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Kétszázmillió forint óvodafejlesztésre Újra megállnak a vonatok Szárazréten

Fotó: Simon Erika

Nagyjából kétszázmillió forintot
fordított idén a székesfehérvári önkormányzat saját forrásból a városi
óvodák felújítására. A legnagyobb
tétel a Gyöngyvirág Óvodára költött több mint száztízmillió forint
volt. Az épületben teljesen felújították az elektromos hálózatot,
lecserélték a bejárati ajtókat, nyolc

helyiségben padlót cseréltek, és
rendbe hozták a kerítést. Ezenfelül
negyvenmillió forint jutott a Tolnai
utcai, huszonötmillió az Árpád
úti, tizenkétmillió a Liget sori,
valamint tízmillió az Ybl-lakótelepi
óvoda fejlesztésére.
Cser-Palkovics András polgármester közösségi oldalán kiemelte: a
felújításokat jövőre is folytatja az
önkormányzat, annak ellenére is,
hogy 2023 még az ideinél is nehezebb évnek ígérkezik.

A nehézségek ellenére az intézmények felújítását jövőre is folytatja az önkormányzat

Ösztöndíj rászoruló fiataloknak
Ismét meghirdette a fehérvári fiatalokat
segítő ösztöndíjpályázatait a Tóth István és
Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány.

A Tóth István és Tóth Terézia
Ösztöndíj Közalapítvány pályázatot hirdet a 2023-as naptári
évre. A Székesfehérvár Megyei
Jogú Város által létrehozott és
támogatott Közalapítvány pályázati úton támogatni kívánja azokat a köznevelési intézményben
tanuló, jó tanulmányi eredményt
elért székesfehérvári fiatalokat,
akik szociális helyzetük miatt
rászorulnak erre. Az ösztöndíjra
a középiskolák 9-13. évfolyamos
tanulói pályázhatnak. A pályázat
2022. november 30-ig nyújtható
be a pályázati adatlap kitöltésével, aláírásával és a mellékletek
csatolásával. A döntésről január
20-ig értesítik a köznevelési
intézményeket.
A felsőoktatási hallgatók 2023.
február 20-ig nyújthatnak be
pályázatot, a 2022. évi őszi félév
tanulmányi eredményei alapján,
az adatlap kitöltésével és aláírásával, valamint az adatlapon
jelölt mellékletek csatolásával.
Az ő pályázataik elbírálása 2023.
március 20-ig történik meg.
A Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány
ösztöndíjpályázatot ír ki eltérő
képességű tanulók egyéni tanulmányi munkájának segítésére
Székesfehérváron működő Kész-

ségfejlesztő Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmények és tagintézményei
tanulói javára. A pályázatot a
6. vagy a magasabb évfolyamon
tanulók javára az intézmények
nyújthatják be november 30-ig.
A 7. és 10. évfolyamos tanulók
számára szóló egyéni pálya
tanácsadást támogató ösztöndíj
az állami intézményfenntartók
és a nem állami intézmények
számára szóló támogatás, meghívásos pályázat keretében. Azon
szervezetek számára szól, ahol a
tárgyi és személyi feltételek
biztosítottak a nyílt pályaorientációhoz. A tanulók ez alapján számítógéppel támogatott
egyéni tanácsadást vehetnek
igénybe, többletszolgáltatásként
személyre szólóan, egyénenként
külön, saját intézményükben
vagy a Székesfehérvári Szakképzési Centrumban.
Az adatlapot a szekesfehervar.hu
oldalról le lehet tölteni, de a
Városháza portáján is átvehető.
GÁBOR ESZMERALDA
műgyűjtőnő
legmagasabb áron, készpénzért vásárol
festményeket, aranyakat, ezüsttárgyakat,
órákat, Herendiket, hagyatékot,
gyűjteményeket, pénzérméket.
Kiszállás díjtalan.
Tel: +3630/898-5720
zsolnay08@gmail.com

Papp Brigitta
A Székesfehérvár és Komárom között közle
kedő vonatok menetrendje hamarosan módo
sul: nemcsak Szárazréten, de Fehérvárcsurgón
és Mohán is megállnak majd a járatok.

„Vitézy Dávid közlekedésért felelős
államtitkár úrral tárgyaltunk, és meg
is állapodtunk abban, hogy a Fehérvár-Komárom vonalon járó vonatok
decembertől Szárazréten is megállnak, ezzel lehetőséget biztosítva a
feketehegy-szárazrétieknek, hogy
néhány perc alatt elérjék a vasútállomást” – számolt be Cser-Palkovics
András polgármester az időközben lemondott államtitkárral
folytatott egyeztetéséről.
Kiemelte: a városnak is van teendője, hiszen a szárazréti megállóhelyet rendbe kell tenni. A buszmegállók mintájára egy kisebb
váró épül majd városi forrásból.
Következő lépésként azt szeretnék
elérni, hogy a fehérvári helyi buszbérlettel is lehessen használni a
vonatot ezen a szakaszon, integrálva azt a helyi tömegközlekedésbe.
Erről még lesznek tárgyalások az
illetékes szakminisztériummal.
„A Fehérvár és Komárom közötti
vasútvonal ütemes menetrendjének
bevezetése nagy siker volt eddig, olyannyira, hogy decembertől bővülni
fog a szolgáltatás egy esti, nyolcadik

Elindult az ingyenes
lakossági
LED-csereprogram
December harmincegyedikéig online
lehet regisztrálni az energiapazarló izzók
ingyenes cseréjére.

Székesfehérvár önkormányzata és
a CYEB Energiamegoldások Kft.
együttműködésének eredményeként indult el az ingyenes lakossági LED-csereprogram. Regisztrálni
a ledcsere.hu oldalon lehet, ahol
azt is meg kell adni, hány darab
és milyen teljesítményű izzót
szeretnénk lecserélni.
A regisztrációs időszak december
31-ig tart, majd a kérelmek feldolgozását követően, várhatóan
február második felében indulhat meg a LED-ek átvétele. A
jelentkezők a regisztráció során
megadott e-mail-címre kapják
majd meg az átvétel helyszínét és
időpontját.
Az önkormányzat regisztrációs
pontot is nyit, segítve azokat,
akiknek nincs internetelérésük
vagy e-mail-címük. Az Alba
Bástya Család- és Gyermekjóléti
Központ épületében (Székes
fehérvár, Irányi Dániel utca 4.)
az alábbi időpontokban várják a
fehérváriakat: 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.

Fotó: Kiss László

Az idei évben összesen öt székesfehérvári
óvoda felújítása történt meg önkormányzati
beruházás keretében.

A szárazréti megállóhelyet még rendbe
teszi a város

járatpárral. Bízom benne, hogy a
feketehegy-szárazrétiek számára jó
alternatívát kínál ez a lehetőség az
autós, illetve buszos közlekedéssel
szemben, hiszen az Új Csóri úti
körforgalom sajnos régóta túlterhelt”
– emelte ki a polgármester.
A MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóságának tájékoztatása szerint
december tizenegyedikén lép hatályba a 2022/2023-as menetrend,
ekkortól élnek majd a változások.
A Komárom-Székesfehérvár vonal
menetrendje is módosul, megáll
majd a vonat Fehérvárcsurgó,
Moha és Feketehegy-Szárazrét
állomásokon is.
Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638
szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Választókerületi
programok
Felsőváros
Földi Zoltán
Felsőváros önkormányzati képviselője az eredetileg tervezettnél egy héttel később, november
17-én, csütörtökön 17 órától tart
fogadóórát. Földi Zoltán a 10.
számú választókörzetben élőket
19 óráig várja a Mikszáth Kálmán utca 25. szám alatti épület
emeletén található irodájában.
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Régészeti feltárás a Géza
nagyfejedelem téren

Látrányi Viktória

A Géza nagyfejedelem tér burkolat
cseréjével jövő tavaszra teljesen
megújul a Szent István-székesegyház
környéke. Cser-Palkovics András polgármester hangsúlyozta, hogy ennek
köszönhetően a középkori Székes
fehérvár egykori legmagasabb pontja
egységes képet mutat majd.
Géza nagyfejedelem szobrát már el
is szállították a bazilika mellől. Az
életnagyságú bronzszobrot munka
gép segítségével emelték fel. A szobor talapzata körül a burkolólapokat
is elkezdték felszedni. Jelenleg a
múzeum szakemberei dolgoznak a
területen, a feltárást követően pedig
felújítják a teret.
„A Szent István Király Múzeum
szakemberei végzik el először munkájukat, utána történik a tér helyreállítása.

Fotó: Simon Erika

Április közepére megújul a Géza nagyfejedelem
tér, ahol most feltárást végeznek a Szent István
Király Múzeum szakemberei. A kutatásoknak
köszönhetően egyre többet tudunk az egykoron
itt álló ispáni, későbbi királyi vár történetéről.

Reich Szabina ásatásvezető régész irányítása mellett zajlanak a feltárások azon a
helyszínen, ahol egykoron az ispáni, később
a királyi vár állt
A jövő évben fog elkészülni. Géza
nagyfejedelem szobra a felújítás idejére
elszállításra került, de szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy a megfelelő pillanatban vissza fog érkezni a helyére!” –
tájékoztatott Cser-Palkovics András.
A tervek szerint még karácsony
előtt végeznek a régészek a feltárási
munkálatokkal. A tér felújításával
április közepére kell elkészülnie a
kivitelezőnek.

Több víz a Sóstóba
Papp Brigitta
A Sóstóba jutó tisztított szennyvíz mennyisé
gének növeléséről döntött az önkormányzat. A
város biztosítja a szükséges fedezetet is.

tómiai rendben találhatók a csontok.
A szakemberek abban is bíznak, hogy
lefelé haladva sokkal jobb állapotban
lévő sírok kerülnek majd elő.
Pokrovenszki Krisztián, a Szent
István Király Múzeum igazgatója arról
beszélt, hogy a 2014 óta zajló feltárások során lehetőségük volt különleges ásatástechnikai módszereket is
kipróbálni. Maga a belvárosi feltárás is
különleges ásatási technikát igényel.
„Köszönettel tartozunk Spányi Antal megyés püspöknek is, hiszen a mai bazilikán
belül is áshattak a kollégák. Reményeink
szerint, ha készen leszünk ezzel a résszel
is, akkor a felszínrajzokat összevetve
kirajzolódhat az egykori ispáni vagy korai
királyi vár teljes alaprajza” – mondta el
Pokrovenszki Krisztián.
A jelenleg zajló kutatással további világi épületek, a plébániaház,
esetleg erődfalak feltárása várható.
A templom körüli temető utolsó szakasza is felszínre kerül. A
várható eredmények segítségével
a középkori Székesfehérvár egyik
legfontosabb részének fejlődéstörténete tárulhat elénk.

Téli időszámítás a Magyar Közútnál

köbméter szennyvíz megtisztítása,
a rendszer üzemeltetése nagyjából
ötvenöt forintba kerül, de ez elenyésző
összeg ahhoz az értékhez képest, amit
megmentettünk és fenn kell tartanunk”
– hangsúlyozta Cser-Palkovics
András polgármester.
A fedezetet az önkormányzat
biztosítja a Fejérvíznek ahhoz, hogy
a nagyobb mennyiségű tisztított
szennyvizet előállítsa a tó számára.
„Bízom benne, hogy a Sóstó példája
számos hazai település számára mutat
majd jó példát, egyben bizonyítja a
Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan! elv hatásosságát” – emelte ki a
polgármester.

Novák Rita
Elindult a téli útüzemeltetési szezon a Magyar
Közútnál. Ez azt jelenti, hogy már huszonnégy
órás készenlétet látnak el annak érdekében,
hogy ha az időjárás miatt szükségessé válik,
minél előbb be tudjanak avatkozni.
A Magyar Közút Fejér Megyei Igazgatósága felkészítette a járműveket
a télre, és az elmúlt hónapokban
burkolatfelújítások, növény-, árok- és
padkagondozás is történt, valamint
kikerültek a hófogóhálók és -rácsok is.
És elindult a huszonnégy órás ügyelet.
Molnár István, a Magyar Közút Fejér
megyei igazgatója arra is felhívta a
figyelmet, hogy az Útinform a legfrissebb információforrás, érdemes
utazás előtt ott tájékozódni, de a
megyei úthálózat állapotáról közvetlenül is lehet érdeklődni a 22 819
400-as telefonszámon.

A síkosságmentesítés és a hóeltakarítás mindig hierarchikus sorrendben történik, a munka minden esetben a legnagyobb forgalmú utakon
kezdődik, majd a kisebb forgalmú
utak következnek.
„Negyvenöt saját gép áll rendelkezésünkre, ezek a nap huszonnégy órájában
bevethetők. További tizenegy bérelt
géppel egészítjük ki a flottát, így ötvenhat gép végezhet folyamatos hóeltakarítást és síkosságmentesítést a megyei
úthálózaton” – emelte ki az igazgató,
aki azt is hangsúlyozta: fontos, hogy
az autósok is tegyék meg a szükséges lépéseket. Elengedhetetlen, hogy
rendben legyenek a gumiabroncsok
és a világítóberendezések, legyen
a kocsikban jégkaparó, jégoldó,
hólapát. A biztonságos közlekedés
érdekében pedig mindig az időjárásnak és az útviszonyoknak megfelelő
sebességet érdemes választani.

A Sóstó vízszintje stabil volt az idei, aszályos nyáron is

Kép: Megyeri Zoltán

Fotó: Bácskai Gergely

A Sóstó vízellátását elsősorban tisztított szennyvízből biztosítja a város.
Ennek hatékonysága az idei, nagyon
aszályos nyár folyamán is jól látszott,
hiszen a tó vízszintjét minimálisan
viselte csak meg a csapadékhiány.
„Tanulva azonban ebből az évből,
meg kell emelnünk a Sóstó tisztítottszennyvíz-utánpótlását százezerről
százhúszezer köbméterre évente. Ennek
persze van költségvonzata, hiszen egy

A 2014 óta, több szakaszban folyó
feltárási munkálatok utolsó fázisa érkezett el a Géza nagyfejedelem téren.
Az elmúlt években végzett kutatások
jelentős ismeretekkel gazdagították az
egykoron itt álló ispáni, későbbi királyi
vár történetét.
Reich Szabina ásatásvezető régész elmondta: az ásatások során új épületek,
köztük valószínűleg a palota maradványa került a felszínre. Rekonstruálhatóvá váltak a püspöki székesegyház
középkori előzményének építési
fázisai. Az innen előkerült leletanyag
változatossága tanúskodik a történeti
városmag kiemelt szerepéről.
„Valószínűleg egy korabeli erődítmény
falát is megtaláltuk. Egy jó vastag kőfalról
van szó, melynek alapozása a mai szinthez
képest három méter mélyen van, tehát
valóban masszív falról beszélhetünk, bizonyítva azt, hogy egykoron ispáni, majd
királyi vár állhatott a területen” – mondta el Reich Szabina.
A régész azt is elárulta, hogy az első,
barokk kori temetkezések nyomait is
megtalálták. Ezek elég rossz állapotban
vannak, megbolygatták őket, de ana-
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Összesen ötvenhat gép áll a közútkezelő rendelkezésére

Emlékdiplomás pedagógusokat
köszöntöttek
A Pedagógusok Szakszervezete és Székesfehérvár önkormányzata évek óta
megemlékezik a város pedagógusairól:
minden év novemberében vehetik át
évfordulós emlékdiplomáikat azok
az óvodapedagógusok, tanítók és
tanárok, akik ötven, hatvan, hatvanöt,
hetven vagy hetvenöt éve fejezték be
tanulmányaikat és kezdték el pályájukat. A járvány miatt az elmúlt két
évben nem volt lehetőség a személyes
találkozóra, így a múlt héten a 2020ban, e héten szerdán pedig a 2021-ben
évfordulós emlékdiplomásokat köszöntötték a Hiemer-ház Báltermében.
„A pedagógusok munkájának legnagyobb eredménye, ha diákjaik boldog,
sikeres felnőttként helytállnak az életben” – hangsúlyozta az ünnepségen
Jámbor Ferencné, a Pedagógusok

Arany-, gyémánt- és vasokleveleket adtak
át szerdán a Hiemer-házban
Szakszervezete Fejér Megyei Szervezetének elnöke.
„Mindenkinek az életében vannak olyan
pedagógusok, akik meghatározóak voltak,
akik odafigyeltek rá, meghallgatták,
egy-egy jól elhelyezett mondattal segítették. Köszönettel és hálával tartozunk
nevelő-oktató munkájukért!” – emelte ki
Cser-Palkovics András.
A köszöntőt követően a város
polgármestere és a szakszervezet
vezetője adta át az arany-, gyémántés vasokleveleket.

Három könyvtár
folyamatosan nyitva tart
Papp Brigitta
November másodika óta tart zárva a Vörösmar
ty Mihály Könyvtár központi épülete és több
fiókkönyvtára.
Április 30-ig azonban nyitva lesz a
Budai úti tagkönyvtár (Budai út 44-46.)
keddtől péntekig 9 és 17 óra között,
valamint szombaton 9 és 13 óra között.
A Mészöly Géza utcai tagkönyvtár
(Mészöly Géza utca 1.) és a Tolnai utcai
tagkönyvtár (Tolnai utca 30.) keddtől
péntekig látogatható 9 és 17 óra között.
A bezárt intézmények könyveit a
nyitva tartó könyvtárak bármelyikébe
visszavihetik az olvasók. A kölcsönzési határidőt automatikusan nem
hosszabbítják meg, a késedelmes
könyvekre felszólítást küldenek.
Hosszabbítani online, e-mailben és
telefonon is lehet.
A zárva tartó könyvtárak állományából lehet foglalni, előjegyzést és
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A szobrászművészre emlékeztek

Kovács Szilvia

Fotó: Simon Erika

Ötven, hatvan és hatvanöt évvel ezelőtt
diplomát szerzett óvónők, tanítók és tanárok
vehették át „színes” diplomájukat.

Közélet

fiókközi kölcsönzést kérni. A kéréseket e-mailben is fogadják a már
ismert, az olvasójegyeken is szereplő
e-mail-címeken.
A központi könyvtár, a Széna téri és
a Zsolt utcai tagkönyvtárak állományára felvett foglalások és előjegyzések csak egy helyen, a Budai úti
tagkönyvtárban vehetők át. Kérik
az olvasókat, hogy mindig várják
meg a rendszer visszajelzését, mert
a könyvtárak közötti szállítás miatt a
könyvek átvételére várni kell, esetenként akár két napot is.
A Pedagógiai Szakkönyvtár december
31-én a III. Béla király tér 1. szám alatt
megszűnik. Állományából november
18-án lehet utoljára kölcsönözni, ezt
követően csak a három nyitva tartó
könyvtárban adhatók vissza az onnan
kölcsönzött könyvek. A szakkönyvtárat átköltöztetik az Oskola utcai
épületbe, melynek nyitásáig az állományból nem lehet kölcsönözni.

Bory Jenő születésének száznegyvenharmadik
évfordulója alkalmából a mester szobránál
tartottak megemlékezést. Az ünnepségen,
mint ahogy 2006 óta minden esztendőben, át
adták a Bory Jenő és Bory Jenőné-emlékérmet,
amit idén Horváth Miklós Csaba, öreghegyi
önkormányzati képviselő vehetett át.

Születésének 143. évfordulója
alkalmából Bory szobránál tartottak megemlékezést. Az idei
év különlegessége, hogy száztíz
évvel ezelőtt kezdte el építeni
Bory Jenő híres várát. A család
nevében a szobrászművész déd
unokája idézte meg a vár építőjének életét, munkásságát, majd
a mester nevét viselő általános
iskola növendékeinek műsorára
került sor.
Az ünnepségen átadták a Bory
Jenő és Bory Jenőné-emlékérmet,
mellyel 2006 óta minden évben
az életmű gondozásában nyújtott
segítségért mondanak köszönetet. Az elismerést ebben az évben
Horváth Miklós Csaba vehette
át: „Számos fehérvárival együtt
igyekszünk mindent megtenni azért,
hogy az ország egyik kiemelkedő
turisztikai látványossága még vonzóbb legyen az ide érkezők számára”
– mondta el lapunknak Öreghegy
önkormányzati képviselője.

Fotó: Bácskai Gergely
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A megemlékezés végén a díjazott és az ünnepség résztvevői megkoszorúzták Bory Jenő
szobrát és Ágoston Béla domborművét

A szociális ágazat dolgozóit ünnepelték
Novák Rita
A Frim Jakab Képességfejlesztő Otthon lakói
verssel, dallal és tánccal köszöntötték a
szociális szférában dolgozókat, majd a polgár
mester a város közössége nevében mondott
köszönetet a szociális munkásoknak.

Bármi lesz is a szociális törvény
módosításának eredménye, az
önkormányzat azután is biztosítani fogja a szektorban dolgozók
számára kidolgozott hűségrendszert – jelentette be Cser-Palkovics
András polgármester a szociális
munka napján rendezett ünnepségen. A Frim Jakab Képességfejlesztő Otthonban tartott rendezvényen

az intézmény vezetőhelyettese,
Deák Hajnalka vehette át az
önkormányzat által alapított Pro
Caritate Albae Regiae díjat.
Deák Hajnalka több mint húsz
évvel ezelőtt kezdett el az intézményben dolgozni, akkor
gyógypedagógus-asszisztens volt,
miután pedig művelődésszervező
végzettséget szerzett, az ellátottak
szabadidejéért felelt. Később szociális gondozó lett, jelenleg pedig az
otthon vezetőhelyetteseként tevékenykedik. Hivatásáról elmondta:
a szociális szférában dolgozni nem
munka, hiszen ez az életük, és
az otthon lakói, a munkatársak a
második családja.

Fotó: Simon Erika
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Deák Hajnalka több mint húsz éve dolgozik a szociális ágazatban
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KULTÚRA

Szent Márton napja és a
fehérvári polgárok

Kép: Tar Károly

Vakler Lajos

Aki Márton napján újbort nem iszik, ihat az egész évben bármit, mégis szomjazik – tartja a
mondás. A székesfehérvári Noé-hegyi Szent István Borlovagrend idén a sukorói Bella Pincészet székhelyén köszöntötte Szent Márton ünnepét. A borászok értékelték az idei esztendőt,
és megválasztották az év újborát. Az elismerésért több mint harminc nedű versengett, a címet
végül a Csóbor Pincészet olaszrizlingje érdemelt ki.
V. L.

Ebben az esztendővel is ünneppel köszöntötte
Szent Márton napját a Fehérvári Polgárok
Egyesülete.

A találkozón Lehrner Zsolt
alpolgármester megnyitóbeszédében üdvözölte az egyesület
hagyományőrző tevékenységét.
Palkovics Lajos, a Fehérvári Polgárok Egyesülete elnöke köszöntőjét
követően – a tradícióknak megfelelően – a Szent Imre Általános Isko-

la és Óvoda kiscsoportosai idézték
meg műsorukkal a pannóniai
születésű szentet, majd Tornyai
Gábor öreghegyi plébános tartott
előadást Szent Márton egyházi szerepéről, tudatos életéről, a hagyomány és szokás közti különbségről
és összefonódásról.
A hangulatos találkozón a város
polgárainak apraja-nagyja megkóstolhatta az ünnepi ludaskását,
hiszen régről tudjuk, hogy „Aki
Márton napján ludaskását nem
eszik, az egész évben éhezik!”

A Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház adott otthont az Alba Regia Szimfonikus Zenekar Somorjai Ferenc-hangversenybérletsorozata második estjének. A Fények és árnyékok
című koncerten Wolfgang Amadeus Mozart művei csendültek fel Dobszay Péter, a zenekar
művészeti vezetője dirigálásával. A zenekar vendége volt napjaink egyik kivételes tehetségű
fiatal operaénekese, Szabó Alexa.
V. L.

Fotó: Kiss László

Fotó: Simon Erika

Fények és árnyékok
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Az ünnepen a Szent Imre Óvoda gyermekei adtak műsort

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
Székesfehérvár- Csala Pénzverővölgyi Hulladékkezelő
Központunk hídmérlegének felújítása miatt,
2022. szeptember 26-tól 2022. november 30-ig a
sorban állás ideje előreláthatólag megnövekedik.
Kérjük szíves türelmüket és megértésüket!

DEPÓNIA Nonprofit Kft.

FEHÉRVÁR

Számítógépek a kríziskezelőnek
Rába Henrietta
Sikerrel szerepelt a Kríziskezelő Központ a
Fehárvár Travel Alapítvány pályázati kiírásán:
közel egymillió forintos támogatásból új számí
tógépeket és monitort vásárolt az intézmény.

ba. Az alapítvány nem első alkalommal segítette az intézményt: „Korábban
egy új autó beszerzésével tudtunk hozzájárulni a rászorulók segítéséhez, 2019-ben
pedig egy zuhanyozó kialakításával. Tulajdonképpen így teljesül az is, amit mottóul
választottunk: Lemondani a feleslegesről,
amikor másoknak a szükséges is hiányzik,
nem jótett, hanem kötelesség!” – hangsúlyozta Igari Antal, a Fehérvár Travel
Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért kuratóriumi elnöke.

A Kríziskezelő Központ a Sörház tér 3.
szám alatti központban folyamatosan
várja az adományokat: a karácsonyi
csomagosztáshoz lenne szükség éte
lekre, valamint meleg, téli ruhanemű
re, elsősorban férfiak számára.

Szűrőnap férfiaknak

Papp Brigitta
Három szakorvos végzi a vizsgálatokat, több
féle ingyenes alapszűrés is lesz.
Férfi szűrőnapot rendeznek november huszonhatodikán, szombaton
Székesfehérváron, a Család- és
Nővédelmi Központban. Az urológiai
szűrés mellett lesz ingyenes vércukor
szint-, vérnyomás- és koleszterin
szint-mérés is.
„Nagyon fontos, hogy a férfiak magukra
is szánjanak figyelmet, és elmenjenek
a vizsgálatokra, hiszen Székesfehérvár

egészségfejlesztési terve róluk is szól”
– hangsúlyozta Östör Annamária
egészségügyi tanácsnok.
Hermann János urológus főorvos kiemelte: elsősorban azokat várják, akik
elmúltak ötvenévesek, és nem vettek
részt szűrésen, vagy az előző vizsgálat óta eltelt két-három év, illetve a
negyven év feletti férfiaknak, akiknek
a családjában már volt prosztatarák.
A szűrőnapra november 21-én, hétfőn
és 22-én, kedden lehet előjegyzést kérni a 70 455 9940-es telefonszámon 8 és
16 óra között. A szűrőnapon körülbelül száz főt tudnak majd megvizsgálni.

Diákok a kórházi kulisszák mögött
Csapó Ramóna
A Szent György Kórház különböző osztályain
nyílt nap keretében jártak hetedik és nyolca
dik osztályos diákok múlt héten csütörtökön.

Fotó: Simon Erika

Három számítógépet vásárolhatott
meg a Székesfehérvári Kríziskezelő
Központ a Fehérvár Travel Alapítvány támogatásával. Az intézmény
még az év elején nyújtott be pályázatot az eszközökre.
„A kollégák nagyon örültek, mert
megkönnyíti a munkájukat az, hogy
nem fagy le a számítógép, használható
és gyors” – mondta el Zsabka Attila,
a Székesfehérvári Kríziskezelő
Központ vezetője.
Az összegből a számítógépek mellett
egy monitort is beszereztek a központ-

2022.11.17.

Közélet

Nagy segítség az új gépek beszerzése

Újraélesztés, intenzíven fekvő
betegek ellátása – mindezekbe bepillanthattak az iskolások a kórház
oktatólaborjában, ahol az orvosok és rezidensek is fejleszthetik
készségeiket különféle szimulációs
feladatok segítségével.
A nap folyamán a gyerekek a
kórház több részlegén jártak:
megismerkedhettek a radiológiai,
a hemodinamikai és a patológiai

Kép: Zsiday Ádám
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Volt diák, akinek felkeltette érdeklődését az
egészségügy
osztály működésével.
„Szeretnénk megismertetni az egészségügyet közelről. Korábban ilyen lehetőségek nem voltak. Nagyon sok véletlenszerű dolog döntötte el, hogy egy fiatal
merre orientálódik” – hangsúlyozta
Bucsi László, a kórház főigazgatója.

A Vörösmarty Rádió műsora november 19-től november 25-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2022. 11. 19. SZOMBAT
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 Fehérvár első kézből
Vendég: Cser-Palkovics
András polgármester
11.10 Dojo önvédelmi és távolkeleti 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: SzollárKaczur 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

2022. 11. 20. VASÁRNAP
08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk

2022. 11. 21. HÉTFŐ

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
Fehérvári hétvége:
kalendárium, közlekedési
műsorajánló, kalendárium,
információk, a hallgatók
névnapok, aktualitások,
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
érdekességek
Műsorvezető: Schéda
Műsorvezető: Sasvári
Zoltán Hírszerkesztő:
Csilla Hírszerkesztő:
Germán Márton
Germán Márton
09.10 Autófitnesz Vendég:
09.10 Természetesen
Polgár Tibor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
egészségesen Vendég:
aktualitások szórakoztató
Supliczné Tóth Mária
formában, helyi szakértők,
10.10 Gazdát keresünk a
szakemberek részvételével.
HEROSZ Fehérvári
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11.10 Aranybulla-emlékév
Állatotthonban élő
2022 – érdekességek,
kutyáknak és macskáknak
különlegességek
Vendég: Krepsz Gyöngyi
Magyarország
11.10 Ez itt az én hazám!
történelméről, az ÁrpádVendég: Oláh László
házi királyok életéről
12.10 Ebédidő Vendég:
11.40 Szabadidőben Vendég:
Szabó László
Posch Dániel
13.10 Illemtan Vendég:
13.05 A táncdalfesztiváloktól
Óber László
napjainkig Vendég:
15.00 Hírek 15 órakor
Műsorvezető:
Galántai
Kiss György
Zsuzsi Hírszerkesztő:
14.10 Zeneturmix Műsorvezető:
Varga Zalán
Kiss György
17.10 Pénzügyi percek Vendég:
18.00 Fehérvári beszélgetések
Potolák Gábor
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi 18.00 Az én utam Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla 19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
20.00 Internetes ügyeink
Szerkesztő:
Vendég: dr. Czenczi Anikó
Gemeiner Lajos
Szerkesztő: Kiss György

2022. 11. 22. KEDD

2022. 11. 23. SZERDA

2022. 11. 24. CSÜTÖRTÖK

2022. 11. 25. PÉNTEK

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:
Regős Dóra
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:
Romhányi Anikó
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

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11.10 Tóparti programajánló
Vendég: Ocsenás Kati
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 A bor szerintünk (12)
Vendég: Fáncsi Viktória
14.10 Kertészeti magazinműsor
Vendég: Németh László
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Helló, péntek!
Műsorvezető: Varga Zalán
17.10 Női vonalak
18.00 Családi magazin
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Városrészek titkai
Vendég: Váczi Márk
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Kiss György

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

Bácskai Gergely

Rákóczi utca

Az idei évben is folytatódott, és
most is zajlik annak a tizennyolc
kilométer hosszú kerékpárútnak
az építése, mellyel egyes városrészek összeköttetése megvalósul.
Jelenleg folyik a Rákóczi utca
és a Zámoly utca–Kiskút útja
kerékpársávjainak építése. Mindkét helyen – akárcsak a Mátyás
király körúton és a Schwäbisch
Gmünd utcában – teljes útfelújítás is történik.
Már elkészült a Berényi út és a
Kadocsa utca kereszteződésben
az átvezetők megépítése, valamint az összeköttetés a Pozsonyi
úti kerékpársávokkal.
A Fenntartható városi közlekedés elnevezésű európai uniós
pályázati csomag keretében nyert
fedezetet a város a jelenleg is zajló
kerékpárút-építésekre. Összesen
1,8 milliárd forintos támogatásból
építi meg a város a tizennyolc
kilométernyi kerékpárutat.

Berényi út, Kadocsa utca

Fotók: Bácskai Gergely

Közel kétmilliárd forintos támogatásból
tizennyolc kilométernyi kerékpárút épül
Fehérváron. Ennek a munkának a harmadik,
egyben utolsó üteme zajlik ezekben a hóna
pokban több helyszínen is a városban.

együtt, ennek folytatásaként pedig
nemrégiben elkezdődött a Zámoly
utcában és a Kiskút útján a kerékpársávok építése.

Zámoly utca, Kiskút útja

Épül a Rákóczi utcai új kerékpársáv is, ezzel együtt az útburkolat
is megújul az Áron Nagy Lajos
tér és a Gáz utca közötti szakaszon. A déli útpályán – ahol
szélesebb az aszfalt – külön
kerékpársáv épül a megmaradó
párhuzamos parkolók mellett. A
felfestés úgy készül majd, hogy
biztonságos távolság marad az
1,25 méter széles kerékpársáv és
a parkoló autók között is.
A belváros felé vezető északi oldalon csak minimálisan lehet szélesíteni az utat, itt kerékpáros nyomok
lesznek kijelölve. A szegélyeket is
javítják, illetve ezen az oldalon is
felújítják az útburkolatot. A Széna
téri körforgalom átépítésének a
tervei is készen vannak, de a teljes
felújítás most nem fért bele a
keretbe.

Móri út

A Zámoly utcában mindenhol új, burkolt
árok lesz

A Móri úton is kerékpársávok lesznek az út
mindkét oldalán

A beruházás keretében a Kiskút
útja mellett a hiányzó járda is megépül. Kerékpársávok lesznek az út
mindkét oldalán, ami az út szélesítésével, közműkiváltásokkal, valamint új árkok és csapadékcsatorna
építésével is jár. A Fecskeparti
útnál, valamint a Vajda sor és a
Kertalja utca végénél is zebrákat
alakítanak ki az új járdához.
Várhatóan tavasszal az utca alatti
ivóvízvezetéket is kicserélik, még
a burkolatépítés előtt. A munkával
jövő nyáron végez majd a kivitelező. A Zámoly utcában mindenhol
új, burkolt árok lesz, a Zámoly
köztől a város felé pedig csapadékcsatorna épül.

A kivitelezésre aláírt szerződése
van a városnak. A Móri úton is kerékpársávok lesznek az út mindkét
oldalán, és a párhuzamos parkolás
is megmarad a felújítást követően.
„Várhatóan a Zichy ligettől az
Ezredéves iskola hátuljáig újul meg
teljes szélességében az út és a járda,
azonban a projektben van pénzmaradvány, így azt vizsgáljuk, ebből hogyan
és milyen műszaki tartalommal tudjuk
megvalósítani a Szent Vendel utcai
körforgalmat” – mondta Nagy Zsolt.
A Zichy ligetnél rendes körforgalom épül majd a mostanihoz
hasonló közlekedési renddel, a
felújítás keretében pedig a Csitáry
G. Emil utca és a Móri út kereszteződését is biztonságosabbá teszik.

Piac tér

A Közlekedési Iroda vezetője arról is
tájékoztatást adott, hogy a tél folyamán
megkezdődik a már befejezés előtt álló
déli összekötőút műszaki átadása. Ha
ez megtörtént, a forgalomba helyezési
eljárást is le kell folytatni, ezt követően
nyitható meg az új út a közlekedők előtt.

A Mátyás király körút és a Schwäbisch
Gmünd utca teljes felújítása is megtörtént

A Pozsonyi úti kerékpársáv bekötése a Berényi úti kerékpárútra
már elkészült, biztonságos biciklis
átkelőhelyek épültek. Ezzel együtt
a kereszteződés burkolatát is sikerült felújítani. A fejlesztés révén
a Fiskális úttól be lehet kerekezni
egészen a belvárosig. Hiányzik
ugyan a Szekfű Gyula utcai kerékpárútszakasz, de a Széna téren és
a most épülő Rákóczi úti kerékpár
úton a Vár körútig kerékpársávokon lehet biciklizni.

bicikliút szétválasztása. Jelenleg a
közös úton maximum óránként tíz
kilométeres sebességgel mehetnek
a kerékpárosok, figyelve a gyalogosok biztonságára.

Elkezdődött a Rákóczi utca felújítása, új
kerékpársáv is lesz

Mátyás király körút, Schwäbisch
Gmünd utca

A Berényi út és a Kadocsa utca kereszteződésében már biztonságosak a biciklis átkelőhelyek
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A Mátyás király körút és a Schwäbisch Gmünd utca teljes felújítása
és átépítése is az uniós program
keretén belül készült el. Itt a cél az
volt, hogy a Vár körút kerékpársávját összekössék a Palotai úttal.
„Bízom benne, hogy egyszer a Szekfű
Gyula utca felújítására is sor kerül,
és akkor a Palotai úttól egészen a
Fiskális útig egyenesen, biztonságos
kerékpársávokon lehet majd biciklizni” – mondta el Nagy Zsolt, a
Polgármesteri Hivatal Közlekedési
Irodájának vezetője.
A Széna tér folytatásaként már tavaly elkészült a Mikszáth Kálmán
utca felújítása a kerékpársávokkal

A Piac téren már elkészült a bicikliút a Selyem
utcától a Hosszú sétatéri kerékpársávig

Átmeneti megállási tilalom
a Rákóczi utcában

Az érintett szakasz a Selyem utcától a Hosszú sétatéri kerékpársávig
tart, ezzel a Piac tértől a Sóstó Ipari Parkig biztonságosan lehet már
közlekedni kerékpárral. A Palotai
úti bicikliút tervei is elkészültek.
Itt hosszadalmasabb az előkészítés, mert nem minden terület az
önkormányzaté. Jó hír azonban,
hogy küszöbön van az utolsó
megállapodás is, és a jogi folyamat
után kezdődhet a közös járda és

A Rákóczi utcában zajló kerékpárútépítési munkálatok miatt előrelát
hatólag november huszonnyolcadi
káig megállási tilalmat vezettek be a
Fehérvári Civilközpont (volt Technika
Háza) és a Gáz utca közötti szakaszon,
a Király sor felé vezető oldalon.
Az átmenő gépjárműforgalom biztosított
marad, de az építési munkálatok helyé
nek változása miatt a haladó forgalmi
sávok áthelyezésére kell számítani.

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.
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Pillanatképek a sörházmalom
múltjából

KULTÚRA

Adáshiba Szakonyi Károllyal

Vakler Lajos
November tizenkettedikén, szombaton az
Adáshiba nagy sikerű premierjének végén a
darab kilencvenegy éves szerzőjét, Szakonyi
Károlyt köszöntötték a Vörösmarty
Színház nagyszínpadán. Szikora János úgy
fogalmazott: „Sok csoda történt a darabban, de
az igazi csoda mégiscsak Karcsi jelenléte volt!”

Papp Brigitta

Fotó: Bácskai Gergely

Az épület sörfőzdeként, malomként és fürdő
ként is üzemelt egykoron.

Pillanatképek a sörházmalom
múltjából címmel nyílt kiállítás
az idén harmincéves fennállását
ünneplő Kodolányi János Egyetem Fürdő utcai igazgatósági
épületében. A tárlaton leírások,
jegyzőkönyvek, térképek és fotók
mutatják be az épületet, mely
sörfőzdeként, malomként és fürdőként is funkcionált.
A 18. század elejére épült fel a
sörház első változata, de 1726-ra
teljesen újjáépítették, majd 1800ban kibővítették. Érdekesség,
hogy ekkor városfal-maradványok, a királyi bazilika kőfaragványai és sok török sírkő is bekerült
a falazóanyagba.
A második világháborút követően ideiglenesen napraforgóolajat
gyártottak itt. Az üzemet 1951-ben
államosították, nem sokkal később
működését leállították. Huszonkét
évig állt kihasználatlanul. 1985-ben
a FETÉV felvetette az épület lebontását, ám ezt Csutor Éva közbenjárásának köszönhetően sikerült
megakadályozni, és a sörházmal-

2022.11.17.

Az Adáshibát Szakonyi Károly 1970ben írta, és azóta töretlen a sikere
itthon és a világ színpadain. A Játékszínnel koprodukcióban készült darab groteszk hangvételével ráébreszt
életünk kiüresedésének veszélyeire,
nevetésre sarkall, de egyben figyelmeztet is, hogy az információáradat
akár a börtönünk is lehet!
Szakonyi Károly a sokadik bemu-

tató után is meghatottan köszönte
meg a darabot övező elismerést:
„Örömmel tölt el, hogy a közönség is
veszi az adást! Szerencsére jót tett a
darabnak a szöveg modernizálása, így
a mai közönséghez, a fiatalokhoz is
közelebb áll. Az író mindig meghatódik, hogy azzal, amit az íróasztalánál
kitalált, rengetegen komolyan foglalkoznak, hogy elképzeléseit tökéletesen
megvalósítsák a színpadon. Szívből
gratulálok az alkotóknak!”
A Játékszín és a Vörösmarty Színház közös produkcióját Bagó Bertalan rendezte. A színen Gáspár
Sándorral, Zsurzs Katival, Lévay
Viktóriával, Kovács Tamással, Varga Lilivel, Varga Ádámmal, Imre
Krisztiánnal és Kerekes Józseffel
találkozhatunk.

Egy „pillanatkép” a kiállítás anyagából

mot védett műemlékké nyilvánítani. 1998. július 19-én az épület máig
tisztázatlan okból leégett, végül
2002-ben hivatalosan is a Kodolányi főiskola – később egyetem – tulajdonába került. Rekonstrukciója
2007-ben fejeződött be.
A Kodolányi történelemtanszékének hallgatói állították össze az
intézmény jubileumára a kiállítást, mely a tanév végéig tekinthető meg az intézmény Fürdő
sori épületében.

Bútorok huszonegyedik
századi stílusban

Fotó: Erdélyi Teréz
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A legendás drámaíró is megnézte az Adáshiba fehérvári előadását

Izgalmas családi musical
Vakler Lajos
A Vörösmarty Színházban nagy érdeklődés
mellett mutatták be múlt héten szerdán
Pataki András rendezésében a Vadak ura című
mesemusicalt.

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ évzáró kiállításán öt ismert és elismert
tervező mutatta be munkáit. Cserba Anna a skandináv és japán stílusjegyeket ötvöző bútorairól
ismert, Józsa István fiatal formatervező, aki magas minőségű bútorok és lakáskiegészítők megalkotásával foglalkozik, Kele Sára pedig sokarcú iparitermék- és formatervezőként az összetett
designszemlélet képviselője. Leits Miklós a maga sajátos látásmódját mutatta meg a bútorok és
a világítástechnika terén, míg Mázsi Boglárka egyedi, illetve kis szériás divat- és lakáskiegészítőket tervez. A Hellodesign című kiállítás december negyedikéig tekinthető meg az intézmény
nyitvatartási idejében, hétfőtől péntekig reggel nyolc és este nyolc között.
V. L.

Kép: Megyeri Zoltán

Fotó: Simon Erika

A Soproni Petőfi Színház és a Re-Production táncművészei felejthetetlen
estével ajándékozták meg a gyermekeket. A Vadak ura egy izgalmas
családi musical, mely nem csak a
gyermekekhez szól. Egy erdő tele van
állatokkal, akikre számtalan veszély
leselkedik, akiket kalandok sora vár,
miközben megküzdenek a hatalomért, a Vadak ura címért.
Vona Tibor ötletgazda és az alkotó
csapat kreativitása az előadás
minden pillanatában tetten érhető. A
darabban megtapasztalhatjuk, hogy
az erdőben bizony bármi megtörtén-

het, még az is, hogy Balkó, a farkasok
vezére behódol, és elfogadja Agyart,
az ifjú vaddisznót az erdő urának, aki
nemcsak Azuka, a varacskosdisznólány szívét hódítja meg, hanem
az erdő lakóiét is. Mindez kiderül
a fülbemászó dalokkal teli mese
musicalből, mely kicsiket és nagyokat
egyaránt elrepít a képzelet varázslatos
világába. A mesében természetesen
meglakol a gonosz, jelesül Agonisz
úrfi, aki számára a természet, az
erdő nem más, mint egy hely, ahol
büntetlenül kiélheti gyilkos hajlamait.
De végül – mint minden valamire
való mesében – a gonosznak megálljt
parancsol a jó.
A musical ötvözi és kínálja a szeretni
valót, a veszélyekkel és katartikus
pillanatokkal bőven dúsított történetet. A látványt pedig tematikus díszlet
és egy LED-fal hivatott biztosítani.

Színes és látványos az előadás, ahol végül a jó győzedelmeskedik

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

Keresd az ünnepi sorsjegyeket már a kijelölt MOL töltőállomásokon is!
Részletek a lottózókban, a karitatív sorsjegyárusoknál
és a www.szerencsejatek.hu honlapon.
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TÖRTÉNELEM

Szent Imre szobrának kalandos útja
Volt, amikor elásták, hogy megakadályozzák pusztulását

Kalandos életutat tudhat maga mögött Szent Imre székesfehérvári szobra

A talapzat előtt, a földön feküdt a ledöntött szobor

Fotó: Nick Risinger

művész alkotása, ám mindössze
pár évig maradhatott nyugalomban
azon a helyen. A világháború az
emberi milliók tragédiája mellett
még egy szobor számára is az elmúlás, a megsemmisülés veszélyével fenyeget. Nem volt ez másként
ezzel az alkotással sem: a herceg
szobra súlyos sérülést szenvedett a
második világégés utolsó évében.
Mint kiderült, egy szovjet altiszt
géppisztolysorozata érte térd
magasságban, emiatt a szobor
ledőlt, a fej letört.
Szerencsére a letört fej végül megmenekült, a képzőművészet iránt
érdeklődő és annak sorsát szívén
viselő Tilinger Imre tanácselnök
dolgozószobájának előterébe me-

2022. nov. 17.–nov. 23.

váltást követő első polgármestere
közreműködésével. A szobor teste
azonban még a világháború végének zűrzavarában eltűnt.
Mendemondák, városi szóbeszédek
szóltak arról, hogy a szobor testét
elásták, ezzel akadályozva meg teljes
elpusztítását, ám hosszú évtizedekig
semmi konkrétum nem derült ki a
szobor sorsáról. Aztán a rendszerváltás meghozta a nem várt áttörést,
és valóban a föld alól előkerült Szent
Imre szobrának teste!
Már 1988-ban erőteljesen foglalkoztatta a szobor sorsa a város két
világháború között készült köztéri
alkotásait kutató Igari Antalt, aki
a szakdolgozatát is e témának
szentelte. Ugyanebben az évben

Kertész Péter, az akkori püspöki
titkár információi bizonyossá
tették, hogy a szobor testét valóban elásták, méghozzá a Püspöki
Palota kertjében.
Kiemelését megkönnyítette, hogy
éppen egy erre a feladatra szakosodott régészcsapat dolgozott
a szomszédban, a Romkertben,
Kralovánszky Alán vezetésével. A
négy éve zajló munkának köszönhetően a régészek már kellő hely
ismerettel rendelkeztek, azonban
a kiemelés megkezdését Balsay
Istvánnal és a város vezetésével
egyeztetve elhalasztották az akkor
még Székesfehérváron állomásozó
több ezer szovjet katona miatt.
Végül a szobor teste 1989. október
13-án került elő, a kiemelés hírét
azonban csak a szovjet csapatok
Magyarországról való kivonulása

Ma is látszik, hol törött le a szobor feje

Fotó: Köztérkép

nekítették, majd a Városháza pincéjébe került, egy doboz rejtekébe.
Innen 1986-ban szabadult: Balsay
István, Székesfehérvár utolsó
tanácselnöke, egyben a rendszer-

Fotó: Köztérkép

Szent Imre szobrát 1935-ben,
egészen pontosan az év szeptemberének huszonhetedik napján
állították fel Székesfehérváron.
A hivatalos avatására azonban
elég sokat, majd három esztendőt
kellett várni, 1938. május 19-ig. Az
időzítés nem volt véletlen, ahogy a
szobor műlapja is megjegyzi a Köztérképen: 1938-ban sok műalkotást
adtak át Székesfehérváron a Szent
István halálának kilencszázadik
évfordulója alkalmából rendezett
ünnepi év rendezvényei során.
Eredetileg a mai Géza fejedelem
térre került Lux Elek szobrász

Fotó: Németh Zoltán

Géppisztolysorozat tette tönkre a második vi
lágháború végén, a feje letört, a szobor testét
elásták és rejtegették az itt állomásozó szovjet
csapatok elől. Szent Imre fehérvári szobrának
kalandos sorsa regénybe illő fordulatokkal bír.

után hozták nyilvánosságra.
Később Székely János Jenő szobrászművész restaurálta az alkotást,
melyről kiderült – Aczél László
akkori püspöki szertartó elbeszéléséből – hogy a géppisztolysorozat
után szállították a szobor testét a
Püspöki Palota kertjébe, azonban
csak 1970-ben, Kisberk Imre utasítására ásták el. A püspök ugyanis
attól félt, hogy az egyház és a
hatalmon lévő politikai vezetés
elhidegülése miatt a szoborban
szándékosan kárt tehetnek.
Szent Imre szobra tehát kalandos
életutat tudhat maga mögött, de
szerencsére most már nyugodtan
telnek a napjai új helyén, az Oskola utcában, a herceg nevét viselő
templom oldalában. Az bizonyos,
ha ez a szobor mesélni tudna, egy
nem mindennapi történet részletei
bontakozhatnának ki, tele izgalommal, feszültséggel és drámával.

Fotó: Németh Zoltán

Németh Zoltán

A szobor a régi helyén, egy korabeli képeslapon

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A csillagok azt tanácsolják, hogy lépj egyet hátra, mert ezáltal
tisztábban tudsz a saját életedre tekinteni. Kevesebb energiára lesz
szükséged ahhoz, hogy megtaláld a saját utadat. A pihenés, a szünet
olykor remek hatással van a közérzetedre, ezért kapcsolódj ki egy
kicsit, hogy könnyebben elérd a céljaidat!

Minden pillanatban döntések sorozatát hozzuk meg, legyen az
tudatos vagy tudattalan. Ne félj a jövőtől, tedd meg az első lépést,
hallgass a szívedre, és vállald a felelősséget! Ha így teszel, előbbutóbb sikerül elérned a célodat.

Vigyázz, mert ha mindig a tökéletesre vágysz, akkor könnyen távol
kerülhetsz az álmaidtól! Mi lenne, ha úgy fogadnád el a dolgokat,
ahogy azok vannak, a maguk tökéletlenségével együtt? Merj elégedetten hátradőlni, és boldogabb életet élhetsz!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ne hallgass másokra, még akkor sem, ha családod szemében a
vágyaid ostobaságnak tűnnek! Légy független, szabad ember, aki azt
teszi, ami örömet okoz számára! Csak akkor eszközölj változást az
életedben, ha úgy érzed, hogy minden szempontból szükséges!

Légy óvatos ezen a héten, mert nem minden az, aminek látszik,
és ha hagyod, hogy az illúzió átvegye a hatalmat az életed
fölött, annak komoly következményei lehetnek! A jelzésekre,
figyelmeztetésekre mindig figyelj oda!

Egy szemléletmódváltás más megvilágításba helyezheti a mindennapokat, ezáltal olyan dolgokat is észrevehetsz, amelyek korábban
elkerülték a figyelmedet. Képes vagy alkalmazkodni a megváltozott
körülményekhez, ami remek lehetőségeket tartogat.

Közéleti hetilap

FEHÉRVÁR
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Mennyi hal van a Csónakázó-tóban?
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A világbajnok horgász megmutatta

Bácskai Gergely
A Csónakázó-tó partján egy szép, napos
délután szinte folyamatosan kapása volt
Lőrincz Benedeknek és édesapjának, Lőrincz
Dénesnek. A horgászat szeretete náluk
családi hagyomány. Benedek tizenegyedikes a
Bugátban, de világbajnoki és magyar bajnoki
címekkel is büszkélkedhet már!

Fotók: Bácskai Gergely

Lőrincz Benedek hobbiszinten már
négyéves kora óta horgászik: „Versenyszerűen 2018-ban kezdtem, és

Szinte folyamatosan kapása volt Lőrincz Benedeknek és édesapjának, Lőrincz Dénesnek

Négyéves kora óta pecázik

kilencedik lettem életem első országos
horgászversenyén, majd sok tréningezés után 2019-ben rekorddal nyertem
a magyar bajnokságot. 2020-ban harmadik lettem, egy évvel később pedig
már egy magasabb korosztályban, az

U20-as kategóriában lettem nyolcadik” – mesélte a fiatalember.
Ugyancsak 2021-ben az U15-ös
korosztályban egyéniben és csapatban is világbajnoki aranyérmes
lett. Ám az sem véletlen, hogy az
interjú idején a Csónakázó-tavon
volt: „Évente kétszázötven napot
szeretnék kijárni horgászni, és minél
többet gyakorolni. A szívemhez
nagyon közel áll a Csónakázó-tó, ami
sok versenyeredményhez hozzá
segített” – emelte ki Benedek,
aki a beszélgetés közben öt-tíz
percenként fogott egy-egy nagy
pontyot a tóból. Elmesélte, hogy
három-négy év alatt ismerte meg

igazán a Csónakázó-tavat, ahol
sok mindent lehet gyakorolni. Tapasztalatai szerint a tóban nagyon
sok kettő és négy kiló közötti
ponty van. Régebben kisebbek
voltak, de szépen megnőttek, sőt
most már akad egy-egy nyolc-tíz
kilós hal is. – „Vannak harcsák is,
amiket annyira nem szeretek, mert
nagyon sok halat megesznek. Nemrégen egy barátommal egy harminckét kilós harcsát fogtunk a Tóparti
gimnázium mellett pergetve.”
Adja magát a kérdés: mi lehet a
siker titka? Hiszen nemcsak szép
példányok kerülnek horogra, de
Benedekék nagyon gyorsan fogják
egymás után a halakat. Ritkán
látni ilyet.
„Ennek az a titka, hogy nagyon
vékony zsinórokkal horgászunk,
érzékeny úszóink vannak. Nagyon

kicsi horgokkal horgászunk, és persze
etetünk. Ez nagyon fontos horgászat
előtt. Leülünk, beállítjuk a felszerelést, felmérjük a terepet, a mélységet,
és beetetünk. Ha sok halat szeretnénk fogni, akkor sokat kell etetni.
A halat sohasem viszem haza: azt
vallom, hogy miért vigyem el azt az
állatot, amelyik az összes sportsikeremhez hozzájárult? Nagyon
vigyázok rájuk, szépen bánok velük,
és szépen is engedem vissza őket” –
emelte ki a fiatal sporthorgász.
Benedek következő nagyobb
versenye a magyar bajnokság lesz,
jövőre pedig megy Portugáliába a
világbajnokságra.
„Nálunk családi tradíció a horgászat,
és egyfajta küldetés is, hogy tovább
örökítsük a horgászat szeretetét.” –
Ezt már Lőrincz Dénes, Benedek
édesapja mesélte, majd hozzátette:
„Nagyon büszke vagyok a fiamra, aki
az elmúlt években megannyi sport
sikert ért el. Apám és nagyapám a
Dráván horgászott sokat, mi pedig
már mindenfelé az országban. Nagyapám testvére mutatta meg annak
idején, hogy a horgászat nem csak a
halról és a gasztronómiáról szól.”
Mind Benedek, mind pedig
édesapja egyetért abban: igazi jó
sporthorgásztó a Csónakázó-tó,
mert folyamatos a telepítés, és
vannak már benne nagy halak: „Itt
van a város közepén, van benne hal,
és olyan emberek kezelik, akik értik a
dolgukat, a szívügyük a Csónakázótó. Egyszer sem tudok kijönni úgy
pecázni, hogy ne találkoznék többször
a kint töltött idő alatt a tavat gondozó
Széchenyi Horgászegyesület tagjaival”
– hangsúlyozta Dénes.

Az ifjú horgász világbajnoki és magyar bajnoki címekkel is büszkélkedhet

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Vizsgáld meg azt az élethelyzetet, amelyben jelenleg vagy, és törekedj
arra, hogy harmonikusabb, kiegyensúlyozottabb életmódra válts!
Érdemes a sport és az egészségesebb életmód felé fordulni, egyúttal
légy nyitott az új dolgokra is!

Ha az élet választás elé állít, tudni fogod, mitévő légy, mert tapasztalt, megfontolt ember vagy. Ne félj döntéseket hozni: a csillagok
segítenek abban, hogy a helyes úton járj!

Remek időszak kínálkozik arra, hogy rendet rakj az életedben!
Kezdd a munkát egy nagytakarítással, válj meg a rég nem használt
tárgyaktól! Ha rend van körülötted, akkor következhet a lelked
ápolása! Légy őszinte magadhoz, először fogalmazd meg, majd
fogadd is el a hibáidat!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

A hét nem ígérkezik könnyűnek, tele van akadályokkal, amelyeket
le kell győznöd. Állj meg egy pillanatra, vegyél egy mély levegőt, és
alkalmazkodj a körülményekhez! Sok esetben az akadályokat az egód
idézi elő!

Félsz az ismeretlentől vagy inkább kihívásra vágysz? Az élet
kalandok sorozatából áll, de nem mindig lehet kiszámítani a
következő lépést. Bízz a megérzésedben, a belső hangban, ami
megsúgja, mitévő légy! Ha ki tudsz lépni a komfortzónádból,
csodálatos élményekben lehet részed!

Új kihívások, új utak várnak rád, és lehetséges, hogy nem mindig
tudod eldönteni, merre indulj, milyen irányt kövess. A csillagok azt
tanácsolják, hogy ne a külsőségek, a pénz, a felszínes érdekkapcsolatok
felé fordulj. Találd meg az emberi értékeket!

FEHÉRVÁR

Kiállítás

Kisfaludi Művészkör
Az esztendő vége felé közeledve idén is meg
rendezi hagyományos bemutatkozókiállítását
a Kisfaludi Művészkör.

Tíz alkotó művei – akvarellek,
olajfestmények, grafikák, fafaragások és festett bútorok – várják
a közönséget a Kisfaludi Közösségi Házban november 18-án,
pénteken 18 órakor a megnyitón.
A tárlatot Horváth Miklós Csaba
önkormányzati képviselő ajánlja
a közönség figyelmébe, közreműködnek a Hermann László
Zeneművészeti Szakgimnázium
diákjai. A kiállítást december 4-ig
tekinthetik meg az érdeklődők.

Koncert

Történelem dalban
elbeszélve
Az Aranybulla-emlékévhez kapcsolódó rendez
vénysorozat záróestjére kerül sor szombaton a
Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban.

Történelem dalban elbeszélve – ez
az elnevezése a november 19-én,
szombaton 18 órakor kezdődő rendezvénynek, melynek a Szent István
Hitoktatási és Művelődési Ház ad
helyet. Az Aranybulla-emlékévhez
kapcsolódó sorozat hatodik, egyben
záró estje lesz ez, mely Az Aranybulla korának zenéje (12-13. század)
címet viseli.

Könyvtár

Őszi gyerekfoglalkozás
A Vörösmarty Mihály Könyvtár
Budai úti tagkönyvtára ingyenes
őszi gyermekfoglalkozást szervez
november 19-én, szombaton 10
órától. Papírszínházi mesével,
őszi dalok éneklésével várják a
családokat. A foglalkozás végén
rókás könyvjelzőt is készíthetnek
a babaszobában.

2022.11.17.

PROGRAMAJÁNLÓ
Film

Rajzfilmünnep
Fehérváron is
A IX. Országos Rajzfilmünnep programsoroza
tához Székesfehérvár is csatlakozott.
November 18-a és 20-a között kilencedik alkalommal rendezik meg az
Országos Rajzfilmünnepet, melynek
idén Rubovszky Éva, Jankovics Marcell özvegye lesz a fővédnöke. Ahogy
a fesztivál címe is jelzi, nem csak egy
helyszínre koncentrálódik az esemény:
megyénként öt-hét helyszín biztosítja
a teljes kikapcsolódást kicsiknek és
nagyoknak, az egész családnak.
Székesfehérváron a Gárdonyi Géza
Művelődési Házban várják az érdeklődőket november 18-án, pénteken és
november 19-én, szombaton.
Az első napon, november 18-án,
pénteken 17 órától a klasszikusokat
kedvelőknek kínálnak rajzfilmeket: a
Futrinka utcát, a Mazsola és Tádét, a
Frakk, a macskák rémét és a Vízipók,
csodapókot.
November 19-én, szombaton ismét
korhatár nélkül megtekinthető
alkotásokkal kezdődnek a vetítések.
Fél tizenegytől A kiskakas gyémánt
félkrajcárját és A telhetetlen méhecskét
lehet megnézni. 14 óra 30 perctől a 16
év felettieket várják kortárs magyar
stúdiók munkáiból készült válogatással. A programban az Istók, a Bela, a
Matches, a Maestro, az Albert, az Otthon és A kozmosz nagykövetei című
alkotások szerepelnek. 16 órától ismét
korhatár nélkül megtekinthető filmeket
vetítenek, a Dúdolót, a Naszreddin
hodzsa meséit és a Bogyó és Babócát.
Fejér megyéből Fehérvár mellett
csatlakozott még Alsószentiván,
Bicske, Mezőszilas, Rácalmás, Zámoly.
További helyszínek és a részletes programok a rajzfilmunnep.hu oldalon
olvashatók.
Székesfehérváron is készülnek a
szervezők a vetítések mellett egyéb
programokkal: november 19-én,
szombaton tizenegytől fél egyig
kézműves foglalkozások lesznek,
ahol például homokkép készítésének
lehetősége is várja az érdeklődőket.
Fél tizenegytől délután ötig pedig a
Tapintható univerzum című kiállítás
lesz megtekinthető.

Sem a vetítésekre, sem pedig a programokra nem kell előre bejelentkezni, és
ingyenesen lehet részt venni rajtuk.

Tapintható univerzum
A Tapintható univerzum című kiállításon
kilencven domborított és egyedileg
festett modellen keresztül ismerhetjük
meg naprendszerünk égitestjeit. Az egyes
makettekhez részletes audioleírás tartozik,
a kiállítás teljes élvezetéhez pedig QR-kód
olvasására alkalmas okoseszköz ajánlott.
A program, amely hazánkban az első olyan
csillagászati tárlat, amelyet látássérült és
látó emberek egyformán megértenek, él
veznek, a Bakonyi Csillagászati Egyesület
támogatásával valósul meg.

Fotó: Hagymásy András
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A fehérváriakat azonban szerettel várják!

Jótékonyság

Adománygyűjtés a
Gárdonyiban
A Gárdonyi Géza Művelődési Ház karácsonyi
adománygyűjtést szervez.

Minden évben nagy segítséget
jelent a rászoruló családoknak
az önzetlen segítség. Az adományokat az intézményben hétfőtől
péntekig 10 és 18 óra között, de
legkésőbb december 12-ig tudják
fogadni. Az összegyűjtött élelmiszereket az Alba Bástya Család- és
Gyermekjóléti Központ munkatársai juttatják el a rászoruló, elsősorban maroshegyi családokhoz.

Játék

Közösségi társasjáték
Újra megrendezi Játs(s)zma című társasjáté
kos napját a Székesfehérvári Társasjátékklub
az Aranybulla Művelődési Ház és Könyvtárban.

November 19-én, szombaton 9.30
és 12 óra között újra a társasjátékoké lesz a főszerep az Aranybulla
Művelődési Ház és Könyvtár,
valamint a Székesfehérvári Társas
játékklub szervezésében. A programra mindenkit hívnak, aki szeret
játszani, de nincs kivel, vagy esetleg
van kivel, de nincs mivel. A délelőtt
során Kozma Ferenc játékmester
kalauzolja a résztvevőket a társasjátékok érdekes világába. Az eddigi
alkalmakon olyan társasok kerültek
elő, mint a Love Letter, a Dungeon
Mayhem vagy éppen az Activity.
A program ingyenes, ugyanakkor
regisztrációhoz kötött. Regisztrálni
az alábbi elérhetőségeken lehet:
aranybulla@kabel.datatrans.hu,
facebook.com/aranybullakonyvtar,
22 312 945-ös telefonszám.

Vásár

Pici piac
Ünnepi hangulatban, több mint harminc
tehetséges magyar tervező termékeivel
készülnek a szervezők kismamáknak, gyere
keknek és babáknak.

Újra a Lakeside Hotel termei adnak
otthont a Pici piac designervásárnak, ahol a mesés termékeknek a
gyönyörű hátteret a Csónakázótó biztosítja. November 20-án,
vasárnap 9-től 16 óráig több mint
harminc tehetséges magyar tervező
termékei között lehet válogatni kismamáknak, gyerekeknek, babáknak. A vásárra a belépés ingyenes.

ÉRTÉKEK, HELYBEN.

Karácsony

Mikulás

Betlehemi Szép Csillag
Huszadik alkalommal szervezi meg a Betlehemi
Szép Csillag pályázatot a Fehérvári Kézműve
sek Egyesülete. November huszonkettedikéig
várják az alkotásokat.

A pályázat célja az, hogy segítse
a Jézus születésének ünnepére
való méltó felkészülést, éltesse
és felmutassa a magyar szakrális
népművészet gazdag hagyományait, illetve alkotásra ösztönözze a gyerekeket és a felnőtteket
egyaránt. A pályázaton ifjúsági
és felnőtt kategóriában hivatásos kézművesek és műkedvelő
amatőr alkotók, alkotócsoportok
is részt vehetnek.
Nevezni kizárólag természetes
anyagokból – textil, üveg, fa, papír, csutka, csuhé, vessző, fém,
agyag, gyapjú, bőr, élelmiszer –
készült, kézműves kivitelezésű
betlehemekkel lehet, melyeket
november 21-én és 22-én 10
és 17 óra között lehet leadni
a Szent István Hitoktatási és
Művelődési Házban. A zsűrizés
után a legszebb, legkreatívabb
alkotásokat díjazzák és kiállítják. A tárlat november 26-án,
szombaton 11 órakor nyílik,
szintén a művelődési házban.

Mikulásváróra
jelentkezhetnek a gyerekek
Három városrészben is találkozhatnak a gyerekek
a Mikulással december hatodika előtt: Csalán
és Kisfaludon a közösségi házban lesz zenés
mikulásváró családi délután, Feketehegy-Száraz
réten pedig a Mikulás az utcákat járva egészen
közel viszi az ajándékokat a gyerekek otthonához.
A programokra már várja a jelentkezéseket a
Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ.
Idén is szervez mikulásváró családi
délutánokat a Székesfehérvári
Közösségi és Kulturális Központ,
hogy a gyerekek ne csak a városközpontban találkozhassanak
a nagyszakállúval, és személyre
szóló ajándékcsomagokat vehessenek át tőle.
Az első esemény Kisfaludon lesz az
SZKKK és a Kisfaludi Polgárok Érdekvédő Egyesülete szervezésében:
a Kisfaludi Közösségi Házba december 3-án, szombaton érkezik majd a
Mikulás. És hogy ne unatkozzanak
a gyerekek, míg a nagyszakállú
betoppan, kicsik és nagyobbacskák
16 órától a Szedtevette zenekar
gyermekjátszó táncházában mulathatnak Kneifelné Laczkó Kriszta
vezetésével. A Mikulás 17 órakor
jön az ajándékokkal. A programra
november 20-ig jelentkezhetnek a
városrészben élők a 20 480 9065-ös
telefonszámon.

Másnap, december 4-én a csalai
gyerekekhez látogat el a Mikulás: a
Csalai Közösségi Térben 16 órától
kézműves foglalkozás és Mits Péter
kiskoncertje várja a családokat, a
Mikulás pedig 17 órakor érkezik. A
Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ várja a szülők jelentkezését: aki szeretné, hogy gyermeke személyesen a nagyszakállútól
kapja meg az ajándékát, december
1-jén, csütörtökön 20 óráig adhatja
le a gyermeknek szánt ajándékot,
amelyhez zacskót a szervezők biztosítanak. Ez utóbbi november 17-től
vehető át a közösségi házban.
December 5-én délután a Mikulás
Feketehegy-Szárazrét utcáin jár körbe lovas kocsiján, hogy személyesen
adja át a gyerekeknek az ajándékokat. A nagyszakállú már várja a leveleket – ezúttal nem a gyerekektől,
hanem a szülőktől, akik december
1-jéig írhatják meg neki, jó volt-e
csemetéjük ebben az esztendőben,
virgácsot vagy ajándékot érdemel-e.
A városrészben élők a www.fehervariprogram.hu oldalon jelentkezhetnek a Mikulással való személyes
találkozóra, a gyermeknek szánt
ajándékot a telefonos egyeztetést
követően a Feketehegy-szárazréti
Kultúrudvarba kell eljuttatni.

A Fehérvár Televízió műsora november 19-től november 25-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2022. 11. 19. SZOMBAT
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archívumából
Honvéd7
A Fehérvár Televízió
archívumából
Agrárinfó – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos
vendége Aracsi
Norbert filmrendező
KocsiZoom – a Fehérvár
Televízió autós magazinja
Hírek – ismétlés
A szomszéd vár
FEHA19–FTCjégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
Virtuózok-gálaest
Hírek – ismétlés
Képes hírek

2022. 11. 20. VASÁRNAP
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19:20
19:50
20:20

21:50
22:25
22:45

Képes hírek
Kezdőkör
Bajnokok városa
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
A Fehérvár Televízió
archívumából
Fehérvári beszélgetések
A Fehérvár Televízió
archívumából
Fehérvári beszélgetések
Hírek – ismétlés
Köztér
Agrárinfó
A Fehérvár Televízió
archívumából
Musica Sacra
A hét hírei
Belvárosi kóstoló
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Katona Klaudia
A Fehérvár Televízió
archívumából
A hét hírei – ismétlés
Szerelem egy életen
át és még azon is túl
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Arconic-Alba Fehérvár–
Budapesti Honvédkosárlabdamérkőzés
közvetítése felvételről
Makk Károly-portré
A hét hírei – ismétlés
Képes hírek

2022. 11. 21. HÉTFŐ
00:00
07:00
07:20
07:55
08:25
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15:40
17:00
17:20
17:50
17:55

18:25
19:00
19:20
19:50
19:55
20:25

22:25
22:45

Képes hírek
A hét hírei
A szomszéd vár
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Katona Klaudia
Hitünk és életünk
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
A szomszéd vár
– ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hitünk és életünk
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Diákszínpad:
Makrancos Kata
Híradó
Együtt magazin
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Bakonyi István
irodalomtörténész
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Köztér Extra
Vendég: Ungár Péter,
az LMP társelnöke
Hírek – ismétlés
Együtt – ismétlés
Hydro Fehérvár
AV19–Klagenfurtjégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 11. 22. KEDD
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15:35
17:00
17:20
17:50
17:55

18:30
19:00
19:20
20:10
20:15
20:45
21:55
22:30
22:50

Képes hírek
Híradó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Bakonyi István
irodalomtörténész
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Együtt magazin
– ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Seuso-kedd
Híradó
Paletta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Nagy III. János volt
válogatott labdarúgó
Honvéd7
Híradó – ismétlés
Kezdőkör
Hírek – ismétlés
Paletta – ismétlés
Muksó, a szaxofon
királya
Virtuózok
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 11. 23. SZERDA
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Képes hírek
Híradó
Paletta
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Nagy III. János volt
válogatott labdarúgó
Honvéd7
Kezdőkör – ismétlés
Képes hírek
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Thorton Wilder: A
mi kis városunk
Híradó
Családőrzők
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Családőrzők – ismétlés
Hírek – ismétlés
A teremtés
Akik császárok
lehettek volna
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 11. 24. CSÜTÖRTÖK
00:00
07:00
07:20
07:50
08:20
11:00
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12:25
13:00
13:15
15:45
17:00
17:20
17:50
17:55
18:40
19:00
19:20
19:50
19:55
20:40

22:10
22:30

Képes hírek
Híradó
Családőrzők – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Családőrzők – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
E kávéházi szegleten
Híradó 1-kor
Képes hírek
Csíki versek az Aranyemlékévben – 1. rész
Híradó
Bajnokok városa
Hírek
Köztér
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Bajnokok városa
– ismétlés
Hírek – ismétlés
Köztér – ismétlés
Kaposvár-Arconic–
Alba Fehérvárkosárlabdamérkőzés
közvetítése felvételről
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 11. 25. PÉNTEK
00:00
07:00
07:20
08:05
08:35
09:20
11:00
11:45
12:15
13:00
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15:10
17:00
17:20
17:50
17:55
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20:25
20:50
21:20
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Képes hírek
Híradó
Köztér – ismétlés
Bajnokok városa
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Köztér – ismétlés
Bajnokok városa
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Csíki versek az Aranyemlékévben – 2. rész
Híradó
Agrárinfó
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Városrészek titkai
Karok és lábak
művészete
Fülöp Attila, a bodajki
fegyvergyűjtő
Virtuózok-gálaest
Verstábor 2014
Híradó – ismétlés
Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: november 19. 18:25 KocsiZoom — a Fehérvár TV autós magazinja

Az Alba Regia Atlétikai Klub nagy sikerű ARAK
AKTIV programja két év kihagyás után indult
újra útjára idén ősszel Székesfehérváron. A
sportos felméréseken mintegy háromezer fe
hérvári kisdiák vett részt az elmúlt hetekben.
A városi döntőt a Bregyóban, a Regionális
Atlétikai Központban tartották.
Októberben a város szinte minden
iskolájában jártak az ARAK szakemberei, hogy a megújult sorozatban
a harmadik, negyedik, ötödik és
hatodik osztályok tagjai körében
rendhagyó testnevelésóra keretein

SPORT

Aktív iskolák

FEHÉRVÁR

belül felmérjék Székesfehérvár 8 és
12 év közötti tanulóit. Mintegy 3000
diák 12 690 mérését követően két
versenyszámban is kialakultak az évfolyamok városi toplistái. E ranglista
legjobb tizenkét eredményét elért fiataljai a Regionális Atlétikai Központ
fedett pályáján, egy gála keretében
döntötték el, ki a leggyorsabb és ki a
legruganyosabb Székesfehérváron.
Az esemény sztárvendégei voltak
Zsivoczky Attila világ- és Európabajnoki érmes, országos csúcstartó
tízpróbázó, a Kölyökből Atléta Prog-

15

Fotók: Bácskai Gergely

Közéleti hetilap

Futók futószalagon: egymást követték a gyerekek a Bregyóban
ram nagykövete, Zsivoczky-Farkas
Györgyi olimpiai nyolcadik, vb- és
Eb-helyezett hétpróbázó, Takács
Boglárka újdonsült 100 méteres
országos csúcstartó és Szabó Dániel
többszörös magyar bajnok sprinter.
Török Szabolcs, a székesfehérvári tankerület igazgatója megnyitóját követően fergeteges hangulatban pörögtek
az események. Amíg az idősebbek
a sprintfutás és a felugrás tesztjeit
végezték, a fiatalabbak az atlétikai
versenyszámokkal, azok eszközeivel
és a sportág sztárjaival ismerkedhet-

A sebesség mellett a ruganyosságot is a legmodernebb technikával mérték

Megdolgoztak a szerencséért!
Somos Zoltán
A bajnoki szünet előtt zsinórban négyszer ka
pott ki a Hydro Fehérvár AV19 az osztrák bázisú
hokiligában. Bécsben végre a fehérváriak mellé
állt a szerencse, és megtört a rossz sorozat.

Dicső idők emléke

A fehérvári kerettagok amúgy
kevesebb terhelést kaptak, hiszen
nekik a torna előtt és közvetlenül
utána is meccsük volt. A Hydro
Fehérvár AV19 balszerencsés
sorozatba került: négy, egyaránt
egygólos vereséget szenvedett el
az ICEHL-ben októberben, pedig
a játéka többször megfelelő volt.
Kedden aztán megszakadt a rossz
sorozat, ezúttal a mieink mellé állt
a szerencse, és Bécsben sikerült
2-1-re nyerni. A kapuban huszonkilenc védést bemutató Roy ismét
tartást adott a csapatnak, mely
pénteken Linzben folytatja a bajnokságot, vasárnap pedig itthon
játszik a Klagenfurttal.

Somos Zoltán
Huszonkét év után rendeznek ismét Fehérvár–
Honvéd-kosármeccset a bajnokságban. Volt,
amikor ez volt a bajnoki döntő. Most mások
az erőviszonyok.

A válogatott világbajnoki selejtezőket játszott, de így is az indokoltnál
hosszabbnak tűnt a háromhetes
szünet a kosárlabda-bajnokságban.
Az Arconic-Alba Fehérvár keretéből három játékos, Vojvoda Dávid,
Pongó Marcell és Somogyi Ádám
volt részese a nemzeti csapat két
meccsének, a bosnyákok elleni
vereségnek és a csehek legyőzésének. Ők visszatértek klubjukhoz,
ahonnan időközben távozott a

center Adam Kemp, így egyelőre
három légiósa van az Albának.
A szombati, hazai bajnoki így is a
kötelező győzelmek közé tartozik,
hiszen az újonc Budapesti Honvéd
érkezik a Gáz utcába. Sokan emlékeznek még rá, hogy a múlt század
második felének meghatározó csapata ellen bajnoki döntőt is vívott
az Albacomp – az volt a fehérvári
kosárlabda első aranyérme. De a
fővárosaik lejtőre kerültek, kiestek,
2000 óta nem is játszott velük az
Alba. Nosztalgia-rangadónak is
tekinthető tehát a szombati meccs,
hiszen nagyon régen látott ellenféllel szemben javíthatja tovább
mérlegét Matthias Zollner csapata.

A Vienna Capitals legyőzése után továbbra is a felsőház Kuralték célja a ligában

Fotó: Simon Erika

Fotó. Kiss László (archív)

A Sárközy Tamás-emléktornán vezette először szövetségi kapitányként a magyar válogatottat Kevin
Constantine. A fehérvári csapat
vezetőedzőjeként is ténykedő
szakember egy győzelemmel és két
vereséggel mutatkozott be, de fontosabb volt, hogy az őt még nem
ismerő kerettagok hozzászokjanak
a rendszerhez és módszerhez, amit
a Volánnál már megismertünk.

tek személyesen. A cserét követően
pedig kezdődhetett a díjátadások
hosszú sora. A 10+10 méteres futás
és az ugrószőnyeg egyéni legjobbjai
nemenként és évfolyamonként érmet
nyertek. Az iskolai fordulók alapján a
város leggyorsabb és legruganyosabb
közösségei, az osztályok és az iskolák
külön kupát nyertek, amiket Mészáros
Attila alpolgármester adott át.
Székesfehérvár „legruganyosabb
iskolájának” a Széna téri, a leg
gyorsabbnak pedig a Kossuth Lajos
Általános Iskola bizonyult.

DeCosey (jobbra) és az Alba a harmadik helyről várja a bajnoki folytatást

Stabil munkalehetőséget kínál a XOMOX Magyarország Kft. Székesfehérváron
Szeretnél hétfőtől péntekig, napi 8 órában dolgozni
egy jó csapatban, multinacionális környezetben?

®

A XOMOX Magyarország Kft., mint az amerikai CRANE Co. vállalatcsoport integrált része, több mint 20 éve gyárt
Magyarországon olyan ipari szerelvényeket, csapokat, melyek a vegyipari, gyógyszeripari és energetikai
alkalmazások minőségi követelményeinek magas szintű kielégítésére alkalmasak.

NYITOTT POZÍCIÓINK:
• CNC marós
• CNC forgácsoló
• Műanyagüzemi gépkezelő
• Minőségellenőr

AMIT KÍNÁLUNK:
• Versenyképes juttatási csomag
+ Cafetéria br. 32.500 Ft (belépéstől kezdve)
• hosszú távú, stabil munkalehetőség
• 100 %-os bejárási támogatás
szerződéses járattal
vagy tömegközlekedés esetén
• Sportolási lehetőség támogatása
• Családias hangulat
• Egyedülálló technológia megismerése
tapasztalt szakemberektől

Jelentkezés önéletrajzzal az alábbi e-mail címen: hr-hungary@cranecpe.com. Helyszín: Székesfehérvár, Cseh utca 1. (Sóstó Ipari Park)

