakvezetőként 
is segítette, volt a Videoton FC ügy-
vezető elnöke, illetve a Fejér Megyei 
Labdarúgó-szövetség elnökségi tagja. 
Egyénisége, világlátása, tapasztalatai 
és ötletei révén vele mindig inspiráló 
beszélgetések részesei lehettünk. 
Bár közéleti tevékenységét az üzleti 
életre cserélte az elmúlt évtized-
ben, igazi lokálpatriótaként mindig 
foglalkoztatta szeretett városa, Szé-
kesfehérvár fejlődése. Különösen 
szívén viselte a Nemzeti Emlékhely 
sorsát, városunk páratlan történelmi 
múltjának megőrzését. 
Viniczai Tibort, városunk egykori 
alpolgármesterét Székesfehérvár 
önkormányzata saját halottjának 
tekinti. Temetésére január tizen-
negyedikén, szombaton tizenegy 
órakor kerül sor római katolikus 
szertartás szerint a székesfehérvári 
Hosszú temetőben.

Közel felére csökken a távhődíj 
Székesfehérvár számára

látrányi Viktória

Rögzíti a távhődíjak mértékét a kormány a 
következő kilenc hónapra, így a települések és 
intézményeik által fizetendő összeg az Energia-
ügyi Minisztérium szerint jelentősen csökken. 
Az új rendelet értelmében körülbelül ötven 
százalékkal csökkent a távhő ára az önkormány-
zat és a városi intézmények számára – adta hírül 
közösségi oldalán Cser-Palkovics András.

A polgármester a részletekkel 
kapcsolatban kiemelte, hogy az 
új rendelet értelmében január el-
sejétől körülbelül ötven százalék-
kal, 25 586 Ft/GJ-ra csökkent a 
távhő ára az önkormányzat intéz-
ményei és épületei számára: „En-
nek eredményeképpen a Vörösmarty 
Színházat a tervezettnél korábban, 
már március elsején újranyithatjuk! 
Persze ez még mindig jóval maga-
sabb a korábbi, „békebeli” áraknál: 
annak idején 4400 Ft/GJ-ért tudtuk 
fűteni az önkormányzati épületeket. 
A 2022 végén tapasztalt 50 890 
forintos ár tehát több mint tízsze-
res költségnövekedést jelentett. Ez 
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most valamelyest konszolidálódik, 
őszig így „csak” nagyjából ötszörös 
költséggel kell számolnunk.”
Az energiaválság előtti árakon 
nagyságrendileg százhetvenmillió 
forintba került a távhős épületek 

fűtése, ami a drágulás miatt 1,2-1,3 
milliárd forintra nőtt volna. „Ebből 
300-350 milliót tudtunk volna faragni 
a takarékossági intézkedésekkel. 
Utóbbiak kapcsán 2022 októberéről és 
novemberéről már konkrét adataink 

vannak. Az intézkedések, ha kellemet-
lenek is néha, de hatásosak: Több mint 
ötven százalékos csökkenést tudtunk 
elérni az önkormányzati létesítmények 
energiafelhasználásában. Összegezve 
elmondható, hogy a korábbiakhoz 
képest egy kis optimizmussal tervez-
hetjük a város 2023-as költségvetését. 
Persze az energiaárak továbbra is 
magasak, ezután is takarékoskodásra 
lesz szükség, azonban már most látszik, 
hogy súlyos százmilliókat tudunk 
majd megspórolni csak a távhő árának 
konszolidációján. Bízom benne, hogy 
a trend nem áll meg, és valamelyest 
normalizálódnak az energiapiaci árak, 
ha vissza nem is esnek az energiavál-
ság előtti szintre. Az idei költségvetést 
is ennek megfelelően, óvatosan, a 
stabilitásra és a működésre fókuszálva 
tervezzük meg. Folytatjuk az energeti-
kai beruházásokat, hiszen a hatalmas 
kihívás mellett ez most történelmi 
lehetőség arra is, hogy felgyorsítsuk 
klímavédelmi, energiahatékonysági 
törekvéseinket!” – fogalmazott Szé-
kesfehérvár polgármestere.
Az Energiaügyi Minisztérium a 
tervezhető és költségtakarékos 
működésért három negyedévre, 
vagyis kilenc hónapra rögzíti a 
díjak januártól érvényes mértékét. 
A tárca közleményében azt írta, 
hogy az energiaválság előtti árak 
2023-ban nem térnek vissza, ám a 
lehetőségekhez mérten és a vára-
kozásokhoz képest számottevően 
nő az önkormányzatok gazdálko-
dási mozgástere.

Körülbelül ötven százalékkal csökkent a távhő ára Székesfehérvár önkormányzata és a városi 
intézmények számára
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Fehérvári szilveszter

December harmincegyedikén éjjel újra hanggal, fénnyel és emberekkel telt meg a belváros: 
több ezren köszöntötték az új esztendőt

A fiatal generációból is voltak, akik házibuli helyett a belvárost választották, vagy éppen ide 
érkeztek a buliból, együtt köszönteni az új esztendőt

A megszokott jelmezek és kellékek mellett természetesen a pezsgő sem hiányozhatott a közös 
szilveszteri ünneplésből. A zenés programok egészen hajnali háromig tartottak, a Discover 
Band és Kátai Jr. is gondoskodott a megfelelő hangulati aláfestésről.

Idén sem volt hiány maszkokból, maskarákból, előkerültek a kalapok, világító díszek, a 
színesen pompázó póthajak és a szilveszteri bulik egyéb elengedhetetlen kellékei is

Az idei városi szilveszteri mulatságot az Aserdus Tűzszínház előadása indította a Zichy-színpad 
előtt. Az Aserdus a női energiák találkozása egy különleges környezetben: a tűz bűvkörében.

A női tűzzsonglőröket a színpadon is egy hölgy követte. DJ Mynea állt a lemezjátszók és 
a keverő mögött, hogy szórakoztassa a közönséget. Mynea az egyik legnépszerűbb hazai 
lemezlovas, DJ Sterbinszky lánya.

SoMoS zoltán

A múlt év utolsó éjszakáján zsúfolásig megtelt a Zichy ligeti színpad előtti tér. Éjfélkor az 
ünneplők közösen énekelték el a Himnuszt, majd folytatódott a mulatság hajnalig. A buli este 
nyolckor kezdődött a Zichy-színpadnál, ahol fellépett az Aserdus Tűzszínház, Dj Mynea, Kátai Jr. 
és a Discover Band is.
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Lencse a szerencsés évért

A néphagyományok szerint az, aki január elsején lencséből készült ételt fogyaszt, szeren-
csés, gazdag és boldog lesz az új esztendőben

A város önkormányzata tizenegyedik alkalommal szervezte meg az akciót: január első napján 
bőséget és egészséget hozó lencsefőzelékkel vendégeltek meg mindenkit

Az ízletes lencsefőzeléket Rácz István őrnagy, tábori lelkész áldotta meg

Szerencsehozó lencsével indíthatták az új esztendőt a fehérváriak

A rendezvényt az önkormányzat, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség 
Parancs noksága szervezi

Az ezerötszáz adag főzeléket a honvédség gulyáságyúiban és a Rostási Hagyományos Kony-
ha fazekaiban készítették. Mellé idén is egy pohár meleg teát kínáltak a Palotai kapu téren.

rába Henrietta 

Szerencsehozó lencsével indította az új évet Székesfehérvár. Január elsején sokan ültek le az Alba 
Plaza előtt felállított asztalokhoz: családok, baráti társaságok, a városban szilveszterező turisták 
közösen fogyasztották el azt az ezerötszáz adag lencsefőzeléket, mellyel Székesfehérvár önkor-
mányzata, a Magyar Honvédség, a Honvédelmi Minisztérium, valamint az Alba Plaza vendégelte 
meg őket, szerencsés új évet kívánva mindenkinek.
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A teátrum téli tervei

Arató Antal új könyvalbuma

A teátrumba márciustól várják újra a közönséget, az elmaradt előadásokat pedig a melegebb 
hónapokban pótolják majd

 L. Simon László és Arató Antal a könyvbemutatón

cSapó raMóna

Vakler lajoS

A korábban meghozott önkormányzati döntés 
értelmében lezárták a fehérvári színház épüle-
tét. A kéthónapos működési szünet a nézőknek 
és a színházi dolgozóknak sem öröm, de ha már 
így alakult, a szükséges javítási munkálatokat 
el lehet végezni az épületben.

A költségek és az energiafogyasztás 
csökkentése érdekében két hónapra 
bezárja kapuit a Vörösmarty Színház. 
Már elkezdték a téliesítést a teátrum-
ban, ahová legközelebb márciusban 
várják majd a közönséget. Minden 
olyan műszaki berendezést leállíta-
nak a szakemberek, amit lehet.
„Még a lámpák sem világítanak. 
Egyedül a biztonsági fények maradnak, 
azok is programozva, hogy amikor 
már sötétedik, a kamerák tudjanak 
működni” – mondta el Bécsi Attila. 

A Szent István Hitoktatási és Művelődési 
Ház adott otthont a minap Arató Antal új 
könyvalbuma bemutatójának. A Perei Zoltán 
1913-1992 grafikák című kötet a méltatlanul 
elfeledett művész munkásságát elemzi.

Arató Antal, az album megalkotó-
ja évek óta dolgozott azon, hogy 
a grafikus életének fejezeteit egy 
albumba rendezze: „Ez a könyv 
tagadhatatlanul hiánypótló, egyben 
összefoglaló Perei Zoltán munkásságá-
ról, annál is inkább, mert saját életében 
sem ismerték el kellőképpen. Egyedül 
Supka Magdolna művészettörténész 
volt az, aki a méltatlanul mellőzött Pe-
rei munkásságát feldolgozta. Perei egy 
visszahúzódó természetű ember volt, 
aki 1956-ban emigrált, ahol kialakította 
a maga sajátos, fametsző stílusát. Úton 
volt a sikerek felé, amikor az amnesztiá-
nak köszönhetően 1963-ban hazatért. 
Az Élet és Irodalomban megjelent 
grafikái kapcsán fedeztem fel. Elmen-
tem hozzá, kiállítást szerveztem neki, a 
kiállításhoz kapcsolódó dokumentációt 
megőriztem, majd a nyugdíjazásomat 
követően megszereztem az összes képét, 
és így jött össze ez a könyv.”
Az albumot L. Simon László, a 
Magyar Nemzeti Múzeum főigazga-
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tója mutatta be, aki kiemelte, hogy 
a grafikus 1950-ben a budapesti 
Képzőművészeti Főiskolán végezte 
tanulmányait, majd 1956-ban előbb 
Franciaországba, később pedig 
Angliába emigrált. Hazatérése után 
fametszeteivel új stílust teremtett 

A színház műszaki vezetője hozzá-
tette: az épületnek vannak olyan 
részei, amelyek folyamatos felügye-
letet igényelnek, hogy a jelmezek, 
berendezések ne károsodjanak.
A teljes körű takarítás mellett számos 
szükségessé vált munkálatot is janu-
árban, februárban végeznek majd el 
a színházban. Az újranyitáskor tehát 
egy műszakilag rendbe hozott épület-
ben várják majd a nézőket. 
„Karácsony előtt tönkrement a padlófűté-
sünk, csőtörés van benne, le kellett zárni. 
Ennek a javítását akarjuk elkezdeni. 
Csak légbefúvással tudtunk megfelelő 
hőmérsékletet biztosítani a nézőknek, 
ami iszonyú energiát elvisz. Tehát ezeket 
próbáljuk rendbe hozni, mert meg van ha-
tározva, hogy mennyi energiát fogyaszt-
hatunk” – hangsúlyozta Bécsi Attila.

Szűz Máriát ünnepelték
rába Henrietta 

Az új év első napján püspöki szentmisén 
vehettek részt a katolikus hívek: a Szent 
István-székesegyházban Isten anyját, Szűz 
Máriát ünnepelték.

Spányi Antal megyés püspök 
celebrálta 2023 első szentmiséjét 
Szűz Mária, Isten anyja ünnepén, 
amit január elsején, karácsony 
nyolcadnapján tart a római katoli-
kus egyház, Jézus körülmetélkedé-
sére emlékezve.
A püspök szentbeszédében 
elmondta, hogy az idő Isten 
ajándéka, ahogy a gyermek Jézus 
is: „Időben való létezést vállalt itt a 
földi életben. Született, élt, felnőtt, 
dolgozott, hirdette Isten örömhírét, 
aztán bűneink bocsánatáért, a meg-
váltásért kínhalált szenvedett. Mind-
ezt nem valamiféle csodálatos módon 
tette, hanem az emberek szeme elől 
elrejtett csodával.”
Spányi Antal hozzátette, hogy ezen 
a napon a boldogságos Szűz Má-
riát köszöntjük, aki tanít bennün-
ket, hogy tudjuk, mit kell tennünk 
az idővel: „Mária a maga egyszerű-
ségében, szívében őrzött csendjében 
pontosan tudta az élet titkát. Tudta, 
hogy nincs más fontosabb dolga, mint 
az, hogy Isten szavára figyeljen. Kész 
volt az isteni sugallatot meghallani, 
érzékeny füllel és szívvel befogadni, és 
kész volt erre az isteni szóra igennel 
válaszolni. Szűz Mária a nehézségek-
ben is kitartott. A példája pedig Szent 

Spányi Antal szentbeszédében hangsú-
lyozta, hogy az időt megfelelő módon kell 
kezelni, elfogadni. Az időért felelősséggel 
tartozunk, számot kell adnunk, hogy mire 
fordítjuk, mit teszünk, hogy közelebb kerül-
jünk Istenhez.
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József életében is jelen volt. Ha az em-
ber szemléli az időt, Isten ajándékát, 
akkor látja és tudja, hogy vágyunk a 
szépre, arra az útra, amelyet Jézus járt 
előttünk. Isten szeretetébe ajánljuk a 
jelenünket, benne akarunk élni. Előt-
tünk a jövő, amelyről keveset tudunk, 
de bízunk benne, mert az Úr készíti 
az országát számunkra. Fontos, hogy 
az új évet igazán Istenre figyelve, 
imádságban töltsük!”

hazánkban, ennek ellenére nem 
ismerték el munkásságát: „Egy rend-
kívül nehéz műfajról van szó, hiszen a 
huszadik századnak nem a fametszetek 
az autentikus kifejezési formái. Perei 
Zoltán esetében mégis az látszik, hogy 
egy ősi önkifejezési formát képes volt 

újraértelmezni és a huszadik század 
vizuális elvárásaihoz igazítani. Perei 
hihetetlenül termékeny volt, és rend-
kívül szorgalmas. Nagy munkabírás 
kellett ahhoz, hogy ennyi témát, ennyi 
ötletet, ennyi motívumot fába véssen, 
majd elkészítse azok nyomatait.”



7Közéleti hetilap KULTÚRA FEHÉRVÁR

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: FehérVár MédiacentruM kFt., 8000 székesFehérVár, szent Vendel u. 17/a. leVelezési cíM: 8000 székesFehérVár, szent Vendel utca 17/a. Vagy 8001 székesFehérVár, pF. 229. • e-Mail: ujsag@FMc.
hu • Főszerkesztő: Wéhli regős dóra • teleFon: 22 516 100 • az e heti lapszáM szerkesztője: soMos zoltán • Fotók: kiss lászló, siMon erika • hirdetés: Marketing@FMc.hu • terjesztési probléMák bejelentése: terjesztes@FMc.hu Vagy 22 502 663 • tördelés, 
nyoMdai előkészítés: FehérVár MédiacentruM kFt. • nyoMdai előállítás: MediaWorks hungary zrt. • Felelős Vezető: szabady balázs • terjesztő: alba-hír kFt. • a FehérVár Megjelenik hetente 30 000 példányban • issn: 2061-2273

Újévi koncert a színházban

Nagy sikerrel lépett fel az újévi koncerten a fehérvári zenekar hajdani vezetője, karnagya, 
Drahos Béla

A hagyományoknak megfelelően a polgármester vezényelte az első néhány taktust

Megtelt a nézőtér, legközelebb erre márciusban lesz lehetőség

A zenekar műsorával a jelen történéseire is reflektált

Vakler lajoS

Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar fergeteges 
műsorral várta a székesfehérvári zenebará-
tokat hagyományos újévi hangversenyére, a 
Vörösmarty Színházba.

A program első darabjaként Suppé 
Könnyűlovasság-nyitánya csen-
dült fel a zenekar előadásában, 
az első dallamokat rendhagyó 
módon, ugyanakkor az egyedülálló 
tradícióhoz hűen Cser-Palkovics 
András dirigálta. A polgármester 
az újévi koncert közönségét kö-
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szöntve elmondta: „Minden évben 
én vezényelem ilyenkor a zenekart, 
és ez mindig nagy izgalom számomra, 
bár szerintem a közönség fellélegzik, 
amikor a profi karmester átveszi a 
karmesteri pálcát. Egy gyönyörű kon-

certtel fog bennünket megajándékozni 
az Alba Regia Szimfonikus Zenekar, 
köszönhetően a zenészeknek és a 
színház munkatársainak, hiszen az 
ő munkájuk révén jöhetünk hagyo-
mányosan a Vörösmarty Színházba, 
hogy a muzsikaszó erejével, örömével 
indítsuk el az új esztendőt. Nehéz évet 
zártunk, amit jól mutat az is, hogy 
a mai koncert után ezt az épületet 
be kell zárni. Az viszont jó hír, hogy 
korábban fogjuk megnyitni a színhá-
zat, mint amire számítottunk! Nem 
március végén, hanem március elején 
a színház újranyithat.”

Ruff Tamás, a zenekar igazgatója 
örömének adott hangot, hogy az 
esten ebben az évben is olyan prog-
ramot kínálhatnak a közönségnek, 
amely egyedülálló zenei élménnyel 
gazdagítja a vendégeket: „Nagy 

várakozás előzte meg a mai hangver-
senyt, ami nagy öröm minden zenész 
szívének. Itt vagyunk, ami nagyon 
fontos, mert nem mindegy, hogyan 
köszöntjük az új évet! A városnak ez a 
zenekar egy kincsesdoboza, egy olyan 
értéke, amely segít utat mutatni ebben 
a zűrzavaros, nehéz időszakban.”

A hangverseny dirigense a zenekar 
művészeti vezetője, Dobszay 
Péter volt: „A koncerttel reagálni 
szeretnénk a jelenre, mindarra, ami 
körülöttünk történik. A 2022-es év 
történései tehát nagyban befolyásol-
ták a műsor szerkesztését. Fontosnak 
tartjuk a hagyományokat, ugyanakkor 
fontosnak tartjuk az itt és most elvét, 
és ennek megfelelően igyekszünk oly 
módon tartózkodni a kliséktől, hogy 
miközben a vállaltan újévi, könnyed, 
pezsgős zenei jelleget megtartjuk, 

adunk egy kis pluszt is. Most a balett 
műfajában találtuk meg azt a pluszt, 
amit adni tudunk.”
A koncerten ismét városunk-
ban köszönthettük Drahos Béla 
fuvolaművészt, a zenekar egykori 
kiváló karmesterét, vezetőjét, aki 
ezúttal a műfaj ékkövét, aki Dopp-

ler Magyar fantázia című művét 
tolmácsolta hangszerén a zenekar 
kíséretében: „Nagyon hálás vagyok 
Ruff Tamásnak és Dobszay Péternek, 
köszönöm, hogy gondoltak rám! A 
távozásom óta szólistaként itthon és 
a nemzetközi porondon is fellépek, 
illetve rádiófelvételeket és lemezeket 
csinálok.  Két darabot játszom az újévi 
koncerten: az egyik Doppler Magyar 
fantázia című műve zenekari kísé-
rettel, a másik pedig egy csodálatos 
átirat, a Carmen-fantázia.”
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2022-es eredményeiért megyei Jó tanuló, jó sportoló kitüntetésben részesült: Baljer 
Márk (Alcsútdoboz), Bárány Bence (Székesfehérvár), Csőregi Zalán (Dunaújváros), 
Demeter-Csoma Dalma (Székesfehérvár), Fekete Csaba (Mezőfalva), Fierpasz András 
(Mezőfalva), Fürst Alíz (Székesfehérvár), Gyenge Laura (Seregélyes), Horváth István 
Imre (Dunaújváros), Kántor Viktória (Székesfehérvár), Kovács Kolos (Mezőszilas), 
Nagy Zoltán (Sárbogárd), Pinke Anna (Seregélyes), Pinke Lilla (Székesfehérvár), Pusz-
tai Nóra Regina (Székesfehérvár), Reichert Jázmin Mirjam (Székesfehérvár), Tombor 
Benedek (Mezőfalva), Varga Dorina (Soponya) és Závodi Botond (Mezőszilas). 
A diáksportkörzetek legeredményesebbjei: Cövek Kitti (Soponya), Kolonics Dorka 
(Gárdony), Laki Boglárka (Mór), Mészáros Balázs (Adony) és Nagy-Győri Kitti (Szár). 
Fejér Megye Diáksportjáért kitüntetésben részesültek: Bacsi Mihály (Székesfehér-
vár), Fenyvesi Szabolcs (Szár), Horváth Péter (Mór), Kántor Zoltánné (Zichyújfalu), 
Kard Anita (Iváncsa), Kovács Adrienn (Dunaújváros), Rácz Katalin (Székesfehérvár), 
Szalai József (Székesfehérvár) és Zámbó Tibor (Mezőszilas).

Idén huszonöt diákot tüntetett ki a Fejér 
Megyei Diáksport-egyesület a Jó tanuló, jó 
sportoló gálán. A diákokat két kategóriában 
díjazták, a megyei diáksportban dolgozó fel-
nőttek munkáját pedig különdíjjal ismerték el.

A díjátadón azokat a tanulókat 
ismerték el, akik az elmúlt évben 
nemcsak kiemelkedő sportteljesít-
ményt nyújtottak sportágaikban, de 
az iskolapadban is kiválóan teljesítet-
tek. A gálán Fejér megye nyolc tele-
pülésének huszonkét intézményéből 
összesen tíz sportág képviselőjét 
díjazták. A Fejér Megye Diáksportjá-

Milliók a gyermekosztályoknak

Idén már két intézmény részesül a támogatásból megyénkben: a Szent György Kórház mellett a Móri Városi Kórház is

Varga zalán

Tizedik alkalommal rendezték meg december 
huszonhetedikén a Jótékonysági vadászatot 
Kápolnásnyéken. 2013 óta minden évben 
támogatják a megyei kórházak gyermekosztá-
lyait a vadászaton befolyt összegből. Ezúttal 
országszerte huszonegy egészségügyi intéz-
mény gazdagodik a gyerekek professzionális 
ellátásához szükséges eszközökkel.

Országszerte harmincnyolc 
helyszínen mintegy ezer vadász 
gyűlt össze, hogy fácánvadászattal 
támogassa a beteg gyermekeket. 
Fejér megyében két helyszínen, 
Kápolnásnyéken és Felsődoboson 
durrogtak a puskák.
Fejes László, az esemény főszerve-
zője lapunknak elmondta: Fejér me-
gyéből indult a kezdeményezés, és 
hat évig megyei léptékű volt. 2019-
ben alapították meg a Jótékonysági 
Vadászat Közhasznú Nonprofit 
Kft.-t, mely kifejezetten az országos 
terjeszkedésért felel. Ez a nonprofit 
szervezet építette fel a Jótékonysági 
vadászatot szerte az országban.
Nobilis Márton, az agrárminisz-
térium államtitkára a rendez-
vényen úgy fogalmazott: „A 
kormánynak kiemelten fontos, hogy 
a magyar családok asztalára jó 
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minőségű, biztonságos és elsősorban 
magyar élelmiszer juthasson. Ennek 
a vadhús tökéletesen megfelel, 
hiszen ezek az állatok azt eszik, amit 
az erdőben találnak, nem kapnak 

semmilyen egyéb kiegészítőt.”
A vadászaton összegyűlt összeget 
kórházak gyermekosztályainak 
ajánlják fel. Tavaly 8,2 millió forinttal 
gazdagodott a Szent György Kórház. 

A fehérvári intézmény gyermek-
osztálya három volumetriás pum-
pát, két speciális ultrahangfejet és 
egy intenzíves nagyágyat vásárolt 
az összegből.

Jól tanultak, jól sportoltak

Diákok és felkészítő tanáraik is elismerésben részesültek az év végi díjátadón
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ért kitüntetést kilenc tanár nyerte el.
Mészáros Attila köszöntőjében 
úgy fogalmazott, hogy a díjazott 
fiatalok igazi példaképeik kortársa-
iknak: „Sok lemondással jár az, hogy 
ma itt ülhettek ezen a gálán. A mai 
fiatalok sok mindenben jók: van, aki jól 
sportol, jól tanul, jó a művészetekben 
és a kultúra területein. Ti azonban sok 
mindenben vagytok egyszerre jók!” 
Székesfehérvár alpolgármestere 
köszönetet mondott a felkészítő 
tanároknak és edzőknek is, akik 
erőfeszítéseikkel segítik a diákspor-
tolók előrehaladását.
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Jelentős támogatás Fehérvárnak
látrányi Viktória

A megemelkedett energiaköltségek miatt 
született döntés a tízezer fő feletti települések 
és fővárosi kerületek állami támogatásáról. 
A kormány országosan összesen negyven-
négymilliárd forintot fordít erre a célra. Fejér 
vármegyében Székesfehérvár mellett további 
öt település kap pluszforrást.

A háború és a brüsszeli szankciók 
következményeként az energia-
árak sokszorosára emelkedtek. A 
kormány határozott célja, hogy a 
legfontosabb közszolgáltatások 
működése ebben a helyzetben is 
biztosított legyen, ezért a korábbi, 
tízezer lakos alatti településeknek 
adott kormányzati támogatás után 
most a tízezer lakos feletti városok 
és a fővárosi kerületek energiaár- 
emelkedés miatti támogatásáról 
döntött, mintegy negyvennégy-
milliárd forint értékben.
A Fehérvár Televízió megkeresésé-
re Vargha Tamás, Székesfehérvár 
országgyűlési képviselője elmond-
ta, hogy a támogatás nagyságát 
minden település esetében az 
iparűzésiadóerő-képesség ha-

Változások az új évben

Az autópálya-közlekedés díjai közül legkevésbé az éves vármegyei matricák ára emelkedett

Ezentúl nem kell választanunk a SZÉP-kártya zsebei közül, mert csak egy zseb marad, onnan 
fizethetünk mindent

Fiers gábor

Vasárnap óta Fejér vármegyében élünk, emel-
ték a minimálbért, a garantált bérminimumot, 
a nyugdíjakat, de az autópálya-matricák árát 
is. Összeszedtük, melyek a legfontosabb, 
sokakat érintő változások 2023 első napjától.

Vármegyékben élünk

Január elsejétől a vármegye elneve-
zés váltotta a megyét. Így innentől 
kezdve nem Fejér megyében, ha-
nem Fejér vármegyében élünk. Az 
ország útjai mentén megkezdődtek 
a megyehatárt jelző táblák cseréi, 
van, ahol már az újakkal találkoz-
hatunk.

Minimálbér, garantált bér
minimum, nyugdíj

Januártól a kötelező legkisebb 
munkabér 16 százalékkal 232 ezer 
forintra, a garantált bérminimum 
14 százalékkal 296 400 forintra 
nő. Ugyanekkortól 15 százalékkal 
megemeli a nyugdíjakat a kormány, 
amit még december közepén jelen-
tett be Orbán Viktor miniszterel-
nök a közösségi oldalán.

Adómentesség harminc év 
alatt

A kormány úgy döntött, hogy to-
vább bővíti a családi adórendszert, 
és mostantól nem kell személyi 
jövedelemadót fizetniük azoknak 
a harminc év alatti nőknek, akik 
gyermeket vállalnak. Az szja-men-
tesség nem új a családi adórend-
szerben: egy éve személyijövede-
lemadó-mentességet élveznek a 
huszonöt évnél fiatalabb dolgozó 
fiatalok, és három éve a négy vagy 
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több gyermeket nevelő édesanyák 
is. A családi adókedvezmény és az 
szja-mentesség is érvényesíthető a 
saját és az örökbefogadott gyerme-
kek után is.

Megszűnnek a zsebek

Az új jogszabályok szerint január 
kilencedikétől csak egy számla ma-
rad a SZÉP-kártya mögött, az eddigi 
három zsebből csak a szálláshely 

marad meg. A kártyával fizethető 
szolgáltatások ugyanazok marad-
nak, csak éppen a szálláshely-
zsebből lehet majd mindenért 
fizetni, amit korábban a három 
zseb valamelyikéből lehetett. 
A korábban a vendéglátás- és a sza-
badidőzsebben lévő pénzt átvezetik a 

szálláshelyzsebbe. Az OTP tájékoz-
tatása szerint az el nem költött ösz-
szegek díjterhelése nem változott, a 
2022. október 15. előtt utalt összege-
ket 2023. május 31-ig lehet díjmen-
tesen felhasználni, az el nem költött 
összegrészre június elsején terhelik a 
tizenöt százalékos díjat.

Jogosítvány és forgalmi

Vasárnap óta nem szükséges ma-
gunknál tartani a jogosítványt és 
az autó forgalmi engedélyét, mert 
a rendőrök a helyszínen, elektroni-
kusan is tudják ellenőrizni ezeket 
az igazolványokat.

Drágultak az autópálya 
matricák

Az év első napjától drágultak az 
autópálya-matricák, és emelke-
dett a büntetések összege is. Az 
éves vármegyei matricák ára 5450 
forintról 5720 forintra emelkedett. 
A tíznapos matrica ára 5500 forint 
lett az eddigi 3820 helyett, míg a 
havi matricáért már 8900 forintot 
kell fizetni az eddigi 5210 forinttal 
szemben. 

Nem kell megállni a horvát 
határnál

Sok ezer magyar utazót is érintő 
változás, hogy Horvátország vasár-
nap óta a schengeni övezet tagja, 
így már nem kell megállni a ma-
gyar-horvát határon. A szomszédos 
országban január elsejétől az euró 
lett a hivatalos fizetőeszköz.

tározta meg. Az erős gazdasági 
háttérrel rendelkező települések 
így kevesebb támogatást kaptak, 
mint azok a települések, melyek 
gazdasági helyzete rosszabb.
Cser-Palkovics András polgármester 
közösségi oldalán arról adott tájé-
koztatást, hogy a város a kormánytól 
az energiaválság okozta gazdasági 
nehézségek enyhítésére kapott 237 
millió forintos támogatást a megnö-
vekedett energiaköltségek kigazdál-
kodására fogja fordítani: „A jelenlegi 
helyzetben minden támogatás jól jön, 
köszönet tehát érte!” 
A polgármester úgy fogalmazott, 
örül annak, hogy az önkormányza-
toknak juttatott támogatás mér-
tékének megállapítása mellőzte a 
politikai hovatartozás mérlegelését, 
hiszen jelentős kormányzati támo-
gatásban részesülnek az ellenzéki 
vezetésű megyei jogú városok is.
A Miniszterelnökség közleménye 
szerint a Fejér vármegyei váro-
sok összesen 1,2 milliárd forintot 
kapnak a kormánytól. Székes-
fehérvár mellett Dunaújváros, Mór, 
Bicske, Sárbogárd és Gárdony kap 
támogatást.
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Fenyőfák elszállítása
A Depónia Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügy feleit 
a fenyőfák, karácsonyfák elszállításának menetéről:

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

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

Kérjük, hogy a gyűjtőedények mellé helyezzék ki a fákat úgy, hogy 
az se a gyalogos, se a jármű forgalmat ne zavarja. A kidobásra ítélt 
karácsonyfákat minden díszítő elemtől szükséges megszabadíta-
ni, mert a későbbi hasznosítást valamint a begyűjtést akadályozza 
az idegen anyag.

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

Köszönjük együttműködésüket!

Rock and roll gála
A legkisebb ovisoktól a világbajnokságon 
sikeresen szerepelt Fireballs csoportig minden 
korosztály és formáció bemutatkozhatott a IX. 
Hópihe Gálán. A Főnix Rock and Roll SE hagyo-
mányos évzáró műsora igazi örömtánc volt, ami 
megmutatta minden nézőnek, mennyit fejlődtek 
a lelkes növendékek az idei esztendőben.

A Fireballs nyitotta a sort a Főnix ha-
gyományos évzáró műsorában. A girls 
nagyformáció decemberben feltette 
a koronát az idei évben nyújtott telje-
sítményekre, amikor hatodik helyen 
végzett a Prágában rendezett világbaj-
nokságon. Nem ők az egyetlenek, akik 
sikert arattak, hiszen országos bajnoki 
címmel vagy éppen dobogós helyezés-
sel – és ezzel a Nyugat-Magyarország 
területi ranglistavezetője címmel – is 
több csoport büszkélkedhet. Eredmé-
nyes évet zárnak, minden korosztály-
ban van olyan formációjuk, amelyik 
országosan jegyzetten is sikeresen 
képviseli az egyesületet – mondta el 
Benedek Dóra, az egyesület elnöke, a 
csoportok vezetőedzője.
„A rock and roll legnagyobb szépsége 
számomra, hogy pont annyira sport, mint 
amennyire tánc és művészet. A nehézsége 
pedig a komplexitásában rejlik, hogy sok 
képességre van szükség: mozgáskoordiná-
ció, ütemérzék, hajlékonyság, és tudni kell 
csapatban dolgozni. Minden gyermeket 

Fo
tó

k:
 Si

m
on

 Er
ik

a

A Főnix már óvodáskorban lehetőséget ad a gyerekeknek, hogy megmutassák, mennyire élvezik a közös mozgást. A gálán is bemutatkoz-
tak a legkisebbek.

arra biztatok, hogy próbálja ki!” – mond-
ta Benedek Dóra.
Az Unstoppable, a The Loveliers, az 
Angel Eyes, a Super Wings, a Pop-

corn, a Let’s go!, a Sugar and Spice, 
a Beat Shakers formációk, valamint 
az óvodás és az iskolás korosztály 
is közönség elé lépett az Alba Regia 
Sportcsarnokban, és még közös táncra 
is lehetőség nyílt.
De már a következő versenyekre 

is elkezdtek készülni a táncosok: 
„A versenyzők a két ünnep között már 
kaptak ízelítőt azokból az új koreográfi-
ákból, amelyekkel januártól a következő 
versenyszezonra, a márciusban induló 
megmérettetésekre készülünk” – tudtuk 
meg Benedek Dórától.

A koreográfiák és a jelmezek is hozzájárulnak, hogy az egyik leglátványosabb csoportos sport 
legyen a tánc. A Főnixben ráadásul a versenyeredmények is sikerélményt adnak, hiszen több 
csoport hozott kiváló helyezéseket a tavalyi évben.

A IX. Hópihe Gálán valamennyi korosztály és formáció bemutatkozott, akik a Főnix színeiben 
edzenek és versenyeznek. Így a ladies dance, a children, a juvenils, a junior kisformációk, a 
children nagyformáció és számos látványtánc is helyet kapott a gála műsorában.
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A laktanya minden oldalát szürke, magas, tömött falú kőkerítés védte, mint 
egy bevehetetlen várat. Föléjük magasodtak, annak hét védett pontján, a fából 
készült masszív őrtornyok.
Aznap az őrségváltás a szokásos menetrend szerint indult.
Az őrségbe beosztott katonának, aki az őrtornyában éberen sasolt, az volt a 
védelmi feladata, ha mozgást észlelt, azt kérdezze kiabálva:
– Állj! Ki vagy?
Ha illetéktelen volt – nem válaszolt, vagy elfutott –, akár le is lőhette volna az
– „Állj vagy lövök!” – figyelmeztetés után.
Őrségváltáskor az őrparancsnok fegyverbe szólította az őségbe beosztottakat, 
mindig annyi főt, ahány őrtorony volt a laktanyában.
– Őrség fegyverbe! – parancsolta.
Az őrszobában levő vasállványról leemelték a fegyvereket és a hozzátartozó 
tártáskákat. A járőrözés előtt az őrparancsnok vezényszava hangzott el:
– Fegyvert tölts!
A fegyverbe helyeztek egy tárat, majd felhúzták a fegyvert. Így éles lőszer került 
a csőbe, ezért kellett biztosítani, így véletlenül sem sülhetett el.
Elindult a járőrözés az előre megszabott útvonalon az őrhelyekhez, melyről 
letérni nem lehetett.
Az őr a sötétben mozgolódást észlelt. Felkiáltott:
– Állj! Ki vagy? 
Az elhangzott kérdésre a válasz:
– Őrparancsnok!
Majd rögtön folytatta: Váltás!
Erre az őr:
– Őrparancsnok, előre! A többiek maradjanak helyben!
Az őrparancsnok megközelítette az őrt, aki azt ordította: 
– Állj! A többiek az őrparancsnok vonaláig, előre!
Őrparancsnok:
– Biztosító, biztosítás! – adta ki a parancsot.
Ami azt jelentette, hogy átvette az őrhelyen a figyelését.
Megtörtént az őrségváltás. A leváltandó őr beállt a sorba, és az új őr átvette az őrhelyét.
Az őrparancsnok új parancsa következett:
– Biztosítók sorba! Lépés indulj!
A kétóránkénti cécó, a hétórás őrségből, a váltásból, körülbelül fél órát vitt el. 
Visszatérve az őrszobába az őrparancsnok parancsa:
– Fegyvert üríts!
A vezényszóra a fegyverből a tárakat gyakorlott mozdulattal kivették. Az őr-
parancsnoknak meg kellett győződnie a tárak eltávolításáról. Egy fő esetében, 
egy tárban harminc, hét főnél a tárban 350 éleslőszer volt, ezért nagy felelőség-
gel járt az ellenőrzés, mert hiánytalanul kellett visszajuttatni a lőszert a helyükre.
Az egyik utolsó őrségváltás után, a csapatunk az őrparancsnokkal már vissza-
fele masírozott az őrszoba fele, szokatlanul furcsa dolgot észleltünk. A fejünk 
felett egy fegyver csövéből fülrepesztő sikollyal süvítve záporoztak a golyók.
– Hasra! – ordította magán kívül az őrparancsnok.
Ez a pillanat örökre beleégett az agyamba, meg a társaiméba is. Ott feküdtünk 
hasra vágódva a puszta földön. Fiatal lelkünkbe menten beköltözött a tél.
Tudatosult bennem: ez most éles helyzet, nem gyakorlaton vagyunk. A vaksötét 
némaságát félelemkeltő irdatlan, szűnni nem akaró rövid sorozatlövések robaja 
váltotta fel.
– Idegenek hatolhattak be a laktanyába? Harci helyzet van? Mi történt? Ki lőtt 
kire? – sorjáztak bennem a kérdések.
Aztán mintha a halál angyala elküldte volna a csendet. Kifogyott a lövész tárából 
az összes golyó, és újra tölt? De nem! Az éterben a csapatunk utolsó tagjának 
eufórikus örömrivalgása szárnyalt:
– Fiúk! Ma lettem 21 éves – rikoltotta önkívületi mámorában, felemelő, mindent 
átható érzéssel. 
Bár fellélegeztünk, amikor a tudatunk tekergő mély bugyrába behatolt, amit 
kirobbanó örömmel kiáltott, de senkinek sem kívántuk volna azt az ominózus 
helyzetet, amit akkor és ott át kellett élnünk.
A rendkívüli esemény miatt a riadócsengő üvöltő hangjára a sötétség fátyla szét-
rebbent, vakító fények villantak, majd az egész laktanya fényárban úszott.
 A bűnös keze ráfagyott fegyveréhez. Zsongott a feje. A szája- mint a tikkadt 
sivatag. Megfordult vele a világ. Felhőtlen örömét üröm váltotta fel.
Az őrparancsnok azonnal intézkedett. Nem szólt az elkövetőhöz egy mukkot 
sem. Amit tettél katona, jó mulatság, férfimunka volt – jegyezte volna meg epé-
sen szitokáradattal fűszerezve.
– Katona! Azonnal adja át a fegyverét! – parancsolta bosszúsan az őrparancsnok.
Majd a fogdaőrt hívattatta, és a vétkes katonát a fogdába vitette.
A katona nagy árat fizetett meggondolatlanságáért. A születésnapja ünneplését 
a Katonai Ügyészség büntetésének gyertyái koronázták meg hosszú időre.

Színésszé lettem. Megkapám
Az első szerepet,
S a színpadon először is
Nevetnem kelletett.

Én a szerepemben jóizűn
S szívemből neveték;
Pályámon, oh ugyis tudom, 
Leend ok sírni még.

Székesfejérvár, 1842. november

Keresni hagyjatok,
szép, budai házban,
laknak itt angyalok,
amint hajdanában?

Virágillat fogad,
anyukám emléke,
befelé hívogat,
így ölel keblére…

Olyan forrón éget
szeme fénye engem…
Ó, Te drága lélek,
mennyire szeretem!

Édesapám keze
vállaimra terül,
szép emlékezete
fényképpé nemesül…

Képzeletem játszik,
mert közéjük ülök,
s még e filmen látszik:
mily szerető szülők!

Oly sokszor itt járok
kis barátok között,
és csodára várok
elhullt idők mögött…

Kezet rázzak velük,
elrúgjunk egy meccset,
bulizni is menjünk,
de nincs, aki nevet!

Csak áll az öreg ház,
idegenné vedlett,
nem ég a régi láz,
mely benne született…

Megmaradt, mint emlék,
és egyre kopik már,
mind halkabban mesél,
ám mindig velem jár…

Nem vagyon és
nem a pénz,
nem haszon és
nem érdek
csábít minket össze.

Nem csak vér és
nem csak gén;
nem csak faj és
nem csak törzs
szabja meg a sorsunk.

Inkább minta
és példa,
hagyományok
szokása
mi bennünket átfon.

Terel minket
s összevonz
az együttlét öröme,
szabadság és hűség.

Szorosabb a
nyelv és hit,
szülők, múlt
és emlék;
mind ölelő álom!

Nem a tanítvány választ magának mestert hanem Mester vesz maga mellé 
tanítványt hogy egy-egy törekvő ifjú által átörökítse
a Tudást nemzedékről nemzedékre. Így volt ez Homérosz és Horác’ óta az 
intelligencia láncreakciójával amiként a hasadóanyag föl-fölsejlik valamely 
homloklebeny belső tartományában
és így volt s van Berzsenyi óta Kosztolányin át az itt nyüzsgő nemzedékekig…
Így nyújtott nekem kezet Csanádi Imre vagy éppen Rónay György amidőn 
az ÉS „Új hang” rovatából kiakolbólítottak bennünk – őt mint patronálót s 
engem a patronáltat – majd fölajánlotta a Vigilia 
hasábjait „bemutatásomhoz”… Vagy tán ama „egyetemen” fogadott Kormos 
István (gyerekeknek Pista bácsi) a szerkesztő költő aki nevet adott számomra  
az irodalmi „belépőhöz”.
Azóta ismernek – s nevemen szólítanak s jöttek a kortársak barátok Ágh 
István Bella Pista s Lázár Ervin – s hazai pályán Kalász Márton Sobor Antal 
Takács Imre és mások – másköltők mi dolgom ezekkel
de van s tán lesz is dolgom mert mikor már nem veszi magát észre az ember 
gyereke hogy épp a folytonosságot jelentő alannyá lépett elő…
Jut eszembe (álma) Nagy Lászlónak mi szerint a folytonosságot folytatni kell 
Homérosz Berzsenyi Kosztolányi örökét…!

MESTEREK DICSÉRETE

ŐRSÉGVÁLTÁSElső szerepem

Identitásunk

Hajdanán

Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk

az oldalt szerkesztette: bakonyi istVán
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Bár a Vörösmarty Színház átmenetileg zárva 
tart, színházi élményt így is kaphatnak a 
fehérváriak a következő hetekben.

Az Igézőben a Szabad Színház 
többszörös fesztiváldíjas előadása, 
a Pánik indítja az új évet január 
6-án. (A darab január 27-én is 
látható lesz.) Január 9-én, hétfőn 
az Örökség Csoport két fesztivá-
lon fődíjas, színészi különdíjakkal 
is elismert előadását, Az örökséget 
láthatják az érdeklődők, szintén az 
Igézőben. Január 14-én a nemrég 
bemutatott, Inkább élnék Árkádiá-
ban című darabbal várja a színház-
kedvelőket a Szabad Színház, míg 
január 21-én a Mesteremberek lesz 

A Mathias Corvinus Collegium Székesfehér-
vári Képzési Központjának idei első előadása 
január 10-én, kedden 17 órakor lesz a Király 
sor 30. alatti Grand Inkubátorházban. Téma 
az ukrán háború hatása a kínai gazdaságra. Az 
előadó Moldicz Csaba, a kollégium Külgazda-
sági Műhelyének vezetője.

Az ukrajnai háború befejezéséhez 
szükséges környezet alapvető 
eleme, hogy a szuperhatalmak 

Az Alba Regia Galamb és Kisállattenyésztő 
Egyesület január 7-én és 8-án ismét megren-
dezi hagyományos galamb- és kisállat-kiállí-
tását, melyen több száz jószág lesz látható.

A Volán Sportcsarnokban (Bör-
göndi út 14.) felállított kiállítási 
ketrecekben számos galambot, 
baromfit, nyulat és díszmadarat 
láthatnak az érdeklődők. Január 
7-én reggel 9 és délután 3 között 
az óvodai és iskolai csoportoknak 
ingyenes látogatásra van lehető-
ségük, melyhez szakmai vezetést 

Januártól is díjmentes sportolási lehetőséget 
és tanácsadást kínál a mozogni vágyóknak 
a Székesfehérvári Futók Köre két városrészben.

Kedd délutánonként a Haleszban, 
csütörtök délutánonként pedig 
a palotavárosi tavak környékén 
zajlanak a foglalkozások. A futás-
hoz igény szerint sportszakértők 
adnak tanácsot a már avatott és 
kezdő sportolóknak egyaránt.
A Székesfehérvári Futók Köre a 
Honvéd Szondi György SE Tömeg-
sportszakosztálya együttműködé-
sével két éve indította el az egye-

Egy álom megvalósulásának szívet-lelket melen-
gető története a Mrs. Harris Párizsba megy című 
film, melyet január 11-én, szerdán 15 órakor tűz 
műsorára a Barátság mozi a Szépkorúak szerdáján.

A film főhőse, címszereplője egy 
özvegy londoni takarítónő (Lesley 
Manville), aki az ötvenes években be-
leszeret egy alkalmi Dior-ruhába, és 
úgy dönt, hogy neki is kell szereznie 
egy ilyet. Gürcöl, éhezik és szerencse-
játékra adja a fejét, hogy előteremtse 
a szükséges pénzt az álmára. Miután 
ez sikerül, nekivág egy életre szóló 
párizsi kalandnak, mely nemcsak 

Újévi táncházzal és a családok legnagyobb 
örömére a Mesenép című előadással 
kezdődnek az Alba Regia Táncegyüttes 
programjai a Malom utcai Táncházban 
2023-ban.

Január 14-én, szombaton 17 órától 
a kézműves foglalkozás résztvevői 
újévi könyvjelzőt készíthetnek 
Pintérné Markovich Marcella irá-
nyításával. 18 órakor Új esztendő, 
vígságszerző címmel népi gyermek-
játszót indít Bókáné Zemancsek 
Edit. 19.30-kor kezdődik a szilágy-
sági táncok tanítása, majd 20.30-tól 
a táncházi mulatság. A házigazda 
Németh Gergő, muzsikál a Galiba 
zenekar. A belépőjegy megvásárol-
ható a jegy.artefolk.hu weboldalon, 

Kos 3. 21. – 4. 20.

Számodra az elmúlt év a lezárások éve volt, melynek hatását még 
egy pár hónapig érezheted, de már közel sem visel meg annyira. 
Anyagilag is kezdesz kilábalni a gödörből, ami segít a tervezésben. Jó 
hangulatban telnek a napok, aminek a legjobban a családod örül. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Ezekben a napokban izgalommal vegyes várakozással tekint-
hetsz a jövőbe. Hallgass a megérzéseidre még akkor is, ha valaki 
igyekszik lebeszélni arról, hogy kövesd az álmaidat! Ezekben a 
napokban fontos szerepet játszhatsz egy családi vagy munkahelyi 
vitában mint közvetítő, illetve békéltető. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Egy különleges találkozás lehet hatással a karrieredre és a magánéle-
tedre. Az új kapcsolat kellemes meglepetést is hozhat, de megnöveli 
az esélyét egy konfliktus kialakulásának is! Nem mindenkinek 
tetszik majd a változás, amely előtt állsz, de a terveiden emiatt ne 
változtass! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

A munkádra nehezen tudsz koncentrálni, és ennek nem biztos, hogy 
az év eleji nyomott hangulat az oka. Új ingerekre, impulzusokra 
vágysz. A szerelmi életedben várható változás. Ha párkapcsolatban 
élsz, akkor vigyázz a flörtöléssel, mert gyorsan lebukhatsz a párod 
előtt! 

Rák 6. 22. – 7. 22.

Váratlan kiadások jelentkezhetnek egy eseménnyel kapcso-
latban, de erre egyáltalán nem sajnálnod majd a pénzt, mivel 
számodra is fontos, hogy ott úgy jelenj meg, ahogyan elvárható. 
Ahhoz azonban, hogy minden a legjobban alakuljon, némi 
kreativitásra is szükséged lesz!  

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Nagy energiával és szenvedéllyel vágtál bele az évbe, de ügyelned kel-
lene arra, hogy ezzel mások érdekeit ne sértsd! Ha így teszel, nemcsak 
sikeres leszel, de elnyered a környezeted elismerését és csodálatát is. 
Frissen megnövekedett népszerűségedet pedig használd arra, hogy 
jót teszel valakivel! 2023. jan. 05.–jan. 11.
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Újévi táncház és Mesenép 
 Állatbarát 

Galamb- és kisállat-kiállítás

 Előadás 

A háború és Kína

 Színjátszás 

Januári színház

 Mozi 

Modern kori Hamupipőke

 Futás 

Ingyenes sportolási lehetőség

vagy január 14-én, szombaton 17 
órától a Táncházban.
Nem marad a közönség Mesenép 
nélkül 2023-ban sem. A tánc-
együttes január 29-én, vasárnap 15 
órakor ismét elhozza a Táncház-
ba társastáncjátékát, melyben 
a „színházszerűséget” előtérbe 
helyezve szeretnék népszerűsíteni 
a tradicionális paraszti tánckultú-
ra formanyelvére épülő színpadi 
táncművészeti ágat, külön figyelmet 
fordítva a különböző generációk 
megszólítására felnőtt, gyermek és 
ifjúsági korosztályban. Az egyórás 
előadást Novák Péter rendezte, a 
koreográfusok Majoros Róbert és 
Molnár Gábor, a zeneszerző pedig 
ifjabb Csoóri Sándor „Sündi”.

az öltözködését változtatja meg, de 
átírja a Dior divatház jövőjét is. 
A Szépkorúak szerdája indulása óta 
népszerű az idősebb korosztályhoz 
tartozó mozilátogatók körében. A 
Barátság mozi minden alkalommal 
igyekszik olyan filmet műsorra tűzni 
ezeken a vetítéseken, amelyek igényt 
tarthatnak az idősebb nézők figyel-
mére. A kedvezménykártya kiváltása 
nyugdíjasok számára ingyenes. A 
délutáni előadásokra azokat is várják, 
akik nem rendelkeznek kedvezmény-
kártyával, ők teljes áron vásárolhat-
nak belépőt a filmre.

dülálló kezdeményezést, melyhez 
bárki díjmentesen csatlakozhat. A 
cél, hogy fokozatossággal, egyéni 
adottságok és igények szerint 
tanuljanak meg az emberek igazán 
jól futni, hogy a sportolás valódi 
örömforrást, felfrissülést jelentsen 
számukra, sérülés és felesleges 
kifulladás nélkül.
Mindkét helyszínen szakmai 
vezető segítségével, díjmentesen, 
szervezett formában bonyolítják 
le a foglalkozásokat, melyeken 
mindenki saját felelősségére 
vehet részt.

is kapnak. Jelentkezni a 30 2899 
286-os telefonszámon lehet.
A gyerekeknek 14 éves korig 
ingyenes a belépés a kiállítás-
ra egész hétvégén, akik pedig 
nagyszülőkkel érkeznek, az 
egyik nagyszülőnek is ingyenes 
a belépés – mondta Szűcs An-
tal, a V-61 Alba Regia Galamb- 
és Kisállattenyésztők Egyesüle-
tének elnöke.
A kiállításon összesen hatvanöt 
tenyésztő mintegy hetven kisállat-
fajta 453 egyedét mutatja be.

milyen érdekek mentén mozog-
nak. Kína reakciója a háborúra 
meghatározó jelentőségű. Ez az 
előadás azt a kérdéskört tekinti át, 
hogy a háború hogyan hat Kínára 
gazdaságilag és politikailag. Nem 
kis dolog a tét, hiszen Kína válasza 
nagyban eldöntheti azt, hogy a vi-
lág elindul-e a deglobalizáció útján 
vagy visszatér az 1990-es években 
elindult útra.

műsoron a Basa utcában.
Izgalmas és tartalmas színházi él-
ményeket kínál a Prospero Színkör 
is. Januárban két előadást láthat 
a közönség: 14-én az Őszi szoná-
ta, 24-én pedig A dög szerepel a 
műsorukban, mindkettő a Székes-
fehérvári Közösségi és Kulturális 
Központban lesz látható.
A gyerekek sem maradnak színhá-
zi programok nélkül az Igézőben. 
Január 8-án délelőtt 11 órakor 
Szegény Tóbiás várja a kicsiket és 
szüleiket. Egy héttel később, 15-én 
A kis boszorkány című bábelő-
adás, 22-én Zsiga Edward bűvész-
műsora, 29-én pedig a Lúdas Matyi 
bábszínházi verziója lesz látható.
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Új otthonra lelt a Vitál Club
Varga zalán

A Koronás Park épületében talált új otthonra 
a Vitál Club, mely hetedik évadát kezdi a 
Csónakázó-tavon. Az épületben lehetőség van 
a hajók tárolására, edzőtermet alakítanak ki, 
és egy kis sportmúzeumot is létrehoznak.

A Vitál Club Sportegyesület kapta 
meg a Koronás Park közepén 
található épület bérleti jogát, így 
az egyesület kajak-kenusai igazi 
otthonra lelhetnek a Csónakázó-tó 
mellett. Így aztán különösen jó 
hangulatban telt a klub évzáró 
rendezvénye!
„Egy hat éve tartó folyamat nagyon 
fontos állomásához érkeztünk azzal, 
hogy a Koronás Park épületében 
találtunk otthonra. Több célunk is 
van az épületben: a sportélet mellett 
a sportegészségügy és az ökoturizmus 
irányába is szeretnénk fejlődni. Eddig 
húsz-harminc gyermekkel foglalkoz-
tunk az edzéseken, mert nem tudtuk 
elhelyezni a hajóinkat, nem volt 
kondi termünk, de ezek a problémák 
most megoldódtak. A gyerekekkel 
ilyenkor télen csak saját testsúlyos 
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Trenka Ádám büszke lehet tavalyi idényére, 
hiszen világversenyen is szerzett érmet!

Sikerekről és a klub előtt álló feladatokról is 
beszélt Hirt Károly, az ARAK elnöke
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

A siker kulcsa a helyes kommunikáció! Igyekezz mindent, amit teszel, 
egyértelműen elmagyarázni a környezetednek! Ha így teszel, elnyerheted 
a támogatásukat olyan ügyekben is, amelyek esetében elsőre borítékolható 
lenne a vita. Problémáid akadhatnak egy közeli hozzátartozóddal, aki önző 
módon próbálja saját érdekei szerint alakítani a dolgokat körülötted.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Arra számíthatsz, hogy a meglévő kapcsolatod virágzásnak indul, 
de jó esély van arra is, hogy tökéletes új partnert találj magadnak 
az előtted álló időszakra vagy akár hosszabb távra. Ezek a napok 
kifejezetten alkalmasak kreatív projektek beindítására is, illetve 
arra, hogy egy új, izgalmas elfoglaltságot találj!

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Váratlan események hatására szorongást és bizonytalanságot érez-
hetsz, így ebben az időszakban nagyobb szükséged lesz egy szerető 
partnerre vagy barátra. Egy félreértés azonban problémát okozhat a 
kapcsolattartásban valakivel, aki szükséges számodra a továbblépés-
hez egy fontos ügyben.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Vontatottan indul az év. Nehezen hagyod a hátad mögött az ünnepi 
időszakot, lassan veszed fel a fonalat a munkahelyeden. Jobban teszed, 
ha most inkább kérdezel, és tanácsot nem adsz senkinek! A hétvége 
feszültséggel teli lesz, ami a Hold állásának is köszönhető.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Komoly feladat áll előtted, amikor arra szánod rá magad, hogy 
javíts egy elromlani látszó üzleti kapcsolaton. Légy kezdeményező 
és együttműködő, fejezd ki egyértelműen, hogy az érdeked neked 
is az, hogy minden a régi kerékvágásba kerüljön vissza!

Halak 2. 19. – 3. 20.

Amennyiben párkapcsolatban élsz, megeshet, hogy vitás napok elé 
néztek. Az lenne a legjobb, ha a pénz a héten nem kerülne szóba, mert 
főként az anyagiak miatt alakulhat ki köztetek feszültség! Habár rád 
általában a nyugalom jellemző, most olyan dolog juthat a tudomásod-
ra, ami miatt úgy érzed, mintha valaki táncot járna az idegeiden.   

Eredmények és változások

Múlt héten szerdán tartotta a Vitál Klub a szokásos évzáró, évértékelő találkozóját a kajakoscsapattal. Itt adták át a várostól kapott új kaja-
kokat is a korosztályos válogatott versenyzőknek.

SoMoS zoltán

Hazai és nemzetközi szinten sikeres atlétáit 
díjazta az ARAK hagyományos évzáróján. 
A harmincöt, országos bajnokságon érmet 
szerezett versenyző közül többen a nemzeti 
válogatottakban is szerepeltek.

Immár harmadik alkalommal 
kényszerült rendkívüli évzárót 

tartani az Alba Regia Atlétikai 
Klub: míg az előző két évben a vi-
lágjárvány, idén az energiaváltság 
miatt kellett eltérni a hagyomá-
nyoktól. Vagyis nem az egyesület 
Bregyó közi létesítményében, ha-
nem a SZÉPHŐ Zrt. előadótermé-
ben gyűltek össze az ünnepeltek, 
edzők, vezetők, vendégek.
Hirt Károly elnöki értékelésében 
elhangzott, hogy a szokatlan 
körülmények és ezek hatásai 
hogyan befolyásolták az egye-
sület munkáját, eredményeit. A 
nehézségek leküzdése, a talpra 
állás és az alkalmazkodás plusz-
energiákat követelt mindenkitől. 
A versenyzőkre, az általuk élért 
hazai és nemzetközi eredmények-
re büszkén, de nem elégedetten 
zárhatja az utánpótlás-akadémia a 
2022-es esztendőt. A huszonnégy 
arany, huszonkét ezüst és tizen-
egy bronzérem mellett szerzett 
további ötvenhat bajnoki dön-

tős helyezés mutatja a szakmai 
munka minőségét. Ugyanakkor a 
felsőoktatásba lépő kiválóságok 
távozása miatt paradigmaváltásra 
van szükség. A hangsúly elsősor-
ban a fiatal tehetségek kiválasz-
tására és nevelésére kerül. Az 
ARAK AKTIV program is ennek 
a jegyében került megújításra, 
és nagy sikerrel zajlott ősszel – 

fogalmazott Hirt Károly.
Az évzárón a huszonhárom hazai 
csapatérmes jutalmazása mellett 
tizenhárom egyéni országos baj-
noki dobogós atlétát is kiemeltek. 
Közülük Langmár Kata, Bolla 
Gergő, Szabó Gréta, Blaumann 
Marcell, Csornai János és Mohai 
Regina a nemzeti válogatottban 
is képviselhette Székesfehér-
várt. A legnagyobb elismerést 
Kerék Patrik, Mészáros Balázs 
és Trenka Ádám kapta. Ők a 
korosztályos Európa-bajnokságon 
is szerepelhettek. Kerék Patrik 
hármasugrás ban az U18-as Eb-re 
is kijutott, az Európai Ifjúsági 
Olimpiai Fesztiválon pedig a 
hetedik helyen végzett. Mészáros 
Balázs az U18-as Eb-n a 200 méter 
döntőjébe került, ahol szintén a 
hetedik helyen zárt. Trenka Ádám 
ötödik helyet ért el a fesztiválon 
távolugrásban, a vágtaváltóval 
pedig ezüstérmet nyert.

erősítőgyakorlatokat végzünk, de van 
itt kajak ergométer is, ami akár távoli, 
hasonló gépekkel is összeköthető” 
– mondta el lapunknak Szipola 
Antal, a klub elnöke.
Bozai István városgondnok és 
az önkormányzat támogatásával 
költözhetett a Koronás Park épü-
letébe az egyesület. Az erről szóló 

szerződést ugyan online írták alá, 
azonban jelképesen egy, a város 
által vásárolt hajó átadásával vég-
legesítették a megállapodást.
„Évek óta keressük az igazi funkcióját 
a Koronás Parkban található épületnek, 
mert az eredeti gyermekjátszó nem volt 
túl népszerű, két-három éve már nem 
is működött. Próbáltunk kereskedelmi 

hasznosítást találni, folyamatosan 
pályáztattuk a létesítményt, és nagy 
örömmel láttuk, hogy a legutóbbi pá-
lyázatra a Vitál Klub is jelentkezett. Így 
otthonra találtak a Koronás Parkban, 
és birtokba vették a korszerű épüle-
tet, mely rendkívül alacsony rezsivel 
üzemeltethető” – tudtuk meg Bozai 
István városgondnoktól.
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Bravúros döntetlen Hazai veretlenség

Két érkező, két távozó

SoMoS zoltán SoMoS zoltán

SoMoS zoltán

Az erősebbnek tartott Vác ellen nagy izgalmak 
közepette szerzett pontot az Alba Fehérvár KC a 
női kézilabda-bajnokságban.

A táblázaton hatodik helyen álló 
váciak ellen nem Józsa Krisztián 
csapata számított esélyesnek a 
tavalyi év utolsó bajnokiján. Hiába 
a hazai pálya, az erőviszonyok 
az első félidőben igazolódtak is, 
hiszen jobbára a vendégek vezet-
tek. Volt, hogy négy góllal is, de 
a második félidő nagy fordulatot 
hozott. Az Alba átvette a vezetést, 
és nagy izgalmak közepette sokáig 

A tavalyi év utolsó mérkőzésén is megőriz-
te szezonbeli hibátlan hazai mérlegét az 
Arconic-Alba Fehérvár. A bajnokságban ezzel 
megkezdődött az alapszakasz második fele.

Volt miért visszavágni a Paksnak, 
hiszen az első fordulóban emlé-
kezetes, hosszabbításos meccsen 
szenvedett vereséget idegenben az 
Alba. Úgy, hogy az első félidőben 
húsz pont közeli volt az előnye, 
vagyis nyert állásból kapott ki.
Szilveszter előtt két nappal találko-
zott ismét a két csapat, és a változa-
tosság kedvéért ezúttal is leadott egy 
komolyabb előnyt a Fehérvár. Illetve 

Válogatott játékost és magyar bajnoki bronz-
érmest is igazolt az extraligás fehérvári férfi 
röplabdacsapat.

A magyar válogatott feladó-átló, 
Pesti Marcell az elmúlt évek-
ben külföldön légióskodott, a 
2022/2023-as szezon második 
felétől viszont már a hazai Extra-
ligában szereplő MÁV Előre 
SC-Foxconnt erősíti. A tizenhatszo-
ros felnőtt válogatott Pesti kecske-
méti nevelés. A jelenlegi fehérvári 
vezetőedző, Dávid Zoltán korábban 
még csapattársa, majd edzője is 
volt. Együtt nyertek Magyar Kupát. 
Kecskemétről előbb Szlovéniába, 

Tamara Szmbatjan négy gólt lőtt a Vácnak. A csapat a második döntetlenjét játszotta a szezonban. Pongó Marcell (3) dinamikája a magasabb védők között is jól érvényesült

Nemzetközi tapasztalatokkal a háta mögött érkezett Fehérvárra Pesti Marcell
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Hullámvasút
SoMoS zoltán

Remek győzelem és nem várt vereség egyaránt 
van a Hydro Fehérvár AV19 év végi és újévi 
eredménysorában. Az alapszakasz kétharma-
dánál a hetedik helyen áll a Volán.

Az osztrák hokiliga talán minden 
korábbinál kiegyensúlyozottabb 
idényét jól szemlélteti a fehérvári 
csapat eredménysora is. Volt hosz-
szabb vereségszériát követő győ-
zelmi sorozat, az utóbbi napokban 
pedig szinte meccsenként változik, 
hogy ünnepel vagy szomorkodik a 
Volán szurkolótábora. Az ünne-
pi időszakban nagyszerű bécsi 
győzelem, majd a Graz elleni, hazai 

A Capitals ellen Bécsben nyert, itthon kikapott a Fehérvár
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pályán elért sikert követően decem-
ber 30-án Fehérváron kikapott a 
Vienna Capitalstól Kevin Constan-
tine csapata. Az új év is vereséggel 
indult: a Graz vágott vissza Erdély 
Csanádéknak. A folytatás pedig 
keménynek ígérkezik, hiszen 
pénteken a Salzburg, vasárnap a 
Bolzano érkezik Fehérvárra, vagyis 
a táblázat második és harmadik 
helyezettjével is játszanak a mieink.
Persze az eddigiek alapján minden 
meccsen van esély a győzelemre, 
ami azért is fontos, mert most 
négy pont választja el a Volánt 
a biztos rájátszást érő hatodik 
helytől. Az alapszakaszból még 
tizenhat forduló van hátra.

majd Hollandiába, utána Ciprusra 
igazolt. Hollandiában kupagyőztes, 
Cipruson szuperkupagyőztes lett.
De nem ő az egyetlen érkező, 
hiszen visszatért nevelőegyesületé-
hez Eke Péter is. A székesfehérvári 
centerjátékos attól a MAFC-BME-
től igazolt a MÁV Előréhez, mellyel 
a legutóbbi két szezonban egyaránt 
magyar bajnoki bronzérmet nyert. 
A huszonhét éves Eke Péter a 
székesfehérvári akadémián kezdte 
röplabdás pályafutását, majd éve-
ken át a fővárosban játszott.
A két új igazolással erősödött 
a fehérvári csapat, igaz, Balázs 
Bálint és Kulcsár Adrián távozott 
az Extraligában jelenleg hatodik 
helyen álló gárdától.

most csak majdnem, mert hiába zár-
kózott fel egyetlen pontra a Paks, a 
végén helyén volt a fehérváriak szíve.
A 84-76-os győzelem azt jelenti, 
hogy itthon továbbra is hibátlan 
a csapat, négy vereségét egyaránt 
idegenben szenvedte el.
Januárban négyszer lépnek pályára 
Vojvodáék, legközelebb annak 
az Oroszlánynak az otthonában, 
amelyet itthon igencsak emlékeze-
tes mérkőzésen csaknem hetven 
ponttal vertek. Most biztosan szo-
rosabb csata lesz. Pláne, ha megint 
több lepattanót enged ellenfelének 
az Alba. Ezen a téren igencsak 
elkelne a régóta keresett negyedik 
légiós a keretben!

őrizte is előnyét. Utasi, Varga, 
Stošić és Szmbatjan is eredménye-
sen játszott, de leginkább a harcos-
ságnak volt köszönhető, hogy a 
hajrában sem tudott fordítani a 
Vác. Sőt mivel pár perccel a vége 
előtt még kettővel az Alba vezetett, 
a vendégek akár örülhetnek is, 
hogy 24-24 lett a vége!
Az Alba Fehérvár jelenleg nyolca-
dik helyen áll a bajnokságban, de 
januárban folytathatja a pontgyűj-
tést. Legalábbis a NEKA csarno-
kában lesz erre esélye, a hónap 
végén a Ferencváros ellen pedig 
lehet tanulni és fejlődni a fiatal 
csapatnak.
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Futballfesztivál Fehérváron

A zárónap látványossága volt a gálamérkőzés, melyen a MOL Fehérvár stábja játszott a 
harmincadik születésnapját ünneplő RBD szurkolói csoport csapatával

A profik között tizenhat csapat játszott csoportmeccseket, majd következett az egyenes 
kieséses szakasz. Sok igazolt játékos is ezt a mozgásformát választotta, ennek megfelelően 
magas színvonal jellemezte a tornát.

A ketrecfoci is hatalmas csatákat hozott, még a legkisebbek között is. Hagyomány, hogy ez a 
műfaj is jelen van az év végi focitornán.

Az amatőrök és öregfiúk tornáján zömében Fejér megyéből érkezett csapatok játszottak. Az 
amatőrök legjobbja a kislángi Farkasfalka lett, amely ezzel bejutott a profik tornájára is.

A gyerekek között a MOL Fehérvár, a női mezőnyben a Sárkeresztes végzett az élen, míg a 
profik tornáját végül a Villanegra nyerte a fehérvári futballfesztiválon, amelynek sikerét 
látva biztosak lehetünk benne, hogy nehézségek ide vagy oda, az idei év végén is megrendezi 
majd az eseményt a Videoton Baráti Kör!

Ötvenkét csapat játszott a három nap alatt lebonyolított eseményen, amelyen összesen öt 
tornát rendeztek. Amatőr, öregfiúk, utánpótlás, női és profi csapatok mérték össze tudásukat.

SoMoS zoltán

Ismét megrendezték a Videoton Oktatási 
Központ sportcsarnokában a hagyományos év 
végi kispályás focitornát. A Videoton Baráti 
Kör eseményén december 28. és 30. között 
több mint ötven csapat lépett pályára.

A múlt év utolsó napjaiban immár 
huszonkettedik alkalommal jöttek 
össze a kispályás futball szerelme-
sei az év végi futballfesztivál kere-
tében. Juhász László, a Videoton 
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Baráti Kör elnöke, a torna főszer-
vezője emlékeztetett rá, hogy a 
járvány után sem lett könnyebb a 
helyzetük, ezúttal az energiaválság 
miatt. Most először belépőjegyet 
kellet árulniuk a hagyományosan 
ingyenes rendezvényre, és ez alig-
hanem már így is marad. Ez az ára 
annak, hogy ellentétben a szintén 
sokéves múltra visszatekintő, 
de most elmaradó dunaújvárosi 
tornával, a XXII. Fehérvári Futball-
fesztivált meg lehetett rendezni.
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00:00  Képes hírek
07:00  A hét hírei  
07:20  Diagnózis
07:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Bencze Viktória

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

– ismétlés
12:00  Örökké-Való – ismétlés
12:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:30  Seuso-kedd
17:00  Híradó
17:20  Együtt magazin
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Klotz Miklós

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  Híradó
19:20  Együtt magazin 

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

AV19–Bolzano-
jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

21:55  Híradó – ismétlés
22:15  Képes hírek

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

– Vakler Lajos vendége 
Klotz Miklós 

08:20  A Fehérvár Televízió 
archívumából

09:20  Képes hírek
11:00  Együtt magazin 

– ismétlés
11:30  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
12:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:55  Corvinus Beetető 

– Cloud9+
17:00  Híradó
17:20  Paletta 
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Görög István

18:30  Honvéd7
19:00  Híradó 
19:20  Kezdőkör 
20:10  Hírek – ismétlés
20:15  Paletta – ismétlés 
20:45  Kezdőkör – ismétlés
21:35  A rock bűvöletében
22:10  Híradó – ismétlés
22:30  Képes hírek

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

– Vakler Lajos vendége 
Görög István

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

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

archívumából
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:35  II. Székesfehérvári 

székely bál
16:00  Portrék a Királykúton – 

Vendég: Török Máté
17:00  Híradó
17:20  Táncvarázs
17:50  Hírek 
17:55  Kalotaszegtől Moldváig – 

Kallós Zoltán és barátai
18:25  A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00  Híradó 
19:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Dienes Ottó-portré
20:50 Géniuszok kézfogója
22:05 Híradó – ismétlés
22:25  Képes hírek

00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából

07:50  Gyógyult utakon

08:20  Képes hírek

11:00  Vándorszínészek

12:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából 

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:50  Seuso-kedd

17:00  Híradó

17:20  Köztér

17:50  Hírek

17:55  Bajnokok városa 

18:25  A Fehérvár Televízió 

archívumából 

19:00  Híradó 

19:20  Köztér – ismétlés

19:55  Hírek – ismétlés

20:00  Bajnokok városa 

– ismétlés

20:30  Kaszás Gábor-portré

20:55 Magyar-madjar találkozó

21:20  Schirilla György, az 

ifjabb pesti rozmár

22:05  Híradó – ismétlés

22:25  Képes hírek

2023. 01. 13. PÉNTEK

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Köztér
07:50  Bajnokok városa 
08:20  Képes hírek
11:00  Köztér – ismétlés
11:30  Bajnokok városa 

– ismétlés
12:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:50  Gyimesi csángók 

Patakországból
17:00  Híradó
17:20  Agrárinfó
17:50  Hírek
17:55  Nálatok mizu? 
19:00  Híradó 
19:20  Agrárinfó – ismétlés
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Nálatok mizu? – ismétlés
21:00  Ütősfesztivál 2016
21:25  A Fehérvár Televízió 

archívumából – 
Legendák: Rácz Lajos

21:45  A Fehérvár Televízió 
archívumából – 
Legendák: Ranga László 

22:35  Híradó – ismétlés
22:55  Képes hírek 

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Köztér
07:55  Városrészek titkai
09:00 Agrárinfó 
09:40  Együtt magazin
10:10  Ünnepi beszélgetések 
10:40 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:10  Ünnepi beszélgetések
11:40  Paletta magazin
12:10  Ünnepi beszélgetések 
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  III. Kolbásztöltő Fesztivál
16:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:00  Hírek
17:05  Táncverseny
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Szilády Dezső

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából 

19:00  Hírek – ismétlés
19:05  Diagnózis
19:40  Hydro Fehérvár AV19–

Red Bull Salzburg ICEHL-
jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

21:40  Fehérvári látogatás 
Hradec Královéban

22:05  Hírek – ismétlés
22:10  Képes hírek

00:00  Képes hírek
08:10  Bajnokok városa
08:40  Filmválogatás a Fehérvár 

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

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

archívumából
12:05  Ünnepi beszélgetések 
12:40  Hírek – ismétlés
12:45  Köztér 
13:20  Családőrzők
13:50  Agrárinfó 
14:20  Városrészek titkai
15:25  A Fehérvár Televízió 

archívumából
16:05  Fa Nándor
17:00  A hét hírei 
17:20  Örökké-Való
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Bencze Viktória

18:25  Örökké-Való – ismétlés
19:00  A hét hírei – ismétlés
19:20  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
19:50  Oroszlány–Arconic 

Alba Fehérvár-
kosárlabdamérkőzés 
közvetítése felvételről

21:20  Szarajevó
22:05  A hét hírei – ismétlés
22:25  Képes hírek K i e m e l t  a j á n l a tu n k :  j a n u á r  10.  17:55  Va k l e r  L aj o s  ve n d é g e  V ö rö s  Ta m á s

  A Vörösmarty Rádió műsora január 7-től január 13-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. 

2023. 01. 08. VASÁRNAP 2023. 01. 09. HÉTFŐ 2023. 01. 10. KEDD 2023. 01. 11. SZERDA 2023. 01. 12. 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:	

Varga Zalán

10.00		 Fehérvári	délelőtt:	napi	

aktualitások szórakoztató 

formában,	helyi	szakértők,	

szakemberek részvételével

11.10  Köztér

12.10		 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László

13.10  A bor szerintünk (12) 

Vendég: Fáncsi Viktória

15.00  Hírek 15 órakor 

Hírszerkesztő:	

Szöllősi	Attila

15.10  Helló, péntek! 

Műsorvezető:	Galántai	

Zsuzsi és Varga Zalán

17.10		 Irodalmi	műsor

18.10  Családi magazin 

Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi

19.10  Fehérvári beszélgetések – 

Lokálpatrióta	Szerkesztő:	

Sasvári	Csilla

20.10  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Kiss	György
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08.00		 Friss	hírek,	időjárás	és	

közlekedési információk 

 Fehérvári hétvége: 

életmód, kulturális 

programajánlatok, 

kikapcsolódási	lehetőségek	

Székesfehérvár	és	Fejér	

megye	egész	területéről	

	 Műsorvezető:	Kiss	György	

Hírszerkesztő:	Varga	Zalán

08.10  Internetes ügyeink Vendég: 

dr. Czenczi Anikó

09.10  Kedvencek percei 

Vendég: Paál Csaba

10.10		 Párkapcsolati	műsor	

Vendég: Fejér Kata 

11.10  Dojo önvédelmi és távol-

keleti	harcművészeti	

magazin Vendég: 

Rétlaki	Gábor

13.10  Katasztrófavédelmi percek 

Vendég: Koppán Viktor

14.10		 Zöldellő	utakon

15.10		 Hűha!	–	Technológia	

és	tudomány	érthetően	

Vendég:	Theisz	György

18.05  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi

19.05  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.05  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	

Gemeiner	Lajos

08.00		 Friss	hírek,	időjárás	és	

közlekedési információk 

 Fehérvári hétvége: 

műsorajánló,	kalendárium,	

névnapok, aktualitások, 

érdekességek

	 Műsorvezető:	Sasvári	Csilla	

Hírszerkesztő:	Varga	Zalán

09.10		 Természetesen	

egészségesen Vendég: 

Supliczné	Tóth	Mária	

10.10		 Gazdát	keresünk	az	ASKA	

menhelyén	élő	kutyáknak	

Vendég:	Molnár	Tamásné

11.10  Ez itt az én hazám! 

Vendég:	Oláh	László

11.40		 Szabadidőben	

12.10  Csak stílusosan! Vendég: 

Pánczél Anikó

13.05  A táncdalfesztiváloktól 

napjainkig Vendég: 

Kiss	György	

14.10		 Zeneturmix	Műsorvezető:	

Kiss	György	

18.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi

19.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	

Gemeiner	Lajos

2023. 01. 07. SZOMBAT

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

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

09.10		 Autófitnesz	Vendég:	
Polgár	Tibor

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

11.10		 KRESZ-percek	Vendég:	
Ábrahám Csaba

12.10		 Ebédidő	Vendég:	
Szabó	László

13.10  Illemtan Vendég: 
Óber	László

14.10  Krízishelyzet
15.00  Hírek 15 órakor 

Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10  Útravaló
18.05		 Az	én	utam	Szerkesztő:	

Galántai	Zsuzsi
19.05  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla
20.05  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	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

09.10  Munkaügyek Vendég: 
Pajtók-Vizsolyi Júlia

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

11.35		 Gábor	szerint	a	világ
12.10		 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
13.10  Vakolat Vendég: 

Puska József
14.10  Receptek az élethez 

Vendég: Rudnicai Margó
14.40		 Gyógynövények	világa	

Vendég:	Lencsés	Rita
15.00  Hírek 15 órakor 

Hírszerkesztő:	Varga	Zalán
15.10  Útravaló
17.10  Vörösmarty kocka Vendég: 

Gombaszögi	Attila
18.10		 Mindenmentes	Szerkesztő:	

Galántai	Zsuzsi
19.10  Fehérvári beszélgetések – 

Lokálpatrióta	Szerkesztő:	
Sasvári	Csilla

20.10  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

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

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

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

12.10		 Ebédidő	Vendég:	
Szabó	László

13.10  Környezetbarát 
14.10  Utazási magazin
15.00  Hírek 15 órakor 

Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

16.10  Múzeumlátogatás
15.10  Útravaló 
17.40  Meseszieszta a 

Szabad	Színházzal
18.10		 Nézőpontok	Vendég:	

Vacsi	Viola	Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi	

19.10  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.10  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

21.10		 Tiszta	szex!	(16)	
Vendég:	Séllei	Györgyi	

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

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

09.10  Állati dolgok Vendég: 
Lorászkó	Gábor

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

11.10		 Társasház	Vendég:	
Egyed Attila 

12.10		 Ebédidő	Vendég:	
Szabó	László

13.10  A Városgondnokság 
műsora

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

14.10  Az orvos válaszol 
15.00  Hírek 15 órakor 

Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10  Útravaló 
17.10  Filmkocka Vendég: Pál 

Loránd,	Kalmár	Ádám	
és Buda Andrea

18.10		 Zöldellő	utakon	Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.10  Fehérvári beszélgetések 
– Aranymetszés 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos


