
Újabb zöld oázis 
Fehérváron

Antigoné a Vörösmarty 
Színházban

Közéleti hetilap
FEHÉRVÁR

Influenza vagy 
koronavírus?

Fehérváriak ötven hatos 
történeteit várják

2022.02.10.

Megújuló fehérvári iskolák

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a

Szeretnél Te is hétfőtől péntekig napi 8 órában dolgozni egy jó csapatban multinacionális környezetben?
®

Nyitott pozíciónk: gépkezelő műanyagüzembe
                           szerelő és CNC forgácsoló

Részletek a 11. oldalon!
 

Jelentkezés önéletrajzzal az alábbi e-mail címen: 
hr-hungary@cranecpe.com

Helyszín: Székesfehérvár, Cseh utca 1. (Sóstó Ipari Park)
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Választókerületi
programok

Városközpont-észak

Kovács Zsoltné

Minden hónap második heté-
ben megszervezi fogadóóráit  
Kovács Zsoltné. Két helyszínen 
és időpontban várja a városrész 
lakóit, hogy – a körzet kiterje-
désére is figyelemmel – köny-
nyebben elérhessék: a Rákóczi 
és a Vörösmarty iskolában. 
Legközelebb február tizedikén, 
csütörtökön 17-től 18 óráig 
a Rákóczi iskolában várja a 
lakossági javaslatokat, észrevé-
teleket, kérdéseket.

Elhunyt dr. Solt István Választási irányelvek

Dr. Solt István (1938–2022)

Látrányi Viktória

A Magyar Orvosi Kamara Fejér 
Megyei Szervezetének alelnöke, 
megyei és országos küldött, nyu-
galmazott osztályvezető főorvos 
február harmadikán elhunyt.
Pécsen született, alap- és közép-
fokú iskolái után 1964-ben 
szerzett orvosdoktori diplomát 
a Pécsi Orvostudományi Egyete-
men. 1969-ben belgyógyászatból 
szakvizsgázott, a II. sz. Belgyó-
gyászati Klinika munkatársa 
volt, Hámori Artúr professzor 
tanítványaként. Az országban az 
elsők között végzett endoszkópos 
beavatkozást, és szerzett országos 
elismertséget. Létrehozta Pécsen 
az első endoszkópos laborató-
riumot rendelőintézeti keretek 
között, mely a klinikák rendelke-
zésére állt, és a térségben, illetve 
országosan is az első ilyen jellegű 
szolgáltatást biztosította.
1979 decemberében érkezett Szé-
kesfehérvárra  a gasztoenterológia 
endoszkópos háttere kiépítésének 
feladatával, amit maradéktalanul 
megvalósított, tanítványokat 
képezve. A gasztroenterológia 
mellett az azóta elhunyt Brasch 
Hilda főorvossal együtt biztosítot-
ta a régió számára a vesebetegek 
korszerű szemléletű gyógyítását.    
Solt István példaértékű tevékeny-
séget fejtett ki pályafutása során. 
Többünk felejthetetlen mestere, 
Romhányi professzor kérdezte 
tanítványaitól: „Mondja, mi az 

Közzétette a Fehérvár Médiacentrum 
az áprilisi országgyűlési választásra 
vonatkozó választási irányelveit.

A Fehérvár Médiacentrum 
felületein a korábbi gyakor-
latnak megfelelően, egységes 
formában kapnak bemutatko-
zási lehetőséget a választáson 
induló fehérvári jelöltek. Ezút-
tal is lesznek választási hírek 
a Fehérvár Televízióban és a 
Vörösmarty Rádióban, illetve 
a televízió és a rádió mellett a 
Fehérvár hetilapban is nyílik 
lehetőség a jelöltek 

Farkas sziLárdrába Henrietta

Nem indul a VÁLASZ Független Civilek 
Fehérvárért Egyesület a parlamenti 
választáson. A döntést Juhász László 
önkormányzati képviselő jelentette be 
a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 
Címertermében tartott keddi sajtó
tájékoztatóján.

Sajtótájékoztató keretében je-
lentette be kedden a Megyehá-
zán Juhász László, a VÁLASZ 
Független Civilek Fehérvárért 
Egyesület önkormányzati 
képviselője, hogy az egyesület 
nem indul az országgyűlési 
választáson. Juhász László sze-
rint az általuk közvetített ér-
tékrendet ezután is ugyanúgy 
képviselni tudják, ezt pedig 
elsősorban az önkormányzati 
választások során fogják meg-
tenni: „A jelenlegi, országgyűlési 
választással kapcsolatos törvény 
nem támogatja, hogy egyesület-
ként egységesen el tudjunk indul-
ni az országgyűlési választáson, 
hiszen csak független jelölt vagy 
pártjelölt indulhat. A párt nálunk 
teljességgel kizárt volt, ha pedig 
függetlenként indulnánk, az azt 
jelentené, hogy a ránk leadandó 
szavazatok nem adódhatnának 
össze, azaz elvesznének.”

Február első napjaiban megindult a családi 
adóvisszatérítés postai kézbesítése. A személyi 
jövedelemadót az ország gazdasági növekedésének 
köszönhetően kaphatják vissza a családok.

Azok, akik postán kérték, már a 
napokban kézhez vehették a 2021-ben 
befizetett személyi jövedelemadójukat, 

A Magyar Posta szerdától kézbesíti a tizenharmadik 
havi nyugdíjat. Akiknek bankszámlára utalják, 
azoknak pénteken érkezik a pénz.

A tizenharmadik havi nyugdíjat a 
Bajnai-kormány vette el – a 2008-as 
világválság idején felvett IMF-hitel egyik 
feltétele volt annak eltörlése.
Az Orbán Viktor miniszterelnök által 
2021 decemberében aláírt rendelet 
értelmében februárban valamennyi 
nyugdíjas – az emelt nyugdíj mellé – 
megkapja az újra bevezetett tizenharma-
dik havit is.
Vargha Tamás, Székesfehérvár or-
szággyűlési képviselője szerint fontos 
üzenet, hogy a kormány megbecsüli a 
nyugdíjasokat: „Az elmúlt év gazdasági 
teljesítménye lehetővé tette, hogy visszaad-
juk a nyugdíjasoknak a tizenharmadik havi 
nyugdíjat megbecsülésünk jeléül. Nagyon 
fontosak számunkra a nyugdíjasok, hiszen 
ők azok, akik megteremtették annak az alap-
jait, hogy ma egy virágzó városban élhetünk 
itt, Székesfehérváron.”
Törő Gábor országgyűlési képviselő 
lapunknak elmondta, hogy bár az ellen-
zék vezetője „böszmeségnek” nevezte 
a tizenharmadik havi nyugdíj vissza-
vezetését, a kormány visszaadja, amit a 
baloldal 2008-ban elvett: „Karácsony előtt 
kifizette a kormány a nyugdíjprémiumot, 
szerdától kezdve pedig több mint egymillió 
ember kapja meg vagy postai úton vagy 
utalással a tizenharmadik havi nyugdíját.”

Nem indul a VÁLASZ a 
választáson

Közel tízezer család kap 
adó-visszatérítést Fehérváron

Érkezik a tizenharma-
dik havi nyugdíj

orvos fizetsége? Tudja mi? A 
beteg gyógyulása! Na és a tanáré? 
Az övé a visszhang, mely annál 
értékesebb, minél távolabbról 
jön. Mert nem nagy dolog arra 
emlékezni, ami tegnap történt, de 
tíz-húsz év múlva visszaemlékezni  
a visszhang révén, az nagy dolog!” 
Solt főorvos úr részese lehetett 
sok ezer beteg gyógyulásának, és 
sok tanítványa is emlékezni fog a 
gyógyítómunka során szerzett és 
átadott tapasztalataira, tanácsaira.

Tisztelt alelnök úr, főorvos úr, 
kedves Pista, nyugodj békében!

             Dr. Derényi Gábor

akik bankszámlára kérték, február 
tizennegyedikéig számíthatnak az 
összeg érkezésére.
A családi adó-visszatérítés kétmillió 
szülőt érint Magyarországon. Törő Gá-
bor országgyűlési képviselő lapunknak 
elmondta, hogy a kormány terheket 
szeretne levenni a családok válláról: 
„Nekünk a családok az elsők. Nem úgy, 
mint 2009-ben, amikor a Bajnai–Gyur-
csány-kormány a gazdasági világválság ter-
heit a családokra tette, elvonta a tizenhar-
madik havi bért és nyugdíjat, és rendkívüli 
inflációt generált.”
Vargha Tamás országgyűlési képviselő 
hangsúlyozta, hogy a családok támo-
gatása egyszerre jelenti Magyarország 
jelenének és jövőjének a biztosítását. 
A cél, hogy a legnagyobb mértékben 
segítsék a gyermekvállalást. Mint 
keddi sajtótájékoztatójukon elmondta, 
a családi adó-visszatérítést a magyar 
gazdaság növekedése teszi lehetővé: 
„A világjárvány ellenére az elmúlt évben 
Magyarország bebizonyította, hogy tudott 
olyan döntéseket hozni, melyekkel meg 
tudtuk vívni a harcot a járvány ellen, és 
egyszerre tudtuk a gazdaságot visszalendí-
teni a növekvő pályára.”
Vargha Tamás hozzátette: a családok 
így visszakaphatják az elmúlt évben 
befizetett személyi jövedelemadójukat, 
ami országosan hatszázmilliárd forintot 
jelent. Székesfehérváron közel tízezer 
családot érint a visszatérítés.

bemutatkozására.
Tekintettel arra, hogy az irányel-
veket a Fehérvár Médiacentrum 
a lehető legszélesebb körben
nyilvánosságra hozza, azt 
értesítésnek kell tekinteni a 
választáson induló jelöltek 
és jelölőszervezetek tekinte-
tében. A részletes irányelv 
elérhető a társaság közösségi 
oldalain – www.facebook.com/
fehervartv, www.facebook.
com/voros martyradio, www.
facebook.com/fehervarmagazin 
– valamint a Fehérvár Televízió 
képújságában és a Fehérvár 
Médiacentrum honlapján (www.
fehervarmedia-centrum.hu).
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A meglévő épület felújítására és bővítésére ötmilliárd, az új tornaterem építésére egymilli-
árd forintot fordíthat a város. A felújítás műszaki tartalmáról olvasóink is tájékozódhatnak 
a város honlapján és az fmc.hu oldalon.
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Iskolafelújítások Székesfehérváron

Az Európai Unió és a kormány társfinanszí-
rozásában, közel kilencszázmillió forintból 
korszerűsítik a Kodály iskolát, de emellett a 
teljes homlokzat felújítása is megvalósulhat

Látrányi Viktória

A székesfehérvári oktatásfejlesztési 
program részleteiről számolt be kedden 
CserPalkovics András polgármester. 
Kiderült, hogy korszerűsödik és bővül a 
Kodály Zoltán Iskola, és a teljes homlok
zat is megújul. Tizenöt további fehérvári 
iskolában is tervezik a vizesblokkok 
felújítását. CserPalkovics András 
kérdésünkre azt is megerősítette, hogy 
jóval több mint húszmilliárd forintot már 
jóváhagytak az iskolafejlesztésekre.

Két felújítás érinti a Kodály 
Zoltán Általános Iskolát és 
Gimnáziumot: korszerűsítések, 
új tornaterem és közösségi 
tér kialakítása zajlik jelenleg, 
több mint nyolcszázkilencven-
egymillió forintból, az unió 
társfinanszírozásával. A teljes 
homlokzat felújításra pedig a 
Modern Városok Program kere-
tében nyílt lehetőség.
A Kodály területén már látvá-
nyos szakaszához érkezett a 
felújítás. Az első ütemben új 
tornaterem, táncterem és egy 
közösségi tér jön majd létre, 
valamint egy sportudvar kialakí-
tása is szerepel a projektben: „A 
Kodály fontos iskolánk, és régóta 
esedékes volt, hogy legyen egy igazi 
közösségi tere. Ez most megvalósult 
az Európai Unió és a kormány 
társfinanszírozásában, közel ki-
lencszázmillió forintból.” – tudtuk 
meg Cser-Palkovics Andrástól.
A polgármester hozzátette: jó 
hír, hogy a Modern Városok 
Programon belül, a székesfehér-
vári oktatásfejlesztést szolgáló 
programelem keretében a kor-
mány nemzeti forrásból további, 
legfeljebb ötszázmillió forintos 
támogatást biztosít a Kodály 
iskola felújítási munkáinak 
folytatására. Az új ütemben az 
iskola teljes homlokzata, vala-
mint a két iskolaépület közötti 
összekötő folyosó tetőszerkezete 
is megújulhat: „A programba 
annak idején nem fért bele a teljes 
homlokzat felújítása. Kiegészítő 
forrásként most, a Fehérvári Ok-
tatásfejlesztési Program keretében 
ötszázmillió forint erejéig ez meg-
valósulhat. Az előkészítő munka 
megkezdődött. A műszaki tartalom 
pontosítása után történhet meg a 
közbeszerzési eljárás előkészítése, 
aminek kiírására az idei év első 
felében kerülhet sor.”
Ez egy teljesen új beruházás 
lesz. A forrást az önkormányzat 
kapja, és a beruházást az épület 
tulajdonosaként a város bonyo-
lítja le.
Cser-Palkovics András kérdé-
sünkre azt is megerősítette, 
hogy jóval több mint húszmilli-
árd forintot már jóváhagytak az 
iskolafejlesztésekre: „Van, ahol a 
kivitelezés megkezdéséig jutottunk, 
van, ahol az előkészítés és tervezés 

A Vasvári gimnázium korszerűsítése 
még idén elindul

Első lépésként a nyílászárók 
cseréjével kezdődik a gimnázium 
felújítása. Szerdán a polgármester 
arról is tájékoztatta a közvéle-
ményt, hogy hatmilliárd forint áll 
rendelkezésre erre a célra: „Az első, 
amit a Vasvári kapcsán tennem kell, 
hogy elnézést kérjek minden érintettől, 
amiért ennyire sokáig tart előkészí-
teni ezt a felújítást. Ezt szerdán az 
iskola tantestületének személyesen 
is elmondtam. A késedelem legfőbb 
oka az építőipar brutális drágulása. 
A Vasvári épületének felújítására – a 
kormányzati plusztámogatással együtt 
– nemzeti forrásból bruttó hatmilliárd 
forint áll rendelkezésre. Az összeg 
már az önkormányzat számláján van. 
Ebből a meglévő épület felújítására és 
bővítésére ötmilliárd, az új tornaterem 
építésére egymilliárd forintot fordít-
hatunk.” 
Tavaly a kormánnyal egyetértés-
ben az a döntés született, hogy az 
iskola a jelenlegi helyén marad, az 
épület felújításának és bővítésének 
keretét pedig kibővíti a kormány: 
„Itt többféle megoldásban gondolko-
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Tizenöt iskolában tervezik 
a vizesblokkok felújítását

Négy iskola vizesblokkjait már 
elkezdték, illetve hamarosan elkezdik 
felújítani. Ezek a Hétvezér, a Kossuth, 
a Munkácsy, valamint a Táncsics. 
Közülük két iskola esetében a munka
terület átadása a kivitelezőnek már 
megtörtént. Ezek a beruházások 
tavasszal el is készülnek.
A székesfehérvári iskolafelújításokkal 
kapcsolatban CserPalkovics András 
polgármester kiemelte: tizenöt 
intézmény esetében kisléptékű 
beavatkozások várhatók – elsősorban 
a vizesblokkok felújítása, összesen 
bruttó kilencszáztizenötmillió forint 
költséggel. Mindez a Modern Városok 
Program keretében megvalósuló, 
Középiskolai Campus Fejlesztése 
elnevezésű projekt kiegészítéseként 
történhet meg a kormány döntése 
nyomán, nemzeti forrásból.

A vizesblokk-felújításban 
érintett intézmények

Táncsics Mihály Általános Iskola
Teleki Blanka Gimnázium és Általános 
Iskola Sziget utcai Tagintézménye
Hétvezér Általános Iskola
Munkácsy Mihály Általános Iskola
Tóvárosi Általános Iskola
Vasvári Pál Általános Iskola
István Király Általános Iskola
Felsővárosi Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskola
Széna Téri Általános Iskola
Vörösmarty Mihály Általános Iskola
Németh László Általános Iskola
Zentai Úti Általános Iskola
Rákóczi Ferenc MagyarAngol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Bory Jenő Általános Iskola

dunk, a lehetőségeket szerdán a tan-
testülettel is megvitattuk. A következő 
pár napban a tanárok egymás között 
is megtárgyalják a koncepciókat, 
megfogalmazzák kéréseiket és javas-
lataikat, amit a Városfejlesztési Kft. a 
tervezés során figyelembe fog venni.” 
– fogalmazott a polgármester.
„Nehezítő tényező, hogy a Vasvári 
patinás épülete helyi védettséget élvez, 
tehát nem lehet bármilyen építőanya-
got használni, illetve hogy a terület 
viszonylag szűkös. Utóbbi helyzet 
javítására – amennyiben a bővítés 
érdekében arra szükség lesz – a terve-
zés során figyelembe lehet venni az 
önkormányzat által most megvásár-
lásra kerülő, iskolával szemben lévő 
üres területet is, akár tornatermi, akár 
más funkció számára.” – tette hozzá 
a polgármester.
Az iskolafelújítások terveinek be-
mutatása hamarosan folytatódik a 
Kodolányi és a Tóparti gimnázium 
tantestületeivel tartandó egyezte-
téseken, amelyek eredményéről 
szintén részletesen beszámol majd 
Cser-Palkovics András.

fázisánál tartunk, illetve vannak 
projektek, melyek szakmai elő-
készítés alatt állnak.” – mondta el 
a polgármester.
A sort a Kodály Zoltán Iskola 
nyitotta, de a következő napok-

ban az összes iskolai beruhá-
zásról részletesen beszámol az 
önkormányzat.
A polgármester arról is tájékoz-
tatott, hogy további hat oktatási 
intézmény vizesblokkjainak fel-
újítására már folyamatban van 
a köz beszerzési eljárás. Ezek a 
Rákóczi, az István Király, a Szé-
na Téri, a Vasvári, a Tóvárosi, 
valamint a Zentai Úti általános 
iskolák.
A harmadik ütem – a Felsővá-
rosi, a Németh László, a Vörös-
marty, a Bory Jenő, valamint a 
Teleki Sziget utcai tagintézmé-
nye – esetében a kivitelezésre 
vonatkozó közbeszerzési eljárás 

elindításáról várhatóan a febru-
ár végi közgyűlés dönt.
„Bár ezek a beavatkozások 
kicsinek tűnhetnek a campus 
többi, átfogó nagyberuházásához 
képest, de a vizes blokkok állapota 
egyrészt alapvető fontosságú a 
komfortérzet szempontjából, más-
részt az épületek műszaki állapotát 
is nagyban befolyásolja a hozzájuk 
kapcsolódó infrastruktúra minő-
sége. Azért is kerül közel egymil-
liárd forintba a tizenöt intézmény 
vizesblokkjainak felújítása, mert 
nemcsak szépészeti, hanem jelen-
tős műszaki felújítás is történik 
majd az intézményekben.” – fogal-
mazott Cser-Palkovics András.
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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Helyiség címe
(Székesférvár)

Alapterület
(m2)

Helyrajzi 
szám

Helyiség 
állapota

Induló bérle-
ti díj

Ft/hó+ÁFA

IRODA/ ÜZLET

Deák Ferenc u. 1. 70 m2 783/A/8 közepes 196.000,-

Kelemen Béla u. 65. 36 m2 5446/12/A/42 elégséges 50.400,-

Sütő u. 12 46 m2 5862/33/A/101 közepes 81.000,-

Sziget u. 4. 41 m2 5862/17/A/68 jó 73.800,-

Tolnai u. 8. 35 m2 5862/24/A/143 közepes 63.000,-

Tolnai u. 12. 35 m2 5862/24/A/149 közepes 63.000,-

Piac tér 4. 54 m2 335/2 jó 200.000,-

Helyiség címe
(Székesférvár)

Alapterület
(m2)

Helyrajzi 
szám

Helyiség 
állapota

Induló bérle-
ti díj

Ft/hó+ÁFA

CUKRÁSZDA / KÁVÉZÓ/ÜZLET

Koronás Park - Liget sor 220  m2 4393 kiváló 215.600,-

Jókai u. 1-3.(Városház tér) 
Hiemer-ház

190 m2 258 kiváló 266.000,- 

GARÁZSOK

Havranek J. u. 12. 12 m2 4086/C/3 közepes 9.600,-

Havranek u. 12. 18 m2 4086/B/4 közepes 10.800,-

Kelemen B. u. 36. 7.j 18 m2 5446/15/A/63 közepes 16.200,-

Kelemen B. u. 58. 17 m2 5447/11/A/57 közepes 13.600,-

Kelemen B. u. 64. 18 m2 5447/11/A/71 közepes 16.200,-

Széchenyi u. 2. 5. jelű 16 m2 530/3 közepes 14.400,-

Vörösmarty tér 3. 12 m2 5735/4 közepes 12.000,-

Vörösmarty tér 6. 17 m2 521 közepes 13.600,-

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából:
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi nem la-
kás céljára szolgáló helyiségeket bérbeadásra hirdeti meg:

A pályázati nyomtatvány az alábbi helyről letölthető:  http://lakaslicit.szekesfehervar.hu/meghirdetettüzletek, irodák, garázsok

További részletek: www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.

Székesfehérvár, 2022. február 02.

A projekt keretében a tornaterem mögötti, 
földszintes, lapostetős épületrészt lebon-
tották, ennek a helyén készült el az új, 
kétszintes szárny, mely a főépület aulájából 
egy új, zárt közlekedőfolyosón közelíthető 
meg, ezáltal az iskola minden helyisége 
fűtött téren keresztül érhető el.

Vargha Tamás Reményik Sándor versének ref
rénjét idézte: „Ne hagyjátok a templomot/A 
templomot s az iskolát!”

Vasárnap hálaadó istentisztelettel ünnepeltek a református hívek

Az új épületrészben két nagy tantermet, egy szakköri termet, könyvtárhelyiséget és külön 
bejáratú kazánházat is kialakítottak. A tetőteret is beépítették, ahol szakköri terem, iroda és 
tárolóhelyiség kapott helyet. Megújult a tornaterem teteje is. A korszerűtlen lapostető helyett 
hőszigetelt magastető épült, amire napelemes rendszert telepítettek. A beruházás részeként a 
Széchenyi utcai homlokzatra utólagos hőszigetelés került.
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Kibővült a református iskola
Gáspár péter

Befejeződött a Talentum Református Általános Iskola fejlesztése: új épületszárnnyal bővült az 
intézmény. A beruházáshoz több mint kétszázmillió forintos kormányzati támogatást is igénybe 
vehetett a Belvárosi Református Egyházközség.
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Székesfehérvár polgármestere az Alsóvárosiréttel kapcsolatban hangsúlyozta: egy újabb szép kirándulóhelyet teremtenek a városon belül, összekapcsolva az embert a természettel
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Újabb zöld oázis Fehérváron
L. takács krisztina

Újabb zöldterületet ment meg és 
rehabilitál Székesfehérvár – jelentette 
be közösségi oldalán CserPalkovics 
András polgármester. Az Alsóvárosirét 
beépítésének megakadályozása és 
zöldterületként történő megőrzése 2010 
óta kiemelt cél. A mintegy százhektáros 
terület 2010 előtt magántulajdonban 
volt – gazdasági hasznosításra szánva – 
amit az önkormányzat a Modern Városok 
Program jóvoltából vásárolt meg.

Közösségi oldalán részletez-
te Cser-Palkovics András az 
Alsóvárosi-rét rehabilitálásával, 
közösségi térré alakításával 

kapcsolatos elképzeléseket. A 
rét, amely mintegy száz hektár 
területű, természetvédő szak-
emberek javaslatainak figye-
lembevételével, az ott található 
különleges élővilágra is tekin-
tettel kerül fejlesztésre, uniós 
forrásból.
Az első ütemben egy harminc-
hektáros területen valósul meg a 
helyi értékeket szem előtt tartó 
fejlesztés. Ennek keretében az 
értékes élővilágot rejtő termé-
szetes gyepfoltok megtartása 
mellett jelentős számú fát is 
telepítenek. Majdnem kilenc-
száz park- és sorfa kerül elülte-
tésre, valamint tizenöt hektár 

területen erdészeti facsemetéket 
telepítenek, és mindezt termé-
szetközeli gyepfelületek – virá-
gos rét – kialakításával egészítik 
ki.
A szakemberek úgy tervezték 
meg a zöldterületet, hogy a tele-
pülés biológiaiaktivitás -értékét 
szinten tartsa, de csökkentse 
a magas belvízszintet. A nagy 
kiterjedésű rét a látogatók 
pihenését és a környéken élők 
életminőségének javítását fogja 
szolgálni.
Hogy a park könnyen meg-
közelíthető legyen, egy ötven 
férőhelyes parkolót alakítanak 
ki, és helyet kap egy fogadó-

épület is, melyben mosdó és 
büfé is lesz. Az elmúlt években 
a szükséges tervek elkészültek, 
az engedélyezés lezárulása után 
pedig megkezdődött a kivitelező 
kiválasztása.
„Az elmúlt napokban megjelent 
cikkek kapcsán leszögezném tehát: 
szó sincs az Alsóvárosi-rét beépí-
téséről, térkövezéséről – éppen 
ellenkezőleg! Megmentettük a rétet 
a beépítéstől, hogy zöldterület 
maradhasson. Egy újabb szép ki-
rándulóhelyet teremtünk a városon 
belül, összekapcsolva az embert a 
természettel, ahogyan azt a Sós-
tónál is tettük!” – fogalmazott a 
polgármester.

Folyamatosan valósulnak meg azok a fejlesztések, amelyek a város zöldstratégiáját szolgálják: 
„Egyensúlyt kell kialakítanunk az ipar és a természet között városunk határán belül, aminek 
egyik, talán legfontosabb eszköze a zöldterületek védelme, rehabilitációja, bővítése.” – 
hangsúlyozta a polgármester közösségi oldalán, majd hat pontban foglalta össze a zöldstraté
gia legfontosabb beruházásait:

1. A Sóstó megmentése és rehabilitációja, a tó vizének folyamatos   
    pótlása. Kormányzati forrásokból megvalósult.
2. A Csónakázó-tó kitisztítása, rehabilitációja és környezetének rende- 
    zése. Kormányzati forrásokból megvalósult.
3. Szabadidőpark kialakítása a palotavárosi tavaknál. Európai uniós   
    forrásokból megvalósult.
4. Kiterjedt erdőtelepítési program a palotavárosi tavak és a nyugati  
    elkerülő közötti területen. Városi forrásokból elindult, a programot  
    ütemezetten folytatjuk, és keressük rá az állami, uniós forrásokat.
5. Székesfehérvár virágoskertjének kialakítása a városmagban. A  
    helyet meghatároztuk, a várfal mellett fogjuk kialakítani, a tervezést  
    most indítjuk el városi forrásból. Ha látjuk, mennyibe fog kerülni,  
    akkor eldöntjük, hogyan tudjuk finanszírozni.
6. Az Alsóvárosi-rét megmentése, a beépítés megakadályozása és zöld- 
    területként történő megőrzése.

Egyensúly az ipar és a természet között

A réten hamarosan jelentős fásítás és parkosítás indul
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk

Téli kesztyű

Minden

Önarckép

ALFÁTÓL AZ OMEGÁIG

In memoriam Kalász Márton (1934–2022) 

kaszás istVán

bartaL kLári

WiLHeLm Ottó

baLajtHy Ferenc

bakOnyi istVán

kaLász mártOn Versei káLiz sajtOs józseF

Minden virág vigalom,
Minden mosoly jutalom.
Minden jótett irgalom,
Minden szép szó hatalom.
Minden csók egy esküvés,
Nincs halál, csak feledés.

Nézz tükörbe! Hol az érték?
Ne magad nézd, keresd ki vagy?
A látványod csak egy fénykép,
pillantásod magadra hagy!

Szemeid mint fénylő gombok
üdvözölnek? Árulkodnak?
Koronád, a magas homlok
mit átölel: vonz, vagy korhad?

Annyit érsz hányhol hiányzol,
segitséget mennyit adtál.
Ki közel él, lehet távol;
a testvér is lehet sakál.

Nem az számit őszülsz vagy sem,
hány év sminkelte az arcod ----
sokszor simogattál vagy nem
s megvívtál-e minden harcot?

Nem lazíthat ügyemen senki.
A versekben mindent szabad.
S legnehezebb kiverekedni
érdes világosságomat.

Fölirat

Lelopni a gondolatot,
ha későn: az elvétett fáról,
rejteni a megvilágosulás
tudatát, titkon
elköpködni egy eszme magvait
nehéz életű fűbe, mindent
evő s fölnevelő
csorvasz talajba

Levél

Ad neked ez az ősz néhány órát
hogy megnézd a naspolyafát
mit te oltottál a domboldalon
igaz, rokoni segítséggel

csináltál lágy agyagpólyát neki
míg megismételtettük veled
az oltás törvényeit
aznap s örökre büszkeséged

véghez vittél egy rituálét
megjártál valami mítikusat
amitől, mióta megszülettél
sodródnak egyre távolabb

ereje fürdenék ösztöneidben
gyöngy nedve szemereg 

Negyven muzsikás szívszorító
mezőségi siratója szólt csak,

és pörögtek, hulltak a rögök
a testedet rejtő koporsóra…

Telik évre év, és árvaságra  
jutva csak botorkálnánk báván.

De a szellemiséged velünk van,
most is őrizőnk vagy a strázsán.

Te, a Kárpát-haza vigyázója
– ki mindvégig érettünk égtél –

láttad a veszélyt, ami itt köröz, 
mint a zsákmányt kereső karvaly…

S amíg vaksin tettük a dolgunk,
nem sejtettük, mekkora baj van. 

Ám a tőled kapott zöld ág: a remény  
éltet, biztat, és a néped így megél. –

S ha nincs is, ki a helyedre állna,
hitet, erőt adsz a megmaradásra.

Elment az Omega! Kihalnak a fiúk,
Mint, a véges, veszélyeztetett fajok,
Történelem sújtotta, régi nemzetek.
Ami volt, többé az már nem lehet,-
Visszájára nem fordul az elmúlt idő!

Mert, nem énekel, már nem is kiabál, 
Hová tűnt Léna s a Gyöngyhajú lány?
Mára elfogyott mind a Tízezer lépés,
A Petróleumlámpából a csíkos bélés.
Trombitás Frédi Éjszakai országúton
Ballag. Égi jel! Fekete pillangót fog.
Naplemente a Föld árnyékos oldalán,
Sötét a város, Tűzviharban Rózsafák.
Régi csibészek, Hűtlen barátok 
sírnak,
Hihetem, Minden könnycseppért kár,
A nagy folyó is fut a Csillagok útján!
958-as boogi-woogi klubban, Olyan
Szépen mosolygott az Ismeretlen 
lány.
Varázslatos fehér kő, és ő, a Rég várt
Szerelmem, Napot hoztam, csillagot 
Neki. Nem tudom a neved, Időrabló!
Ám Volt egyszer egy vadkelet, Az arc,
Élő Omega és a Végső Testamentum,
Életfogytig rock „n roll, Végül tangó!

De nem múlhat, és sosem ronthatjuk el,
Lesznek még, kik Zorán dalát mondják,
Angyalokkal, és kócos kis ördögökkel,
Mert, mindig lesz ott fenn egy Ország!

A szilveszter előtti gyászhír: elment Kalász Márton is, a többek között Kos-
suth-díjjal és A Nemzet Művésze-díjjal elismert kiváló költő, író és műfordító. A 
szeretni való ember, aki hosszú éveket élt Fehérváron, de előtte rövidebb ideig 
Dunaújvárosban is. A Baranya megyei Sombereken született, kötődött Pécshez 
is, és élete nagy részében Budapesthez. Mi, fehérváriak szívesen emlékezünk 
itteni korszakára. Barátja volt sok jeles személyiség. Román Károly, Takács Imre, 
Sobor Antal, és szoros kapcsolatban állt Ujházi Péterékkel vagy éppen Kovács 
Péterékkel.
   Az irodalmárok közül most vele távozik végleg egy nagy nemzedék. 1988-ban 
őt választottuk meg az újjáalakult Vörösmarty Társáság élére. Innen ment Stutt-
gartba, ahol az ottani magyar intézet igazgatója lett. Hiszen sváb gyerekként 
előbb beszélt németül, mint magyarul. Hogy aztán lírája és prózája az egyik 
legszebb XX. századi magyar nyelven szóljon. Viharos időkben volt elnöke a 
Magyar Írószövetségnek, ahol szelíden állta a méltatlan támadásokat. Utoljára  
2018-ban járt nálunk: akkor a Kossuth utcában, a Társaság termében mutattuk 
be Bartusz-Dobosi László róla szóló monográfiáját. Akkor is elmondta, hogy 
mindig szívesem jön Fehérvárra. S most ennek is vége szakadt.                
     Líráját fémjelzi a szépség töredékes megmutatása, s vele együtt a szikár, 
nagyon nemes nyelv. Mögötte pedig ott áll a szenvedést megérteni akaró ember, 
aki Hölderlinnel együtt jól tudja, hogy „nem fájóbb semmi se” ennél. Az emberi 
kapcsolatok is töredékesek, mint ahogy maga a vers meg a létezés hasonlókép-
pen. S ha már az emberi kapcsolatokról esik szó, akkor kössük ezt össze egy 
verssel.  
A Téli látogatás még sok esztendővel ezelőtt került be az akkor hetvenéves 
barátot köszöntő kötetbe, az In honorem Román Károlyba. A hétköznapi élethely-
zet, az ettől elvonatkoztató gondolat és a régi barátság együtt támasza ennek 
a versnek. Így kezdődik: „Fölszólni, halkan, éjszaka, / ha ledobnának kulcsot, 
volna hol aludni.” Szinte költőietlen hangütés. És utána csupa líra minden egyes 
mozzanat, ám amolyan, csak Kalászra jellemző módon. Töredékesen, sokat 
sejtetően. S a befejezés: „Legalább őszülő fejek fölött, / ahányszor testet öltött, 
sarjadt szinte. Metafora még, szebb / is e hó.”
   Isten nyugosztalja költőnket és írónkat!

Négy sor Örökre velünk maradsz

In memoriam Csoóri Sándor

az OLdaLt szerkesztette: bakOnyi istVán

Télen látták meg egymást a buszmegállóban, mínusz tíz fokban, amikor a szív 
melegére igen csak szükség van. A fiú kissé ügyetlenül szólította meg a lányt, valami 
olyasmit mondott – az évszaknak megfelelő idő van – úgy gondolta, ez a tényközlés 
nem tűnhet tolakodónak. A lány először meg sem akarta hallani kötött sapkája alatt 
a meteorológiai megállapítást, fagyos kezét dörzsölgette. Lassan közelített hozzá 
Karcsi, miközben levette kesztyűjét, és nyújtotta a lány felé. Ekkor váratlanul meleg 
front tört a buszmegállóra, ami este hét óra tájt meglehetősen szokatlan természeti 
jelenség, még a klímaváltozásnak becézett időszámítás előtti világban is.  A hirtelen 
bekövetkezett felmelegedés ugyan nem járt migrénes fejfájással, de meglepte Biri 
nénit is, aki a Lordok Háza nevű osztályon aluli kocsma szomszédságában, egy 
vakolatig levetkőzött rossz hírű épület házmestere volt, és bütykös lábujjainak 
reumás bizsergéséből nagy találati pontossággal jósolta meg a várható időt. Ezúttal 
az ő tudása is csődöt mondott.
Olvadni kezdett! A házak ablakát takaró csokorba gyűjtött, vagy csak egyenként 
odavetett jégvirágok szirmaikkal együtt elszálltak észak felé. Az eddig csikorgó aj-
tók puhán nyílottak, a városháza egy befalazott ablakmélyedésébe magát bevackoló 
szájharmonikás koldus meglepetve tapasztalta, hogy a kő, amin ül, egyre melegebb, 
mintha elektromos szálakkal fűtenék. Balhés Pepinek, a buszállomáson tiltott sze-
rencsejátékot folytató vagánynak nem tett jót a hirtelen felmelegedés. Tizenkettő, 
kalapba rejtett, számozott golyóból mindig kihúzta vakon a hetest. Trükkje az volt, 
hogy a hetes számú golyót otthon a Szaratov márkájú, szovjet – tehát megbízható 
– hűtőszekrényében előre hűtötte. A hirtelen felmelegedés miatt, minden golyó azo-
nos hőmérsékletűvé vált. A dermedt bozótban rejtőző feketerigók is megszólaltak, 
és láss csodát, a lány fagyos tekintete mosollyá olvadt. Karcsi áldotta magát, hogy 
a könyvtárból nem a kötelező irodalomként feladott, vizsgaanyagban is szereplő 
Diabetikus dogmaterializmus egyes kérdései napjainkban című könyvet hozta ma-
gával, hanem olyat választott, aminek szíve volt, és dobogott. – Nagyon jól jött most 
ez a melegszívű könyv – hálálkodott magában, ahogy a lány arcának színeváltozását 
meglátta. Tulajdonképpen nem haragudott egyáltalán a tudományos szocializmus 
tanárára, akár elégedett is lehetett volna vele, mert az aláírta a vasfüggönyön túlra 
szóló útlevélkérelmét. Mi több, támogató sorokat írt diákja útlevélkérelméhez: 
„Nagy Károly elvtárs, alapvetően és főbb vonalaiban nem egy rosszindulatú káder.” 
A lány nézegette a kesztyűt. – Nyugodtan felpróbálhatja, nincsen benne egér – 
bíztatta hamiskásan a fiú. Azon a télen már Karcsi bának szólították a fiatalok az 
amatőr focicsapatban, ahol időnként még játszogatott. Mosolyogva fedezte fel, hogy 
fia ugyanazt a téli kesztyűt húzta a kezére, amit ő hordott hajdanán.
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Stagnál az örökítőanyag 
koncentrációja

A szennyvíz koronavírusörökítő
anyagkoncentrációja országos 
átlagban jelenleg nem mutat további 
emelkedést, az értékek azonban 
magas szinten stagnálnak – közölte 
a Nemzeti Népegészségügyi Központ. 
A szervezet hivatalos közösségi 
oldalán azt írták, hogy számottevő 
változás – emelkedés vagy csökke
nés –  egyik vizsgált város esetében 
sem tapasztalható, azonban a vírus 
örökítőanyagának koncentrációja 
minden mintavételi helyen – így 
Székesfehérváron is – az emelkedett 
kategóriába sorolható.

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: FehérVár MédiacentruM kFt., 8000 székesFehérVár, szent Vendel u. 17/a. leVelezési cíM: 8000 székesFehérVár, szent Vendel utca 17/a. Vagy 8001 székesFehérVár, pF. 229. • e-Mail: ujsag@FMc.hu 
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Influenza vagy koronavírus?
rába Henrietta

Jelen van környezetünkben az influenzavírus is a 
koronavírus mellett, de járvány nincs. A tünetek 
alapján a háziorvosok meg tudják különböztetni, 
hogy az omikronvariáns vagy az influenza vírusa 
okozzae a megbetegedést. Érdemes azonban 
tesztelni, hogy megtudjuk, melyik vírus van jelen 
szervezetünkben!

Emelkednek az influenza-esetszá-
mok, járványról azonban még nem 
lehet beszélni – erről számolt be 
lapunknak Mosolygó Éva háziorvos: 
három-négy hete észlelnek olyan 
eseteket, amelyeket a tünetek alapján 
egyértelműen influenzavírus-fertőzés-
ként kezelnek. Általában felső légúti 
huruttal fordulnak háziorvoshoz a 
betegek, és a szakemberek gyorsan 
felismerik, hogy influenzáról vagy 
az omikron-vírusvariánsról van-e 
szó: „Rossz közérzetről, lázról, nátháról 
panaszkodnak a betegek. Influenzavírus- 
fertőzés esetén tipikusan hirtelen szökik 
magasra a láz. Jelenleg az omikron-vari-
ánsnál nem tapasztalunk extrém magas 
lázat, influenza esetén azonban igen.”
A háziorvos szerint okozhat hányást 
és hasmenést is az influenza, de 
nem úgy, mint az omikron-variáns. 
Hangsúlyozta, hogy az egyik legfonto-
sabb, hogy teszteljünk, ha tüneteket 
észlelünk: „A negatív teszteredmény 
mindig kétesélyes: ebben az esetben 
lehetséges, hogy nem éri el a vírus jelen-
léte a kimutathatóság határát. A pozitív 
eredmény azonban mindig egyértelmű. 
A pozitív tesztet értékelhetjük úgy, hogy 

A járvánnyal járó korlátozások a tömény italok forgalmát is megdobták
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Farkas sziLárd

Százhuszonnégymilliárd forintot költöttek 
a magyarok kilencféle szeszesitalra egy év 
alatt. A vizsgálat a 2020 decemberétől 2021 
novemberéig terjedő időszakot érintette, 
eszerint a legtöbbet gyomorkeserűkre 
költöttük.

Gyomorkeserű, vodka, whiskey, 
pálinka, likőr, vermut, rum, gin, 
brandy – többek között ezek 
forgalmát vizsgálták a szakértők 
2020 decembere és 2021 novem-
bere között Magyarországon. A 
kimutatások alapján hazánkban 
az értékesített mennyiség tizenkét 
százalékkal nőtt: 219 ezer hekto-
liter égetett szeszt vásároltunk 
hozzávetőlegesen 124 milliárd 
forintért az adott időszakban.
Dorotovics Miléna szakpszicholó-
gus szerint a vizsgált időszakban a 
járvány miatti bezártság következ-
tében is megnőhetett az általános 
alkoholvásárlási kedv Magyaror-
szágon: „Ennek egyik oka lehet az, 
hogy olyan hangulatmódosító szert, 
mint például az alkohol, könnyeb-
ben elővettek az emberek, hogy egy 

Alkoholban úszik Magyarország

kicsit elszakadjanak ettől a monoton 
életstílustól, amit fel kellett, hogy 
vegyünk. Nagyon sokan a négy fal 
között ragadtak, ugyanott dolgoztak, 

ugyanott feküdtek le és ugyanott élték 
a mindennapjaikat. A bezártságérzet, 
a szociális háló hiánya rányomta a 
bélyegét a lelki folyamatokra.”

Gyomorkeserűkre több mint 
harmincnégymilliárd forintot, 
míg vodkára harmincegymil-
liárdnál többet költöttünk. A 
képzeletbeli dobogó harmadik 
fokát a whiskey foglalja el tizen-
nyolcmilliárd forinttal. Pálinkára 
tizennégymilliárdot, likőrökre 
kilenc és fél milliárdot, brandy-
re öt és fél milliárdot, rumra 
négy és fél milliárdot, vermutra 
pedig megközelítőleg kétmilliárd 
forintot költöttünk egy év alatt. 
A legnagyobb erősödés a gin 
fogyasztásában volt megfigyel-
hető: az ötvenhárom százalékos 
növekedés négymilliárd forintos 
forgalmat jelentett.
A pszichológus véleménye alap-
ján tulajdonképen semmi megle-
pő nincs abban, hogy a kutatás 
növekvő alkoholfogyasztási 
tendenciát mutatott ki a járvány 
időszakában: „Nem csodálkozom 
rajta, hogy a kutatás ilyen jellegű 
eredményre jutott, hogy több han-
gulatmódosító szerhez nyúltak az 
emberek, hogy egy kicsit oldják a 
szorongásukat, segítsék a valóságtól 
való elmenekülésüket.”

korona vírusos az illető. Ha a gyorsteszt 
eredménye negatív, akkor érdemes 
továbbmenni PCR-tesztre!”
Mosolygó Éva arra is felhívta a figyel-
met, hogy a tünetek megjelenését 
követő harmadik napon érdemes 
a tesztet elvégezni. A patikákban 
kapható tesztek közül az orr- és 
garatmintát igénylők megbízhatób-
bak. A nyálmintával dolgozó teszteket 
leginkább a kisebb gyermekeknek 
ajánlják.
Fontos tudni, hogy a háziorvosok még 
mindig telefonos egyeztetés után fo-
gadják a pácienseket, hogy a korona-
vírusos és más betegek ne találkozza-
nak egymással – így is csökkentve a 
fertőződés esélyét.
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Igari Fruzsina az új borkirálynő

Csóbor Jenő a borrend nagymesteré-
től, Dinnyés Ferenctől és a borrendi tag 
alpolgármestertől, Róth Pétertől vette át az 
elismeréseket
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Új borkirálynő és 
zászlósbor a Noé-hegyen

VakLer LajOs

A koronavírusjárvány és a szélsőséges 
időjárás alaposan megnehezítette a borászok 
dolgát, de túllépve a gondokon, ebben az évben 
is megtartotta hagyományos találkozóját a 
Noéhegyi Szent István Borlovagrend.

A Köfém Művelődési Házban 
tartott ünnepi esemény kereté-
ben szombaton adták át Az év 
zászlósbora és Az év kísérőbora 
elismerést, illetve bemutatták az 
új borkirálynőt is. Dinnyés Ferenc 
nagymester lapunknak elmondta: 
„A járvány rendkívüli módon megne-
hezítette a dolgunkat. Ez az esemény a 
múltban egy bál volt. A járvány miatt 
azt most nem tudtuk megrendezni, de 
így is megadtuk a találkozó rangját. 
Minden szempontból körüljártuk a bo-
rokat, és a zászlósbor-kínálat kívánal-
mainak a Csóbor Pincészet bora felelt 
meg a leginkább.”
Az avatott szakmai grémium dön-
tése alapján 2022-ben a Székes-
fehérvár zászlósbora címet irsai 
olivér borával a Csóbor Pincészet 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) nyil-
vános pályázatot hirdet a tulajdonát képező Székesfehérvár belterület, Arany J. u. 10. szám alat-
ti, székesfehérvári 370 hrsz. alatt nyilvántartott kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlannak 

a Részletes pályázati kiírás szerint történő értékesítésére.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 12. napján 10 óra

A Részletes pályázati kiírás az Önkormányzat honlapjáról (www.szekesfehervar.hu; „Ingatlan 
pályázatok” oldal) letölthető, illetve térítésmentesen átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 

61/1. irodában, tel: 22/537-186) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.

A pályázattal kapcsolatos adatkezelésről az önkormányzati tulajdonú ingatlan, illetve létesítmény értékesí-
tésével (a pályázat benyújtásával és a nyertes pályázóval való szerződéskötéssel) kapcsolatos adatkezeléshez 

készített Adatkezelési tájékoztató tartalmaz részletes információkat.

HORVÁTH SÍRKŐ
AKCIÓS KÉTSZEMÉLYES GRÁNIT SÍREMLÉKEK

AJÁNDÉK VÁZÁKKAL, AJÁNDÉK VÉSÉSSEL,

Tel.: 20/9756-229; 20/325-3391; 22/200-363
További információ:     Horváth Sírkő

Egyeztetés után sírkertünket megtekintheti.
(Érv.: 2022.03.15-ig!)

KOMPLETTEN 490.000 FT
ELŐLEG FIZETÉSE NÉLKÜL, 

10 ÉV GARANCIÁVAL!

Magas áron vásárolunk 
mindennemű régiséget!

www.antikceg.hu
Jakab Dorina: 06-20-365-10-42

Teljes hagyatékokat!

Bútorokat, festményeket, órákat, érméket, könyveket, 
dísztárgyakat, porcelánokat, bronz tárgyakat.

érdemelte ki, a chardonnay kísérő-
bor pedig szintén az ő hozzáértő 
munkájukat dicséri. Csóbor Jenő, a 
borászat alapítója a nehézségek el-
lenére is elégedett: „A tavalyi évben, 

mivel későn jött a tavasz, nagyon rövid 
volt a szőlő tenyészideje. De az irsai 
olivér korán érik, ezért sikerült finom, 
illatos, kiváló bort készítenünk belőle.”
Az ünnepségen bemutatták a bor-
rend új királynőjét is. Igari Fruzsi-
na a Kertészeti Egyetem szőlész-bo-
rász mérnökképzésének hallgatója, 
aki a borrendi tag édes apa útját 
járva választotta hivatásául a 
nemes nedűk felsőfokú ismeretét 
nyújtó képzést: „Édesapám két és 
fél évvel ezelőtt lett a borrend tagja, 
és az egyik rendezvényen kértek fel, 
hogy borkirálynőként képviseljem a 
borlovagrendet. Örömmel vállaltam. 

Az egyetemen elsőéves vagyok a 
szőlész-borász alapképzésen. Előtte 
ugyanebben a témakörben egy kétéves 
felsőoktatási szakképzésen vettem 
részt Szekszárdon.”
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Városunkban járt a 
dramaturgok céhe A mi ötvenhatunk

A város diáksága állandó résztvevője az előadásoknak

VakLer LajOs kOVács sziLVia

Ebben az esztendőben a Vörösmarty 
Színház adott otthont a Színházi Dra
maturgok Céhe nyílt fórumának: két 
napon keresztül színházi szakemberek 
vendégeskedtek a színházban.

A megnyitón Szikora János, a 
teátrum igazgatója megerősí-
tette, hogy a színház számára 
kiemelten fontos a rendezvény: 
„A dramaturgok rendkívül fontos 
szerepet játszanak abban a külön-
leges alkotófolyamatban, ami az 
írott szövegtől a színpadig vezet. 
Ezen az úton kikerülhetetlen sze-
mély a dramaturg, aki elsősorban 
a szövegekkel, illetve a szövegek 
színpadi életre keltésével foglal-
kozik.”
Orbán Eszter, a Színházi Dra-
maturgok  Céhének vezetője a 
kortárs írók, kritikusok és
dramaturgok nevében ne-
vezte meg azokat a célokat, 
amelynek mentén a jövőben is 
dolgoznak az alkotói gárdák: 
A Színházi Dramaturgok Céhe 
színházfejlesztő programja kere-
tében minden évben pályázatot 
hirdetünk. Ebben az évben hatvan 
szerző nyolcvan művel jelentke-
zett. Ezek közül választottuk ki 
azt az ötöt, amelyekkel ebben az 
évadban foglalkozunk.”

Hogy teltek az ötvenes évek Fehérváron? Hogy élték 
meg az emberek a forradalmat? Az idei október 
huszonharmadikai, ünnepi műsorhoz várják a fehér
váriak visszaemlékezéseit.

Matuz János minden évben új, egyedi 
és ízig-vérig fehérvári műsorral rukkol 
elő október huszonharmadikára. A 
Székesfehérvári Közösségi és Kulturális 
Központ művészeti intendánsa 2016 óta 

Fehérváriak történeteit várják
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korabeli fehérvári híradások nyomán 
írja és rendezi az ünnepi előadásokat, és 
mint mondja, szeretné fehérvári króni-
kásként bemutatni a hétköznapi embe-
rek hőstetteit a színház eszközeivel.
A rendező szeretné az idei ötvenhatos 
műsort a korábbiaknál is személye-
sebbé tenni, ehhez kéri a fehérváriak 
segítségét: „A Fehérváron akkor élők 
emlékeit, emléktöredékeit szeretném begyűj-
teni a most következő másfél hónapban. El-
mondhatják telefonon, elküldhetik levélben, 

de akár személyesen is elmegyek bárkihez. 
Aztán ezekből az emlékmorzsákból sze-
retném létrehozni azt a színpadi szöveget, 
amit multimédiás eszközökkel kiegészítve 
októberben az ünnepi színpadon látni fog a 
közönség.” – mondta lapunknak Matuz 
János.
A történetek megosztásával kapcsolatos 
információk megtalálhatók a Székes-
fehérvári Közösségi és Kulturális Köz-
pont weboldalán. Az emlékeket április 
tizenötödikéig várják.

Pisztácia és mogyoró Antigoné a Vörösmarty Színházban

A beszélgetés során a résztvevők bepillantást nyerhettek a darab színpadra állításának 
titkaiba Iszméné, Antigoné és Kreón harca

VakLer LajOs VakLer LajOs

A Vörösmarty Színházban Zsótér Sándor 
rendezésében mutatták be az osztrák dráma fe
negyerekeként számon tartott Werner Schwab 
1991ben született Pisztácia és mogyoró című 
művét. Az előadás után Perczel Enikő dramaturg 
és Somos Ákos újságíró, drámatanár, a TEDI 
Diákszínpad és az Örökség Csoport rendezője, 
illetve az előadás szereplői közönségtalálkozó
ra invitálták a színházbarátokat a Kozák András 
Stúdióba.

Az immár kultikus darabban a 
családi és szomszédi együttélés hét-
köznapi súrlódásait Schwab már-

Nagy Péter rendezésében mutatták be Szophok
lész, az ókori görög költészet egyik legkiemel
kedőbb alakja thébai mondakörhöz kapcsolódó, 
Antigoné című drámáját.

Az előadást Nagy Péter rendezésében 
láthatjuk: „Érdekelt, hogy az eredeti 
műben Szophoklész hogyan képzelte el 
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már apokaliptikussá fokozza azzal, 
hogy mindenki kimondja, amit 
gondol, ami konfliktusokat szül, 
ahol az abszurditás és a valóság 
találkozik. A tömör megfogalma-
zásokkal, humorral átszőtt dráma 
jó fogadtatásra talált. A nézők 
pedig a jó hangulatú beszélgetés 
során megtapasztalhatták, hogy a 
színészek miként indultak neki a 
feladatnak, hogy elmélyüljenek a 
köznapi lét hiteles ábrázolásában, 
hogyan élték meg szerepüket a 
szemlélődő álomvilágban, ami 
bizony nem több, mint önmagunk 
becsapása, aminek pedig ára van.

az arányokat, hogy minek mennyi időt és 
figyelmet szánt, mi az, amit kiemelt, mi 
az, amit ismételt. Kirajzolódott előttem az 
embernek egy olyan pillanata, amikor eljut 
az összeomlásig, és az is, ahogyan ebből 
feláll, ahogyan szembesül az egész, roncsolt 
léttel.”
Antigonét Molnár G. Nóra, Kreónt 
Sághy Tamás, Iszménét Varga Lili, míg 
a Mesélőt Varga Mária alakítja 
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Kos 3. 21. – 4. 20.

Nehéz helyzetbe hoztad magadat: több helyre is el
ígérkeztél, és most nem tudsz választani a temérdek 
program közül. Amit tenni szeretnél, ahhoz lelkese
dés is kell, hiszen nem az ész, hanem a szív dönti el, 
mi a legjobb számodra. Figyelj a jelekre! 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Tele vagy tettvággyal, teszed a dolgod, és amit kigon
dolsz, azt nem hagyod veszni: mindent megvalósítasz, 
amit elképzeltél. A legjobban akkor jársz, ha a hobbid 
egyben a munkád is. Egyszerűen szárnyalni fogsz. 
Felkészültél? 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Alaposan próbára tesz a sors: valamilyen konkrét 
kihívásnak kell megfelelned a munkahelyeden. A 
feszültség levezetésére a legjobb a sport. A bokszzsák 
a legjobb ellenfél! Eleinte ódzkodhatsz tőle, de szük
séged van a harcra. Üsd ki magadból a mérgedet! 
Nemcsak a tested, a lelked is felszabadul majd.  

Bika 4. 21. – 5. 20.

Szép szóval, lelkesedéssel többet érhetsz el, mint 
erővel. Ne akarj mindig meggyőzni másokat a saját 
igazadról! Néha nem árt visszavonulót fújni, és csak 
a háttérből figyelni az eseményeket. Kedvesed igényli 
a figyelmedet, egy randi beleférhet a hétbe!

Rák 6. 22. – 7. 22.

A szemed előtt zajlik egy drámai emberi küzdelem, 
ami a te sorsodra is hatással lehet, főleg, ha az illető a 
családod tagja. Lehetőséged nyílik a héten segítséget 
nyújtani. Ne légy rest, cselekedj! A pénzügyi helyze
ted miatt ne aggódj, egy különös ajánlat hamarosan 
felvillanyozhat! 

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Többet kellene törődnöd a rokonaiddal! Jól tudod, 
hogy valaki már régóta szeretne közelebbi kapcsolatba 
kerülni veled, de eddig elutasítottad a találkozást. Nagy 
valószínűséggel a távolság volt az akadálya a szorosabb 
kapcsolatnak. Nyiss az új felé!

2022. febr. 10. – febr. 17.
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Árukiadó kollégánkat keressük!

Jelentkezni az  
allas@braunbau.hu e-mailen 

és a 06 30/749-0201-es  
telefonszámon lehet!

Vevőink szakszerű, gyors, udvarias kiszolgálása
odafigyelés az áru- és a telep rend fenntartására
beérkező áruk átvétele, áru kiadása
targoncás anyagmozgatás
leltározásban történő aktív részvétel

A főbb feladatok:

Elvárások:
udvariasság, segítőkészség
precizitás és megbízhatóság
csapatos és önálló munkavégzés egyaránt
előny, de nem feltétel: érvényes targoncavezetői jogosítvány,












braun

a telephely rendjének a fenntartása, 
raklapkezelés (visszavétel-kiadás), 
kertrendezés,  
kisebb karbantartói munkálatok, 
kézi anyagmozgatás.

A főbb feladatok:

Elvárások:
precízitás és megbízhatóság,  
csapatos és önálló munkavégzés 
egyaránt.










Segédmunkást is keresünk!

Amennyiben nincs a megszerzését  
TÁMOGATJUK!

 
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 

Szeretne olyan munkahelyet, ahol megbecsülik 
és elismerik a munkáját?

Az INTER TAN-KER Zrt. székesfehérvári csapatába 
autóbuszvezető kollégákat keres 

határozatlan idejű munkaszerződéssel.

Amit kínálunk:
          - versenyképes jövedelem
          - teljesítménybér, béren kívüli juttatások
          - teljes munkaidős, bejelentett alkalmazotti munkaviszony
          - formaruha juttatás
          - biztos munkalehetőség.

Várjuk jelentkezését a biztosallas@intertanker.hu e-mail címen!
Érdeklődni a +36 30 787-6558 telefonszámon lehet!



11Közéleti hetilap álláspiac FEHÉRVáR

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Sok terved volt a múlt hétre, de az egyéb ügyeid és 
a hirtelen jött változás miatt nem volt lehetőséged 
a munkát elvégezni. Ez a hét már nyugalmasabban 
telik. A munkatársaidban segítőkre találhatsz, a fő
nöködet elkápráztathatod. A jogosan megérdemelt 
jutalom sem marad el!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Egy váratlan utazás lehetőségére kénytelen leszel nemet 
mondani, mert a munkahelyed nem támogatja, hogy 
szabadságra menj. Ne bánkódj, a családod örül annak, 
hogy nem kell nélkülözniük a következő napokban. 
Használjátok ki az időt, kiránduljatok egy nagyot egy 
közeli erdőben!

 Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Az év elején eléggé elszaladt veled a ló, felelőtlenül 
költekeztél, nem tudtál ellenállni a leárazásoknak. 
Kicsit fogd vissza magad és spórolj, hogy nyáron el 
tudj menni nyaralni! Szükséged lesz a pihenésre!  

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Próbálj tartózkodni a túl gyorsan meghozott ítéletektől! 
A világ nem fekete és fehér, és néha te is alkalmazhatod 
a „talán” szót. Ne akarj mindig megmondó lenni!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Nyugodj meg, a napok óta tartó fejfájásod oka a sze
les időjárás, semmi komoly egészségügyi probléma 
nem áll a háttérben. A szűrővizsgálatokat azonban 
ne hagyd ki! A hideg estéken egy jó könyv segít az 
ellazulásban! 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Fogyókúra helyett inkább az életmódváltáson gondol
kodj! Ne koplalj, csak fogyassz egészséges élelmi
szereket, és vedd fel a nyúlcipőt! A friss levegőn végzett 
testmozgást meghálálja a szervezeted. Nemcsak a tested 
lesz formásabb, de a lelkednek is jót tesz majd!
 

• Asztalos 

• Autófényezés előkészítő
• Lakatos  • Villanyszerelő

• Betanított lakatos   

VÁRJUK JELENTKEZÉSED AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKRE:

www.stephex.com STX Horseboxes Kft. 

allas@stx.hu + 36-70-708-3520

Egész évben várjuk a jelentkezéseket!

LUXUS LÓSZÁLLÍTÓ ÉS LAKÓKAMION GYÁRTÓ
STX HORSEBOXES  KFT.

6000 m2-es új csarnokkal bővültünk

1 műszakos munkarendLétrejön idén egy új szervizközpont

Szeretnél Te is hétfőtől péntekig, napi 
8 órában dolgozni egy jó csapatban, 

multinacionális környezetben? ®

Nyitott pozícióink:
• gépkezelő műanyagüzembe
• szerelő és CNC forgácsoló

 
 

Kezdő alapbérek:

 
  

 + 30.000 Ft jelenléti bónusz 
 + Cafetéria br. 32.500 Ft 
 (belépéstől kezdve)

 • hosszú távú, stabil munkalehetőség
                                3 műszakos munkarendben
 •  100 %-os bejárási támogatás 

 szerződéses járattal 
 vagy tömegközlekedés esetén 

 • Sportolási lehetőség támogatása 
 •  Családias hangulat
 • Egyedülálló technológia meg- 

 ismerése tapasztalt szakemberektől

 
 • szerelő és CNC forgácsoló
  br. 285.000 Ft-tól!

 
 •  gépkezelő műanyagüzembe
  br. 310.000 Ft alapbér

Kezdje az új évet új munkahelyén!

®

Jelentkezés önéletrajzzal az alábbi e-mail címen: 
hr-hungary@cranecpe.com

Helyszín: Székesfehérvár, Cseh utca 1. (Sóstó Ipari Park)E/2
02

0/0
00

02
3 

Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft.
Székesfehérvár, Berényi út 72-100. • Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921

szekesfehervar.hu@dekra.com

További kínálatunk szakképesítésekre: www.dekra.hu

DEKRA Akademie Kft .
Rövidesen induló képzéseink:

•  Kazánkeze lő  (  max  12 t /h  )

•  Kazángépész  (  12 t /h  fe le t t  )

•  Robbanásb iz tos  berendezés  keze lő je

•  Munkavéde lmi  e lőadó

•  Emelőgép-ügy in téző

•  Ingat lanközvet í tő

•  Műanyag-hegesz tő

•  Raktáros

•  Vi l l amos b iz tonság i  fe lü lv izsgá ló

•  Ny í lászáró  és  á rnyéko lás technika i 
  szere lő

Emelkednek a pedagógusbérek
A következő három év magyar uniós 
költségvetésébe harminc százalé
kos tanári bérfejlesztést tervez a 
kormány, és ehhez jönnek még a 
nemzeti források – nyilatkozta a 
pedagógusfizetésekről Gulyás Ger
gely Miniszterelnökséget vezető 
miniszter.

Gulyás Gergely a Demok-
rata című hetilapnak el-
mondta: egyetért azzal, hogy 
további jelentős pedagógus-
bér-emelésre van szükség, 
de a tanárok múlt hétfőn 
tartott demonstrációja 
esetében „politikai sztrájkról 
van szó, amellyel néhány, az 
ellenzék iránt elkötelezett szak-
szervezeti vezető a baloldal 
választási kampányát akarja 

elősegíteni, akár törvénytelen 
eszközöktől sem visszariadva”.
A korábban már beígért 
2023-as béremelésről is 
beszélt. Csak a következő 
három év magyar uniós költ-
ségvetésébe harminc száza-
lékos tanári bérfejlesztést 
terveznek, és ehhez jönnek 
még a nemzeti források.
A 2023-as béremelés mér-
tékéről korábban még nem 
esett szó. Rétvári Bence, az 
Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának parlamenti 
államtitkára azonban no-
vemberben közölte: „Kedve-
ző gazdasági folyamatok esetén 
2023-tól látszik a lehetősége a 
komolyabb mértékű bérrende-
zésnek.”
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A korszerűsítés érintette a templom belső terét is, ahol restaurálási munkálatokat végeztek a 
szakemberek

A megújult épületet Spányi Antal püspök áldotta meg. Az egyházmegye is hozzájárult a felújí-
táshoz: tízmillió forinttal támogatták a beruházást.
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Megújult a ciszterci templom
nOVák rita 

Szentmise keretében vették birtokba a hívek a 
megújult Nepomuki Szent Jánosplébánia
templomot. A múlt szombati misét Bérczi 
Bernát zirci apát celebrálta, majd az épületet 
és a híveket Spányi Antal, a Székesfehérvári 
Egyházmegye püspöke áldotta meg.

A templom szerkezetét megerő-
sítették, új a tető, a vízelvezető 
rendszer és a bádogozás. Kicserél-
ték a teljes elektromos hálózatot, 
korszerűbb lett a fűtési rendszer, 

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN!
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés

Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét

Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• energetikai tanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.

Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300
• www.szepho.hu

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelést?

 • szakmai tapasztalat 70 éves múlttal;

 • stabil, a lakosság érdekeit figyelembe vevő önkormányzati tulajdonosi háttér;

 • kiegyensúlyozott pénzügyi környezet;

 • ellenőrzött működés: rendszeres és eseti ellenőrzés minden tevékenységre;

 • szigorú pénzügyi, számlaigazolási és szerződéskötési szabályozás;
 • komplexitás – számos, a társasházak számára szükséges szakterület együttesen                                   

    megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül.

InnoSchool - Továbbfejlesztett digitális oktatási játékot 
teszteltek a székesfehérvári középiskolások

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

A projekt A Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar 
Állam társfinanszírozásával valósult meg.

A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (KDRIÜ) 2018 óta dolgozik 9 közép-európai ország 
képviselőivel az InnoSchool nemzetközi projekten, mely a közép-európai országokban, köztünk hazánkban is a 
vállalkozói szellem erősítésére és a vállalkozóvá válás elősegítésére irányul a középfokú iskolai tanulmányaikat 
végző fiatalok körében.
A projekt célja egy olyan tananyag kidolgozása volt, amely a középiskolás diákok vállalkozói ismereteinek bő-
vítését célozza egy új, élményalapú oktatási szemlélet és digitális tananyag segítségével. A központi elem egy 
digitális, böngészőből indítható játék, a Serious Game. A játék során a tanulók saját virtuális vállalkozásukat 
hozhatják létre az alapötlettől az üzleti terv kidolgozásáig.
A játékot tavaly ősszel hazánkban több mint 150 diák tesztelte tanórai keretek között, hiszen a szórakoztató 
tananyagot tanári vezetéssel tanórai vagy szakköri keretek között is végig lehet játszani. Ehhez további se-
gédanyagot és tanári kézikönyvet is kaptak az oktatók.
Az év elején elkészült játék továbbfejlesztett változata. Javításra került a magyar fordítás, számos fejlesztésen 
esett át az admin környezet, valamint új, játékélményt javító fejlesztéseket kapott a játék kinézete is. Janu-
árban az ügynökség munkatársai a székesfehérvári Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola, a Bugát 
Pál Szakgimnázium és Szakközépiskola, valamint a Széchenyi István Műszaki Technikum 1-1 oktatójával és 2-2 
diákjával tesztelték az új funkciókat. A projekt a végéhez közeledik, a nemzetközi online zárókonferenciára 2022. 
február 10-én kerül sor.

A projektről bővebben itt olvashat:  

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

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/innoschool

és részben restaurálták a temp-
lom belső terét is. A munkálatok 
befeje ződtek, ezért szombaton há-
laadó szentmisét tartottak, melyet 
a zirci apát celebrált. Bérczi Bernát 
kiemelte: „A templom szent hely. 
A szent jelentése a hétköznapitól elkü-
lönített, az Isten számára fenntartott, 
ünnepi. A templom az Istenhez való 
közelség lehetőségét adja számunkra.”
A rekonstrukciót a Miniszterel-
nökség és a kormány összesen 
háromszázhúszmillió forinttal 
támogatta. A mise végén Soltész 

Miklós, a Miniszterelnökség egy-
házi és nemzetközi kapcsolatokért 
felelős államtitkára megköszönte 
a rend kitartó, több száz éve – 
kisebb-nagyobb kihagyásokkal – 
zajló nevelőmunkáját: „Szükségük 
van a keresztény embereknek arra 
az összefogásra, amely az értékeket 
megvédi és a kereszténység elleni 
támadásokat visszaveri. Ezért termé-

szetes, hogy a templomok és iskolák 
felújítását továbbra is támogatja a 
kormány.” A város országgyűlési 
képviselője, Vagrha Tamás ünnepi 
köszöntőjében hangsúlyozta, hogy 
a kormány nem hagyja magára 
a közösségeket: „A mai ünnep azt 
jelenti, hogy ez az erős közösség 
megfogadta az intést, megvédte a 
templomot és az iskolát.”
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Újabb előadásra invitál a Mathias Corvi
nus Collegium Székesfehérvári Képzési 
Központja – ezúttal a fehérorosz migráci
ós válságról lesz szó.

Mi történt pontosan az unió 
keleti határán? Miért gerjesztett 
mesterséges migrációs válságot 
Lukasenka? Mit léptek a baltiak 
és a lengyelek? Hogyan reagált 
az Európai Unió? Mit jelent a 
hibrid hadviselés? Egyebek mel-
lett ezekre a kérdésekre kap-
hatunk választ Janik Szabolcs 
előadásából. A politológus, 
közgazdász a Budapesti Corvi-
nus Egyetem politikatudomá-
nyi doktori képzésén folytatja 
tanulmányait, kutatási témája 
a visegrádi együttműködés. A 
2015-ben alapított Migrációku-
tató Intézet igazgatóhelyettese 
és kutatója, ahol az európai be-
vándorlás politikai és gazdasági 
összefüggéseit elemzi.

A megszokottnál korábban, január 
végétől látogatható idén a Boryvár. Az 
Öreghegy ékkövének számító épületet 
hétvégén 9 és 16, hétköznap pedig 9 és 
15 óra között látogathatja a közönség.

A Máriavölgy utca 54. szám alatt 
található várat Bory Jenő 1923-tól 

Január végén megnyílt a Boryvár
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KLASSZIKUSOK
Szerelmes
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.

HANGVERSENYMESTER:

BONDOR ERIKA

2022. FEBRUÁR 14. 
HÉTFŐ  19:00 ÓRA

HOTEL MAGYAR KIRÁLY  
KUPOLATEREM, SZÉKESFEHÉRVÁR 

JEGYÁR: 9900 FT
SAJTÓNYILVÁNOS RENDEZVÉNY!
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 A nagy nap 

Esküvőkiállítás a 
Novotelben

 Előadás 

Fegyver a kézben?
 Szabadidő 

Már látogatható a Bory-vár!

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 es-
küvői szolgáltatói várják a párokat, 
felsorakoztatva a legújabb trende-
ket, a legjobb ötleteket, az újdonsá-
gokat. 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.

Időpont: február 15., kedd 17 óra 
Helyszín: Székesfehérvár, Király sor 
30. (Grand Inkubátorház) 
Az eseményen történő részvétel ingye
nes, azonban regisztrációhoz kötött: 
http://tinyurl.com/mcc215jasza

1959-ig építette, bővítette, emlé-
ket állítva ezzel a hitvesi szere-
tetnek és művészi álmainak. Az 
épületcsoport máig fontos kapocs 
a családtagok között, hiszen je-
lenleg is Bory Jenő leszármazottai 
működtetik az általuk létrehozott 
alapítványon keresztül.

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

Alba Regia Középiskolai Ösztöndíj elnyerésére

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ön-
kormányzat Közgyűlésének az „Alba Regia” tanulmányi ösztöndíjtól szóló 33/2016. (VIII. 19.) önkor-
mányzati rendelete 4. § (2) bekezdése alapján a 2021/2022-es tanév 2. félévére vonatkozóan 

nyilvános pályázatot hirdet Alba Regia Középiskolai Ösztöndíj elnyerésére.

A részletes Pályázati felhívás és a középiskolai Pályázati Adatlap beszerezhető a 
Székesfehérvári Szakképzési Centrumban (8000 Székesfehérvár, Budai u. 45., tel.: 06 22 514-
060) és letölthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város hivatalos honlapjáról: http://www.sze-

kesfehervar.hu/aktualis-palyazatok.

A pályázat Polgármesteri Hivatalba történő beérkezésének határideje: 2022. február 25.

További információ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Oktatási és 
Szociális Intézményi Irodáján Tóthné Szabó Krisztinától kérhető (Tel: 06 (22) 537-119).

A Vörösmarty Színház
 műsora

Február 11. (péntek), 15 óra, Nagyszínpad: A padlás – Mekk Elek-bérlet
Február 11. (péntek), 17 óra, Pelikánfészek: Toldi – Gokart 1. bérlet
Február 12. (szombat), 19 óra, Kozák András Stúdió: A Vágy nevű villamos – a 
december 11-i előadás pótlása
Február 14. (hétfő), 18 óra, Nagyszínpad: Égő szivárvány százezer virágbul – 
bérletszünet
Február 15. (kedd), 15 óra, Nagyszínpad: A padlás – Vízipók-bérlet
Február 16. (szerda), 15 óra, Nagyszínpad: A padlás – Vuk-bérlet
Február 17. (csütörtök), 15 óra, Nagyszínpad: Diótörőcske – Pom Pom-bérlet
Február 17. (csütörtök), 17 óra, Pelikánfészek: Toldi – Gokart 3. bérlet
Február 17. (csütörtök), 19 óra, Kozák András Stúdió: Antigoné – Kodo 2. 
bérlet
Február 18. (péntek), 15 óra, Nagyszínpad: Diótörőcske – Robin Hood-bérlet
Február 18. (péntek), 17 óra, Pelikánfészek: Toldi – Gokart 4. bérlet
Február 18. (péntek), 19 óra, Kozák András Stúdió: Antigoné – Kodo 3. bérlet
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ÉLVEZD 
A TÉL LEGSZEBB 
PILLANATAIT!
Töltődj fel a hazai fürdőkben!
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Idén is a Bregyóból rajtol a mezőny, és fut a belváros felé
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Májusi félmaraton
sOmOs zOLtán

Hatodik alkalommal rendezik meg idén 
a fehérvári félmaratont, melyre már 
elindult a nevezés. A szervezők sajtó
tájékoztatóján kiderült: idén is több táv 
és színes programok várják a futókat.

2020-ban a világjárvány keresz-
tülhúzta a szervezők számítása-
it, de tavaly szeptemberben már 
ismét meg lehetett rendezni a 
Cerbona Fehérvár Félmaratont. 
Idén pedig az Alba Triatlon 
szervezésében május nyolca-
dikán rendezik meg – immár 
hatodszor – a versenyt, mely a 
jól bevált programok mellett 
újabbakkal is várja a futókat. A 
Bregyó közi, megszokott hely-
színen lesz a rajt, és ide is érnek 
be a hét kilométeres körpályát 
egyszer, kétszer vagy háromszor 
teljesítők. 
De lesz lehetőség kevesebbet 
is futni: „Újdonságként szeret-
nénk egy kisebb távú közösségi 
futást azok számára, akiknek a 
hét kilométer még sok. Továbbá 
a kísérőprogramokat is bővítjük, 
hogy a futókra váró családtagok is 
találjanak maguknak elfoglaltsá-
got.” – vázolta az elképzeléseket 
Czettl Andrea, a szervező Alba 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlésének az „Alba Regia” tanulmányi ösztöndíjról szóló 33/2016. (VIII. 
19.) önkormányzati rendelete 12. § (2) bekezdése alapján a 2021/2022-es tanév 2. félévére 

nyilvános pályázatot hirdet Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére.

A részletes Pályázati felhívás és a felsőoktatási Pályázati Adatlap beszerezhető az 
érintett felsőoktatási intézményben, illetve letölthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város hiva-

talos honlapjáról: http://www.szekesfehervar.hu/aktualis-palyazatok.  

A pályázat Polgármesteri Hivatalba történő beérkezésének határideje: 2022. február 25.

További információ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Oktatási és 
Szociális Intézményi Irodáján Tóthné Szabó Krisztinától kérhető (Tel: 06 (22) 537-119).

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

Alba Regia Felsőoktatási Hallgatói Tanács Ösztöndíj elnyerésére

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ön-
kormányzat Közgyűlésének az „Alba Regia” tanulmányi ösztöndíjról szóló 33/2016. (VIII. 19.) önkor-
mányzati rendelete 18/B. § (2) bekezdése alapján a 2021/2022-es tanév 2. félévére nyilvános 

pályázatot hirdet Alba Regia Felsőoktatási Hallgatói Tanács Ösztöndíj elnyerésére.

A részletes Pályázati felhívás és a felsőoktatási Hallgatói Tanács Pályázati Adat-
lap beszerezhető az érintett felsőoktatási intézményben, illetve letölthető Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város hivatalos honlapjáról: http://www.szekesfehervar.hu/aktualis-palyazatok.

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. február 25.

További információ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Oktatási és 
Szociális Intézményi Irodáján Tóthné Szabó Krisztinától kérhető (Tel: 06 (22) 537-119).

Triatlon SE elnöke.
A névadó szponzor újabb három 
évvel meghosszabbította a 

megállapodását a szervezőkkel. 
Bedő Hajnalka marketing mene-
dzser elmondta, hogy a tömeg-

futások résztvevői közül sokan 
vannak a célcsoportjukban: 
„Nagyon örültünk, hogy annak ide-
jén elindult az Alba Triatlonnal ez 
az együttműködés, amelynek azóta 
kiváló visszajelzései és eredményei 
vannak!”
A történelmi belvárosban és 
környékén kijelölt pályával a 
szervezők idén is tesznek róla, 
hogy a futók Fehérvár legszebb, 
nevezetes részeit is érintsék, 
ez pedig azt jelenti, hogy nem 
csak a teljesített kihívás teszi 
emlékezetessé számukra a 
versenyt: „Európában és szerte a 
világon egy-egy ilyen rendezvény 
a sportértékén túl nagyon komoly 
városmarketing-értékkel is bír, 
turisztikai látványosságnak is 
számít. Ritkaság, hogy ilyen szép, 
barokk belvároson vezet át az útvo-
nal egy része, ezért is különleges a 
mi félmaratonunk, amely túlélte a 
járvány nehézségeit is.” – mondta 
Mészáros Attila alpolgármester.
A nevezés az Alba Triatlon hon-
lapján elindult. A szervezők re-
mélik, hogy május nyolcadikán, 
ideális futóidőben ismét sokan 
vállalják a megmérettetést. 
Legalább annyian, mint tavaly, 
amikor csaknem ötszáz célba 
érkezője volt a versenynek.

Valentin-napi
üzenetek az éterben

Üzenj a p�rodnak a 
99,2 Vörösmarty R�di�n

keresztül!

02.14. 6:00-12:00

H Í V D  A  S T Ú D I Ó T  A  2 2 / 3 1 1 - 5 1 1 - E S  S Z Á M O N

V A G Y  Í R J  N E K Ü N K  F A C E B O O K O N !

 

F E B R U Á R  1 4 .  |  6 : 0 0  -  1 2 : 0 0

S E G Í T Ü N K ,  H O G Y  S Z E R E L M E S
Ü Z E N E T E I T E K  C É L B A  É R J E N E K !  

 



  A Vörösmarty Rádió műsora február 12-től február 18-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150Vörösmarty Rádió

     

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

2022. 02. 13. VASÁRNAP 2022. 02. 14. HÉTFŐ 2022. 02. 15. KEDD 2022. 02. 16. SZERDA 2022. 02. 17. CSÜTÖRTÖK

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

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

08.10		 Sporthírek	Vendég:	Somos	
Zoltán, Kaiser Tamás

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

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt	
11.10  Tóparti programajánló 

Vendég:	Ocsenás	Kati
12.10		 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
13.10		 A	bor	szerintünk	Vendég:	

Fáncsi	Viktória
14.10		 Kertészeti	magazinműsor	

Vendég:	Németh	László
15.00  Hírek 15 órakor 
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

						 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Bóna	Éva

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. 18. 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:	Varga	Zalán

08.10		 Internetes	ügyeink	Vendég:	
dr.	Czenczi	Anikó

09.10  Kedvencek percei 
Vendég:	Paál	Csaba

10.10		 Úton	Vendég:	Kocsis	
Sándor,	az	Egészségdokk	
Drogambulancia 
munkatársa 

11.10  Dojo önvédelmi és távol-
	 keleti	művészeti	magazin	

Vendég:	Rétlaki	Gábor
12.10		 Virágpercek	Vendég:	

Winkler Krisztina
13.10		 Bűnmegelőzési	

percek	Vendég:	Vörös	
Ferencné alezredes

14.00  Fehérvári délután: napi 
aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 

	 szakértők,	szakemberek	
részvételével	Műsorvezető:	
Gemeiner	Lajos

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

15:10		 Hűha!	–	Technológia	
és	tudomány	érthetően	
Vendég:	Theisz	György

16.10  Informatikai retró 
Vendég:	Simon	Nándor

17.10		 Filmkocka	Vendég:	
Kalmár Ádám 

18.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

08.00		 Friss	hírek,	időjárás	és	
közlekedési információk 

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

	 Műsorvezető:	Sasvári	
Csilla	Hírszerkesztő:	
Varga	Zalán

09.10		 Az	egészség	
hullámhosszán	Vendég:	
Supliczné	Tóth	Mária	

10.10		 Gazdát	keresünk	a	
HEROSZ	Fehérvári	
Állatot thonban	élő	
kutyáknak és macskáknak 
Vendég:	Krepsz	Gyöngyi

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

11.35		 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. 12. 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

08.10		 Sporthírek	Vendég:	Somos	
Zoltán, Kaiser Tamás

09.10		 Autófitnesz	Vendég:	
Polgár	Tibor

10.00		 Fehérvári	délelőtt:	napi	
aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével. 
Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt

12.10		 Ebédidő	Vendég:	
Szabó	László

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  Fehérvári beszélgetések 
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	Vendég:	

Szabó	László
13.10		 Vakolat	Vendég:	

Puska	József
14.10  Középpontban az 

élelmiszerbiztonság 
Vendég:	Sziebert	Gergely

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	Vendég:	

Toldi	Veronika
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

09.05		 Az	egészség	
hullámhosszán	–	

	 érbetegségek		Vendég:	Dr.	
Balsay	Miklós	belgyógyász

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

12.10		 Ebédidő	Vendég:	
Szabó	László

13.10		 Környezetbarát	Vendég:	
Mihály	Gyula

15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

15.10  Útravaló
						 Műsorvezető:	Galántai	

Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

16.10		 Szuvenír	Vendég:	
Grósz	Pálma

17.40		 Esti	mese	a	Szabad	
Színházzal

18.10		 Beszéljünk	róla!	
Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi	

19.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

21.10		 Tiszta	szex!(16)	Vendég:	
Séllei	Györgyi

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

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

09.10		 Állati	dolgok	Vendég:	
Lorászkó	Gábor

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

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt
11.10		 Társasház	Vendég:	

Egyed	Attila	
12.10		 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
13.10		 A	Városgondnokság	

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

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	és	Kiss	György	
Hírszerkesztő:	Bóna	Éva

15.10  Útravaló
16.10		 KRESZ-percek	Vendég:	

Ábrahám Csaba 
17.10		 Barangoló	Vendég:	

Tarsoly	Péter
18.00		 Zöldellő	utakon	Szerkesztő:	

Galántai	Zsuzsi
19.00		 Gyermekeink	fejlődése	

Vendég:	Fekete-Cseri	
Zsuzsanna	Szerkesztő:	
Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

A Fehérvár Televízió műsora február 12-től február 18-ig

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2022. 02. 12. SZOMBAT 2022. 02. 13. VASÁRNAP 2022. 02. 14. HÉTFŐ 2022. 02. 15. KEDD 2022. 02. 16. SZERDA 2022. 02. 17. CSÜTÖRTÖK

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

–  Vakler Lajos vendége 
Farkas Dáriusz

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

archívumából
09:30  Képes hírek
11:00  Diagnózis – ismétlés 
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  Léptei nyomában 

virágok nyíljanak
15:55  Szép magyar énekek
17:00  Híradó
17:20  Együtt magazin
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Görög István, a Pákozdi 
Katonai Emlékhely 
ügyvezetője

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  Szerelem egy életen át 

és még azon is túl 
21:15  Fehérvár AV19–Bolzano-
 jégkorongmérkőzés 

közvetítése felvételről
23:15  Híradó – ismétlés
23:35  Képes hírek

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

– Vakler Lajos vendége 
Görög István, a Pákozdi 
Katonai Emlékhely 
ügyvezetője

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
15:00  Krinolin, turnűr, halcsont – 

A babák és a divat 1. rész
16:05  Királykúti beszélgetések 

– Vendég: Gáspár Ferenc
17:00  Híradó
17:20  Paletta 
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége  
Bobory Balázs újságíró

18:30  Honvéd7
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Kezdőkör
20:10  Hírek – ismétlés
20:15  Paletta – ismétlés 
20:45  Honvéd7 – ismétlés
21:10   Krinolin, turnűr, halcsont – 

A babák és a divat 2. rész
22:15  Híradó – ismétlés
22:35  Képes hírek

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

– Vakler Lajos vendége 
Bobory Balázs újságíró

 08:20  Honvéd7 
08:45  Kezdőkör – ismétlés
09:35  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
15:25  E kávéházi szegleten
15:55  Közéleti és Kulturális 

Szalon
17:00  Híradó
17:20  Családőrzők
17:50  Hírek  
17:55  A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Családőrzők – ismétlés
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Illényi Katica és a 

Budapesti vonósok 
1-2. rész

21:40  Hol volt, hol nem volt 
– Fehérvár feltáratlan 
középkori történelme

22:50  Híradó – ismétlés
23:10  Képes hírek

00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  Családőrzők 

07:50  A Fehérvár Televízió 

archívumából

08:20  Képes hírek

11:00  Családőrzők – ismétlés

11:30  Fizikai kísérletek

12:25  A Fehérvár Televízió 

archívumából

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:50  VII. Csíki Versünnep

17:00  Híradó

17:20  Köztér

17:50  Hírek 

17:55  A Fehérvár Televízió 

archívumából

18:25  Székesfehérvár tele élettel

18:45  Németh János-portré

19:00  Híradó – ismétlés

19:20  Bajnokok városa 

19:50  Hírek – ismétlés

19:55  Köztér – ismétlés

20:30  Táncvarázs

21:00  Alba Fehérvár–Kaposvár-

 kosárlabdamérkőzés 

közvetítése felvételről

22:30  Híradó – ismétlés

22:50  Képes hírek

2022. 02. 18. PÉNTEK

00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  Köztér

07:50  Bajnokok városa

08:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából

08:50  Képes hírek

11:00  Köztér – ismétlés

11:30  Bajnokok városa

12:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:50  Akik császárok lehettek 

volna – Jankovics 

Marcell előadása

17:00  Híradó

17:20  Úton

17:50  Hírek

17:55  Városrészek titkai

19:00  Híradó – ismétlés

19:20  Agrárinfó

19:50  Hírek – ismétlés

19:55  Városrészek titkai 

– ismétlés

21:00  Úton – ismétlés

21:25  Fehérvári Titánok–

 Gyergyószentmiklós-

 jégkorongmérkőzés 

közvetítése felvételről

23:25  Híradó – ismétlés

23:45  Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: február 13. 21.40 Alba Fehérvár–Vasas-kézilabdamérkőzés közvetítése

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Köztér
07:55  Nálatok mizu? 
09:00  Agrárinfó 
09:30  Együtt magazin
10:00  Fehérvári beszélgetések 
10:30  Hangvilla – könnyűzenei 

magazinműsor
11:00  Fehérvári beszélgetések
11:35  Paletta magazin
12:05  A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:40  Híradó – ismétlés
13:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából
14:15  Honvéd7 
14:40  Kolbásztöltő fesztivál 2017
15:00  Agrárinfó – ismétlés
15:30  Diagnózis
16:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:00  Hírek
17:05  Egy nap a világ – Kovács 

Áron útikalauza
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Ács Tamás színművész

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  Hírek – ismétlés
19:05  Vörös Tamás Bass 

show – 1. rész
20:35  Vörös Tamás Bass 

show – 2. rész
22:00  Seuso Kedd – Vadászat
23:00  Hírek – ismétlés
23:05  Képes hírek

00:00  Képes hírek
08:10  Kezdőkör 
09:00  A Fehérvár Televízió 

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

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

archívumából
12:05  Fehérvári beszélgetések 
12:40  Hírek – ismétlés
12:45  Köztér 
13:20  Családőrzők
13:50  Agrárinfó 
14:20  Nálatok mizu?  
15:25  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
16:05  Verstábor 2014
16:50  Fizikai kísérletek – Optika
17:00  A hét hírei 
17:20  Hitünk és életünk
17:55  Fehérvári beszélgetések 

–  Vakler Lajos vendége 
Farks Dáriusz

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  A hét hírei – ismétlés
19:20  Hitünk és életünk 

– ismétlés
19:50  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
20:10  Körmend–Alba Fehérvár-

kosárlabdamérkőzés 
közvetítése felvételről

21:40  Alba Fehérvár–Vasas-
 kézilabdamérkőzés 

közvetítése felvételről
23:00  A hét hírei – ismétlés
23:20  Képes hírek


