
Székesfehérvár idén is várja a látogatókat az ünnepre hangolódás jegyében. A 
Fehérvári Programszervező Kft. szervezésében november 30. és december 23. 
között zajlanak az adventi programok, melyek online füzet formájában is 
megtalálhatóak a http://fehervariprogram.hu/498 linken. 

 

Fehérvári Advent 2018  

November 30., péntek    
15.00–19.00  Városmakett építése mézeskalácsból,  mézeskalács sütés és 
díszítés (Hiemer-ház, Gesztenyés udvar, bejárat a Jókai utcáról) 

17.00–21.00  Zenélő padok és fényjáték  (Varkocs-szobor) 

17.00–21.00  Interaktív hópelyhes játék  (Zichy liget) 

Sötétedést ől: ünnepi fényfestés  (Városháza díszudvara)  

 December 1., szombat  

15.00–19.00  Városmakett építése mézeskalácsból,  mézeskalács sütés és 
díszítés (Hiemer-ház, Gesztenyés udvar, bejárat a Jókai utcáról). A kivilágított 
mézeskalácsvárost idén is bárki megtekintheti az ad venti hétvégéken 15.00–19.00 
óráig a Hiemer-házban (bejárat a Jókai utcáról), hétköznapokon 9.00–18.00 között 
pedig a Városháza I. emeletén.  

17.00–21.00  Zenélő padok és fényjáték  (Varkocs-szobor) 

17.00–21.00  Interaktív hópelyhes játék  (Zichy liget) 

17.30  Meglepetés minden napra: élő adventi naptár (Városháza ablakai) 

Sötétedést ől: ünnepi fényfestés  (Városháza díszudvara, a zeneiskola fala és a 
Hiemer-ház Jókai utcai kapuja)  

 Ajánljuk még erre a napra:  

10.00–19.00  Megnyitó, majd jótékonysági és kézm űves vásár  (Püspöki palota, 
Adventi udvar) 

13.30–17.30  Karácsonyi manó és ajtókoszorú készíté se. Előzetes regisztráció 
szükséges: www.koronaspark.hu (Koronás Park) (Belépődíjas) 

14.00  A Mikulás titkai  – mesés, ismeretterjesztő vetítés családoknak (Vörösmarty 
Mihály Könyvtár, Központi könyvtár, zenei és számítógépes részleg) 

14.00-16.00  Adventi koszorú készítése. A foglalkozást Tóth Eszter vezeti, a 
koszorúkészítéshez szükséges alapanyagról a múzeum gondoskodik. Spányi Antal 
megyés püspök megáldja az elkészült koszorúkat az első adventi gyertyagyújtás 
alkalmával, a Püspöki palota udvarában. A foglalkozás ingyenes, de regisztrációhoz 



kötött: jelentkezni lehet Kis Emőke Hajnalka múzeumpedagógusnál 
a kis.emoke@szfvar.katolikus.hu email-címen, vagy a +3630/321-7972-es 
telefonszámon. (Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum) 

14.30  Betlehemi szép csillag kiállítás megnyitója  (Szent István Művelődési Ház) 

15.30 és 16.30  Adventi Fényvonat  – utazás az ünnepi fénybe öltözött városnéző 
kisvonattal. Regisztráció és jegyvásárlás: Tourinform iroda, Városház tér (Hiemer-ház), 
22/537-261  

16.00  Első adventi gyertyagyújtás  Spányi Antal megyés püspök gondolataival, a 
színpadon a tatabányai Szent Margit Általános Iskola tanulóinak adventi műsora –
 (Püspöki palota, Adventi udvar) 

16.00  A diótör ő és a négy birodalom  (Barátság mozi) (Belépődíjas) 

 December 2., vasárnap                

15.00–19.00  Csupa csipke csuprok  – kerámiatárgyak festése a 
Papírformával (Hiemer-ház, Gesztenyés udvar, bejárat a Jókai utcáról)  

15.00–19.00  Társasjátéksarok  – közös játék családoknak, barátoknak (Hiemer-ház, 
Gesztenyés udvar) 

16.00  Dallam-szigetek  – kuckózós, pihenős koncert Franczia Danival (Hiemer-ház, 
Gesztenyés udvar) 

17.00–21.00  Zenélő padok és fényjáték  (Varkocs-szobor) 

17.00–21.00  Interaktív hópelyhes játék  (Zichy liget) 

17.30  Meglepetés minden napra: élő adventi naptár  (Városháza ablakai) 

17.35  Zabos Regina és zenekara koncertje  (Adventi színpad) 

18.00  Kisangyalok Karának 2018. évi koncertje.  A város adventi koszorúján az első 
gyertyát dr. Cser-Palkovics András polgármester és Spányi Antal megyés püspök, a 
város díszpolgára gyújtja meg. Székesfehérvár ünnepi fényeit dr. Cser-Palkovics András 
polgármester és a IV. Adventi Jótékonysági Futás 12 év alatti győztese közösen 
kapcsolja fel (Városház tér, Adventi színpad)  

18.20  Kocsis Tibor adventi m űsora  (Adventi színpad) 

Sötétedést ől: ünnepi fényfestés  (Városháza díszudvara, a zeneiskola fala és a 
Hiemer-ház Jókai utcai kapuja)  

 Ajánljuk még erre a napra:  

 9.00  VII. Újszövetség Maraton.  Bejelentkezés személyesen a színház előcsarnokában 
felállított regisztrációs pultnál november 12-től hétköznapokon 15.00–18.30 óra között. 
Információ: 22/503-503 (Vörösmarty Színház) 

11.00 IV. Adventi jótékonysági futás,  12 év alatti és 12 év feletti kategóriák (Várkörút) 

10.00–19.00  Jótékonysági és kézm űves vásár  (Püspöki palota, Adventi udvar) 

11.00 és 16.00  „A Naaagy Csokoládé Express nyomába n”– zenés Mikulásváró 
műsor. A résztvevő gyerekek előzetes regisztráció alapján csomagokat is kapnak a 
Mikulástól. Regisztráció és jegyrendelés az Igéző Facebook-oldalán, vagy személyesen 
a Basa u. 1-ben, 14.00–19.00-ig. (Igéző) (Belépődíjas) 



13.30–17.30  Karácsonyi manó és ajtókoszorú készíté se. Előzetes regisztráció 
szükséges: www.koronaspark.hu (Koronás Park) (Belépődíjas) 

16.00  Adventi városnéz ő séta  – édes élmények az adventi forgatagban, 
városfelfedező séta szaloncukor-kóstolóval. Előzetes regisztráció és jegyvásárlás: 
Tourinform iroda, Városház tér (Hiemer-ház), 22/537-261  

17.00  Schoblocher Barbara és Jancsó Gábor koncertj e (Városi Képtár – Deák 
Gyűjtemény) 

19.00  XXVI. Adventi hangverseny.  Közreműködik: Székesfehérvár Helyőrségi 
Zenekar, Fool Moon Vokálegyüttes, Varga Gabriella színművész, Radics Éva – szoprán, 
Alberto González – bariton, Tóth Marcell – zongora. Vezényel: Ruff Tamás 
őrnagy (Ciszterci templom) 

 December 3., hétf ő 

10.00  A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola 4.a osztályának Télapóra 
várva című összeállítása (Adventi színpad) 

10.30  A Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Nyuszi csoportjának Télapó manói című 
előadása (Adventi színpad) 

17.30  Meglepetés minden napra: élő adventi naptár  (Városháza ablakai) 

 December 4., kedd  

17.30  Meglepetés minden napra: élő adventi naptár  (Városháza ablakai) 

 December 5., szerda  

10.00  A Székesfehérvári István Király Általános Iskola 3.a és 3.b osztályának Mikulástól 
karácsonyig című összeállítása (Adventi színpad) 

10.30  A Maroshegyi Óvoda Napocska csoportjának Mikulásvárás című előadása 

17.30  Meglepetés minden napra: élő adventi naptár  (Városháza ablakai) 

 December 6., csütörtök  

15.00  Jön a Mikulás! (Városház tér, Adventi színpad) 

15.00  „A Naaagy Csokoládé Expressz” interaktív Mikulásváró műsor 

15.30  A Mikulás érkezése, ajándékosztás 

16.00  Dalmesterek koncert 

16.50  „Nagy szeretetközvetítő Iroda”: élő bejelentkezés a Mikulás Hivatalból a gyerekek 
kívánságaival  

17.10  Közös éneklés a Dalmesterekkel 

17.30  Élő adventi naptár: Szent Miklós története  

17.40  „A Naaagy Csokoládé Expressz” – interaktív Mikulásváró műsor 

18.00  A Mikulás érkezése, közös éneklés és tánc a hóemberekkel 



Közben:  

Interaktív Mikulás-játékok a manókkal. Manóképző ügyességi játékok: hógolyódobálás, 
fenyőszlalom, „csomagot a kéménybe”, virgácsküldés, ajándékszállítás szánkóval. 

Jótett- és kívánságközvetítés 

 Ajánljuk még erre a napra:  

17.00  „Szép jelen, szép csillag, szép napunk támad ”  – ipar- és népi iparművészeti 
kiállítás (Fejér Megyei Művelődési Központ – Művészetek Háza) 

18.00  Karácsonyfadísz-készít ő workshop  a Játszótárs Játékkészítő Műhellyel (Fejér 
Megyei Művelődési Központ – Művészetek Háza) 

19.30  Hanukai klezmervarázs  – a Budapest Klezmer Band koncertje és az I. 
Székesfehérvári Zsidó Napok ünnepélyes megnyitója (Városháza, Díszterem) 

20.00 Nagyi projekt  (az I. Székesfehérvári Zsidó Napok keretében a Barátság moziban) 
(Belépődíjas) 

 December 7., péntek  

17.00–21.00  Zenélő padok és fényjáték  (Varkocs-szobor) 

17.00–21.00  Interaktív hópelyhes játék  (Zichy liget) 

17.30  Meglepetés minden napra: élő adventi naptár (Városháza ablakai) 

Sötétedést ől: ünnepi fényfestés  (Városháza díszudvara)  

 Ajánljuk még erre a napra:  

16.00  Nyitott szombatfogadás, zsidó ételek kóstoló ja Bodrogi (Fűszeres) Eszter 
főztjéből élőzenével ízesítve (Székesfehérvári Zsidó Hitközség – Várkörút. 19.) 

16.30–18.00  A Barboncás Társulat Betlehemes játék cím ű előadása , majd 
fantáziajáték Kamarás Emesével (Hetedhét Játékmúzeum, Réber-terem) 

18.00  Adventi jótékonysági est  a székesfehérvári református gyülekezet 
szervezésében a Lévai Czeglédi Péter Ref. Gimnázium és a Beregszászi Pásztor 
Ferenc Közösségi és Zarándokház javára (Szent István Művelődési Ház) (Belépődíjas) 

18.00 Nagyi projekt  (az I. Székesfehérvári Zsidó Napok keretében a Barátság moziban) 
(Belépődíjas) 

 December 8., szombat  

15.00–19.00  Hasznos holmik 1.: képeslapok készítés e (Hiemer-ház, Gesztenyés 
udvar, bejárat a Jókai utcáról) 

15.00–19.00  Társasjátéksarok – közös játék családoknak (Hiemer-ház, Gesztenyés 
udvar, bejárat a Jókai utcáról) 

16.00  Icinke picinke tündér, avagy hol lakik a var ázslat? – Kovács Judit bábművész 
bábelőadása (Hiemer-ház, Gesztenyés udvar, bejárat a Jókai utcáról) 

17.00–21.00  Zenélő padok és fényjáték  (Varkocs-szobor) 



17.00–21.00  Interaktív hópelyhes játék  (Zichy liget) 

17.30  Meglepetés minden napra: élő adventi naptár  (Városháza ablakai) 

17.35  MusiColore énekegyüttes m űsora  (Adventi színpad) 

18.05  JaMese zenekar karácsonyi koncertje  (Adventi színpad) 

Sötétedést ől: ünnepi fényfestés  (Városháza díszudvara, a zeneiskola fala és a 
Hiemer-ház Jókai utcai kapuja)  

 Ajánljuk még erre a napra:  

10.00–19.00  Jótékonysági és kézm űves vásár  (Püspöki palota, Adventi udvar) 

10.00–17.00  Advent a Rác utcában  – a Fehérvári Kézművesek Egyesülete kézműves 
foglalkozásai. Mézeskalács sütése, díszítése; karácsonyfadíszek varrása filcből, textilből; 
ajándéktárgyak készítése bőrből, gyöngyből, csuhéból; hímzett és faragott díszek a 
karácsonyfára (Kézművesek Háza)(Belépődíjas) 

10.00–12.00  Adventi apróságok  – kézműves foglalkozás gyerekeknek (Vörösmarty 
Mihály Könyvtár, Széna téri Tagkönyvtár) 

10.00–12.00  Elemér a hóban  – családi mesedélelőtt kézműves 
foglalkozással (Vörösmarty Mihály Könyvtár, Központi könyvtár, Gyermekkönyvtár) 

11.00  Bíró Eszter és zenekara  – koncert gyerekeknek és felnőtteknek sok-sok 
interaktív játékkal, humorral, élőzenével és ünnepi dalokkal (Hiemer-ház, bálterem) 

14.00  Mikulásváró kézm űveskedés  (Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum) 

15.00–18.00  Kézműves foglalkozás  a Papírformával (Hetedhét Játékmúzeum, Réber-
terem) 

15.30 és 16.30  Adventi Fényvonat  – utazás az ünnepi fénybe öltözött városnéző 
kisvonattal. Regisztráció és jegyvásárlás: Tourinform iroda, Városház tér (Hiemer-ház), 
22/537-261 

16.00  Második adventi gyertyagyújtás  Spányi Antal megyés püspök gondolataival, a 
színpadon a bicskei Szent László Általános Iskola tanulóinak adventi műsora (Püspöki 
palota, Adventi udvar) 

16.00  A diótör ő és a négy birodalom  (Barátság mozi) (Belépődíjas) 

17.00  Mikulás táncház  – kézműves foglalkozás, népi gyermekjátszó, 19.30-tól 
magyarpalatkai táncok tanítása, 20.30-tól táncházi mulatság, muzsikál a Galiba 
zenekar (Táncház) (Belépődíjas) 

19.00  Seress Rezs őre emlékezünk  Szakcsi Lakatos Béla és Müller Péter Sziámi 
előadásában (Hiemer-ház, bálterem) 

 December 9., vasárnap  

15.00–19.00  Hasznos holmik 2.: írható, mágnesezhet ő kis üzen őtáblák 
készítése  (Hiemer-ház, Gesztenyés udvar, bejárat a Jókai utcáról) 

15.00–19.00  Társasjátéksarok  – közös játék családoknak (Hiemer-ház, Gesztenyés 
udvar, bejárat a Jókai utcáról) 



16.00  Jazz-játszótér Dés Andrásékkal  (Hiemer-ház, Gesztenyés udvar, bejárat a Jókai 
utcáról) 

17.00–21.00  Zenélő padok és fényjáték  (Varkocs-szobor) 

17.00–21.00  Interaktív hópelyhes játék (Zichy liget) 

17.30  Meglepetés minden napra: élő adventi naptár  (Városháza ablakai) 

17.35  Hámori János (trombita) és Oláh Zoltán (b őgő) karácsonyi koncertje  (Adventi 
színpad) 

18.00  A második gyertyát  Róth Péter alpolgármester és Demeter Zsófia történész, 
Fehérvár díszpolgára gyújtja meg a város adventi koszorúján (Adventi színpad) 

18.05  Stílusok találkozása: Dixieland és klezmer –  a Debrecen Dixieland Jazz Band 
koncertje  az I. Székesfehérvári Zsidó Napokon (Adventi színpad) 

Sötétedést ől: ünnepi fényfestés  (Városháza díszudvara, a zeneiskola fala és a 
Hiemer-ház Jókai utcai kapuja)  

 Ajánljuk még erre a napra:  

10.00–19.00  Jótékonysági és kézm űves vásár  (Püspöki palota, Adventi udvar) 

10.00–17.00  Advent a Rác utcában  – a Fehérvári Kézművesek Egyesülete kézműves 
foglalkozásai. Mézeskalács sütése, díszítése; ajándékok készítése kovácsolással; 
karácsonyi filcdíszek varrása; ajándékok agyagozással, nemezeléssel; csuhéangyalka 
készítése, képeslapok készítése gyékénydíszítéssel; karácsonyfadíszek 
üvegből (Kézművesek Háza) (Belépődíjas) 

11.00 és 16.00  Egy kis karácini csoda  – bábelőadás. Jegyrendelés az Igéző 
Facebook-oldalán, vagy személyesen a Basa u. 1-ben, 14.00-19.00-ig (Igéző) 

11.00  Székesfehérvár zsidó emlékei  – történelmi barangolás. A séta a zsinagóga 
emlékműtől (Romkert) indul. 

14.00–18.00  Karácsonyi ajándékkészít ő délután  (Fekete Sas Patikamúzeum) 
(Belépődíjas) 

15.00  Örökzöldek nemzetközi hír ű sztárokkal  – Norman Brody amerikai főkántor, 
Lakatos György gitárművész és Nógrádi Gergely budapesti főkántor 
előadásában (Hiemer-ház, bálterem) 

16.00  Adventi városnéz ő séta  – különleges élményekkel és a limoges-i korpusz 
megtekintésével. Előzetes regisztráció és jegyvásárlás: Tourinform iroda, Városház tér 
(Hiemer-ház), 22/537-261 

17.00  Ibolyántúl – Oláh Ibolya és Furák Péter estj e (Városi Képtár – Deák 
Gyűjtemény) 

 December 10., hétf ő 

10.00  A Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Sün csoportjának lucázás 
bemutatója (Adventi színpad) 

10.30  A Szárazréti Óvoda Tengelice csoportjának Hópelyhek tánca című 
műsora (Adventi színpad) 



11.00  A Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Maci csoportjának Karácsony az 
erdőben című előadása (Adventi színpad) 

11.30  A Székesfehérvári Németh László Általános Iskola 3.c osztályának Karácsonyi 
kántálás című műsora (Adventi színpad) 

12.00  A Zentai Úti Általános Iskola 3.a osztályának A kíváncsi bocs című 
előadása (Adventi színpad) 

17.30  Meglepetés minden napra: élő adventi naptár  (Városháza ablakai) 

 December 11., kedd  

9.30  A Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Tulipános Tagóvoda Cica 
csoportjának Karácsonyi áhítat című műsora (Adventi színpad) 

10.00  A Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola Kicsik karácsonya a Széna 
téren című összeállítása (Adventi színpad) 

11.00  A Felsővárosi Óvoda Maci csoportjának Betlehem fénye című előadása (Adventi 
színpad) 

17.30  Meglepetés minden napra: élő adventi naptár  (Városháza ablakai) 

 Ajánljuk még erre a napra:  

12.00  Fehérvári Huszárok Emléknapja  a limanovai csata 104. évfordulóján (Városház 
tér, 10-es huszárok lovas szobra) 

17.00–18.00  Tárlatvezetés a Réber László állandó k iállításban  Gärtner 
Petrával (Hetedhét Játékmúzeum, Réber-kiállítás) 

9.30–10.30  Fiókmesék –  különleges családi foglalkozás a legkisebbeknek Kamarás 
Emesével. Regisztráció: 0670-338-6169; e-mail:  parej.gabriella@szikm.hu – Budenz-
ház 

 December 12., szerda  

 9.30  A Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2.a és b 
osztályának Várunk már, szép karácsony! című műsora(Adventi színpad) 

10.00  Az Árpád Úti Óvoda Mókus csoportjának Karácsonyi álom című műsora (Adventi 
színpad) 

10.30  A Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája 3. számú csoportjának Karácsonyi 
szeretet, ünnep és béke című összeállítása (Adventi színpad) 

11.00  A Hosszúsétatéri Óvoda 5. számú csoportjának Karácsonyvárás című 
műsora (Adventi színpad) 

11.30  A Gyöngyvirág Óvoda Mókus csoportjának A kis Jézus megszületett című 
műsora (Adventi színpad) 

12.00  A Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola énekkarának összeállítása 
karácsonyi dalokból (Adventi színpad) 

17.30  Meglepetés minden napra: élő adventi naptár  (Városháza ablakai) 

  



Ajánljuk még erre a napra:  
15.00  A reneszánsz menyegz ő kulisszatitkai  – a Mátyás király-emlékév 
záróeseménye. Interaktív utcaszínházi előadás a Szabad Színház, Benkő András 
énekmondó és a Sub Rosa régizenei együttes előadásában, a Prometheus Project 
tűzzsonglőr bemutatója, játszóházi és kézműves foglalkozások a Heperrel, reneszánsz 
lakoma (Mátyás király-emlékmű) 

17.00  Mátyás-kultusz és Buda-álom  – Győr Attila művészettörténész előadása (Szent 
István Király Múzeum, Rendház) 

 December 13., csütörtök  

 9.30  A Székesfehérvári Németh László Általános Iskola Napraforgó osztályának A 
király lánya című műsora (Adventi színpad) 

10.00  A Hétvezér Általános Iskola 4.c osztályának összeállítása karácsonyváró 
dalokból (Adventi színpad) 

10.30  A Rákóczi Utcai Óvoda Mancz János Tagóvoda Süni csoportjának Úgy 
vártalak című összeállítása (Adventi színpad) 

11.00  A Tolnai Utcai Óvoda Katica csoportjának Karácsony harangjai című 
előadása (Adventi színpad) 

11.30  A Felsővárosi Óvoda Ybl M. ltp. Tagóvoda Maci és Nyuszi 
csoportjának Karácsony fényei című előadása (Adventi színpad) 

12.00  A Felsővárosi Általános Iskola Fénykarika kerekedik, szalad a sötét című műsora 

17.30  Meglepetés minden napra: élő adventi naptár  (Városháza ablakai) 

 Ajánljuk még erre a napra:  

10.30–12.30  Négykezes kedd:  karácsonyi csillag készítése foltvarrással (Hetedhét 
Játékmúzeum) (Belépődíjas) 

15.00  Nyugdíjasok karácsonya  Oszvald Marikával (Alba Regia Sportcsarnok) 

 December 14., péntek  

9.30  A Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Katica csoportjának Téli örömök című 
műsora (Adventi színpad) 

10.00  Az Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvoda Süni csoportjának karácsonyi 
betlehemese (Adventi színpad) 

10.30  A Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája 1. számú csoportjának Tél, tél, 
tél című műsora (Adventi színpad) 

11.00  A Napsugár Óvoda 1. számú vegyes csoportjának lucázás bemutatója (Adventi 
színpad) 

11.30  A Talentum Református Általános Iskola 3. osztályának Karácsony üzenete című 
előadása (Adventi színpad) 

17.00–21.00  Zenélő padok és fényjáték  (Varkocs-szobor) 



17.00–21.00  Interaktív hópelyhes játék  (Zichy liget) 

17.30  Meglepetés minden napra: élő adventi naptár  (Városháza ablakai) 

Sötétedést ől: ünnepi fényfestés  (Városháza díszudvara)  

 Ajánljuk még erre a napra:  

17.00  Ohnody – Hegyi Dóri koncertje  (Budenz-ház) 

18.00  A karácsonyi jászol  – mesejáték. Regisztráció: igezo2014@gmail.com (A 
Szabadművelődés Háza) 

19.00  Diótör ő – a Székesfehérvári Balett Színház családi balettja (Vörösmarty Színház) 
(Belépődíjas) 

 December 15., szombat  

10.00  A Munkácsy Mihály Általános Iskola alsó tagozatának adventi dalcsokra (Adventi 
színpad) 

15.00–19.00  Hasznos holmik 3.: Nemezékszerek: kark ötők, hajdíszek 
készítése  (Hiemer-ház, Gesztenyés udvar, bejárat a Jókai utcáról) 

15.00–19.00  Társasjátéksarok  – közös játék családoknak (Hiemer-ház, Gesztenyés 
udvar, bejárat a Jókai utcáról) 

17.00  Karácsonyi meseszövés és mesejáték  a Sosemvolt mesékkel (Hiemer-ház, 
Gesztenyés udvar, bejárat a Jókai utcáról) 

17.00–21.00  Zenélő padok és fényjáték  (Varkocs-szobor) 

17.00–21.00  Interaktív hópelyhes játék  (Zichy liget) 

17.30  Meglepetés minden napra: élő adventi naptár  (Városháza ablakai) 

17.35  Gesztesi Alexandra (ének) és Gulyás-Szabó Ge rgely (zongora) karácsonyi 
kiskoncertje  (Adventi színpad) 

18.00  Kökény Attila adventi m űsora  (Adventi színpad) 

Sötétedést ől: ünnepi fényfestés  (Városháza díszudvara, a zeneiskola fala és a 
Hiemer-ház Jókai utcai kapuja)  

 Ajánljuk még erre a napra:  

10.00–19.00  Jótékonysági és kézm űves vásár  (Püspöki palota, Adventi udvar) 

14.00-16.00  Karácsonyfadíszek készítése. A foglalkozást Tóth Eszter vezeti, az 
alapanyagokról a múzeum gondoskodik. Az elkészült kedves karácsonyfadíszeket az 
elmúlt évekhez hasonlóan a Karitász Szent Kristóf Ház Fogyatékkal Élők Nappali 
Intézmény lakói számára ajándékozzák. A foglalkozás ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött: jelentkezni lehet Kis Emőke Hajnalka múzeumpedagógusnál 
a kis.emoke@szfvar.katolikus.hu email-címen, vagy a +3630/321-7972-es 
telefonszámon. (Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum) 

15.00  Zsákbacserép  – A Székesfehérvári Művészek Társasága karácsonyváró 
rendezvénye, amelyen a festők, grafikusok, szobrászok és textiltervezők által készített 
tárgyakra licitálhatnak a vendégek – (Pelikán Galéria) 



15.30 és 16.30  Adventi Fényvonat  – utazás az ünnepi fénybe öltözött városnéző 
kisvonattal. Regisztráció és jegyvásárlás: Tourinform iroda, Városház tér (Hiemer-ház), 
22/537-261 

16.00  Harmadik adventi gyertyagyújtás  Spányi Antal megyés püspök gondolataival, a 
színpadon a martonvásári Szent László Katolikus Óvoda gyermekeinek adventi 
műsora (Püspöki palota, Adventi udvar) 

16.00  A diótör ő és a négy birodalom  (Barátság mozi) (Belépődíjas) 

 December 16., vasárnap  

15.00–19.00  Hasznos holmik 4.:  karácsonyi fénybefőttek és örömüvegek 
készítése (Hiemer-ház, Gesztenyés udvar, bejárat a Jókai utcáról) 

15.00–19.00  Társasjátéksarok  – közös játéklehetőség családoknak (Hiemer-ház, 
Gesztenyés udvar, bejárat a Jókai utcáról) 

17.00–21.00  Zenélő padok és fényjáték  (Varkocs-szobor) 

17.00–21.00  Interaktív hópelyhes játék  (Zichy liget) 

17.30  Meglepetés minden napra: élő adventi naptár  (Városháza ablakai) 

17.35  Zsigmond Lala karácsonyi dalai  (Adventi színpad) 

18.00  A harmadik gyertyát  Vargha Tamás országgyűlési képviselő és Bobory Zoltán, 
Fehérvár díszpolgára gyújtja meg a város adventi koszorúján (Adventi színpad) 

18.05  Veres Mónika „Nika” karácsonyi m űsora  (Adventi színpad) 

Sötétedést ől: ünnepi fényfestés  (Városháza díszudvara, a zeneiskola fala és a 
Hiemer-ház Jókai utcai kapuja)  

 Ajánljuk még erre a napra:  

10.00–19.00  Jótékonysági és kézm űves vásár  (Püspöki Palota, Adventi udvar) 

11.00 és 17.00  Diótör ő – a Székesfehérvári Balett Színház családi balettja (Vörösmarty 
Színház) (Belépődíjas) 

11.00  A Kobold karácsonyi titka  – mesejáték. Jegyrendelés az Igéző Facebook-
oldalán, vagy személyesen a Basa u. 1-ben, 14.00-19.00-ig (Igéző) 

15.00  Családi karácsony a Fejér Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház 
szervezésében. Adventi kreatív foglalkoztató és mesedélután, benne 16.30-tól A Kobold 
karácsonyi titka című mesejáték. Részvételi regisztráció: cseoh@fejer-eselyteremtes.hu 

16.00  Adventi városnéz ő séta  – karácsonyi hagyományok nyomában a Néprajzi 
tárlaton. Előzetes regisztráció és jegyvásárlás: Tourinform iroda, Városház tér (Hiemer-
ház), 22/537-261 

17.00  Pocsai Kriszta és Oláh Dezs ő duókoncertje  (Városi Képtár – Deák 
Gyűjtemény) 

 December 17., hétf ő 

17.30  Meglepetés minden napra: élő adventi naptár  (Városháza ablakai) 



 Ajánljuk még erre a napra:  

14.00–19.00  Jótékonysági és kézm űves vásár  (Püspöki palota, Adventi udvar) 

18.00  Az Ars Musica Kórus karácsonyi koncertje  (Szent István Művelődési Ház) 

 December 18., kedd  

10.00  A Szent Imre Általános Iskola és Óvoda Csillag csoportja mezőföldi betlehemest 
mutat be (Adventi színpad) 

10.30  A Tóvárosi Általános Iskola 3. évfolyamának Pukkancs utca 5. című 
előadása (Adventi színpad) 

11.00  Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola 2.a és 2.b osztályának Adventi várakozás című összeállítása (Adventi színpad) 

17.30  Meglepetés minden napra: élő adventi naptár  (Városháza ablakai) 

 Ajánljuk még erre a napra:  

14.00–19.00  Jótékonysági és kézm űves vásár  (Püspöki palota, Adventi udvar) 

19.00  Tél – Rákász Gergely orgonam űvész koncertje  (Szent István Művelődési Ház) 
(Belépődíjas) 

 December 19., szerda  

10.00  A Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvodája Süni 
csoportjának Karácsonyvárás című műsora (Adventi színpad) 

10.30  A Székesfehérvári Kossuth Lajos Általános Iskola 2.a és 2.b osztályának Népek 
karácsonya című előadása (Adventi színpad) 

11.00  Az Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és EGY MI Aranycsengettyű 
csoportjának Aranykarácsony című műsora (Adventi színpad) 

17.30  Meglepetés minden napra: élő adventi naptár  (Városháza ablakai) 

 Ajánljuk még erre a napra:  

14.00–19.00  Jótékonysági és kézm űves vásár  (Püspöki palota, Adventi udvar) 

16.00–19.00  Karácsony a kortárs m űvészetben:  beszélgetés, karácsonyfadíszek 
készítése újrahasznosított anyagokból (Új Magyar Képtár) 

19.00  Tél – Rákász Gergely orgonam űvész koncertje (Szent István Művelődési Ház) 
(Belépődíjas) 

 December 20., csütörtök  

17.30  Meglepetés minden napra: élő adventi naptár  (Városháza ablakai) 

 Ajánljuk még erre a napra:  

14.00–19.00  Jótékonysági és kézm űves vásár  (Püspöki palota, Adventi udvar) 



 December 21., péntek  
17.00–21.00  Zenélő padok és fényjáték  (Varkocs-szobor) 

17.00–21.00  Interaktív hópelyhes játék  (Zichy liget) 

17.30  Meglepetés minden napra: élő adventi naptár  (Városháza ablakai) 

Sötétedést ől: ünnepi fényfestés  (Városháza díszudvara)  

 Ajánljuk még erre a napra:  

14.00–19.00  Jótékonysági és kézm űves vásár  (Püspöki palota, Adventi udvar) 

18.00  „Ha elmúlik karácsony”  – Polyák Rita és Szelle Szilárd műsora (Szent István 
Művelődési Ház) (Belépődíjas) 

19.00  Diótör ő – a Székesfehérvári Balett Színház családi balettja (Vörösmarty Színház) 
(Belépődíjas) 

19.30  Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar karácsonyi  
koncertje.  Műsoron Arcangelo Corelli Karácsonyi concerto grossója, Händel F-dúr 
orgonaversenye és Bach Magnificat című kantátája. Közreműködik: Tóka Ágoston – 
orgona, Varga Viktória – szoprán, Bakos Kornélia – alt, Balczó Péter – tenor és Bakonyi 
Marcell – basszus, valamint az Alba Regia Vegyeskar (karnagy: Kneifel Imre), a 
Primavera Kórus (karnagy: Horányi Ottilia) és a Vox Mirabilis Kamarakórus (karnagy: 
Zemlényi Katica); az est dirigense: Dubóczky Gergely (Szent Imre-templom) 
(Belépődíjas) 

 December 22., szombat  

15.00  Hasznos holmik 5.: szitázott textilszüty ők készítése . Hozhattok magatokkal 
pólót, párnahuzatot, ha többfélét szeretnétek készíteni. (Hiemer-ház, Gesztenyés udvar, 
bejárat a Jókai utcáról) 

15.00–19.00  Társasjátéksarok  – közös játék családoknak (Hiemer-ház, Gesztenyés 
udvar, bejárat a Jókai utcáról) 

17.00–21.00  Zenélő padok és fényjáték  (Varkocs-szobor) 

17.30  Meglepetés minden napra: élő adventi naptár  (Városháza ablakai) 

17.35  A Fiori Musicali Együttes m űsora  (Adventi színpad) 

18.00  A Corpus Rézfúvós Quintet karácsonyi örökzöl djei  (Adventi színpad) 

17.00–21.00  Interaktív hópelyhes játék  (Zichy liget) 

Sötétedést ől: ünnepi fényfestés  (Városháza díszudvara, a zeneiskola fala és a 
Hiemer-ház Jókai utcai kapuja)  

 Ajánljuk még erre a napra:  

10.00–19.00  Jótékonysági és kézm űves vásár  (Püspöki palota, Adventi udvar) 

16.00  Negyedik adventi gyertyagyújtás  Spányi Antal megyés püspök gondolataival, a 
színpadon a tatabányai Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda gyermekeinek adventi 
műsora (Püspöki palota, Adventi udvar) 



16.00  A Grincs  (Barátság mozi) (Belépődíjas) 

 December 23., vasárnap  
15.00–19.00  Hasznos holmik 6.: kincses dobozkák és  „lásztminit” díszek 
készítése  (Hiemer-ház, Gesztenyés udvar, bejárat a Jókai utcáról) 

17.00–21.00  Zenélő padok és fényjáték  (Varkocs-szobor) 

17.00–21.00 Interaktív hópelyhes játék  (Zichy liget) 

17.30  Meglepetés minden napra: élő adventi naptár  (Városháza ablakai) 

17.35  Az Alba Regia Vegyeskar koncertje  (Adventi színpad) 

18.00  A negyedik gyertyát  dr. Cser-Palkovics András polgármester és Spányi Antal 
megyés püspök gyújtja meg a város adventi koszorúján (Adventi színpad) 

18.00  Karácsonyi mesék a Terembura hangjaival  (Hiemer-ház, Gesztenyés udvar, 
bejárat a Jókai utcáról) 

18.05  Beatlehem zenekar karácsonyi koncertje  (Adventi színpad) 

Sötétedést ől: ünnepi fényfestés  (Városháza díszudvara, a zeneiskola fala és a 
Hiemer-ház Jókai utcai kapuja)  

Ajánljuk még erre a napra:  

11.00 és 16.00  Pettson karácsonya  – mesejáték. Jegyrendelés az Igéző Facebook-
oldalán, vagy személyesen a Basa u. 1-ben, 14.00-19.00-ig (Igéző) 

17.00  Dömök Réka és Polyák Jakab, a HangSzínTér di ákjainak 
duókoncertje (Városi Képtár – Deák Gyűjtemény) 

 December 24., hétf ő 

10.00–14.00  Karácsonyi manókeres ő – Az Adventi színpadnál várjuk a gyerekeket, 
akik játékos feladatokkal tölthetik az időt, amíg megérkezik a Jézuska. 

 Ajánljuk még erre a napra:  

10.00 és 14.00  A Grincs  (Barátság mozi) (Belépődíjas) 

16.00  A diótör ő és a négy birodalom  (Barátság mozi) (Belépődíjas) 

  

Az adventi programok ingyenesek, a belép ődíjas rendezvényeket jeleztük. A 
programváltoztatás jogát fenntartjuk.  

 


