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„Ezen a pályán lélegzem hetvenhét óta!”

Fehérvár Televízió
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Az idei évben április harmincadikáig várják a jelentkezé-
seket a város művészei és alkotóközösségi számára kiírt 
pályázatra. A Lánczos Kornél–Szekfű Gyula-ösztöndíjra 
eddig még kiadatlan művekkel és alkotásokkal lehet 
pályázni.

A Lánczos Kornél–Szekfű Gyula Ösztöndíj 
Közalapítvány kuratóriuma az idei évben is 
várja a pályázókat hagyományos, kutatók, 
művészek és alkotók számára kiírt pályáza-
tára. Egyének, alkotók és alkotóközösségek 
is jelentkezhetnek bármilyen tudomány
ághoz tartozó, még kiadatlan művekkel, 
tervekkel vagy művészeti alkotásokkal.
A jelentkezéshez szükséges adatlap letölthe-
tő a szekesfehervar.hu oldalról.

Díj a fehérvári 
fogyasztókért

Várják a pályázatokat

Választókerületi
programok

Belváros

Szabó Bakos Györgyné
Az 1. számú választókörzet önkor-
mányzati képviselője február 8án, 
kedden 15 és 18 óra között tart 
fogadóórát a Piac tér 4. szám alatti 
képviselői irodában (a buszpályaud-
var udvarán, a volt Vidishopban). 
A képviselő a járványtól függően 
minden hónap második keddjén 
tart fogadóórát 15 órától, ahol várja 
a belvárosi polgárok kérdéseit, 
problémáit, javaslatait.

Okoseszköz-tanfolyam indul a 
Gárdonyiban

Kit ringasson Fehérvár bölcsője?

Tetőket tépett le a szél

Az internet és az okoseszközök használatához 
nélkülözhetetlen ismereteket sajátíthatnak 
el a résztvevők a Netnagyi elnevezésű tanfo-
lyam keretében

Megbontotta a Tóvárosi-lakónegyed egyik társasházának a tetejét is a viharos szél

Csapó Ramóna

LátRányi ViktóRia

Okostelefonok és tabletek, különféle 
alkalmazások használatában szerezhetnek 
jártasságot a fehérvári idősek: harmadik 
alkalommal hirdetnek tanfolyamot Maros-
hegyen.

,,Olyan témákat érintünk a hat 
alkalom során, mint az alapbeál
lítások, az alkalmazások okostele
fonokra való letöltése, vagy hogy 
miként tudják beállítani telefonjai
kat a jelentkezők.” – mondta el 
lapunknak SzilvásiGrund Helga. 
A Gárdonyi Géza Művelődési 
Ház igazgatójától azt is megtud-
tuk, hogy mivel a járványhelyzet 
miatt jobban előtérbe került a 
digitális világ, a résztvevők meg-
ismerhetik az online ügyintézés 
fortélyait is.
De nemcsak a nyugdíjasokat 
várják a tanfolyamra, hanem 
azokat is, akik jobban meg sze-
retnék ismerni okoseszközüket. 
A tudás elsajátítása nem mindig 
egyszerű. A legfőbb nehézséget 
általában az jelenti, hogy mind-
egyik eszköznek más és más a 
beállítása.
A kurzus február huszonkette-
dikén indul, és öt alkalommal 
keddenként 10 órától várják 
a tanulni vágyókat, a hatodik 
találkozót pedig március tizen

Ismét meghirdette Fehérvár bölcsője című pá-
lyázatát a SZÉNA Egyesület a Családokért. A cél, 
hogy segítsék a kisgyermeket váró vagy tervező 
párokat. Jelentkezni február hatodikáig lehet, 
az eredményt a házasság hetéhez kapcsolódóan 
hirdetik ki.

A SZÉNA Egyesület egyike azon 
öt szervezetnek az országban, 
amely sikeresen pályázott egy fából 
készült bölcsőre. A vándorbölcsőt 
minden évben újra és újra kiadják 
egy kisbabás párnak, akik addig 

Fejér megyében is másodfokú riasztás volt 
érvényben a hétvégén az erős szél miatt. A lökések 
sebessége olykor az óránkénti száz kilométert is 
meghaladta. A szél ágakat tört le, fákat döntött 
ki, de megbontotta a Tóvárosi-lakónegyed egyik 
társasházának a tetejét is. 

A Tóvárosilakónegyedben egy 
négyemeletes társasház tetőszigetelését 
tépte fel a szél: a hungarocelltáblák és 
a zsindelyfedés több méter hosszan a 
parkolóba és egy játszótérre zuhant, egy 
elsodort darab pedig a lépcsőház ablakát 
is betörte. A tűzoltók és a rendőrök 
biztosították a helyszínt, a Városgond-
nokság pedig a leesett szigetelőanyagot 
elszállította a helyszínről.
A káreset kapcsán a helyszínre érkezett 
a városrész önkormányzati képviselője, 
Mészáros Attila, aki lapunknak elmond-
ta: „Szerencsére személyi sérülés nem tör
tént, egy autóban keletkezett kisebb kár. Az 
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Idén is várja a jelöléseket az Alapítvány a Szé-
kesfehérvári Fogyasztóvédelemért a Fehérvári 
Fogyasztókért szakmai díjra. Az elismerések 
átadására az idén is kereskedelem, szolgáltatás 
és gyártás kategóriában kerül sor. Az ajánláso-
kat március tizedikéig lehet beküldeni.

Jelölni azokat a helyi vállalkozásokat, 
cégeket lehet, amelyek tevékenységük 
során szem előtt tartják a felelősség-
teljes, etikus piaci magatartást. Idén 
nyolcadszor kerül sor az elismerések 
átadására. Az alapítvány várja a jelö-
léseket kereskedelem, szolgáltatás és 
gyártás kategóriában. A javaslatokat 
március tizedikéig lehet elküldeni a 
fogyvedalap@gmail.com emailcímre.
„Meg kell becsülnünk azokat az em
bereket, akik az etikus magatartás és 
kereskedelem hírnevét öregbítik! Különös 
jelentősége van ennek Székesfehérváron, 
abban a városban, amely a vásárló
erejét tekintve az elsők között szerepel 
az országban. Nagyon sok üzletünk, 
szolgáltatónk van, ahol a szakemberek át
lagon felül teljesítenek, és megérdemlik a 
kitüntetést.” – mondta Németh László, 
az alapítvány kurátora.
A jelölést bejelentő sajtótájékoztatón 
Róth Péter alpolgármester köszö-
netét fejezte ki azért, hogy a város 
önkormányzata ismét támogathatja 
a kezdeményezést: „Arra biztatok 
minden székesfehérvárit, hogy éljen a 
jelölés lehetőségével!”

hatodikán, szerdán tartják majd 
a művelődési ház könyvtárában. 
A foglalkozások legfeljebb tizenőt 
fős csoportokban zajlanak majd.

Bárki számára nyitva áll

Robotika, élménypedagógia, természettudományok – mintegy tizenkétezer diákot ért el az 
elmúlt három évben a Titkok Háza Tudományos Élményközpont, mely hétfőn fontos mérföld-
kőhöz érkezett. Egy projektnek köszönhetően nyithatott meg az intézmény, eleinte harminckét 
partneriskola számára, azonban a most induló újabb hároméves időszakban már bárki számára 
nyitva áll a Rákóczi úti épület ajtaja. Az eddig elért eredményekről és a tanulságokról a hét 
elején tartottak műhelykonferenciát.
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esetről a helyszínen tájékozódtam, felajánlva 
a közös képviselőnek az önkormányzat segít
ségét. Köszönöm a tűzoltóság, a rendőrség és 
a Városgondnokság gyors intézkedését!”
Az önkormányzat felajánlotta segítsé-
gét a lakóknak – erről tájékoztatta a 
fehérváriakat CserPalkovics András 
polgármester is: „Sok a törmelék, de szemé
lyi sérülés nem történt. A társasháznak van 
biztosítása, de felajánlottuk az önkormányzat 
segítségét is.”
A Rákóczi utcában egy többemeletes 
irodaház tetejének lemezfedését is 
felszakította a szél, amit a tűzoltók 
elektromos gyorsvágóval távolítottak 
el. SzabóBisztricz Anett, a katasztrófa
védelmi igazgatóság szóvivője arról 
tájékoztatott, hogy a megyében száz 
bejelentés érkezett január harminca-
dikán a szélviharral összefüggésben. Me-
gyeszerte utakra dőlt fák akadályozták 
ideiglenesen a gépjárműforgalmat. Az 
esetek egyharmadában épületek lemez 
vagy cserépfedését kezdte meg a szél. 

használhatják azt, amíg a gyerme-
kük ki nem növi. A bölcső – benne 
a babával – szimbolizálja a gyer-
mekvállalás és a család jelentősé-
gét, szépségét.
A bölcsőt egy pályázat útján kap-
hatják meg a párok. A jelentkezést 
egy rövid bemutatkozással február 
hatodikáig adhatják be a szena-
egyesulet@gmail.com emailcímen.
A bölcső ünnepélyes átadására az 
egy héttel később kezdődő házas-
ság hetén kerül sor.
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FaRkas sziLáRd
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Múlt pénteken elfogadta a közgyűlés a város idei 
költségvetését. Ezzel kapcsolatban tartott sajtótá-
jékoztatót szerdán, a Hiemer-házban Juhász László, 
a VÁLASZ Független Civilek Fehérvárért Egyesület 
önkormányzati képviselője.

Juhász László egy, a múlt pénteki 
közgyűlésen lezajlott polémiára reagálva 
elmondta, számára mit is jelent a kép
viselői függetlenség: „Független az, aki 
más befolyásától mentes, de az nem jelenti 
azt, hogy ne azonosulhatnék mások vélemé
nyével. Önálló akaratom szerint, értékrend
em szerint cselekszem. Én így fogalmazom 
meg a függetlenség fogalmát.”

Februárban az kapja meg a családi adóvisszatérítés 
összegét, akinek utalási adatait megismerte a NAV.

„A gyermeket nevelő szülők február 
tizen negyedikéig megkapják a családi 
adóvisszatérítést a bankszámlákra. A 
postai kézbesítés még korábban történik.” 
– tájékoztatott Tállai András pénzügyi 
államtitkár. Akik a lakcímre utalást 
választották, illetve akiknek a családi 
pótlékot is a postás viszi ki, már kézhez  
kaphatták a családi adóvisszatérítés 
összegét.
A gyermeket nevelő szülők mellett a vá-
randós kismamák és a velük közös ház-

Május elsejéig hét alapvető élelmiszerre árstopot 
vezetett be a kormány: ezek ára nem lehet maga-
sabb, mint amennyi tavaly október tizenötödikén 
volt. Kedden lépett életbe az árstop egyes alapvető 
élelmiszerekre. Több üzletlánc mennyiségi korláto-
zást vezetett be a hatósági áras termékekre.

Amennyiben az érintett élelmiszerek 
ára kedvezményes vagy akciós volt, 
akkor a kedvezményes értékesítés előtti 
árat kell alkalmazni, ha pedig ez valami-
lyen okból nem megállapítható, akkor 
kell alkalmazni a Központi Statisztikai 
Hivatal (KSH) honlapján 2021. októbe-
rére közzétett átlagos fogyasztó árakat.

Béremelés és jelentős tartalék

Az év legfontosabb közgyűlése zajlott múlt pénteken: a képviselő-testület mintegy kétórás 
vitát követően elfogadta a város idei költségvetését

LátRányi ViktóRia

A minden eddiginél magasabb, 106,5 milliárd 
forintos főösszeggel, ezen belül csaknem 
húszmilliárdos helyiadó-bevétellel tervező 
költségvetés kiegyensúlyozott működést, az 
intézmények biztonságos finanszírozását, átfogó 
béremeléseket és a fejlesztések, felújítások 
ütemezett folytatását biztosítja – továbbra is 
hitel felvétele nélkül.

Hosszas tárgyalások, széles körű szak-
mai egyeztetések után múlt pénteken 
a közgyűlés tizenhat igen és három 
nem szavazattal, tartózkodás nélkül 
elfogadta Székesfehérvár 2022. évi 
költségvetését.
A szavazást megelőző mintegy kétórás 
vitában CserPalkovics András polgár-
mester – utalva a koronavírusjárvány 
következményeire – elmondta: a 
költségvetés most különleges helyzet-
ben kerül a képviselők elé, hiszen a 
testület végre ismét a hagyományos 
keretek között szavazhat róla.
A költségvetés főösszege 106,5 milli-
árd forint. A város 25,2 milliárd forint 
saját bevétellel számol, ennek legfőbb 
tétele az iparűzési adó, amely – a kis 
és középvállalatoknak nyújtott ked-
vezményekkel együtt is –  megközelíti, 
év közben akár meg is haladhatja a 
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Elfogadták a város költségvetését

húszmilliárd forintot, köszönhetően a 
helyi gazdaság fejlődésének, növekvő 
teljesítményének. A költségvetés 63,4 
milliárd forintot biztosít fejlesztésekre, 
felújításokra.
Kiemelt tételt képeznek a személyi 
juttatások, a megemelt minimálbér és 
a garantált bérminimum biztosítása. 
Ahol a kormány döntött a béremelés-
ről, ott jelentős kompenzációt is ad az 
önkormányzatoknak. Összességében 
az állammal kapcsolatos elszámolás 
során az önkormányzat pozíciója 1,3 
milliárd forinttal javul. A szociális 

dolgozók számára létrehozott hűség-
jutalom rendszerét idén az óvodai és 
bölcsődei dolgozókra is kiterjesztik, a 
közszférában dolgozók számára pedig 
négyszázhétmillió forintért biztosítják 
2022ben is a cafeteriajuttatásokat.
Működtetési, jóléti és térségi felada-
tokra 36,7 milliárd forint jut. Foly-
tatódnak a kiemelt önkormányzati 
fejlesztési programok, többek között 
az Ybl Miklós, a Kégl György és a 
Saára Gyulaprogram, a közbiztonsági 
és születési program, a hatvanöt év 
felettiek egyszeri – megemelt – éves 

támogatása, a fásítási és erdőtelepítési 
program, és 2,6 milliárd forintot fordí-
tanak a tömegközlekedésre úgy, hogy 
bérletárat csökkentettek, és év közben 
bővítik a hálózatot.
A költségvetés jelentős, mintegy 6,4 
milliárd forintos tartalékkal számol, 
hitelfelvételt ugyanakkor nem tartal-
maz sem idei működési célokra, sem 
hosszú távra. A magánszemélyeknek 
pedig továbbra sem kell helyi adót 
fizetniük Székesfehérváron.

A közgyűlést követő sajtótájékoztatón 
Cser-Palkovics András elmondta: 
Székesfehérvár úgy tudja elkezdeni 
már a februári hónapot, hogy van 
elfogadott költségvetése a városnak 
és intézményeinek, ami biztonságot 
jelent mindenkinek. Fontos ez az ön-
kormányzati szektor számára is, ahol 
mintegy négyezer ember dolgozik. 
Vannak, illetve lesznek olyan fejlesz-
tések, amelyek nem jelennek meg a 
költségvetésben, mert nem városi, 
hanem kormányzati finanszírozásúak, 
ám fontosak a székesfehérváriak 
számára. Ide tartozik többek között a 
kórházfejlesztés és az Auchan melletti 
körforgalom bővítése.

Juhász László a költségvetésről

Életbe lépett az árstop Februárban érkezik az adóvisszatérítés

Megkezdték a választás előkészítését

Kedden esküt tettek Fejér megye 1-es és 2-es számú egyéni országgyűlési választókerületei 
választási bizottságainak tagjai és póttagjai. Ezt követően mindkét bizottság megtartotta ala-
kulóülését, és megkezdte munkáját az április 3-i országgyűlési választás, illetve népszavazás 
előkészítésére. Az 1-es választókerület választási bizottságának elnöke Berdó Gábor Károly, 
elnökhelyettese Prépost Károlyné lett. A 2-es választókerületben dr. Pacher Ildikó, helyettese-
ként pedig Friedl Katalin vezeti a bizottság munkáját.                                                      W. R. D.
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tartásban élő házastársuk is jogosult 
a családi adóvisszatérítésre. Visszajár 
a 2021ben befizetett adó a saját jogán 
családi pótlékra jogosultaknak, illetve a 
rokkantsági járadékban részesülőknek 
vagy a velük közös háztartásban élők 
közül azoknak, akik év közben a csalá-
di kedvezményt igénybe vették.
Februárban az kapja meg a családi 
adóvisszatérítés összegét, akinek 
utalási adatait megismerte a NAV, így 
például az, aki a családi pótlékot kapja, 
valamint aki tavaly december végéig 
benyújtotta az erről szóló nyilatkozatát.
Aki ezt elmulasztotta, az szjabevallás 
keretében veheti igénybe az adóvissza-
térítést.

A KSH októberi árlistája szerint a 
kristálycukor ára 261 forint/kilo
gramm volt, míg a finomlisztért 203 
forintot kellett fizetni. A sertéscomb 
kilója 1420 forintba került, míg a 
csirkemellfilé kilójáért 1600 forintot 
kértek. 293 forintért lehetett venni 
a farhát kilóját. A napraforgó étolaj 
literenkénti ára 713 forint volt, míg 
a 2,8 százalékos UHT tartós tej 268 
forintba került.
Az árstop keddi életbe lépését követő-
en egyes alapvető élelmiszerekre több 
üzletlánc is mennyiségi korlátozást 
vezetett be. Elsősorban a kiemelkedő 
érdeklődés miatt döntöttek a mennyi-
ségi korlátozás bevezetéséről.

A képviselő beszélt a város általa is 
elfogadott költségvetéséről, mely az idei 
évben 106,5 milliárdos bevételi, egyben 
kiadási főösszeg mellett csaknem 
húszmilliárdos helyiadóbevétellel 
számol: „A város bevételeiből jut az utcák, 
terek, parkok felújítására, lesz sportfejlesz
tés, de a kötelező feladatok ellátásán túl az 
önkormányzat önként vállalt feladatainak 
teljesítésére is lesz fedezet.”
Utóbbiak közül kiemelte a civilszerve-
zetek munkáját, akikkel az önkormány-
zat megállapodást köt vagy támogat, 
tevékenységük pedig kiterjed egyebek 
mellett az egészségügy, a kultúra, a 
sport, a környezetvédelem, valamint a 
közbiztonság területeire.
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A legérzékenyebb földradarral vizsgálják a területet a szakemberek

Devich Gergely csellóművész, Dobszay Péter karmester és az Alba Regia Szimfonikus Zenekar 
nagy sikert aratott
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LátRányi ViktóRia

VakLeR Lajos

A johannita rendház maradványai után ku-
tatnak a Palotavárosban a régészek, aminek 
egy részét Siklósi Gyula régészprofesszor 
az egykori Szigeten, a mai Palotaváros 
területén négy évtizede végzett ásatások 
során tárt fel. Most a modern kor eszközei-
vel vizsgálják a szakemberek a területet.

Négy évtizeddel ezelőtt – 1978
tól 1986ig – a palotavárosi 
lakótelep építéséhez kapcsolódva 
kezdett feltárásokat Siklósi Gyu-
la. A régészprofesszor a központi 
parkban egy olyan épületegyüt-
test tárt fel, melyet a kutatás az 
egykori székesfehérvári johan-
nita rendházzal azonosított. A 
romoknak akkor mintegy húsz 
százalékát sikerült feltárni. Most 
újra régészek kutatnak a terüle-
ten, és a legmodernebb földrada-
ros műszerekkel vizsgálják át a 
parkot.
„Ez a műszer nagyon érzékeny 
képet ad a felszín alatti kétkét és fél 
méteres mélységről. Egy-egy sávban 
– nyolc centiméterenként – végig 

Különleges műsorban mélyülhettek el a klasz-
szikus zene barátai a Vörösmarty Színházban: 
a Filharmónia-bérlet keretében Brahms, 
Schumann és Schubert műveinek tökéletes 
megszólaltatásáért a közönségkedvenc, Junior 
Prima díjas Dobszay Péter karmester, az Alba 
Regia Szimfonikus Zenekar és Devich Gergely 
csellóművész felelt.

Dobszay Pétertől megtudtuk, hogy 
számára nagy kihívás a három 
klasszikus megszólaltatása: „A 
Brahms–Haydnvariációk, a Schu
manncsellóverseny és Schubert Cdúr 
szimfóniája nagyon szépen kapcsolód
nak egymáshoz, erős a zenei kohézió 

Kilencszáz éves épületet rejt 
Palotaváros földje

Közel hozzuk a zenét!

tudunk menni a területen. Ez jelen
leg a legfinomabb és legérzékenyebb 
földradar, ami elérhető. Kíváncsian 

várjuk az eredményeket!” – mond-
ta el lapunknak Stibrányi Máté 
régész, örökségvédelmi szakértő.

Kulcsár Mihály, a Siklósi Gyula 
Várostörténeti Kutatóközpont 
igazgatója hozzátette: ez a johan-
nita rendház volt az első Magyar-
országon, és a tizenkettedik szá-
zad második felében épülhetett. 
Siklósi Gyula 1978as ásatása 
során egy értékes ereklye is elő-
került a földből: egy tizenötödik 
századi dreihauseni serleg.
„Nemcsak Fehérvár, de  az egyete
mes magyarság története szempont
jából is fontos a kutatás. Kevesen 
tudják a fehérváriak közül, de itt 
őrizték az Aranybulla egyik példá
nyát, amiből annak idején összesen 
hét készült. Egy uralkodói temet
kezést is tartottak az itteni Szent 
István királytemplom falai között, 
nevezetesen Eufrozina királynénak, 
III. Béla édesanyjának a maradvá
nyait, illetve sírját őrizte az épület.” 
– mondta el Kulcsár Mihály.  
A cél, hogy meghatározzák a 
feltárások, illetve az építkezések 
után a földben megmaradt építé-
szeti emlékeket. Az eredmények 
értékelését követően akár ásatás 
is indulhat a területen. 

közöttük, ugyanakkor a kellő kontraszt 
is megvan a három szerző lelkivilágá
ban, gondolkodásmódjában és zenei 
világában is. A darabokhoz személyes 
élményeim is kötődnek, emiatt külö
nösen sokat jelent számomra, hogy 
megszólaltattuk őket!” 
A zenekar vendége ezúttal a 
magyar klasszikus muzsika egyik 
kimagasló tehetsége, Devich 
Gergely csellóművész volt, aki már 
Kölnben, a 2014es Fiatal Zenészek 
Eurovízióján is megmutatta kivéte-
les kvalitásait. A hangverseny címe 
és egyben ígérete – Közel hozzuk a 
zenét! – maradéktalanul teljesült, a 
zenekar nívós műsorral köszöntöt-
te a zenebarátokat.

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) 
nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező Székesfehérvár, 4226 hrsz-ú, ingatlan 
Székesfehérvár, Mészöly G. u. (korábban: Szabadságharcos u. 59.), 4226 hrsz-ú, 
kivett általános iskola, középiskola és főiskola megnevezésű ingatlan mellék-
letben „A”-val jelölt épületének bal oldali, második emeleti, 566 m2 nagyságú  

épületrészének (továbbiakban: Bérlemény) bérbeadására. 

A részletes pályázati kiírás az Önkormányzat honlapjáról (www.szekesfehervar.hu; „Ingatlan pályázatok” 
oldal) letölthető, illetve térítésmentesen átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala  

Vagyongazdálkodási Irodáján 
(Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 60. irodában, tel: 22/537-276) 

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

A pályázat benyújtási határideje: 2022. február 15. napján 10 óra

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) nyilvános 
pályázatot hirdet a Székesfehérvár (Börgönd városrész), Katica utca 14234 hrsz alatt nyilván-
tartott 276 m² területű kivett, udvar megnevezésű ingatlanon álló víztorony legfeljebb 3 m²-es 
területének internet szolgáltató állomás működtetése céljából történő bérbe adására a 

Részletes pályázati kiírás szerint. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 21. napján 12.00 óra

A Részletes pályázati kiírás az Önkormányzat honlapjáról (www.szekesfehervar.hu; „Ingatlanpályázatok” 
oldal) letölthető, illetve térítésmentesen átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61. irodában, tel: 22/537-121) 
hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között. 

A pályázattal kapcsolatos adatkezelésről az önkormányzati tulajdonú ingatlan, illetve
létesítmény bérbeadására vonatkozó pályázathoz kapcsolódó adatkezeléshez készített

Adatkezelési tájékoztató tartalmaz részletes információkat.
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A piac vagy a mai helyén marad, vagy pedig a murvás parkoló területére tervezett új vásárcsar-
nokba költözik
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„Piac volt, van és lesz is 
Székesfehérváron!”

LátRányi ViktóRia

Sokakat foglalkoztat a kérdés, hogy mi lesz 
a városi piaccal. Olyan hírek is szárnyra 
kaptak, hogy megszűnik, ez azonban egy-
általán nincs így. Ezt kérdésünkre a város 
polgármestere, Cser-Palkovics András is 
megerősítette.

Korábban lapunk is beszámolt 
róla, hogy az Alba Plaza jelenlegi 
tetőparkolója helyén új üzletek 
lesznek, a murvás parkolót pedig 
beépítik: oda költözhet majd a 
városi piac. Az önkormányzat 
tendert írt ki a terület értékesíté-
sére, a beérkezett pályázatokról 
tavasszal születhet döntés.
A tervek szerint legkorábban 
2024ben lehet kész a fehérvári 
bevásárlóközpont nagyszabású 
átalakítása. Az Alba Plazában 
most húszezer négyzetméteren 
közel hatvan üzlet várja a vásár-
lókat, számuk nagyjából meg-
duplázódik a felújítás végére. 
Az elmúlt hetekben egyre több 
kérdés érkezet szerkesztőségünk-
höz is azzal kapcsolatban, hogy 
mi lesz a városi piaccal: marad, 

KLASSZIKUSOK
Szerelmes

AZ ALBA REGIA SZIMFONIKUS ZENEKAR
ÉS A HOTEL MAGYAR KIRÁLY BEMUTATJA

HANGVERSENYMESTER:

BONDOR ERIKA

2022. FEBRUÁR 14. 
HÉTFŐ  19:00 ÓRA

HOTEL MAGYAR KIRÁLY  
KUPOLATEREM, SZÉKESFEHÉRVÁR 

Gyertyafényes vacsora, romantikus dallamok JEGYÁR: 9900 FT

Jegyek kaphatók online a www.arso.hu oldalon, a Hotel Magyar Királyban
és a Vörösmarty Színházban a zenekar jegypénztárában:  

Székesfehérvár, Fő utca 8.  |  +36 70 509 8805
Nyitva: hétfőtől péntekig 10–18 óráig.

SAJTÓNYILVÁNOS RENDEZVÉNY!
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elköltözik vagy megszűnik?
„Szeretném egyértelművé tenni: 
nem létezik olyan forgatókönyv, 

hogy ne legyen piac a városban!” 
– tudtuk meg CserPalkovics 
Andrástól. A polgármester 

hozzátette: a piac vagy a mostani 
helyén marad, vagy pedig a mur-
vás parkoló területére tervezett 
új vásárcsarnokba költözik. 
2023 után juthat el addig a pláza 
beruházása, hogy a vásárcsarnok 
kialakításáról vagy egy ideiglenes 
piacról és a későbbi működtetés-
ről érdemben lehessen beszélni.
Bozai István városgondnok 
körülbelül két héttel ezelőtt 
tájékoztatta minderről a kereske-
dőket, akik arról is kapnak majd 
információt, hogy a pályáztatás 
érvényes, illetve eredményese.
„Piac volt, van és lesz is Székes
fehérváron! Azt kell mérlegelni, 
hogy lehet-e egy, a kereskedők és a 
vásárlók igényeihez jobban illesz
kedő, megfelelő számú parkolóval 
ellátott új vásárcsarnokot létre
hozni, vagy inkább a jelenlegi piac 
felújítását kell megfontolni.” – tette 
hozzá CserPalkovics András.
Székesfehérvár polgármestere 
kiemelte: a pályázat még nem 
zárult le. Az önkormányzat 
továbbra is várja az ajánlatokat, 
melyekről a következő hónapok-
ban születhet döntés.
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Isten éltesse Ocskay Gábort!
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„Ezen a pályán lélegzem 
hetvenhét óta!”

VakLeR Lajos

Hetvenedik születésnapján köszönthettük a 
minap a székesfehérvári jégkorong atyját, 
Ocskay Gábort. A sportág ikonikus alakja 
volt az, aki hozzásegítette Székesfehérvárt 
ahhoz, hogy a jégkorong fővárosának hívják, 
Magyarországot pedig hokinemzetként 
emlegessék a világban. Csicsó – ahogy a 
hozzá közelállók becézik – a város és a megye 
díszpolgáraként tekinthet vissza nagy ívű 
életművére.

Negyvenöt esztendeje annak, hogy 
eldőlt: Budapestről Székesfehérvárra 
költözik a Volán jégkorongcsapata. 
Ebben tevőleges szereped volt. Aztán 
a négy és fél évtized alatt megannyi 
fantasztikus csapatot építettél. Most 
pedig immáron egy legendát köszönt
hetünk a hetvenedik születésnapján. 
Milyen gondolatokkal indultál el 
annak idején?
Azzal a gondolattal indultam el 
1977ben, hogy egy jó csapatot 
alakítunk Fehérváron. Számtalan 
gyönyörű időszakot éltem meg, 
nagyon sok szép sikerrel és persze 
traumákkal is, de hát az élet ilyen. 
És nagyon remélem, hogy még van 
hátra egy kicsi!
Az egész jégkorongos közösség téged 
ünnepel...
Hazudnék, ha azt mondanám, 
hogy nem meglepő. Olyan szem-
pontból legalábbis, hogy tényleg 
egész nap reggel hat órától jelez 
a telefonom, jönnek az üzenetek 
vagy telefonon keresnek. Na-
gyon jólesik az embernek, hogy a 
családján kívül is ennyi szeretetet 
kap olyanoktól, akikkel gyakor-
latilag egy teljes életet leélt. Én 
ezen a pályán lélegzem hetvenhét 
óta, azelőtt pedig a Kisstadionban 
nőttem fel. Ott váltam a jégkorong 
szerelmesévé, úgyhogy nekem 
megadta azt a jóisten, hogy azt 
csináljam egész életemben, amit 
szeretek.
1977et írtunk tehát, amikor tizenhá
rom magyar nagyvállalat szerződést 
kötött, hogy jégpályát építsenek 
Székesfehérváron. Mikor tudtátok 
meg, hogy a Volán Tröszt városunkba 
telepíti a csapatot?
Tapolczai Kálmán vezérigazgató 
és Grosics Gyula, a klub akkori 
elnöke bábáskodott a jégkorong-
csapat megszületésénél, aztán 
1977 januárjában kaptuk meg a 
feladatot, hogy bonyolítsuk le az 
átadásátvételt. Olyan legendák is-
mertették meg a hokit a fehérvári-
akkal, mint Kovalcsik Péter, Palla 
Antal, Szajlai Tibor, Kiss Tibor, 
akik válogatott játékosok voltak a 
hetvenes évek végén.
1977. november 15-én bemutatkozott 
a Raktár utcai szentély. Nehéz volt 
kívülről szemlélni ezt a mérkőzést?
Szörnyű érzés volt, hiszen Bulgá-

riában bemutatkoztam a világbaj-
nokságon, s minden jel arra mu-
tatott, hogy stabil helyet sikerült 
kiharcolnom magamnak a nemzeti 
együttesben. Aztán olyan embe-
ri segítséget kaptam Tapolczai 
Kálmántól, Grosics Gyulától, ami 
támaszt nyújtott a jövőhöz.
Egy olyan korosztály nőtt fel a sze
münk előtt, akik alapjaiban határoz
ták és határozzák meg ma is a magyar 
jégkorong sorsát.
Huszonöt évesen kerültem ide, 
és az első évben, amikor még 
nem indultunk a bajnokságban, 
harmincöten voltunk. Azok, akik 
juniorban már bajnoki címet 
szereztek. Majd megérkezett az 
1964es, 65ös, 66os korosztály 
– Kóger, Énekes, Hegyi, Endrődi 
– akik válogatottak lettek. Majd 
jöttek a 74es, 75ös, 76os születé-
sűek: Palkovics Krisztián, Ocskay 
Gábor, Zalavári Miklós, Balajthy 
Viktor, Horváth Balázs. Ők már 
tiszta fehérvári bajnoki címet 
nyertek 1999ben Kiss Tibor veze-
tésével, és ma már a gyermekeik is 
nálunk játszanak. A kilencvenes 
évek elején már csaknem összejött 
a bajnoki cím, és egyre inkább 
látszott, hogy Borisz Puskarjov 
munkájának köszönhetően elér-
hetjük csúcsot. Ez részsiker volt, 

hogy aztán elinduljon egy olyan 
sorozat, amely tizenhárom baj-
noki címet hozott. Ennek komoly 
letéteményesei a külföldi edzők 
is. Így került hozzánk Ján Jaško és 
Pat Cortina is, aki nemzeti hős lett 
hazánkban.
Mikor jött az EBELálom?
2007 márciusában Kovács Zoltán-
tól, a szövetség főtitkárától kap-
tam az értesítést, hogy a Ljubljana 
megpályázza az EBELindulást 
kilencedik csapatként, és azt 
kérdezte, nem indulunke tizedik-
ként. Ez indította el a gondolat-
sort, aminek a végén – egyeztetve 
a Volán és a város vezetésével – 
beleugrottunk.
Egy rendkívül bensőséges hangulatú 
ünnepen köszöntöttek. Kinek a jelen
léte érintett meg a legjobban?
Itt van egy fiatal barátom pár 
méterre tőlem: Pásztor György, a 
jégkorong legendája, aki kilenc-
venkilenc évesen megjelent! Előbb 
ideért Budapestről, mint én, aki 
a csarnoktól pár száz méterre 
lakom. Nehéz megfogalmazni, 
mit éreztem, amikor megláttam! 
Az is megérintett, hogy milyen 
szeretettel ölelt meg, és még ma is 
mennyire ragaszkodik hozzám.
Egy álom teljesült azzal, hogy az oszt
rák ligában is fantasztikus eredmé

nyek tanúsítják: nem volt hiábavaló a 
szisztematikus építkezés. Milyennek 
látod a jövőt?
Mindig optimista voltam, és 
nagyon reménykedem, hogy idén 
jön minden idők legjobb szerep-
lése az osztrák ligában! A másik 
nagy álmom megvalósulása pedig 
az, hogy a július elsejével elindult 
Nemzeti Jégkorongakadémia 
egy négyéves kormányprogram 
keretében továbbra is kiemelke-
dő feltételekkel dolgozhat. Még 
szeretném megérni, hogy ennek 
az akadémiának a gyümölcsei a 
mi felnőtt csapatainkban játssza-
nak, vagy esetleg még magasabb 
szinten!
Összességében elégedett vagy az 
életműveddel?
Mindig maximalista voltam. Emlék-
szem arra, amikor a Városligetben 
– jó régen – még járt a 70es troli. 
Most én is felültem erre a 70es 
trolira, és szeretnék még jó sokáig 
utazni rajta! Természetesen vannak 
céljaim is. Az embernek mindig 
kell, hogy legyenek céljai, nem 
ülhet le, nem dőlhet hátra! Bár a 
terhelés és a pihenés aránya ebben 
a korban már megváltozik, de amíg 
azt a szeretetet érzem, amit most is, 
addig maradok. Ezek a torokszorító 
pillanatok megerősítenek ebben!
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Csalók gyűjtenek a kórház nevébenÉletmentő injekciókat kapnak az 
óvodák, iskolák

LátRányi ViktóRia

Csalók gyűjtenek pénzt a Szent György Kórház 
Gyermekszemészeti Osztálya számára. Maga 
az intézmény figyelmeztetett arra, hogy 
ismeretlen tettesek igyekeztek pénzt kicsalni 
több embertől is egy speciális eszköz meg-
vásárlására. A kórház óvatosságra int, és azt 
kéri, hogy aki már adományozott, forduljon a 
rendőrséghez!

A kórház tájékoztatása szerint isme-
retlen személyek az elmúlt napok-
ban több embert véletlenszerűen – 
jellemzően telefonon – kerestek meg 
azzal, hogy a gyermekszemészeti 

Minden fehérvári oktatási intézménybe vásárol 
a város az allergiás rohamok kezelésére szolgáló 
Epipen-injekciókat – erről számolt be Cser-Palko-
vics András, Székesfehérvár polgármestere.

„A közelmúltban történt egy borzalmas 
tragédia, melyben egy hétéves kisgyermek 
életét vesztette a mogyoróallergia okozta 
anafilaxiás sokk miatt.” – kezdte bejegy-
zését közösségi oldalán Székesfehérvár 
polgármestere.
A hétéves, budapesti kisfiú az iskolában 
tartott születésnapi tortázás után lett 
rosszul, és halt meg. A mentők másfél 
órán keresztül küzdöttek az életéért, de 
sajnos nem tudták megmenteni. Vélhe-
tően ételallergia következtében kialakult 
heves reakció okozta a halálát.
„Az ilyen eseteket mindenáron el kell 
kerülnünk! Gyula önkormányzata és 
Görgényi Ernő polgármester kollégám jó 
kezdeményezést indított el, mely intézkedést 
városunkban is átveszünk.” – jelentette be 
CserPalkovics András. A polgármester 
hozzátette, hogy hamarosan minden 
fehérvári óvoda és iskola számára 
beszerzik az Epipentollinjekciókat, me-
lyek használatáról – a mentőszolgálattal 
együttműködve – a város mentősei fog- Ez az injekció életet menthet!
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A kórház nem szervezett gyűjtést a gyermekszemészet számára
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Városi összefogással oldódott meg a viharkárokból adódó probléma. A szűrőbusz addig marad a mentőállomásnál, amíg szükség van rá. 
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Szűrőbusz is segíti a mintavételt
RáBa HenRietta

Nagy károkat okozott a vasárnapi vihar 
Székesfehérváron, többek között a mentőállo-
más szűrősátrait is megrongálta. A honvédség 
felajánlott sátrai mellett az Ikarus szűrőbusza 
is segíti hétfő óta a mintavételt. 

Folyamatosan érkeznek az embe-
rek koronavírustesztre a mentőál-
lomás melletti parkolóba. Össze-
fogásnak köszönhető, hogy ismét 
van hová: a vasárnapi, orkán erejű 
szél károkat okozott Székesfehér-
váron, a mentőállomás melletti 
szűrősátrat és tesztállomást sem 
kímélte.
Mészáros Attila, Székesfehérvár 
alpolgármestere elmondta: „A men
tőállomás munkatársai jelentkeztek, 
és segítséget kértek az önkormány
zattól. Szerencsére van egy vállalat, 
az Ikarus, amellyel már hosszú ideje 
együttműködünk több területen is. 
Kifejlesztettek egy olyan buszt is, 
amely már több területen szolgálta az 
egészségügyet, és ezt a buszt ezúttal a 
mentőszolgálat számára biztosították.”
Gyorsan érkezett a segítség, hiszen 
hétfőn délelőtt kapta a hívást 
Tankó Zoltán, az Ikarus vezér-
igazgatója, délben pedig már az új 
helyén állt a busz: „Ezt a járművet 
arra fejlesztettük ki egymásfél évvel 

osztály nevében szerveznek gyűjtést 
egy speciális eszköz megvásárlására. 
A csalók felajánlják, hogy futárt 
küldenek a minimum háromezer 
forint összegű támogatásért, melyről 
bizonylatot is kiállítanak, így az al-
kalmas az adóalap csökkentésére is.
A kórház vezetősége megerősítette, 
hogy nem kezdeményezett és nem 
szervez gyűjtést, így kéri a lakosok 
kellő körültekintését. Kérik továbbá, 
hogy aki már adományozott, vagy a 
továbbiakban felkeresik a csalók, az 
forduljon a rendőrséghez!

nak képzéseket tartani az intézmények 
számára. Ha a szakemberek javasolják, 
akkor a beszerzést a bölcsődékre is 
kiterjesztik.
„Ez az intézkedés nem pénz kérdése, 
önkormányzatunk száz százalékban állja 
annak minden költségét. Az ehhez szükséges 
döntéseket a közgyűlés a februári ülésén 
meg fogja hozni. Bízom benne, hogy 
Székesfehérváron sikerül elkerülni a január 
közepén, Pesten történt tragédiához hasonló 
eseteket, és ezzel is biztonságosabbá tehetjük 
városunk nevelési intézményeit!” – fogal-
mazott CserPalkovics András. 

ezelőtt, hogy pontosan ilyen helyze
tekben, amikor valamilyen sürgősségi 
ellátásban helyszínre kell vinni az 
egészségügyet, gyorsan mozgósítható 
és a helyszínen bevethető legyen.”
Vörös Péter, az Országos Mentő
szolgálat regionális igazgatója sze-
rint a városi összefogás jó példája, 
hogy ilyen hamar megoldódott 
a viharkárból adódó probléma: 

„Nemcsak azt jelenti, hogy a lakosság 
szűrését magas színvonalon továbbra 
is el tudjuk végezni, hanem ezzel a 
busszal lehetővé válik a kapacitásaink 
bővítése is. Ez Fejér megye esetében 
azt jelenti, hogy egy hét alatt három
ezer-ötszáz-négyezer szűrést végezhe
tünk.”
Mészáros Attila elmondta: tárgyal-
nak az Ikarusszal arról is, hogyan 

tudnák ezt a buszt, vagy egy ehhez 
hasonló járművet folyamatosan a 
város egészségügyi szolgálatába ál-
lítani. Akár az egészségügyi fejlesz-
tési terv keretében a szűrőprogram 
segítésére, akár az alapellátás vagy 
a szakellátás terén. Az alpolgár-
mester bízik benne, hogy az állam 
segítségével hamarosan sikerül 
erre forrást találni. 
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Kos 3. 21. – 4. 20.

Ez most a megnyugvás időszaka lehet, amikor sike-
rül stabilizálni a párkapcsolatodat. A pénzügyek is 
fókuszba kerülnek: ha lakásvásárláson vagy eladáson 
töröd a fejed, érdemes lépni az ügyben! 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Minden gondolatod a karriered körül forog, és ennek 
meg is lesz az eredménye. A szerelmi életed már nem 
alakul ilyen kedvezően, felütheti fejét a féltékenység. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Bár a munkahelyeden oldódnak a feszültségek, a 
gyermekeid, családtagjaid sok fejfájást okoznak. A 
kulcsszó a türelem: ez a hét leckéje!  

Bika 4. 21. – 5. 20.

Beérik a munkád gyümölcse, fényes sikert arathatsz. 
Az elégedettségedet tovább növeli, hogy nyugalom-
ban, csendes boldogságban telnek a mindennapok.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Néhány fontos változást hozhat ez a hét a karri-
eredben. Örülsz az új kihívásoknak, de ronthat a 
helyzeten, ha a munkahelyi légkör nem megfelelő. 

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Sok szép pillanatot ígér a hét. A párkapcsolatodban szen-
vedélyes fordulat várható. Ugyan nem jellemző rád, de a 
munkahelyeden ezúttal rosszul viseled a monotonitást.

2022. febr. 3. – febr. 10.
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InnoSchool - Transznacionális zárókonferencia egy új, 
élményalapú oktatási rendszerről

A projekt a Duna Transznacionális Programból az Európai Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam 
társfinanszírozásával valósul meg. Magyar partner részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul(t) meg. 

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI).

A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (KDRIÜ) szeretettel vár 
minden érdeklődőt az InnoSchool projekt nemzetközi zárókonferenciájára 
2022. február 10-én, csütörtökön 12:30-tól online!

Az InnoSchool projekt fő célkitűzése a társadalmi innováció és a középiskolás korosztály vállalkozói szel-
lemének erősítése. 
A projekt keretében kidolgozásra került egy oktatási tananyag, amely ötvözi a hagyományos tantermi és 
digitális oktatás elemeit, egy digitális játék alkalmazásával. A tananyag célja a fiatalok vállalkozói készsé-
geinek fejlesztése és ismereteik növelése a társadalmi vállalkozásokról. A projekt során a résztvevő part-
nerek cselekvési terveket dolgoztak ki arra vonatkozóan is, hogy az új tanulási rendszer hogyan építhető 
be a nemzeti tantervekbe a fenntarthatóság és a társadalomra gyakorolt széles körű hatás biztosítása 
érdekében. Az InnoSchool tanulási rendszert a projekt kísérleti szakaszában 9 európai ország 83 iskolá-
jában 1767 diák tesztelte.

Miért érdemes részt venni a konferencián?

A konferencia során többet megtudhat az új InnoSchool Tanulmány Rendszer X verziójáról és arról, hogy mik a 
jövőbeli terveink a rendszerrel kapcsolatban. Az "InnoSchool és a társadalmi vállalkozás következő lépései" című 
panelbeszélgetésnek köszönhetően közvetlenül a politikai szervek képviselőitől tudhatja meg, hogyan látják az 
InnoSchoolt a következő években. Az előadások angol nyelven lesznek meghallgathatók.

A rendezvényen való részvétel INGYENES, de regisztrációhoz kötött, mely az alábbi linken elvégezhető: 

https://zoom.us/webinar/register/WN_xJhzSm4sQVqMQ1JmutkTyA

A részletes program elérhető a KDRIÜ honlapján: 

http://www.kdriu.hu/innoschool-zarokonferencia/

Egerházi Attila értelmezésében Prométheusz antihős. Ez a helyzet tragikomikus elemeket visz a 
történetbe, és a balett egyfajta burleszkké alakul.
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 Balett 

Nem maradunk tűz nélkül!

 A nagy nap 

Esküvőkiállítás a 
Novotelben

A Prométheusz január huszonnyolcadikán 
elmaradt bemutatóját február huszonhetedikén 
pótolják.

Közleményben tudatta a Szé-
kesfehérvári Balettszínház, 
hogy február huszonhetedikén, 
vasárnap este hétkor tartják a 

Székesfehérváron idén már 
huszadik alkalommal hívják 
egy helyszínre a szakma kiváló 
és elismert képviselőit, hogy 
a házasulandó fiatalok minél 
könnyebben megszervezhessék 
életük nagy napját. Február 12
én, szombaton 9 és 19 óra között 
a Novotel szállóban (Ady Endre 
utca 19.) több mint negyven szol-
gáltató lesz jelen.
„A kiállításon a térség legjobb 
esküvői szolgáltatói várják a 
párokat, felsorakoztatva a legújabb 
trendeket, a legjobb ötleteket, az új
donságokat. Célunk, hogy minden 
esküvő a házasulandók életének 
legnagyobb eseménye legyen. A 
tapasztalataink azt mutatják, ehhez 
az kell, hogy megbízható, profi 
szolgáltatókra bízzák magukat, 
akik mindent kézben tartanak.” 
– hangsúlyozta Kanizsay Ákos 
főszervező.

Prométheusz korábban elmaradt 
bemutatóját. Az aznapra terve-
zett Aladdinelőadások elmarad-
nak. A Prométheuszra korábban 
megváltott jegyek érvényesek az új 
időpontra is. A mesebalett pótlá-
sáról hamarosan tájékoztatják a 
közönséget.

A Barátság mozi műsora
Február 3., csütörtök
18 óra: A művészet templomai: 
Bernini
20 óra: Az unoka

Február 4., péntek
17 óra: Párhuzamos anyák
19.30: West Side Story

Február 5., szombat
15 óra: Vadlovak – Hortobágyi 
mese
17 óra: A Gucci-ház
20 óra: Rémálmok sikátora

Február 7., hétfő
18 óra: Anne Frank – Párhuza-
mos történetek
20 óra: A professzor és az őrült

Február 8., kedd
18 óra: Az észak királynője
20.15: Az örökbeadás

Február 9., szerda
15 óra: Szépkorúak szerdája: Az 
unoka
17.30: Rémálmok sikátora

SZÍNHÁZSZÍNHÁZ
A KULISSZÁK MÖGÖTT
A KULISSZÁK MÖGÖTT

Sasvári Csilla műsorába érkeznek a
Vörösmarty Színház háttérben dolgozó

szakemberei! 
Minden páratlan héten, hétfőn 19 órától!

Vörösmarty Rádió99.2
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Előadás, könyvbemutató és egy kis meglepetés – ez várja mindazokat, akik február közepén elláto-
gatnak a Vörösmarty Mihály Könyvtár rendezvényeire.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Egy jó lehetőségnek örülhetsz a munkahelyeden, de 
vigyázz, hogy az ebből fakadó izgalmat, feszültséget 
és túlterheltséget ne a párodon vezesd le! Idővel 
helyreáll a béke és a harmónia.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

A hét a munkáról szól, emiatt kedvesed neheztel rád. 
A közlekedésben légy óvatos, és az értéktárgyaidra is 
vigyázz jobban! A pénzügyi helyzeted váratlanul jól 
alakul, nagyobb bevételre számíthatsz. 

 Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Szinte szárnyalsz, a karrieredben és a szerelmi 
életedben is nagyon sikeres időszak vár rád. Ha 
egyedülálló vagy, a február elhozhatja a szerelmet, a 
meglévő párkapcsolatok pedig megerősödnek. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Februárban adódhatnak munkahelyi konfliktusaid, de 
nem szabad forrófejűnek lenned! Vigyázz, ne menj el a 
falig! A háttérből egy barát támogatására számíthatsz.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Új kihívások várnak, és ehhez még csak munkahe-
lyet sem kell váltanod! Élvezed ezeket a feladatokat, 
de nehezedre esik közben a családodra is figyelni. 
Pedig kellene, mert egy idősebb rokonodnak egész-
ségügyi gondjai lehetnek! 

Halak 2. 19. – 3. 20.

A Halakban álló Nap rengeteg energiát ad. A célo-
kért ugyan meg kell küzdeni, de a siker nem marad 
el. Az anyagi problémák megoldódni látszanak. 

BARANGOLÓ
D R .  T A R S O L Y  P É T E R  B A R L A N G K U T A T Ó V A L ,  T Ú R A V E Z E TŐV E L

Vörösmarty Rádió99.2

K É T H E T E N T E  C S Ü T Ö R T Ö K Ö N  1 7  Ó R A  U T Á N

 Mozgás 

Sportos hétvége  Előadás 

Bóbiska az Igézőben

 Hagyomány 

Tikverőzés a 
múzeumban

 Irodalom 

Vakrandi egy könyvvel
 Rajzpályázat 

Nemzetemnek 
vagyok katonája!

A sportkedvelők is találnak maguknak 
programot a hétvégén: a fehérvári röp-
labdázók szombaton délután 3 órakor 
lépnek pályára. Ötkor az Alba Fehérvár 
és a Sopron kosárcsapata mérkőzik meg 
egymással, este fél 8kor pedig a MOL 
Fehérvár és a DVSC csapata csap össze 
a sóstói stadionban, NB Ies bajnoki 
mérkőzés keretében.
Vasárnap délután 5től este háromnegyed 
8ig pedig közönségkorcsolyára várják a 
mozgás szerelmeseit a jégcsarnokba.

Az Igéző is készül előadásokkal a hónap 
első hétvégéjére. Szombaton 11kor 
Szász Ilona Százszorszép Bóbiska című 
meséjét adják elő. Este pedig a felnőtt 
közönséget várják elsősorban: 19 órakor 
a Háy János kötete alapján színpadra ál-
lított A lány, aki hozott lélekből dolgozott 
című előadást tekinthetik meg a tizenhat 
éven felüli érdeklődők.

Február ötödike a farsangi készülődés 
jegyében zajlik majd a Szent István 
Király Múzeumban. Az érdeklődők a 
mohai tikverőzésen használatos álarcot 
készíthetik el a mohaiak segítségével, 
de jelmezpróbára is lesz lehetőség, és 
megismerhetik a hagyományos esemény 
jellegzetes kellékeit is. 
A tikverőzést Pesovár Ferenc hozta 
vissza a köztudatba. A név a tyúkok 
megverésére utal, melynek termékeny-
ségfokozó szerepe is van.
A rendezvény az Egy élet e tánc, melyben 
lélek a dal – Pesovár Ferenc emlékezete 
című kiállítás kísérőeseménye. A szerve-
zők érkezési sorrendben összesen negy-
ven főt tudnak fogadni. A program 15 
órakor kezdődik. A részvétel védettségi 
igazolványhoz és maszkviseléshez kötött.

Február 14én 18 órakor Saitos 
Lajos lesz a Széna téri könyvtár 
vendége. Bakonyi István mutat-
ja be a költő frissen megjelent 
verseskötetét, de természetesen a 
szerző is jelen lesz, akitől kérdezni 
is lehet.
Az Aranybullaemlékév prog-
ramjait nyitja meg február 14én 
17 órakor a pécsi történész, Font 
Márta előadása. Az érdeklődőket 
a Bartók Béla téri Olvasóterembe 
várják, ahol az Árpádházi királyok 
és az ország előkelői című előadást 
hallgathatják meg, mely egy négy 

Ismét fiatalok alkotásait várja a 
Honvédség és Társadalom Baráti Kör 
Székesfehérvári Szervezete, a Katonai 
Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlék-
hely és a nagyváradi Tanoda Egyesület.
Arany János 1848 áprilisában vetette 
papírra a Nemzetőrdal című költe-
ményét, melynek egyik sora lett a 
tizedik, jubileumi rajzpályázat címe. 
A pályázat  lehetőséget kínál minden 
8 és 18 év közötti lánynak és fiúnak, 
valamint az általuk alkotott kisebb 
alkotóközösségeknek, hogy pálya-
munkáikkal megelevenítsék a magyar 
hadtörténelem eseményeit, ismert 
vagy ismeretlen katonahőseit, a jelen-
tős események helyszíneit, fegyvereit, 
felszereléseit vagy bármi mást, amit a 
haza védelmével kapcsolatban fontos-
nak tartanak.
Az alkotásokat március 30ig várják, a 
pályázat részletes kiírása megtalálható 
a www.htbkszfvar.hu oldalon.

részből álló sorozat első eleme.
Február 15én – a nemzetközi 
könyvajándéknap keretében – a 
könyvtár is meglepetéssel készül. 
A Vakrandi egy könyvvel elneve-
zésű kezdeményezés keretében az 
olvasó egy előre becsomagolt köny-
vet vihet haza térítésmentesen, de 
hogy melyik kötet akadt a kezébe, 
az csak otthon derül ki! Ezen a 
napon tehát a Vörösmarty Mihály 
Könyvtár bármelyik tagkönyvtá-
rába betérhet egy könyvért az, aki 
szeret olvasni, és vágyik egy kis 
meglepetésre!
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Századik születésnapja alkalmából köszöntötték Zoltai Mártont Székesfehérváron. A bodajki születésű Marci bácsi a családi hagyományokat 
követve lett pedagógus, pályáját és egész életét meghatározta az alkotás, a kézművesség, tudásának továbbadása.
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Fehérváron is sztrájkoltak tanárok

A Teleki Blanka Gimnáziumban harmincöt tanár sztrájkolt. Országosan a tanárok mintegy ötöde 
csatlakozott a kezdeményezéshez.

RáBa HenRietta

Országos figyelmeztető sztrájkot hirdetett 
január harmincegyedikére a Pedagógusok 
Szakszervezete és a Pedagógusok Demokratikus 
Szakszervezete a bérek emelése érdekében, 
valamint azért, hogy ne kelljen fizetés nélküli 
szabadságra küldeni azokat a tanítókat, tanáro-
kat, akik nem oltatják be magukat koronavírus 
ellen. Székesfehérváron az óvodák nem, de több 
oktatási intézmény csatlakozott a sztrájkhoz.

Nem a megszokott rendben, hanem 
9fél 10 körül érkeztek a diákok egyes 
székesfehérvári oktatási intézmé-
nyekbe hétfőn reggel. Az országos 
pedagógussztrájkhoz kapcsolódtak 
több iskola tanítói, tanárai, így az 
első két óra elmaradt, csak gyermek-
felügyelet volt a tanulók számára.
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Mihályi Gyula, a Teleki Blanka Gim-
názium sztrájkszervező bizottságá-
nak tagja elmondta: „Nem teljesültek 
azok az ígéretek, amelyek a pedagógus
életpályamodell bevezetésekor megszü
lettek, vagyis hogy a bérünket mindig 
egy szorzószám alapján az érvényes 
minimálbérhez igazítják. Már hatéves 
elmaradásban vagyunk, ez azt jelenti, 
hogy most a bérünk nyolcvan százaléka 
hiányzik. Tragikus dolgokat hallunk 
arról, hogy a kollégáknak milyen filléres 
gondjaik vannak, főleg a pályakezdő fia
taloknak. Amikor sztrájkolunk, nemcsak 
magunkért tesszük, hanem azért, hogy 
az oktatásban megfelelően megbecsült 
kollégák legyenek.”
A székesfehérvári, önkormányzati 
fenntartású óvodákban hétfő reggel 
is normál munkarendben indult el 

a nevelési munka. Eredetileg a húsz 
óvodából négyben lett volna részleges 
sztrájk, látva azonban a jogi helyzet 
bizonytalanságát, végül egy óvodá-
ban sem tartották azt meg.
A Pedagógusok Szakszervezete 
és a Pedagógusok Demokratikus 
Szakszervezete tavaly decemberben 
hirdette meg a kétórás figyelmeztető 
sztrájkot január harmincegyedikére, 
jelezve azt is, hogy március tizenhato-
dikán ezt határozatlan idejű munka-
beszüntetés követheti, ha addig sem 
teljesítik a feltételeiket. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma szombaton közleményben tudat-
ta, hogy a január huszonnyolcadikán 
született bírósági döntés, miszerint 
jogszerű a pedagógusok sztrájkja, 
nem jogerős, így törvénytelennek 
tartják a hétfői, ideiglenes munka
beszüntetést. Török Szabolcs, a 
Székesfehérvári Tankerületi Központ 
igazgatója kérdésünkre válaszolva is-
mertette: adataik szerint országosan 
az iskolákban foglalkoztatott pedagó-
gusok kevesebb, mint egyötöde vett 
részt a sztrájkban.

kiss LászLó

Isten éltesse, Zoltai tanár úr!

A bodajki napközi épületében volt 
a gyakorlati termünk, pár lépésre 
a mindig ígéretes konyhától, abban 
a kertben, ahol a madárcseresznye 
alatt és a gesztenyék között egy 
odvas fadarab simán lehetett Rum
cájsz pisztolya.
Gyakorlati óra. Sötétkék köpeny, 
precíz szakáll. Marci bácsi úgy öt
venöt. Lombfűrész, pontozó, kala
pács, csípőfogó, kúposfogó, subler. 
A Koh-I-Noor ceruza és a cin illata, 
a csengő reduktor kattanása, soros 
és párhuzamos áramkörök és az 
örök „slusszdrót”. Alumínium gyu
fásdoboztartó, kétszázhúsz volt és 
laposelem – talán heti két órában.
„Matyó néni férje, irtó szigorú!” – 
mondták róla a jól értesültek.
Nem így volt. Rend, inkább rend
szer. Mindennek megvolt a helye. 
Különös kegy volt – vagy a tanár 
bácsi jókedvének fokmérője – ha 
a köszörűn sorra kihegyezte a 
ceruzáinkat. Ott tanultam meg, 
hogy a körző grafithegyét hogyan 
csiszoljuk szabatosan ferdére. Azon 
az órán égettem először a nevemet 

egy lencsével fenyőlécre. Miatta 
lett „fém építőm” karácsonyra, és a 
traktort, amit utoljára csavaroztam 
össze, negyvenöt éve őrizzük a pad
láson. Gondoltam, majd a gyereke
imnek megmutatom, hogy az apjuk 
régen mivel játszott, és hogyan is 
került a kezébe fényképezőgép. De 
valamiért az optikai építőkészlet 

doboza a szekrényben maradt, mert 
én nem tudok valamit, azt a vala
mit, amit Marci bácsi negyvenöt 
éve a fejembe és a kezembe adott. 
Egy életen át elkísérő élményt, 
látásmódot, a tudás és a tárgyak 
feltétlen tiszteletét.
Állok az osztályom előtt, most én 
vagyok ötvenöt. Minden tiszta 

krétapor, 1/t+1/k=1/f. Van, aki 
esetleg figyel? Mindegy, nem fogok 
kiabálni. A bácsiság már biztosan 
megvan, de vajon megvane a „Zol
tai Marci bácsiság”?
Ha várhatnék még negyvenöt évet, 
talán rólam is kiderülne, hogy 
valaki miattam őrizget egy filmes 
fényképezőgépet a padláson...



 
Valósítsd meg  

GYEREKKORI ÁLMOD a DEPÓNIÁNÁL! 
GYERE hozzánk KUKÁS SOFŐRNEK azonnali belépéssel! 

www.deponia.hu/allashirdetes 

JELENTKEZZ 
8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. 

munkaugy@deponia.hu | 06-22/504-413 

Amit kínálunk: 
 

• Stabil bejelentett munkahely,  
versenyképes jövedelem 

• Új gépjárműpark 
• Munkába járás támogatása 

 

Székesfehérvári indulással, „C” típusú jogosítvánnyal,  
GKI kártyával hulladékgyűjtő járművek vezetése,  

hétfőtől-péntekig 6 és 14 óra között. 
 

• Munkaruha, kiváló szociális 
körülmények  

• 3 hónap próbaidő után 
cafetéria juttatás 

HŐTERMELŐBERENDEZÉS-KEZELŐ - 
ELEKTRIKUS

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

munkakörbe, akinek fontos a jó, emberközpontú munkahelyi légkör, a 
biztos fizetés és a számos béren kívüli juttatás.

Főbb feladatok:

Amit kérünk:

Előny lehet:

Amit mi ajánlunk, többek között:

•  Gázmotorok, kazánok és segédberendezéseik üzemeltetése,  
    üzemképességének fenntartása. 
•  Üzemviteli ellenőrzések.
•  Eseti hibaelhárítások, meghibásodások során részvétel a munkákban. 
•  Villamos energiatermelés, kiadás, vételezés ellenőrzése, mérési adatok  
     rögzítése. 
•  0,4 – 120 KV-os kapcsolások végzése a telephelyeken. 
•  Vízkezelés felügyelete.

•  villamos hálózat-kezelői képesítés.

•  kazánkezelői (2-12 th), kazángépészi (12t/h felett) végzettség,  
    erőműves tapasztalat.

•  Egészségprogram
•  Hűségprogram
•  Ajánlási rendszer
•  Útiköltség-támogatás
•  Csoportos élet,- baleset- és egészségbiztositás
•  Cafeteria

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk a 
humaneroforras@szepho.hu e-mail címre!

FŰTÉSSZERELŐ
munkakörbe, akinek fontos a jó, emberközpontú munkahelyi 

légkör, a biztos fizetés és a számos béren kívüli juttatás.

Főbb feladatok:
• fűtésszerelői tevékenység ellátása;
• fűtésszerelői karbantartási munkálatok elvégzése.

Amit kérünk:
• szakirányú szakmunkás végzettség;
• B kategóriás jogosítvány.

Előny lehet:
• szakmai gyakorlat.

Amit mi ajánlunk, többek között:
• Egészségprogram
• Hűségprogram
• Ajánlási rendszer
• Útiköltség-támogatás
• Csoportos élet-, baleset- és egészségbiztositás
• Cafeteria

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk a 
humaneroforras@szepho.hu e-mail címre!

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

BETANÍTOTT KARBANTARTÓ
A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

munkakörbe, akinek fontos a jó, emberközpontú munkahelyi légkör, a 
biztos fizetés és a számos béren kívüli juttatás.

Főbb feladatok:

Amit kérünk:

Előny lehet:

Amit mi ajánlunk, többek között:

•  hőszolgáltatás területén segédmunkák végzése, árokásás, falazás,                                                                                                                      
    betonozás, szivattyúzás.
•  hőközponti helyiségeknél karbantartási munkák végzése.
•  kezelőaknákban történő munkavégzés során búvónyílások felszínen  
    történő elkerítése.

•  8 általános iskolai végzettség;
•  B kategóriás jogosítvány.

•  C kategóriás gépjárművezetői engedély és vezetési gyakorlat.

•  Egészségprogram
•  Hűségprogram
•  Ajánlási rendszer
•  Útiköltség-támogatás
•  Csoportos élet,- baleset- és egészségbiztositás
•  Cafeteria

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk a 
humaneroforras@szepho.hu e-mail címre!
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Csak akkor szúrjuk meg, ha muszáj!
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Hogyan süssünk hurkát, kolbászt?
koVács V. orsolya

Hogy ne legyen száraz és ki se durranjon, 
ahhoz elég néhány jól bevált praktika. 
Eláruljuk, melyek azok!

Fagyos napokon különösen jól
esik egy tartalmas disznótoros 
lakoma, sokan sütnek ilyenkor 
hurkát, kolbászt. A végeredmény 
azonban könnyen hozhat kiáb-
rándulást, ha nem figyelünk a 
részletekre: száraz lehet és dara-
bokra is eshet a gondosan töltött 
finomság.
Bármennyire is könnyűnek látszik 
elsőre, kolbászt és hurkát sütni 
nem is olyan egyszerű! Éppen 
ezért a székesfehérvári Vilisics 
Ferenctől kértünk tanácsot, aki 
Finnországban saját kolbászgyártó 
céget üzemeltet. Feritől megtud-
tuk, hogy sokszor a család hagyo-
mányaiba mélyen rögzült, hogy 
ki miként áll hozzá a kolbász és 
a hurka sütéséhez, még akkor is, 
ha azok rendre kiszakadnak, a bél 
gumis állagú, vagy az eredmény 
túlsütött, száraz lesz: „Noha egy 
az igazság és ezer a ruhája, azaz jó 
végeredményt sokféle módon el lehet 
érni, igenis vannak bevált praktikák 
a sikeres sütéséhez!”
Íme a tippjei: mivel a hurkabél 

MÉG TÖBB AKCIÓ ONLINE ÚJSÁGUNKBAN!
Mostantól a nyomtatott újság a postaláda helyett az interneten lesz elérhető!
Keresd az auchan.hu/akciok oldalon, ahol még több kedvezmény vár!

Még több akciós ajánlat:

auchan.hu/akciok

IDÉN IS AKCIÓS TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL VÁRUNK

ÁFONYA
500g, 
3780 Ft/kg 

1 890Ft

VARTA LONGLIFE 
LR06 AA CERUZA 
VAGY LR03 AAA 
MIKRO ELEM
10 db, Ft/cs, 140 Ft/db

1 399Ft

Az ajánlat érvényessége: 2022. február 3 - 16.

sokszor száraz, szikkadt, érdemes 
a hurkát sütés előtt hideg vízbe 
áztatni. A vízből kivéve tiszta ken-

dővel itassuk le róla a vizet. Nem 
kell agyonszurkálni, mert a hurka 
sokszor a szúrás helyén reped! A 

kolbászt pedig ott szúrjuk hegyes 
fogpiszkálóval, ahol a levegő vagy 
a zsír felgyűlik, de sütés közben 
ügyeljünk a magasra spriccelő, 
forró zsírra!
A szurkálástól – de magától is – a 
friss kolbász levet ereszt. A lé a 
tepsiben marad, és a kolbász sülés 
helyett főni kezd a saját levében. 
Ettől a kolbász bőre gumis, rágós 
lesz. Hogy ezt elkerüljük, figyel-
jünk rá, hogy csak ott szúrjuk, 
ahol muszáj, és a levet le is önt-
hetjük a kolbászról, ha „úszik”.
Mind a hurka, mind a kolbász 
esetén igaz, hogy alacsonyabb hő-
fokon, de tovább sütve biztosabb 
eredményt kapunk, mint magas 
hőfokon, melyben könnyen kire-
pednek a hurkák és kolbászok. 
Százharmincszázötven fok elég!
Serpenyőben sütve és grillen 
ugyanez a tapasztalat: magas 
hőfoknak kitenni a kolbászt „ön
gyilkosság”. Érdemes inkább fedő 
alatt, közepes hőfokon, sokat for-
gatva sütni! Grillen sem kell sokat 
szurkálni, mert a zsírja elfolyik, és 
a végeredmény száraz lesz.

Még több receptért és érdekességért 
keressék fel az fmc.hu oldalt!
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Tombol a panelőrület!
Népszerűbbek, mint a téglalakások

koVács V. orsolya

Felkapták a vevők a panellakásokat a főváros-
ban és a megyeszékhelyeken: egy-egy eladó 
panellakásra jutó érdeklődések száma tavaly 
januárhoz képest hat százalékkal magasabb, a 
három hónappal ezelőtti szinthez képest pedig 
tizennégy százalékkal ugrott meg. Mindeköz-
ben  a téglalakások iránti kereslet éves szinten 
stagnálást mutat.

A panellakások kirobbanó népszerű-
ségéhez az alacsonyabb áruk mellett 
az is hozzájárul, hogy a paneleket a 
bankok is szívesen hitelezik. Idén ez 
lehet a nagyvárosi vevők menekülőútja 
a lakásdrágulás és a hitelkamatok 
emelkedése elől. A panellakások 
alacsonyabb ára miatt a csok és a 
babaváró támogatások, illetve a ka-
mattámogatott hitelek jóval nagyobb 

Tetődoktor! 
Régi hajlott tetők javítása, cseréje, 

beázás elhárítás, bádogozás, 
Lindab tető, új tető cserepezése, 

kisebb javítások,
 SOS munkák!

06-30/622-5805 ; 06-20/492-4619

Sarokülő, kanapé, franciaágy akár

Hol?

Székesfehérvár, Mészöly Géza u. 1.
Telefon: +36 205675504  • kikolbutor.hu

25% engedménnyel!
R

észletek az üzletben, érv.: 02.28-ig.

www.braunbau.hu
braun

Székesfehérvár, Móri út 102.

22/513-220

info@braunbau.hu

BURKOLAT
ÉPÍTŐANYAG

NYÍLÁSZÁRÓ
SZANITER

BARKÁCS

ÉPÍTKEZÉSBEN,  
FELÚJÍTÁSBAN 
SZÁMÍTHATSZ RÁNK 
2022-BEN IS!

Cortina Dekor és Függöny Stúdió

Székesfehérvár, Széchenyi út 138-142.
Tel.: 06 - 20 - 988 - 9474   www.facebook.com/cortinadekor.hu

    06 - 22 - 399 - 208     E-mail: cortinadekor@gmail.com

Februári feladatok a kertben

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo.: 8.00-12.00

Tel: 22/308-685, 30/647-9111 
info@kenderzsineg.com  • www.kenderzsineg.com

Sok szeretettel köszöntök idén is minden kertkedvelő kertészkedőt. Bár még 
tél van, a fagymentes napokon nekiláthatunk az almatermésűek, illetve a szőlő 
metszésének. Ne feledkezzünk meg az eszközök rendszeres fertőtlenítéséről, 
és a sebkezelésről sem. Öreg, beteg fák metszésénél különösen ajánlott az an-
tiszeptikus hatású méhviasz tartalmú Biocera sebkezelő használata. A csonthé-
jasok metszését ne végezzük el, a legjobb időszak a metszésükre a nyári zöld-
metszés lesz. 
Most van itt az ideje az oltóvessző szedésének is. A megszedett egészséges ol-
tóvesszőt hűtőszekrényben tároljuk az oltásig, lezárt PET palackban, amibe egy 
ujjnyi vizet is tehetünk, hogy ne száradjon ki.
Még nem késő a fatörzsek meszelését elvégezni. Ezzel az egyszerű módszerrel 
késleltethetjük a gyümölcsfák virágzását, és a kora tavaszi fagyok kisebb károkat 
okozhatnak.
A kártevők és kórokozók, már 4-5 Celsius fokos hőmérsékletnél aktivizálódnak. 
Ilyen például az őszibarack tafrinás betegsége, vagy kártevők közül a körtele-
vélbolha. A megfelelő időben végzett lemosó permettel jelentősen gyéríthetjük 
őket. A lemosó permetezés időpontjánál azt vegyük figyelembe, hogy a permetlé 
biztonságosan megszáradjon, és az azt követő 24 órában ne érje csapadék. Le-
mosáshoz a Vegesol eReS-t ajánljuk.
Várhatóan a jövő héten megérkezik a dughagyma, a fokhagyma és a vetőbur-
gonya egy része is. Pontos fajtakínálatért keressenek bennünket. Jó hír, hogy ha 
nem is nagy mennyiségben, de idén újra lesz Balatoni rózsa vetőburgonya. 
Az ősszel előkészített ágyásokba vethető a petrezselyem és a spenót. Ezek a 
zöldségfélék már 1-3 fokos talajhőmérsékletnél is képesek a csírázásra, és ilyen-
kor még nem kell számítanunk a talaj gyors kiszáradására sem. A palántázás 
is elkezdhető, de csak akkor, ha a palántákat üvegházba, vagy fólia alá tudjuk 
kiültetni. Ha szabadföldre kerülnek, akkor még várhatunk vele, mert a palánták 
túlságosan megnyúlnak, és legyengülnek.
Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal, keressenek bennünket üzletünk-
ben, és kérdezzenek bátran. Hallgassák minden pénteken kertészeti műsorunkat 
a Vörösmarty Rádión 14 és 15 óra között. Örömteli kerti munkát és kikapcsolódást 
kíván Németh László kertészmérnök és a Kenderzsineg Mezőgazdasági bolt.

arányú segítséget biztosítanak, mint 
egy drágább téglalakás esetében.
Idén januárban a panelek átlagos 
négyzetméterára 643 ezer forint volt 
Budapesten, a megyeszékhelyeken 
pedig 421 ezer forintnál járt, míg a 
téglaépítésűeké a fővárosban 867 ezer 
forint, a megyeszékhelyeken pedig 491 
ezer forint volt.
A lakótelepi ingatlanok iránt meg-
növekedett kereslet az ingatlan.com 
legújabb elemzéséből is kiderül, amely 
több mint százhatvanezer hirdetés 
alapján vizsgálta meg a panel és 
téglaépítésű lakások iránti érdeklődés 
alakulását, valamint az árak változását 
az országos lakáspiacon.
Tavaly a fővárosi és a megyeszékhe-
lyeken lévő eladó panellakásokra több 
mint félmillió érdeklődés jutott az 
ingatlan.com oldalon, ami négy száza-

lékkal haladja meg a 2020as szintet.
Még látványosabb, hogy 2022 január-
jában tavaly októberhez képest az egy 
eladó panellakásra jutó érdeklődések 
száma tizennégy százalékkal emelke-
dett, miközben a téglalakások iránti 
kereslet feleekkora mértékben nőtt. 
Ennek köszönhetően az egy panel
hirdetésre jutó érdeklődések száma 
közel kétéves csúcson van: legutóbb 
2019 tavaszán volt hasonlóan magas.

A bankok is szeretik

„A lakótelepi lakások iránti érdeklődés 
növekedése érthető, erre már korábban is 
többször volt példa. A lakásárak drágulása 
a nagyvárosokban folytatódott, a panelek 
pedig jellemzően olcsóbbak a téglaépítésű 
lakásoknál. A panelek népszerűségéhez az 
is hozzájárul, hogy az emelkedő kamatkör
nyezet ellenére a bankok is szívesen adnak 
hitelt ezekre a lakásokra.” – mondta el 
Balogh László, az ingatlan.com vezető 
gazdasági szakértője.

Többet ér az állami támogatás

A családi otthonteremtési kedvezmény 
vissza nem térítendő támogatása és a 
csokhitel az alacsonyabb árú lakások 
esetében nagyobb arányú segítséget 

biztosít, ennek is köszönhető a pane-
lek iránti megnövekedett kereslet.
Egy két gyermeket nevelő család eseté-
ben a vissza nem térítendő csoktámo-
gatás és a tízmillió forintos kedvezmé-
nyes lakáshitel várostól függően akár a 
kiszemelt lakás vételárának har-
mincnegyven százalékát is fedezheti. 
A gyermeket vállalók számára pedig a 
babaváró hitel nagyobb arányú önrészt 
tehet ki, ha első lakást vásárolnak.

Akár harminc százalékkal is 
olcsóbb

Az ingatlan.com körképe szerint idén 
januárban a fővárosi panellakások 
átlagos négyzetméterára 643 ezer forint 
volt a kínálati piacon. A téglalakásokra 
867 ezer forintos átlagár a jellemző, 
aminél a panel huszonhat százalékkal 
olcsóbb. A XI. kerületi panelingatlanok 
a legdrágábbak, négyzetméterenként 
776 ezer forintot szeretnének kapni az 
eladók. A legolcsóbb városrész a XXIII. 
kerület, ahol átlagosan 522 ezer forin-
tot kérnek egy négyzetméterért.
A megyeszékhelyek panelárait nézve 
kiderül, hogy az átlagos négyzetméter
ár 421 ezer forint, a téglalakásoknál 
viszont 491 ezer, így a panellakások 
tizenöt százalékkal olcsóbbak.
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 Bravúros győzelem régi-új edzővelÚjra szól a rock ’n’ roll!

Varga Emőkéék elkapták a fonalat a Mosonmagyaróvár ellenKaufer Tamás bízik benne, hogy idén is jó idő lesz Vérteskozmán

kaiseR tamáskaiseR tamás

Ismét Józsa Krisztián ült az Alba Fehérvár KC 
kispadján a Mosonmagyaróvár elleni összecsa-
páson. A váltás jól sikerült: Székesfehérváron 
maradt a két pont.

Nem indult jól a világbajnokság miatti 
szünetet követő időszak az Alba Fe-
hérvár KC javára: zöld asztal melletti 
vereség a Debrecentől, hatalmas hazai 
zakó a Váctól, és a tartalékos Siófok 
ellen sem jött össze a pontszerzés.
A Mosonmagyaróvár elleni szombati 
meccsen Boris Dvoršek helyett ismét 
Józsa Krisztián ült a kispadon. A 
szakember az ősz folyamán három 

Kaufer Tamás február huszadikán ismét 
futóversenyt rendez Vérteskozmán. A hónap 
harmadik vasárnapján várja a futókat a min-
den évszakban gyönyörű vértesi miliő.

Ebben az évben is van létszám-
korlát a versenyen: aki nevezni 
akar, annak érdemes időben 
nevezni, mert csak az első ötszáz 
jelentkezőt tudják fogadni! Idén 
is több táv közül választhatnak a 
futók: a tizenöt és az öt kilomé-
ter a rutinosabbaknak ajánlott, 
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Jó szériában a kosarasokTovább nőtt a hátrány

Jonathan Stark igazi vezér volt a szolnoki meccsen, huszonhat pontot szerzettAz osztrák Peter Zulj bemutatkozott a Vidiben, de pontot szerezni vele sem sikerült

somos zoLtánsomos zoLtán

Három meccset nyert meg zsinórban a fehérvári 
kosárlabdacsapat. A Kecskemét és a Pécs után 
legutóbb – igazán nagy skalpot gyűjtve – Szol-
nokon nyert az Alba.

A nyíregyházi vereség után joggal volt 
kritikus a közönség és a vezetőedző 
is a csapattal szemben, de úgy tűnik, 
hatottak a dörgedelmek. Pedig azóta 
tovább szűkült a rotáció: a lett Mārtiņš 
Laska is távozott, miközben Fakuade 
sérüléssel bajlódott. Így is tudott 
azonban nyerni Kecskeméten az Alba, 
Szolnokon pedig az eltiltott Smith és 
az edzésen orrtörést szenvedő Szabó 

Alakulhatott volna úgy is, hogy a Mol Fehérvár 
megközelíti vagy utoléri a dobogós csapatokat, 
ehelyett a harmadik helytől is távolabb került. A 
rossz tavaszi rajt után szombaton jön a Debrecen.

A Puskás Akadémia előbb 10ra le-
győzte a Ferencvárost, majd ugyaneny-
nyire a Fehérvárt is, vagyis a 2022es 
bajnoki nyitány legnagyobb nyertese 
a felcsúti csapat. A címvédő Fradi 
Újpest elleni győzelme előtt még a 
táblázatot is vezette a Puskás, jelenleg 
egyetlen ponttal áll a zöldfehérek 
mögött, így izgalmas tavasznak és 
versenyfutásnak nézünk elébe.
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nélkül húzta be a rangadót. A 7471es 
győzelem mutatja, hogy jól védekez-
tek a fehérváriak. Támadásban pedig 
az extrát ezúttal (is) Stark hozta, aki 
a kritikus pillanatokban mindig be 
tudott találni.
Az amerikai irányító remeklésére a 
következő meccsen is szükség lesz, 
mert a november óta veretlen Sopron 
érkezik szombaton Fehérvárra. A 
soproniak két győzelemmel jobban 
állnak, mint az Alba, riválisok az első 
ötbe kerülést illetően, vagyis fontos 
mérkőzés lesz ez. A hazai pálya előnye 
Fehérváron eddig nem sokszor érvé-
nyesült ebben az idényben, jó lenne 
végre rangadót nyerni a Gáz utcában!

Sajnos úgy tűnik, ebből a Vidi kima-
rad, mert vereségével immár nyolc 
ponttal szakadt le a felcsútiaktól, 
kilenccel a Fraditól, és még a harma-
dik Kisvárda is hattal gyűjtött többet. 
Csalódást keltett a Vidi játéka, ezt a 
szurkolók egy része elég hangosan 
meg is fogalmazta a vezetőedző felé. 
Igaz, Szabics Imre a meccs után azt 
mondta, ő nem hallotta a kórust…
Persze, ha a klubvezetés is elégedet-
len, arról biztos fog hallani Szabics, 
de egyelőre a következő feladat a 
legfontosabb, ez pedig a Debre-
cen elleni mérkőzés. Az új évben 
először szombaton láthatjuk hazai 
pályán a csapatot.

de ezúttal is lesz a gyermekek 
számára ingyenes, egy kilométe-
res „kisfutás”. Ebben az évben a 
tizenöt kilométeres távon minden 
résztvevő emblémázott pólót, 
érmet és befutócsomagot kap, de 
érmet az öt kilométert teljesítők 
is hazavihetnek.
A verseny idén csatlakozott az 
Ötpróba Párizsba elnevezésű 
programhoz, így aki regisztrált 
ötpróbázóként vesz részt rajta, a 
teljesített távtól függően pontok-
kal gazdagodik – ezeket pedig 
idővel jutalmakra válthatja be.

találkozón már helyettesítette a horvát 
edzőt, most azonban úgy tűnik, a 
szezon végéig véglegesen váltja.
Nos, a húzás bejött! Bár a mérkő-
zés elején négy góllal is vezetett a 
Mosonmagyaróvár, az első félidő 
második fele már az Albáé volt, és a 
folytatásban sem engedte ki a kezéből 
a vezetést a gárda. Az Alba megle-
petésre 3027 arányban legyőzte az 
ötödik helyezettet, és nagy lépést tett 
afelé, hogy a tavasz ne egyértelműen a 
bennmaradás kiharcolásáról szól-
jon. Ehhez azonban mindenképpen 
kellenek a további pontok, február 
tizenkettedikén a közvetlen rivális, 
újonc Vasas ellen!
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06.00  Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

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

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt	
11.10  Hétvégi programajánló 

Vendég: Ocsenás Katalin
12.10		 Ebédidő	
13.10		 A	bor	szerintünk	Vendég:	

Fáncsi Viktória
15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

15.10  Útravaló
17.10		 Női	vonalak
18.00  Családi magazin 

Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi
19.00  Városrészek titkai 

Vendég: Váczi Márk 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Kiss	György

2022. 02. 11. PÉNTEK

08.00		 Friss	hírek,	időjárás	és	
közlekedési információk 

 Fehérvári hétvége: 
életmód, kulturális 
programajánlatok, 
kikapcsolódási 
lehetőségek	
Székesfehérvár	és	Fejér	
megye	egész	területéről	

	 Műsorvezető:	Kiss	György	
Hírszerkesztő:	Bóna	Éva

08.10  Internetes ügyeink Vendég: 
dr.	Czenczi	Anikó

09.10  Kedvencek percei 
Vendég: dr. Paál Csaba

10.10  Párkapcsolati ismeretek 
Vendég: Fejér Kata

11.10  Dojo önvédelmi és távol-
keleti	művészeti	magazin	
Vendég:	Rétlaki	Gábor

12.10  Virágpercek Vendég: 
Winkler Kriszti

13.10  Katasztrófavédelmi percek 
Vendég: Koppán Viktor

14.10  Fehérvári délután: napi 
aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével 

	 Műsorvezető:	
Gemeiner	Lajos	

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

15.10		 Hűha!	–	Technológia	
és	tudomány	érthetően	
Vendég:	Theisz	György

16.10  Informatikai retró 
Vendég:	Simon	Nándor

17.10  Filmkocka Vendég: 
Pál	Loránd

18.10  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

08.00		 Friss	hírek,	időjárás	és	
közlekedési információk 

 Fehérvári hétvége: 
műsorajánló,	
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek, 
programajánló

	 Műsorvezető:	Sasvári	
Csilla	Hírszerkesztő:	
Bóna	Éva

09.10		 Az	egészség	
hullámhosszán Vendég: 
Supliczné	Tóth	Mária	

10.10		 Gazdát	keresünk	az	ASKA	
menhelyén	élő	kutyáknak	
Vendég:	Molnár	Tamásné

11.10		 Ez	it t	az	én	hazám!	
Vendég:	Oláh	László

11.40		 Szabadidőben	
Vendég: Kulcsárné 
Németh Mariann

12.10		 Csak	stílusosan!	
Vendég:	Pánczél	Anikó

13.05		 A	táncdalfesztiváloktól	
napjainkig Vendég: 
Kiss	György

14.10		 Zeneturmix	Műsorvezető:	
Kiss	György	

18.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

2022. 02. 05. SZOMBAT

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

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

09.10		 Autófitnesz	Vendég:	
Polgár	Tibor

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

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt	
12.10		 Ebédidő	
13.10  Illemtan Vendég: 

Óber	László
14.10  Krízishelyzet Vendég: 

Zsabka	Attila
15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

						 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10  Útravaló
16.10  Kék jelzésen, zöld úton 

Vendég:	Berta	Gábor,	
Rendeczki	Andrea,	Bakonyi	
Balázs,	Maráz	Anna	–	Járd	
be az Országos Kéktúrát 
egy	fehérvári	csapattal!

17.10  Pénzügyi percek Vendég: 
Potolák	Gábor

18.00		 Az	én	utam	Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00  Kastélyok és arisztokraták 
Fejér megyében 
Vendég:	Dr.	Séllei

						 Erzsébet	Szerkesztő:	
Sasvári	Csilla

20.00		 Internetes	ügyeink	–	
Gyermekjog	Állandó	
szakértőnk:	dr.	Czenczi	
Anikó	ügyvéd	Szerkesztő:	
Kiss	György

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

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

09.10  Munkaügyek Vendég: 
Pajtók-Vizsolyi	Júlia

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

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt
11.10		 Kézműveink
12.10		 Ebédidő	
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:	
Szöllősi	Attila

15.10  Útravaló
16.10  Vörösmarty kocka Vendég: 

Gombaszögi	Attila
17.10		 Játszótér
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

09.10		 Az	egészség	
hullámhosszán	–	
Vendég: Dr. Rusvai 
Miklós víruskutató

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

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt
12.10		 Ebédidő	
13.10  Környezetbarát Vendég: 

Mihály	Gyula
14.10  Hangvilla 
15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

						 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10  Útravaló
16.10		 Szuvenír	Vendég:	

Grósz	Pálma
17.40		 Esti	mese	a	Szabad	

Színházzal
18.00		 Beszéljünk	róla!	

Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi	
19.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla
20.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

21.00		 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:	
Szöllősi	Attila

09.10		 Állati	dolgok	Vendég:	
Lorászkó	Gábor

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

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt
10.10  Útravaló
11.10		 Társasház	Vendég:	

Egyed	Attila
12.10		 Ebédidő	
13.10		 A	Városgondnokság	

műsora
14.10		 Az	orvos	válaszol	
15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

						 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Bóna	Éva	

15.10  Útravaló
16.10		 KRESZ-percek	Vendég:	

Ábrahám	Csaba	
17.10		 Gyógynövények	világa	

Vendég:	Lencsés	Rita
18.00		 Zöldellő	utakon	Szerkesztő:	

Galántai	Zsuzsi
19.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla
20.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

A Fehérvár Televízió műsora február 5-től február 11-ig
Fehérvár Televízió

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2022. 02. 05. SZOMBAT 2022. 02. 06. VASÁRNAP 2022. 02. 07. HÉTFŐ 2022. 02. 08. KEDD 2022. 02. 09. SZERDA 2022. 02. 10. CSÜTÖRTÖK

00:00  Képes hírek
07:00  A hét hírei  
07:20  Kvantum
07:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Solt István főorvos

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

archívumából
09:30  Képes hírek
11:00  Kvantum
11:30  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
12:00  Hitünk és életünk 

– ismétlés
12:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából – ismétlés 
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:35  E kávéházi szegleten
16:05  A világ Koczka módra 
17:00  Híradó
17:20  Együtt magazin
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Nagy II. János volt 
válogatott labdarúgó

18:25  Hangvilla – könnyűzenei 
magazinműsor

19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Együtt magazin – ismétlés
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
20:25  Hangvilla – ismétlés
20:50  Misztrál-koncert
22:35  Híradó – ismétlés
22:55  Képes hírek

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

– Vakler Lajos vendége 
Nagy II. János volt 
válogatott labdarúgó

08:20  Hangvilla – könnyűzenei 
magazinműsor

08:50  A Fehérvár Televízió 
archívumából

09:20  Képes hírek
11:00  Együtt magazin – ismétlés
11:30  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
12:00  Hangvilla – ismétlés
12:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából – ismétlés
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:35  Nyugdíjas Ki Mit 

Tud? – 1. rész
17:00  Híradó
17:20  Paletta 
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Szarka Andrea tanár 
és zongorakísérő

18:30  Honvéd7
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Kezdőkör 
20:10  Hírek – ismétlés
20:15  Paletta – ismétlés 
20:45  Nyugdíjas Ki Mit 

Tud? – 2. rész
21:55  Bringafieszta 2016
22:25  Híradó – ismétlés
22:45  Képes hírek

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

Vakler Lajos vendége 
Szarka Andrea tanár 
és zongorakísérő

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

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

archívumából
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:40  Fa Nándor – Kikötés
16:40  Megépül a Nemere
17:00  Híradó
17:20  Családőrzők
17:50  Hírek 
17:55  A Fehérvár Televízió 

archívumából
18:25  A Határon Túli Magyar 

Irodalom Napja
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Családőrzők – ismétlés
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Corvinus Alba – 

kerekasztal-beszélgetés
20:55  Harmonia Albensis
22:15  Híradó – ismétlés
22:35  Képes hírek

00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  Családőrzők 

07:50  A Fehérvár Televízió 

archívumából

08:20  Székely derbi

09:10  Képes hírek

11:00  Családőrzők – ismétlés

11:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából – ismétlés

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:50  Szarajevó

16:35  A 313. ugrás

17:00  Híradó

17:20  Köztér

17:50  Hírek

17:55  A Fehérvár Televízió 

archívumából 

19:00  Híradó – ismétlés

19:20  Bajnokok városa

19:50  Hírek – ismétlés

19:55  Köztér  – ismétlés

20:30  Gyimesi csángók 

Patakországból

21:35  Arató Antal – Az 

örök könyvtáros

22:05  Híradó – ismétlés

22:25  Képes hírek

2022. 02. 11. PÉNTEK

00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  Köztér

07:50  Bajnokok városa

08:10  Képes hírek

11:00  Köztér – ismétlés

11:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:50  Busójárás

17:00  Híradó

17:20  Agrárinfó

17:50  Hírek

17:55  Nálatok mizu? 

19:00  Híradó – ismétlés

19:20  Agrárinfó – ismétlés

19:50  Hírek – ismétlés

19:55  Nálatok mizu? – ismétlés

20:25  A mi kis városunk – 

Beszélgetés a Thornton 

Wilder darab rendezőjével 

és szereplőivel

20:55  Thornton Wilder: A 

mi kis városunk 

22:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából – 

Mohai tikverőzés

23:00  Híradó – ismétlés

23:20  Képes hírek

K ie m e l t  ajá n l a tu n k :  fe b r u á r  5.  17:55  Va k le r  L ajo s  ve nd é g e  Lu k á c s y  J óz s e f

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Köztér
07:55  Városrészek titkai
09:00  Agrárinfó 
09:30  Fizikai kísérletek: Az erők
09:40  Együtt magazin
10:10  Fehérvári beszélgetések 
10:40  Hangvilla – könnyűzenei 

magazinműsor
11:10  Fehérvári beszélgetések
11:40  Paletta magazin
12:10  Úton
12:40  Híradó – ismétlés
13:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából
14:15  Honvéd7 
14:40  Elkészült immár a ház 

dicső koronája
15:00  Agrárinfó – ismétlés
15:30  Szimfonik 

Táncdalfesztivál 2016
17:00  Hírek
17:05  Egy nap a világ – Kovács 

Áron útikalauza
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Lukácsy József közíró

18:25  Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  Hírek – ismétlés
19:05  Kvantum
19:40  Fehérvári Titánok – Győr-

jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

21:40  Fehérvár AV19 –Ljubljana-
jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

23:40  Hírek – ismétlés
23:45  Képes hírek

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

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

archívumából
11:00  Fehérvári beszélgetések 
11:35  Úton
12:05  Fehérvári beszélgetések 
12:40  Hírek – ismétlés
12:45  Köztér 
13:20  Családőrzők
13:50  Agrárinfó 
14:20  Városrészek titkai  
15:25  Úton
16:05  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
17:00  A hét hírei 
17:20  Hitünk és életünk
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Solt István főorvos

18:25  A Fehérvár Televízi 
archívumából 

19:00  A hét hírei – ismétlés
19:20  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
19:50  Jáky 65
21:35  Fehérvár–Sopron-

kosárlabdamérkőzés 
közvetítése felvételről

23:05  A hét hírei – ismétlés
23:25  Képes hírek


