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A 2023. 02. 14-én érkezőket meglepetés desszerttel várjuk!

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló



2 KözéletFeHéRVÁR 2023.02.09.

Választókerületi
programok

Városközpont-észak

Kovács Zsoltné

Fogadóórát tart Kovács Zsoltné 
önkormányzati képviselő. Február 
9-én, csütörtökön 17-től 18 óráig a 
Rákóczi iskolában várja a 2. számú 
választókörzetben élőket.

Belváros

Szabó Bakos Györgyné

Február 14-én, kedden 15 és 18 óra 
között fogadóórára várja az 1. szá-
mú választókörzetben élőket Szabó 
Bakos Györgyné önkormányzati 
képviselő a Piac tér 4. szám alatt, 
az autóbusz-pályaudvar épületének 
udvarában található irodájába.

Fáy-, Almássy- és Papagáj-
telep, vezér és író utcák

Deák Lajosné

Amíg a téli időszakban zárva tart 
a Királykút Emlékház, addig tele-
fonon (20 4421 128) és e-mailben 
(deak.lajosne@fehervar.hu) várja 
a 11. számú választókörzetben 
élők megkereséseit Deák Lajosné. 
A képviselő az irodai fogadóórák 
helyett szükség esetén személye-
sen keresi fel a lakókat.

Nyugdíjba ment a 
legendás mentős

Az egyén és a közösség kapcsolatát 
vizsgálták

Applikáción is jelezhető a probléma

Farkas szilárd

Farkas szilárd

Február elsején volt a civilek napja. Ebből 
az alkalomból szervezett szerdára szakmai 
programot a Fejér Vármegyei Civil Közössé-
gi Szolgáltatóközpont a Hiemer-házban. A 
kerekasztal-beszélgetésen többek között arra 
keresték a választ, hogy miként lehet közössé-
get szervezni, építeni és működtetni, kinek mit 
jelent a közösség, milyen kihívásokkal küzdenek 
manapság a civilszervezetek, és mit kapnak egy 
adott közösségtől a csatlakozó önkéntesek.

A szakmai programot a Székes-
fehérvári Diáktanács a Változás 
Mentálhigiénes Egyesülettel 

Új funkcióval bővült a Székesfehérvár-appli-
káció. A telefonos alkalmazás hibabejelentő 
menüpontjára kattintva bárki jelezheti a 
városban felmerülő problémákat.

Mostantól a Székesfehérvár-appli-
káción keresztül is jelezni lehet a 
városban tapasztalt problémákat a 
közműszolgáltatók, a Depónia, a Vá-
rosgondnokság és a Polgármesteri 
Hivatal felé. A telefonos alkalmazás 
felületén a „Hibabejelentés” ikonra 
kattintva jelezhetők az észrevételek. 
A kategóriák között megtalálható 
a hulladékszállítási műszaki hiba, 
a távhő-hibabejelentés, továbbá a 
Városgondnokság, a Fejérvíz és a 
Közlekedésszervezés kategóriák.

Elbúcsúztatták kollégái Gál József mentő
gépkocsivezetőt, aki harmincnyolc éven át 
szolgált a Székesfehérvári Mentőállomáson. 
Közel nyolcszázezer megtett kilométer áll 
mögötte. 1985. július 15én vette fel egyen
ruháját, szolgálatát az utolsó Nysa típusú 
mentő autók egyikén kezdte. A rohamkocsi 
ikonikus gépkocsivezetője kiemelkedő szakmai 
tevékenységéért több elismerésben is része
sült. Képünkön a Székesfehérvári Mentőállo
más ma már nyugdíjas legendái, Klupács Péter 
és  Gál József láthatók.                                          R. A.

Mészáros Attila alpolgármester többek között az egyének és a civilszervezetek kapcsolatának 
fontosságára hívta fel a figyelmet Az applikáció segítségével néhány kattintással jelezhetők a problémák
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„Előfordulhat, hogy vihar van éjszaka, 
egy fa ága letörik és ráesik az útra. Er-
ről képet csatolhatunk, és elküldhetjük 
a Városgondnokságnak, ahol a képet 
elemzik. Tudni fogják, hogy hol van a 
probléma, hiszen a GPS-koordinátá-
kat megkapják az alkalmazáson belül. 
Miután megkapták a jelzést az eljáró 
szervek, elhárítják a fennakadást, 
a felhasználó pedig kap egy vissza-
jelzést arról, hogy az általa beküldött 
probléma szerencsésen megoldódott” 
– mondta el kérdésünkre Balla Dá-
vid, az Alba Innovár munkatársa.
Az applikációs hibabejelentés te-
hát a pontos leírás és a beküldhető 
fényképek által gördülékenyebbé 
teheti a felmerülő problémák meg-
oldását a szakemberek számára.

karöltve szervezte. Csüri Bence, 
a diáktanács elnöke a fiatalok 
szemszögéből közelített a város-
ban működő civilszervezetek felé. 
Mint mondta: számukra most a 
legfontosabb a közösségi szolgá-
lat, melynek során ötven órát kell 
eltölteniük különböző szervezetek-
nél, hiszen ez is az érettségiköve-
telmények részét képezi.
„Arról is szólt a beszélgetés, hogy a 
diákok Székesehérváron milyen civil-
szervezeteknél teljesíthetik az önkén-
tes feladatot, illetve a saját tapaszta-
latainkból kiindulva mit ajánlhatunk 
nekik” – tette hozzá Csüri Bence.
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Folytatódik a Kodály iskola felújításaTilos jégre lépni!

Figyeljünk társainkra a hidegben! Stabil működést biztosít a költségvetés

látrányi ViktórianoVák rita

koVács szilVia rába Henrietta

A homlokzata is megszépül a Kodály iskolának: 
már állnak az állványok, láthatóan megindult 
a munka. Mintegy százötvenmillió forintból 
korszerűsödik tovább a nagy múltú székes-
fehérvári oktatási intézmény épülete.

A vasútállomással szemben álló 
Béke téri iskola épületénél meg-
indult a homlokzat felújítása. A 
Kodály Zoltán Általános Iskola, 
Gimnázium és Alapfokú Művésze-
ti Iskola környékén járva láthat-
juk, hogy az intézményt már fel is 
állványozták a szakemberek.
A beruházásról érdeklődtünk Szé-
kesfehérvár önkormányzatánál. 
Megkeresésünkre azt a tájékozta-
tást kaptuk, hogy a Kodály hom-
lokzatfelújítása a Modern Városok 
Program keretében valósul meg: 
„A mintegy húsz fehérvári oktatási 
intézményt érintő, Székesfehérvá-
ri komplex oktatási célú fejlesztés 
elnevezésű projekt részeként, közel 
százötvenmillió forintos beruházással 
kezdődött meg a homlokzatfelújítás. 
A két iskolaépületet összekötő folyosó 
teljes tetőszerkezete is elkészül a 
beruházás keretében. A kivitelező 
által vállalt teljesítési határidő a mun-
katerület átadásától számított kilenc 
hónap.” 
A Kodályba mintegy ötszáz gyerek 
jár. Az intézmény legrégebbi épü-
letszárnya a Mártírok útjára néz, 
és 1943-ban épült. Az újabb rész 
1959-ben, míg az új rész tetőtere 

Befagytak a fehérvári tavak és a Velencei-tó 
is. Egybefüggő jég borítja a vízfelületeket, 
de ezek vastagsága alig egy centiméter, ezért 
veszélyes és tilos rájuk merészkedni!

Egybefüggő, de nagyon vékony a 
jégtakaró Székesfehérvár természe-
tes vizein, így egyikre sem szabad 
rálépni! A Városgondnokság rend-
szeresen felhívja erre a figyelmet, a 
tiltást pedig az indokolja évről évre, 
hogy a város tavainak vízpótlása 
folyamatos, ezért a befolyásnál és a 
túlfolyónál vékonyabb a jégpáncél, 
ami életveszélyes lehet akkor is, ha 
a jég teteje biztonságosnak tűnik. 

Vihar és kemény fagy szakította meg az 
eddig enyhének mondható telet a hétvégén. 
A napokban reggelente már csípős hidegre 
ébredhettünk, és a lefagyott szélvédőkkel is 
meg kell birkóznunk. Az időjárás-előrejelzések 
szerint a hideg tartós lehet, ezért is fontos, 
hogy még fokozottabban figyeljünk egymásra, 
és segítsünk az arra rászorulóknak.

A fagyos időben különösen fontos, 
hogy figyeljünk embertársaink-
ra! Számos utcán élő ember van 
veszélyben ilyenkor. Ha ellátatlan 
embert látunk, feltétlenül kérdez-
zük meg, hogy segíthetünk-e, vagy 
hívjuk az utcai szolgálatot. Zsabka 
Attila, a Kríziskezelő Központ veze-
tője lapunknak elmondta: „Az utcán 
élők közül egyre többen húzódnak 
be néhány órára a központ nappali 
melegedőjébe, vagy töltik az éjszakát az 
éjjeli menedéken. A teajárat egy héten 
háromszor keresi fel azokat, akik az 
utcai létre rendezkedtek be, hogy egy 
tál étellel, takaróval, tartós élelmiszer-
rel nyújtsanak segítséget. A központba 
a fehérváriak rendszeresen visznek 
adományokat. Most leginkább férfi, 
téli lábbelikre, meleg zoknira, sapkára, 
sálra, kesztyűre lenne szükség!”
A központ három helyszínen ötven 
főnek, köztük női és férfi hajlékta-
lanoknak, volt állami gondozottak-
nak, krízishelyzetbe került csalá-

Elkészült Székesfehérvár idei költségveté-
sének tervezete. A közel száznégymilliárd 
forintos főösszegből garantált a város stabil 
működése, finanszírozni lehet az energiaárak 
emelkedését és az infláció hatásait.

Majdnem harminckétmilliárd 
forint lehet Székesfehérvár saját 
bevétele. Ebből az iparűzési adó 
várhatóan több mint huszon-
hárommilliárd lesz, ami rekordnak 
számít.
Cser-Palkovics András lapunknak 
elmondta: „A 2023-as költség vetés 
stabil, rendezett és biztonságos mű-
ködést, valamint bizonyos arányú fej-
lesztéseket is tartalmazó költség vetés. 
Tudjuk garantálni az intézmények és a 
közszolgáltatások működtetését, a vá-
rosüzemeltetés kihívásaira is választ 
tudunk adni, tudjuk finanszírozni a 
megemelkedett energiaárakat és az 
infláció hatásait is.”
A polgármester hozzátette, hogy 
az önkormányzat minden bérrel 
kapcsolatos kötelezettségének 
eleget tud tenni. Ehhez jelentős se-
gítséget kap az államtól: több mint 
tízmilliárd forintos forrás érkezik 
a működésre, és közel negyven-
milliárd forintos állami támogatást 
tud az önkormányzat a fejleszté-
sekre fordítani. Magánszemélyek 
Székesfehérváron továbbra sem 

A Kodály iskola homlokzatát is felújítják

Jegesedik a Csónakázótó is, de életveszélyes rálépni!

Bóka Viktor címzetes főjegyző vette át múlt 
pénteken CserPalkovics András polgármes
tertől a költségvetést tartalmazó dokumen
tumokat
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fizetnek helyi adót – az iparűzési 
adó az idén is biztosítja a stabil 
működést. Korszerűsítéseket, vá-
rosrészi fejlesztéseket is meg lehet 
valósítani 2023-ban. Folytatódnak 
az iskolafelújítások, továbbépül a 
multicsarnok, megvalósul a Móri 
út felújítása, folytatódik a Fehérvár 
tüdeje program. 
A tervezetet e héten pénteken 
tárgyalja a közgyűlés.

doknak biztosít átmeneti szállást. 
A Sörház téren több alacsony 
küszöbű ellátást nyújtanak, ami azt 
jelenti, hogy bárki igénybe vehe-
ti azokat, aki Fehérváron nehéz 
helyzetbe kerül, és hajléktalanként 
nincs hova mennie. Az ötven férő-
helyes nappali melegedő 8-tól 18 
óráig van nyitva.
„Az utóbbi időben, ahogy egyre 
hidegebbek, fagyosabbak a nappalok és 
az éjszakák, megnövekedett a nappali 
melegedőbe érkezők létszáma” – tájé-
koztatott a szakember, hozzátéve, 
hogy folyamatosan figyelik az idő-
járás-előrejelzéseket, és a várható 
nagy hidegre felhívják az utcán élők 
figyelmét. Zsabka Attila arra kéri 
a fehérváriakat, hogy aki bárhol a 
környezetében olyan személyt ész-
lel, aki látszólag rendezett külsővel 
akár több órán át ül egy padon 
vagy bizonytalanul keresi a helyét, 
de nincs közvetlen életveszélyben, 
akkor is kérjenek neki segítséget 
a 20 9579 410-es telefonszámon a 
Kríziskezelő Központ utcai szolgá-
latától. Ugyanakkor a 80 696 011-es, 
ingyenesen és bármikor hívható 
számot kell tárcsázni, ha segítségre 
szoruló, veszélyes vagy kiszolgálta-
tott helyzetben lévő családról vagy 
gyermekről szerzünk tudomást. 
Ezeket a helyzeteket az Alba Bástya 
Család- és Gyermekjóléti Központ 
készenléti ügyelete tudja kezelni.

A nádasok is fokozott veszélyt 
jelentenek, mert itt is egyenlőtlenül 
fagy be a tavak vize. A Sóstó termé-
szetvédelmi terület, így sportolni is 
tilos a tavon, és változatos meder-
mélysége, valamint a nádasok miatt 
is rendkívül veszélyes rámenni a 
jegére. A Városgondnokság arra is 
figyelmeztet, hogy a jégre se köve-
ket, se fadarabokat ne dobáljunk!
A Velencei-tó is befagyott, a jég 
vastagsága azonban mindössze 
egy centiméter, így egyelőre nem 
szabad rálépni. A meteorológusok 
szerint szombatig éjszakánként 
ugyan fagypont alatt marad a 
hőmérséklet, napközben azonban 
plusz fokokat mérhetünk.

2002-ben valósult meg.
Cser-Palkovics András polgármes-
ter a tavalyi év végén lapunknak 
elmondta, hogy a Kodolányi és a 
Vasvári gimnázium felújítása is 
elkezdődött a nyílászárók cseréjé-
vel. A Modern Városok Program 
keretében tudja a város a Kodály 
iskola homlokzatát felújítani, de 
a Munkácsy felújítása is meg-
valósulhat. A Teleki és a zeneis-
kola hangversenyterme esetében 
pedig a tervezés kezdődhet el. 
Számos más közép- és általános 
iskola felújítása is napirenden van.
A vizesblokkokat már tizenöt 
iskolában korszerűsítette Székes-
fehérvár önkormányzata, és van, 
ami 2023-ban újul majd meg.
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Március közepén érkeznek a 
tervezetek

Okostanterem a Zentaiban

koVács szilVia

csapó ramóna

Március tizenötödike után elektronikusan 
elérhetővé válnak az adóbevallások az ügy-
félkapun keresztül. A NAV idén is elkészíti a 
tervezeteket. A dokumentumok ellenőrzése 
után az ügyfeleknek nincs teendőjük: ameny-
nyiben nincs szükség az adatok kiegészítésé-
re vagy javítására, a tervezet automatikusan 
bevallássá válik.

Február közepéig mindenki 
megkapja a tavalyi jövedelme, va-
lamint az önkéntes egészségpénz-
tári és nyugdíj-előtakarékossági 
befizetései után a munkáltatói, 
kifizetői és pénztári igazoláso-
kat. Ezek alapján ellenőrizhető 
majd az szja-bevallás tervezete és 
a pénztárakba befizetett össze-
gek után járó adó-visszatérítés 
összege. Aki ügyfélkaput használ, 
a NAV által elkészített adóbeval-
lás-tervezetet legkésőbb március 
tizenötödikétől elérheti – leg-
egyszerűbben az eszja-oldalon.
„A tervezetet le kell ellenőrizni! Ha 
az ügyfél mindent rendben talál, 
akkor nincs teendője. Ha vannak 
hiányos vagy helytelen adatok, 
akkor javítva vagy kiegészítve kell 
beküldeni a tervezetet a NAV-nak” – 
mondta el lapunknak Mártonné  

Az Alba Innovár Okostanterem-program 
keretében, a Howmet-Köfém Kft. negyvenezer 
dolláros támogatásából és a Székesfehérvári 
Tankerületi Központ hozzájárulásával készült 
el a város legújabb okostanterme a Zentai úti 
Általános Iskolában. A korszerűsítésnek kö-
szönhetően a tanulók még jobban megismer-
hetik a huszonegyedik század technológiáit.

„Ez több mint eszközök használata. Ez 
valójában pedagógiai program, ami-
ben az eszköz csak eszköz, a cél pedig 
az, hogy a fiatalokhoz és a tanárokhoz 
is közelebb hozzuk a technológiát 
és annak lehetőségeit” – mondta el 
lapunknak Cser-Palkovics András, 
Székesfehérvár polgármestere az 
okostanterem szerdai átadóján.
Ezzel a fejlesztéssel az iskola 
mindennapi életébe is beépülhet 
a digitalizáció – tette hozzá Laufer 
Tamás, az Alba Innovár Digitális 
Élményközpont vezetője. Intézmé-
nyük amellett, hogy az eszközök 
beszerzésében segít, nagy hang-
súlyt fektet az iskolák tanárainak 
képzésére is.
A Zentai igazgatója úgy véli, 
napjainkban kiemelten fontos, 
hogy a diákok megismerkedjenek 
a legkorszerűbb digitális eszközök-
kel, és azok segítségével tanulhas-
sanak. Bottka Rózsa lapunknak 
elmondta: a jövőben tervezik még 

Az okostanterem eszközei szinte minden 
órába beépíthetők, nagyon nagy segítség 
a motiváció fenntartásában, a differenciált 
oktatásban vagy akár a feladatok játékosí
tásában
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Technikumból az egyetemreÚjra használható a murvás parkoló

Lezárás a Gyümölcs utcában

szabó miklós bence

Lezárás és ideiglenes parkolási tilalom lép 
életbe február tizenharmadikán a Gyümölcs 
utcában.

Hétfőn  reggel hat és délután 
két óra között a Gyümölcs utca 
Martinovics Ignác utca és Budai út 
közötti szakaszán mindkét oldalon 

Újabb okleveles technikusi képzés elindí-
tását jelentette be az Óbudai Egyetem és a 
Székesfehérvári Szakképzési Centrum. Már 
az elektronikai vonalon is szerezhető oklevél 
a Széchenyi technikumban, ami már az elő-
szobája lehet a majdani egyetemi tanulmá-
nyoknak, ahol a technikumban tanultak a jó 
alap mellett krediteket is jelentenek.

Újabb közös okleveles technikusi 
képzés elindítását jelentette be 
a Székesfehérvári Szakképzési 
Centrum az Óbudai Egyetem-
mel együttműködve: a korábbi 
gépésztechnikusi mellett már 
az öt-, illetve egyéves okleveles 
elektrotechnikai technikusi kép-
zést is választhatják a diákok a  
Széchenyiben.
„Ez a képzési forma a technikuskép-
zés csúcsa. Olyan átmenetet biztosít 
a tanulóknak, ami megkönnyíti az 
egyetemre történő bejutást, illetve az 
ottani életet. Kreditpontok beszámítá-
sával az egyetemen az első félévben 
kevesebb tantárgyban kell teljesíteni, 
ami lehetővé teszi, hogy a nehezebb 
tárgyakat majd úgy tudják megugrani 
a hallgatók, hogy a lemorzsolódást 
közben csökkentsük.” – mondta el 
az új képzésről Kulcsár Szilvia, 
a Székesfehérvári Szakképzési 
Centrum kancellárja.
Az okleveles technikusi képzése-
ken tanuló diákok már a középis-
kolai évek alatt megismerkednek 
azokkal a partnercégekkel, ame-

A januári extrém mennyiségű eső után egy időre le kellett zárni a magántulajdonban lévő 
murvás parkolót a Palotai út mentén. A területet azóta rendbe tette a Városgondnokság: 
először kiszivattyúzták a parkolóból a felgyülemlett vizet, majd feltöltötték zúzott kővel 
a gödröket, és kisebb területrendezés után tömörítették a felső réteget.                                  R. A.
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Beke Éva, a vármegyei adó- és 
vámigazgatóság kommunikációs 
referense.
Akinek nincs ügyfélkapuja, 
március tizenhatodikáig adóazo-
nosító jele és születési dátuma 
megadásával többféle módon is 
kérheti a tervezet postázását. A 
dokumentumot a NAV április 
harmincadikáig küldi el térti-
vevénnyel az igénylőknek.
Az áfafizetésre kötelezett 
magán személyeknek és az egyé-
ni vállalkozóknak is elkészíti a 
NAV a tervezetet, nekik azonban 
ki kell egészíteniük azt a tavalyi 
évben szerzett jövedelmi adatok-
kal. A személyijövedelemadó-
bevallás benyújtásának és az adó 
befizetésének határideje május 
huszonkettedike.
A NAV felhívja a figyelmet arra 
is, hogy rendszeresen csalók 
élnek vissza a hivatal nevével: 
sms-ben próbálnak személyes 
adatokat megszerezni. A hivatal 
soha nem kér sem sms-ben, sem 
más módon bankszámlára vagy 
bankkártyára vonatkozó bizal-
mas adatot. Ügyfélkapun keresz-
tül, illetve postán, adószámla- 
kivonaton értesítik az adózókat, 
ha túlfizetésük van.

lezárják a párhuzamos parkoló-
területet. Az ideiglenes parkolási 
tilalmat a falevelek összegyűjtése, 
a víznyelők tisztítása, illetve a bur-
kolati jelek felfestése miatt vezetik 
be, az áthaladó forgalom, illetve az 
ingatlanok megközelítése azonban 
ez idő alatt is biztosított lesz.

lyek majd az egyetemen, duális 
képzés keretében biztosítják 
nekik a szakmai gyakorlati hely-
színeket, így többéves kapcsolat 
alakulhat ki a leendő hallgató 
és a munkáltató között. Mind-
emellett az oktatók egy része is 
közös az okleveles és az egyetemi 
képzéseken.
Persze az okleveles képzést kö-
vetően nem evidencia, hogy min-
denki továbbtanul, de a tech-
nikumban elsajátított tudásra 
könnyebben lehet majd építeni 
az egyetemen – erről már az 
Óbudai Egyetem rektora beszélt: 
„Gyakorlatorientált képzést valósít 
meg az Óbudai Egyetem, annak is a 
legmagasabb szintjét. Ha az ország 
egy tudásalapú társadalom kiépíté-
sében gondolkozik, akkor most már 
nem gyártásfejlesztésről és össze-
szerelő üzemről kell beszélnünk, 
hanem gyártmányfejlesztésről! 
Ezért gondolkodó fejlesztőmérnö-
köket szeretnénk képezni, akiknél 
egyébként a technikai tudás már 
megadja azt a szintet, hogy lehes-
sen rá építeni.” – fogalmazta meg 
gondolatait az együttműködésről 
Kovács Levente.
Az új képzés elindítását az önkor-
mányzat részéről Mészáros Attila 
méltatta. Mint az alpolgármester 
mondta, gyakran éri hazánkat az 
a kritika, hogy Magyarország csak 
egy összeszerelő üzem. A jelenlegi 
városi képzési struktúra azonban 
erre pont rácáfol. 

legórobotok beüzemelését, és 
robotikaszakkör indítását.
Katus István, a Howmet-Köfém 
Kft. ügyvezető igazgatója üdvözöl-
te a kezdeményezést, hiszen ahogy 
fogalmazott, a digitális készségek 
fejlesztése és a nyelvtanulás a 
huszonegyedik század munkaerő-
piacán kulcsfontosságú.
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Kerítéskiállítás a Vár körúton
szabó miklós benceVakler lajos

Egy éve tart már Hamvas Béla születésének 
százhuszonötödik évfordulója kapcsán az 
iGenerációért Egyesület által szervezett prog-
ramsorozat. Vasárnap délelőtt a Szent István 
Király Múzeum Országzászló téri épületének 
Vár körúti oldalán Hamvas Béla 125 – idézetek 
egy gondolkodótól címmel nyílt kerítéskiál-
lítás, mellyel szeretnék közelebb vinni a Kos-
suth-díjas magyar író, filozófus munkásságát 
az arra sétálókhoz.

Az iGenerációért Egyesület, az 
Értékmentők csapata és a Szent 
István Király Múzeum együtt-
működésében készült a rendhagyó 
tárlat. Hamvas Béla idézetei Wei-
ner Sennyei Tibor szerkesztésében 
kerültek a múzeum Országzászló 
téri épületének kerítésére.
„Nem tudunk beltérre menni, mert az 
igazán jó kiállítóhelyek most sajnos 
nincsenek nyitva. Arra gondoltunk, 
hogy mi lenne, ha kerítenénk olyan 

Apponyi Albert kilencven évvel ezelőtt hunyt 
el Genfben. Az évfordulóval összhangban a 
Trianon-centenáriumi Emlékbizottság és a 
Magyarságkutató Intézet tudományos konfe-
renciát szervezett kedden a Városháza Dísz-
termében, melynek során több aspektusból is 
bemutatták Apponyi életét, valamint az elmúlt 
évek konferenciáit összefoglaló kötetet.

Vizi László Tamás, az emlék bizottság 
elnöke megnyitógondolataiban meg-
idézte az öt évvel ezelőtt kitűzött céljai-
kat, melyek mentén a párizsi döntések, 
valamint az ahhoz kapcsolódó hazai 
és nemzetközi folyamatok vizsgálata 
mellett kiemelt szempont volt, hogy a 

 A Hamvaskiállítás márciusig lesz látható a múzeum kerítésén
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Csoóri Sándor és Csanádi Imre 
emlékezete

Ki ölte meg Kennedyt?

Vakler lajos

rába Henrietta

A Csoóri Sándor Társaság pénteken este a 
Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban 
mutatta be azt a tanulmánykötetet, melyben 
neves irodalomtörténészek, költők és írók 
emlékeznek a kilencven éve Zámolyon szüle-
tett Csoóri Sándorra, illetve Csanádi Imrére, 
aki száz esztendeje szintén a Fejér megyei 
településen látta meg a napvilágot.

A könyv szerkesztője, Bakonyi 
István köszöntőjében kiemelte, 
hogy a két legendás életmű a hu-

1963. november 22-én Dallasban megölték az 
Egyesült Államok elnökét, John F. Kennedyt. A 
gyilkosságról készült jelentést hetvenöt évre 
titkosították. A Mathias Corvinus Collegium keddi 
előadásán a merénylet hátterét és az össze-
esküvés-elméleteket ismerhette meg a közönség.

A tragikus pénteki napon Kennedy 
elnök Dallasba érkezett. Nyitott tete-
jű autóban utazott feleségével, Jackie 
Kennedyvel, amikor Lee Harvey 
Oswald lelőtte. Az elnök meghalt. 
Hahner Péter, a Rubicon Intézet 
főigazgatója, a Mathias Corvinus Col-
legium Rubicon Történettudományi 
Műhelyének vezetője fényképekkel 
színesített előadásában a merénylet 
körülményeiről beszélt a hallgató-
ságnak. Mint elmondta, a merénylet 
után röviddel el is fogták az elkö-
vetőt. Nem sokáig maradt életben 
Lee Harvey Oswald: két nappal a 
gyilkosság után ugyanis Jack Ruby 
bártulajdonos megölte.
A gyilkosság után vizsgálat indult, de 
az aktákat hetvenöt évre titkosították. 
Többféle összeesküvés-elmélet is 
született, hogy valójában kik állhat-
tak a merénylet mögött, mi lehetett a 
gyilkosság valódi oka: „A Kennedy- 
kormányzat politikai eredményei eléggé 
bizonytalanok. Voltak sikerei, mint az űr-
kutatás megindítása, a gazdaság fejlesztési 
törvény, a békehadtest létrehozása, az 

Csengey Márton, a Fehérvári Versünnep egykori fellépője, Csengey Dénes unokája versekkel 
idézte meg Csoóri Sándor és Csanádi Imre költészetét

Hahner Péter szerint nincs rejtély a gyilkos
ság mögött: az elkövető Lee Harvey Oswald, 
aki előre eltervezte, hogy megöli az Egyesült 
Államok elnökét 
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Összeomlás, terror, Trianon

A tanulmánykötetből a történelem iránt érdeklődők tárgyilagos képet, olyan korrajzot kap
hatnak, mely hitelesen foglalja össze a trianoni döntés körüli évek legfontosabb eseményeit
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szadik század magyar irodalmá-
nak kiemelt fejezeteihez tartozik.
Vári Fábián László kárpátaljai 
költő a társaság alapítótagjaként 
tekintett vissza arra az időszakra, 
amikor Csoóri Sándor költőtársai-
val elindította azt a folyamatot, 
amely a népiség tisztaságában, 
jövőbemutató alkotói erkölcs men-
tén szemlélte a magyarság sorsát. 
Az esten az Ötödik évszak 
zenekar tagja, Csoóri Sándor 
„Sündi”, Csoóri Sándor unokája 
is fellépett.

történések helyi vonatkozásait is meg-
ismertessék: hogy élte meg a város és a 
vármegye ezt az időszakot, mi történt a 
trianoni döntés után hazánkban.
A konferencia előadásaiban ezúttal 
Apponyi Albert munkásságát vették 
górcső alá a dualizmus kezdetétől az 
1920-as párizsi békekonferencián, a 
magyar delegáció vezetőjeként mon-
dott beszédének felidézéséig.
Cser-Palkovics András polgármester 
köszönetet mondott az emlékbizott-
ság tagjainak, hogy helyi vonatkozás-
ban is feldolgozták a történéseket, és 
mindezt összegezték az Összeomlás, 
terror, Trianon című könyvben, 
mely a konferenciák előadásainak 
törzsanyagát adja közre.

forgalmas helyeket, ahol Hamvas 
Béla gondolataival addig is minél 
többen találkoznának.” – mondta el 
a Fehérvár Televíziónak a kiállítás 
ötletgazdája, Pletser Ádám.
Az elmúlt időszak rávilágított arra 
is, milyen hasznos felületei vannak 
a Szent István Király Múzeumnak 
– fogalmazott a megnyitó alkal-
mával Pokrovenszky Krisztián 
múzeumigazgató. Jelen kiállítás 
márciusig tekinthető majd meg, de 
utána is hasonló célra szeretnék 
használni a kerítést.
A kiállítást Vargha Tamás ország-
gyűlési képviselő nyitotta meg és 
ajánlotta a fehérváriak figyelmé-
be: „Ahogy a mögöttünk lévő idézet 
mondja: nem elég tudni, hogy ez egy 
jó ötlet, azt meg is kell valósítani! 
Köszönjük az értékmentőknek, hogy 
nemcsak mentettek, de teremtettek is 
értéket. Arra biztatom a fehérvária-
kat, hogy sétáljanak el erre, olvassák 
el az idézeteket!”

atomcsend egyezmény, és a rakétaválsá-
got is úgy-ahogy megoldotta. Ezzel szem-
ben ott áll a Disznó-öbölbeli partraszállás 
teljes kudarca, a fegyverkezési verseny 
folytatása. Kennedy tudta, hogy a 
szovjetek nincsenek előnyben, de ezt nem 
tette közzé, és tovább fegyverkezett az 
ország. Vietnámban ezer katonai szakértő 
volt Kennedy halála idején.”
Hahner Péter azt is elmondta, nem 
volt szó arról, hogy kivonják a 
katonákat Vietnámból. Kérdés volt 
az is, hogy Kennedyt, az USA első 
katolikus elnökét a kommunista Lee 
Harvey Oswald egymaga lőtte-e le, 
vagy a nagyvállalatok lobbija, esetleg 
a CIA-nak a maffiával szövetkezett 
szélsőségesei gyilkolták meg. A 
teóriák között felmerült, hogy Fidel 
Castrónak vagy Lyndon B. Johnson-
nak, az Egyesült Államok Kennedy 
halála utáni elnökének is köze lehet a 
merénylethez.
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Egyre nő a betegek száma

Látás és látásmód Fókuszban a sürgősségi ellátás

szabó miklós bence

rába Henrietta Vakler lajos

Felfelé ívelő görbét mutat az influenzaszerű 
megbetegedések száma Fejér vármegyében 
is. Egy hét alatt harminc százalékkal több 
embernél azonosították a fertőzést a megelőző 
héthez képest. Főként gyerekek beteged-
nek meg, de a vírus veszélyes az idősebb 
korosztályra és a krónikus betegekre is. Nekik 
mindenképpen ajánlott felvenni a védőoltást, 
amit a megyei tisztifőorvos szerint még most 
sem késő kérni.

A légúti fertőzéses esetek tíz 
százalékkal, az influenzaszerű 
megbetegedések száma harminc 
százalékkal nőtt egy hét alatt: „A 

Színes előadásban ismerhették meg hétfőn az 
érdeklődők, miért fontos érzékszerv a szem, 
milyen betegségei lehetnek, hogyan látnak az 
emberek és az állatok. Újabb találkozóra hívta 
a tagokat a Rotary Club Székesfehérvár.

Tóth Jenő szemész főorvos Látás 
és látásmódok humán és animál 
szemeken címmel foglalta össze 
a szem különlegességét, az érzék-
szerv fontosságát. Elmondta, hogy 
ez az ember legfontosabb szerve: 
többek között a párválasztásban, 

A XII. Fehérvári Orvosnapok rendezvényét, 
melyre az elmúlt két évben a koronavírus-jár-
vány miatt online formában került sor, idén 
a szokásos helyen és időben, a Hotel Magyar 
Királyban rendezték meg a múlt hét végén.

A kétnapos konferencia pénteki 
megnyitóján elhangzott, hogy a 
járvány időszaka a betegellátásban 
sok, részben korábban is meglévő 
jelenséget hozott a felszínre, ezek 
közül a mostani találkozó témá-
jának a sürgősség kérdéskörét 
választották.
A konferencia résztvevőit üdvözölte 
Cser-Palkovics András polgármester, 
aki a székesfehérvári polgárok nevé-
ben megköszönte az egészségügyben 
tevékenykedő szakemberek áldozatos 

Hétről hétre több az influenzás beteg  

Tóth Jenő előadásából kiderült, miért fontos vigyázni a szemünkre, mik veszélyeztetik a 
látásunkat, hogy tehetjük azt jobbá, és milyen betegségei vannak a szemnek Bucsi László kulcsfontosságúként értékelte a sürgősség kérdéskörét
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munkáját. Kiemelte, hogy a konfe-
rencián minden évben fontos témák 
kerülnek elő – a mostani alkalom is 
különösen aktuális az új egészség-
ügyi jogszabályok tükrében.
Bucsi László, a kórház főigazgatója 
lapunknak elmondta, hogy az előadá-
sok és a konzultációk nem elsősorban 
magát a sürgősségi betegellátást, 
hanem a betegellátás során felmerülő 
szakorvosi konzultációk biztosításának 
lehetőségeit vizsgálták. A konferencia 
fő kérdése, hogy mely betegellátási 
helyzet az, ami sürgős, mi az, ami vár-
hat, és ami várhat, az meddig várhat. 
A szakmai beszélgetéseken a kórház 
vezető szakorvosai bemutatták, hogy 
milyen lehetőségek állnak rendelkezés-
re a szakorvosi konzílium szükséges 
időben történő biztosítására, és azok 
mikor és miként vehetők igénybe.

a táplálkozásban, az olvasásban is 
fontos szerepet tölt be.
Az előadásra a Rotary Club Székes-
fehérvár várta a tagokat, érdeklődő-
ket. A klub 2018-ban alakult két fő 
céllal. Szabóné Smid Mária, a Rotary 
Club Székesfehérvár elnöke erről 
elmondta: „Az egyik az intellektuálisan 
pezsgő, aktív klubélet, a másik pedig az 
aktív jószolgálat. A Rotary Akadémiának 
az említett első célnak kell megfelelnie. 
Immár ötödik alkalommal kerül sor a 
megrendezésére. 2019-ben volt három 
előadás, de a járvány miatt nem tudtuk 
folytatni. Az idén ez a második előadás.”

legnagyobb számban a tizennégy év 
alatti korosztályban nőtt az influenza-
vírussal fertőzöttek száma. Körükben 

ez a fertőzés okozza a megbetegedé-
sek több mint ötven százalékát. A 
serdülők és fiatal felnőttek korosz-
tályában harminc százalék körüli az 
influenzás megbetegedések aránya. A 
hatvan év felettiek körében csak négy 
százalék ez az érték.” – mondta el a 
Fejér Vármegyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztályának 
vezetője, Krisztián Erika.
A súlyos légúti betegséggel kórház-
ba kerülők száma az utóbbi három 
hétben nem változott, ugyanakkor 
még mindig nem késő oltást kérni! 
A vakcina a súlyos, szövődményes 
esetek elkerülésében játszik nagy 
szerepet: „Nagyon fontos, hogy az 
idősebbek korosztálya, akik ebből a 
szempontból kifejezetten érintettek, 
illetve a krónikus betegek mindenkép-
pen kérjék háziorvosuktól az oltást! 
Nekik térítésmentesen jár, és elérhető 
a háziorvosuknál a vakcina. Nem 
vagyunk még elkésve vele, hiszen csak 
két hét, mire a védettség kialakul” 
– hangsúlyozta Krisztián Erika, 
majd hozzátette, hogy a vakcina 
beadatásán túl mindenki tehet 
azért, hogy megelőzze a betegsé-
get: gyakori kézmosással, szellőz-
tetéssel, a zsúfolt helyek elkerülé-
sével csökkenthető a veszély. Ha 
pedig valaki tüneteket észlelne, ne 
menjen közösségbe! A szakembe-
rek azt tanácsolják: fontos, hogy 
sokat pihenjen a beteg, fogyasszon 
C- és D-vitamint, valamint cinket 
és nyomelemeket.
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„Isten tüzet gyújtott a lelkében”
Előd atya gyémántmiséje a ciszterci templomban

A vasárnapi gyémántmisére megtelt a templom

A ciszterci rend örökfogadalmas tagja 1933. június 24én született Budapesten

Dallal köszöntötték az oratóriumba belépő Előd atyát

Pénteken kora délutántól egyre sűrűbben nyílt a ciszterci templom Szent János köz felőli 
ajtaja: meglepetés és soksok vendég várta az atyát

romHányi anikó

Hálaadó szentmisével ünnepelték Brückner 
Ákos Előd pappá szentelésének hatvanadik 
évfordulóját a ciszter templomban vasárnap 
délben. A ciszterci rend örökfogadalmas 
tagjának gyémántmiséjén megtelt a templom. 
Előd atyát Bérczi L. Bernát zirci apát, Spányi 
Antal és Bíró László püspökök, valamint Orosz 
Ágoston, a Ciszterci Szent István Gimnázium 
igazgatója is köszöntötte.

„Isten tüzet gyújtott a lelkében, és ezt 
a tüzet befogadta, megőrizte. A tűz 
lángolt benne, hogy másokat is lángra 
gyújtson állhatatos buzgósággal és hi-
hetetlen energiával” – mondta Spá-
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nyi Antal köszöntőjében, hozzáté-
ve: az üldöztetés és a megaláztatás 
ellenére Előd atya mindig hűséges 
maradt. – „Isten kegyelme és az 
emberi akarat együtt ilyen csodára ké-
pes!” – emelte ki a megyés püspök, 
majd felolvasta Bíró László püspök 
köszöntőlevelét.
A rend története arról tanúskodik, 
hogy tagjai minden időben meg-
találták azokat a területeket, ahol 
lámpást kell gyújtani – emlékezte-

tett köszöntőjében Orosz Ágoston, 
a Ciszterci Szent István Gimnázi-
um igazgatója. Kiemelte, hogy a 
tudás, a szeretet, a szív és az ész 
harmóniáját jól összegyűjtő iskolá-
ját is a ciszterci rend alapította.
Az isteni szeretet hívta meg Előd 
atyát a papi szolgálatra olyan 
időben, amikor a ciszterci rendet 
már feloszlatták, és amikor nem 
volt életbiztosítás sem papnak, 
sem szerzetesnek lenni – mondta 
Bérczi Bernát zirci apát: „Nem 
törődött azzal, hogy milyen követ-
kezményei lehetnek ennek, hogy mi 
várhat rá az egyházüldözés korá-
ban, hanem csak hallgatott a belső 

hívásra, és erre saját tetteivel napról 
napra szeretettel válaszolt.”
A vasárnapi szentmisét megelő-
zően, pénteken dallal, verssel és 
szeretetvendégséggel is köszön-
tötték Brückner Ákos Előd cisz-
terci szerzetest. Előd atyát ugyanis 
éppen hatvan évvel ezelőtt, 1963. 
február 3-án szentelték pappá. A 
plébánia közösségeinek képviselői 
a Nepomuki Szent János-templom 
oratóriumában gyűltek össze, és 

lepték meg e jeles napon plébá-
nosukat. A vendégek – köztük 
Cser-Palkovics András polgármes-
ter és Bencze András evangélikus 

püspökhelyettes – személyesen 
adták át ajándékaikat és jókíván-
ságaikat. Az összejövetelen Előd 
atya élvezetesen, humorral átszőve, 
sok tanulságot kiemelve foglalta 
össze röviden élete közel kilenc 
évtizede főbb eseményeit, így zárva 
gondolatait: „Vannak hétköznapok, 
mindennapi hűség, mindennapi szolgá-
lat, és rengeteg csodája az Úristennek 
útközben. Mint ez a mai. Köszönöm!”
Mint a gyémántmisén elhangzott, 
Előd atya nagy szeretettel foglal-
kozik az ifjúsággal. A kultúrán 
keresztül is Istent szolgálja, vidá-
man, de méltó módon. A „Lángolj 

és világíts!” régi üzenetet megújult 
tartalommal, keresztény szemlélet-
tel éli. Ars poetikája: „Hűnek lenni 
a hűséges Istenhez!”

Előd atya szolgált Tatabányán, majd 
spirituális volt a győri szeminárium-
ban. Később a Budai Rendház főnöke-
ként dolgozott. 2011-től a székes-
fehérvári ciszterci templom plébánosa 
és a Ciszterci Szent István Gimnázium 
spirituális vezetője lett. A kommunista 
elnyomás idején is rendíthetetlen 
elhivatottsággal végzett lelkipásztori 
szolgálata, valamint példaértékű 
oktató-nevelő és közösségépítő tevé-
kenysége elismeréseként 2021-ben 
A Magyar Érdemrend lovagkeresztje 
kitüntetésben részesült.



Mentőöv a Dunaferr dolgozóinak
noVák rita

Négyezer-kétszáz dolgozó és családjuk 
megélhetése a tét, a Dunaferrnek pedig kiemelt 
jelentősége van a térség és az ország számára 
is – közölte Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei 
Közgyűlés elnöke annak kapcsán, hogy fél évig 
az állam fizeti a dunaújvárosi vasmű dolgozói-
nak fizetését. Ezt Orbán Viktor miniszterelnök 
jelentette be a múlt héten. A felszámolás alatt 
álló gyárnak több mint négyezer munkatársa 
van, a bérük a kormánynak tizenhatmilliárd 
forintjába kerül.

A Dunai Vasmű felszámolás alatt 
áll, a vállalatnak azonban több 
mint négyezer dolgozója van, 
rajtuk és családjaikon segít a 
kormány múlt heti döntése. Orbán 
Viktor kormányfő közölte: az 
egyeztetéseken Mészáros Lajos, a 
térség országgyűlési képviselője 
és a vármegyei közgyűlés elnöke 
is részt vett. Molnár Krisztián úgy 
fogalmazott: az elmúlt időszakban 
rengeteget dolgoztak a támogatás 

A kormány célja, hogy megmentsék a gyárat
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TÁRSASHÁZ-ÜGYINTÉZŐ
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:

Amit mi ajánlunk, többek között:

•  társasházi kapcsolattartás
•  közgyűlések, társasházi munkák komplex megoldása

•  középfokú végzettség
•  B kategóriás jogosítvány
•  Word, Excel és Outlook számítógépes program ismerete

•  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!

részletein, valamint a cég megmen-
tésén, mert a vállalatnak kiemelt 
jelentősége van a térség és az 
ország számára is.
Molnár Krisztián hozzátette, hogy 
több érdeklődő is jelentkezett a 
Dunaferr megvásárlására. Hosszú 
távon az a cél, hogy megmentsék a 
gyárat. Az elnök úgy véli, a vasmű 
felszámolására a kezelhetetlen 
adósságállomány, a károsanyag- 
kibocsátás mértéke, a bérek ki-
fizetésének akadozása, valamint a 
jogi szabálytalanságok, az offshore 
háttér miatt volt szükség. Molnár 
Krisztián szerint a teljes működés-
képtelenség Gyurcsány Ferenc 
miniszterelnöksége idején, a priva-
tizációval kezdődött el 2004-ben.
Orbán Viktor elmondtat: a követ-
kező hónapokban azon fognak dol-
gozni, hogy a hat hónap elteltével 
megbízható, stabil működést bizto-
sító tulajdonosa lehessen a magyar 
ipar számára nélkülözhetetlenül 
fontos dunaújvárosi vasműnek.



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!

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

Idén is meghirdették a 
Tóth-ösztöndíjat

A felsőoktatási intézményekben tanuló 
hallgatók február huszadikáig nyújthatnak 
be pályázatot a Tóth István és Tóth Terézia 
Ösztöndíj Közalapítványhoz az őszi félévben 
elért tanulmányi eredményeik alapján.

A Tóth István és Tóth Terézia Ösztön-
díj Közalapítvány azokat a köznevelési 
intézményben tanuló, jó tanulmányi 
eredményt elért székesfehérvári fiatalo-
kat támogatja, akik szociális helyzetük 
miatt rászorulnak erre. A középiskolás 
korosztály számára naptári évhez kötő-

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.) ön-
kormányzati rendelete 18/B. § (2) bekezdése alapján a 2022/2023-as tanév 2. félévére nyilvá-
nos pályázatot hirdet Alba Regia Felsőoktatási Hallgatói Tanács Ösztöndíj elnyerésére.
A részletes Pályázati felhívás és a középiskolai Pályázati Adatlap beszerezhető a Székes fehérvári 
Szakképzési Centrumban (8000 Székesfehérvár, Budai u. 45., tel.: 06 22 514-060) és letölthető Székesfe-

hérvár Megyei Jogú Város hivatalos honlapjáról: http://www.szekesfehervar.hu/aktualis-palyazatok.

A pályázat Polgármesteri Hivatalba történő beérkezésének határideje: 
2023. február 27. 16.00 óra

További információ az albaregiaosztondij@pmhiv.szekesfehervar.hu e-mail címen vagy Szé-
kesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Oktatási és Szociális In-

tézményi Irodáján Bakos Erikától kérhető (Tel: 06 (22) 537-176).

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

Alba Regia Középiskolai Ösztöndíj elnyerésére
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere Székesfehérvár Megyei Jogú VárosÖn
kormányzat Közgyűlésének az „Alba Regia” tanulmányi ösztöndíjtól szóló 33/2016. (VIII. 19.)ön
kormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése alapján a 2022/2023-as tanév 2. félévére vonatko-

zóan nyilvános pályázatot hirdet Alba Regia Középiskolai Ösztöndíj elnyerésére.
A részletes Pályázati felhívás és a középiskolai Pályázati Adatlap beszerezhető a Székes
fehérvári Szakképzési Centrumban (8000 Székesfehérvár, Budai u. 45., tel.: 06 22 514-060) és letölthető 
Székes fehérvár Megyei Jogú Város hivatalos honlapjáról: http://www.szekesfehervar.hu/aktualis-palyazatok.

ApályázatPolgármesteriHivatalbatörténőbeérkezésénekhatárideje:
2023. február 27. 16.00 óra

További információ az albaregiaosztondij@pmhiv.szekesfehervar.hu e-mail címen vagy 
Székes fehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Oktatási és Szociális 

Intézményi Irodáján Bakos Erikától kérhető (Tel: 06 (22) 537-176).

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 2022/2023-as  tanév 2. félévére nyilvá-

nos pályázatot hirdet Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére. 
A részletes Pályázati felhívás és a felsőoktatási Pályázati Adatlap beszerezhető az érin-
tett  felsőoktatási intézményekben, illetve letölthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város hivatalos 

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

A pályázat Polgármesteri Hivatalba történő beérkezésének határideje: 
2023. február 27. 16.00 óra

További információ az albaregiaosztondij@pmhiv.szekesfehervar.hu e-mail címen vagy 
Székes fehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Oktatási és Szociális 

Intézményi Irodáján Bakos Erikától kérhető (Tel: 06 (22) 537-176).

dően ítélik oda a támogatást – a 2023-
as ösztöndíjak átadása részükre már 
meg is történt – míg a felsőoktatásban 
résztvevők szemeszterekhez kapcsoló-
dóan részesülhetnek az ösztöndíjban.
A felsőoktatási hallgatók 2023. február 
20-ig nyújthatnak be pályázatot a 
2022. évi őszi félév tanulmányi ered-
ményei alapján. Ehhez egy adatlap 
kitöltése és aláírása, valamint az 
adatlapon jelölt mellékletek csatolása 
szükséges. A pályázatok elbírálása 
március 20-ig megtörténik.
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Kos 3. 21. – 4. 20.

Energiádat elsősorban különféle utazások előkészítésére fordítod. 
Tele vagy jobbnál jobb ötletekkel. A legapróbb részlet sem kerüli el a 
figyelmedet. Barátaidat is kellő empátiával közelíted meg. 
 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Semmi nem maradhat titokban: részben, mert te magad 
fecseged ki a másoktól kapott bizalmas információkat, másrészt 
a saját titkaidat sem vagy képes zár alatt tartani. Pároddal ez 
utóbbiból akár konfliktushelyzet is kialakulhat.  

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A megszokottnál is barátságosabban viszonyulsz az emberekhez. Ha 
a munkahelyeden vezetői pozíciót töltesz be, ebben az időszakban a 
beosztottak aranyba foglalják a nevedet. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Dinamizmus szövi át a hetedet. Személyiséged legvonzóbb oldalával 
fordulsz a főnököd felé, így ha bármilyen pluszfeladat adódik, abból 
te csak a pozitívumokat kapod. Az unalmas rutinmunka másokra 
marad. 

Rák 6. 22. – 7. 22.

Egy régebbi barátság új színt kaphat. Lehet, hogy közös 
munkára hív valaki, de ezt jobb lenne elkerülni. Gyakran 
mondod, hogy csak az van készen, amit te csinálsz meg. Ez 
most többszörösen is igaz.  

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Elsősorban a párkapcsolatodra fókuszálsz. Lehet, hogy a szerelmed-
nek éppen segítségre, útmutatásra van szüksége, de az is elképzelhető, 
hogy csak élvezi azt a gyengédséget, amit tőled kap.
 2023. feb. 09.–feb. 15.
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Belvárosi cégérek nyomában

A tökéletes csörögefánk titka
Az Országzászló Patika cégére (1997) Cipőt a cipőboltból! (2004)

A Duett lassan harminc éve az igényes 
hölgyek és urak üzlete (1995)

„A csörögefánkot fogyaszthatjuk önmagában, de porcukorral és lekvárral is tálalhatjuk!”

németH zoltán

csapó ramóna

Ami ma a tévéreklám, az online marketing, 
az egykor a cégér volt: mesterségek címere, 
hirdetője, egyfajta garancia arra, hogy az ott 
ügyködő mesterember valóban magas fokon 
űzi hivatását. A székesfehérvári belváros pedig 
bővelkedik szebbnél szebb cégérekben!

Foglalkoztunk már részletesen az 
újság hasábjain a fehérvári Ikarosz 
sorsával: az 1983-ban készült, 12 
négyzetméteres sgraffito a fehérvári 
buszgyártás aranykorában került 
helyére az akkori Ikarus gyár igaz-
gatósági épületének földszintjén. 
Sajnos a gyár dicsőségesebb napjai 

Javában tart a farsangi időszak, mely 
sokaknál nem telhet el fánksütés nélkül. 
De hogy hogyan is kell ezt jól csinálni, azt 
Hegyi Ferencné, a Nem Csak a Húszéveseké 
a Világ Nyugdíjasklub egyik tagja árulja el 
olvasóinknak.  

Csöröge-, szalagos és pillefánk 
– a farsangi időszak kedvelt 
édességeit sokan készítik el a 
téli hónapokban. A felsővárosiak 
pedig jól ismerik a receptet. He-
gyi Ferencné elárulta, mitől lesz 
igazán ízletes a csörögefánk, más 
néven forgácsfánk: ehhez csupán 
tojás, liszt, tejszín és rum szüksé-
ges. Nemcsak a formáját tekintve 
különbözik a szalagostól, elké-
szítése is gyorsabb, egyszerűbb: 
„A szalagos fánkot hosszan kell 
dagasztani, majd keleszteni, utána 
kiszaggatni, majd még keleszteni, 
szóval hosszadalmasabb folyamat. 
Ezzel szemben a csörögefánk össze-
tevőit csak össze kell gyúrni, majd 
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leperegtek, ma az egykori igazgató-
sági épület is bezárva, használaton 
kívül tengeti életét, vele együtt a 
fehérvári Ikarosz is mintha kisebb 
lendülettel törne az ég felé.
Szabó Péter barátommal, állandó 
szakértőnkkel, a Köztérkép székes-
fehérvári szerkesztőjével már a 
kezdetekkor eltűntnek hitt, majd 
szerencsésen fellelt Ikarosz-sgraffito 
utáni nyomozás során megbeszéltük, 
hogy mindenképpen megemlékezünk 
majd a Fő utca néhány üzletét díszítő 
cégtáblákról. Hogy hogyan is jött ez 
szóba az Ikarosz nyomában való loho-
lás közben? Roppant egyszerű: a szár-
nyaszegett sorsa felé szálló Ikarosz és 
a díszes cégtáblák alkotója egyaránt 
Ecsedi Mária grafikus, képzőművész.
Ecsedi Mária meghatározó alakítója 
Székesfehérvár utcaképének, a Fő ut-
cai cégérek mellett az Órajáték figuráit 
is ő készítette. A budapesti Képző-
művészeti Főiskolán végzett 1966-ban, 
mestere Kádár György volt. A csömöri 
születésű alkotó később Székesfehér-
váron telepedett le, ahol 1973-ban első 
egyéni tárlatát is megrendezte.

Cégérei közül az első a nyolcvanas 
évek végén jelent meg Fehérváron, de 
igazán a kilencvenes években kezd-
tek elterjedni, és nagy részük a mai 
napig alakítója a Fő utca és környéke 
látképének. A Köztérkép és Szabó 
Péter segítségével sikerült sorba rakni 
alkotásuk éve szerint a cégéreket: 
Fekvő katona söröző (1988), Vajda 
János Könyvesbolt (1990), Fő utcai 
játékbolt (1991), Duett Ruházati Bolt 
(1995), Szezám Üveg- és Porcelánbolt 

(1996), Országzászló Patika (1997), 
Basa Lámpaház (2000), Tip-top 
Cipőáruház (2004).
Egyetlen olyan cégér van, melynek el-
készültéről nincs pontos, ellenőrizhe-
tő adata a Köztérképnek, ez pedig az 
Ady Endre utcai Papír-írószer cégére.
Az immár nyolcvankét esztendős 
Ecsedi Mária tehát nem csupán a 
megszokott művészeti ágakban alko-
tott maradandót és hagyott nyomot 
Fehérvár művészetében, hanem egy 
kevésbé felkapott és elismert, a város 
látképét mégis nagyban befolyásoló 
műfajban is.

két perc alatt forró olajban kisütni. 
Ha pedig elkészült, fogyaszthatjuk 

önmagában, de porcukorral és lek-
várral is tálalhatjuk!”

Egy tálban tehát keverjük össze 
a hozzávalókat, úgy, hogy jól 
formázható masszát kapjunk! 
Ha ezzel megvagyunk, nyújtsuk 
ki, törekedve arra, hogy minél 
vékonyabb tésztát kapjunk. Ezt 
követően egy derelyevágó segít-
ségével vágjuk a tésztát széle-
sebb csíkokra, majd két-három 
harapásnyi téglalapokra, ezekre 
pedig a derelyevágóval puhán 
húzzunk pár újabb csíkot, de már 
ne vágjuk át a tésztát! Így jobban 
átsülnek a fánkok. Ha ezzel meg-
vagyunk, forró olajban két perc 
alatt süssük őket aranybarnára!

A csörögefánk hozzávalói

Harminc deka liszt
Három tojássárgája
Egy csipet só
Egy evőkanál rum
Kevés sütőpor
Tejszín
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Ez a hét változást hoz a munkahelyi viselkedésedben: végre határozott 
leszel és szókimondó. Kollégáid először meglepődnek, de aztán 
örömmel fogadják a változást.
  

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Anyagi téren kifejezetten jó lehetőségeket és várhatóan ered-
ményeket is hoz ez a hét. Ennek ellenére viselkedj szerényen a 
környezetedben lévőkkel, nehogy elűzd a szerencsédet! 
 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A Nap pár hétig még a születési jegyedben jár. Élvezd a jótékony 
hatását! Engedd szabadjára a kreativitásodat, de tartsd meg humá-
nus vonásaidat!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Ezen a héten inkább belül éled meg az eseményeket. Kevesebb időt 
töltesz másokkal, többet foglalkozol magaddal. Ennek ellenére 
sok eredményt könyvelhetsz el. Elsősorban anyagi téren lehetnek 
változások. 

Bak 12. 21. – 1. 20.

Egy különleges találkozás még a te nagyon hűséges szívedet is 
erősen megdobogtatja. Az sem lehetetlen, hogy az illető segítsé-
gével egy érdekes pénzügyi folyamat is elindulhat. Óvatosságodat 
azonban egy percre se add fel!

Halak 2. 19. – 3. 20.

Örömet, újdonságokat, új lehetőségeket hoz ez a hét, ha kellően 
nyitottan fogadod a feléd közeledő embereket. Érdemes megnyílnod, 
a bezárkózást ne most gyakorold!   

A zenekarral készült beszélgetést – a QR 
kódot okostelefonnal beolvasva – meghall
gathatják a Vörösmarty Rádió Youtube 
csatornáján!
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 Véradás 

Különleges ajándék a 
véradóknak Eszmecsere 

Íróasztal

 Zene 

Fehérváron a Firkin

 Játék 

Hívd randira 
házastársadat!

 Koncert 

Dalok szerelemről, 
mulatságról, az életről

 Mese 

Várják a jelentkezőket 
a mesemondó versenyre
Tizenkettedik alkalommal hirdette meg az 
Óperenciás Fejér Vármegyei Mesemondó 
Versenyt a Gárdonyi Géza Művelődési Ház 
és Könyvtár. A vetélkedőre 1-8. osztályos 
diákok jelentkezhetnek február 24-ig. A döntő 
március végén lesz.

Ismét elmerülhetünk a mesék 
világában: idén is várja ugyanis 
a jelentkezőket a Gárdonyi Géza 
Művelődési Ház és Könyvtár az 
Óperenciás Mesemondó Verseny-
re. Regisztrálni a kitöltött jelentke-
zési lap és az adatvédelmi nyilat-
kozat elküldésével lehet – a cím: 
operenciasmese@gmail.com.
A jelentkezés lezárása után 
értesítik a diákokat a válogató 
időpontjáról. A döntőt pedig 
március 31-én tartják. A diákok-
nak egy magyar népmesét vagy 
egy magyar író által írott műmesét 
kell előadniuk. A tanulókat három 
korcsoportban értékelik, a legjob-
ban szereplők értékes könyv- és 
tárgyjutalomban részesülnek.

Ingyenes koncertre várja a zenerajongókat az 
Alba Regia Vegyeskar. A hagyományos far-
sangi hangversenyt február 11-én, szombaton 
rendezik Dalok szerelemről, mulatságról, az 
életről címmel.

Napköszöntő bordal, Legény-
búcsú, Három képtelen dal – 
többek között ezeket is hallhatja 
a zeneszerető közönség az Alba 
Regia Vegyeskar farsangi koncert-
jén. Erkel, Hrisztov, Seiber Mátyás 
művei mellett számos zeneszerző 
szerelemről, mulatságról, életről 
szóló dala szerepel a február 11-én, 

Szeretetbe kapaszkodva! mottóval hirdették 
meg az idén a házasság hetét február tizenket-
tedike és tizenkilencedike között. A különleges 
alkalomhoz kapcsolódóan a SZÉNA Egyesület 
ismét játékos pályázatokat hirdetett, melyekre 
vasárnap éjfélig várja a párok jelentkezését.

A házasság hete kezdeményezése 
két évtizede Angliából indult el, 
hogy ráirányítsa a figyelmet a 
család és a házasság fontosságára. 
Ma már négy kontinens huszon-
egy országában megtartják. Ma-
gyarország 2008-ban csatlakozott 
a kezdeményezéshez a keresztény 
egyházak és civilszervezetek 
széles körű összefogásával. Az 
alkalom tiszteletére a SZÉNA 
Egyesület a Családokért ismét két 
játékos pályázatot hirdetett.
A Hívd randira házastársadat! 
elnevezésű pályázat keretében azt 
kérik a résztvevőktől, hogy február 
12-ig töltsenek el kettesben egy kis 
időt, és a randevún készítsenek 
egy közös képet. Azok a házaspá-
rok, akik teljesítik a feladatot, és a 
fotót feltöltik az egyesület hon-
lapján elérhető űrlapon keresztül, 
részt vesznek egy sorsoláson, ahol 
éttermi utalványt nyerhetnek.
A jó házasság titka című pályázat 
résztvevőitől azt várják, hogy 
írják le megismerkedésük történe-
tét, és mondják el, szerintük mi a 
jó házasság titka. Ezt szintén egy 
űrlapon keresztül lehet megten-
ni, mely ugyancsak az egyesület 
honlapján érhető el. A résztvevők 
között egy ajándékcsomagot 
sorsolnak ki.
A jelentkezéseket február 12-én, 
vasárnap éjfélig várják. A sorso-
lást és az eredményhirdetést a 
házasság hetében tartják, a nyer-
teseket pedig telefonon értesítik 
legkésőbb február 22-ig.

Fehérváron koncertezik a kelta punk rockot 
játszó Firkin zenekar. Az együttes vezetőjével, 
Péter Jánossal a Vörösmarty Rádió szerkesztő- 
műsorvezetője, Gemeiner Lajos beszélgetett a 
bandáról és induló turnéjukról.

Spice it up! címmel február 17-én 
indul a Firkin zenekar lemez-
bemutató turnéja, melynek első 
állomása Székesfehérváron, a 
Nyolcas Műhelyben lesz. A kelta 
punk rockot játszó Firkin ezidáig 
az egyetlen magyar zenekar, amely 
egyszerre volt főműsoridős fellépő 
a Montreaux-i Dzsesszfesztiválon 
és a Wacken Open Air-en, Európa 
legnagyobb heavy metal fesztivál-
ján. A zenekar a napokban fejezte 
be legújabb, Spice it up! című 
nagylemezének felvételét, mely 
március 17-én, Szent Patrik napján 
jelenik meg.
A Firkin pedig tavaszi turnéra 
indul: az első állomás Székesfe-
hérvár lesz, majd Tatán, Szombat-
helyen, Debrecenben és Zalaeger-
szegen lépnek fel. A fehérvári 
koncerten Dennie Wander lesz a 
vendég.

A fenti címmel indít beszélgetéssorozatot a 
Vörösmarty Társaság február 9-én. Az első al-
kalommal Zilahy Ágnes író, valamint Ferenczy 
Noémi, a Ciszterci Szent István Gimnázium ta-
nára, színpadi rendező-író lesznek P. Maklári 
Éva vendégei.

Eszmecserére invitálja az érdeklő-
dőket a Vörösmarty Társaság. Feb-
ruár 9-én, csütörtökön 18 órától új 
sorozattal jelentkeznek: a Kossuth 
utca 14-ben található Vörösmarty- 
teremben Íróasztal címmel rendez-
nek beszélgetős estet P. Maklári 
Éva vezetésével. Az első alkalom 
vendégei Zilahy Ágnes író, vala-
mint Ferenczy Noémi, a Ciszterci 
Szent István Gimnázium tanára, 
színpadi rendező-író lesznek.
Zilahy Ágnes 2019 óta három 
könyvet adott ki – legutóbb 
2022-ben a Frászbácsi és más 
bajok című kötetével jelentkezett. 
Műveiben hétköznapi történetek 
segítségével fontos társadalmi 
kérdésekkel foglalkozik.
Ferenczy Noémi évek óta a diák-
színjátszás megkerülhetetlen 
alakja Székesfehérváron. Magyar-
tanárként rendszeresen készíti fel 

A közelgő Valentin-naphoz, február tizen-
negyedikéhez kapcsolódóan idén is meghir-
dette különleges, páros véradóakcióját az 
Országos Vérellátó Szolgálat.

A Valentin-nap nemcsak a 
szerelemről, hanem az emberi 
kapcsolatokról, a másokkal való 
törődésről és embertársaink meg-
segítéséről is szól. Ennek szelle-
mében hirdette meg újra a már 
hagyományossá vált Valentin-napi 
kampányát az OVSZ. Arra ösztön-
zik a véradókat, hogy érkezzenek 
párban – szerelmükkel, család-
tagjukkal, kollégájukkal vagy ba-
rátjukkal – országszerte bármely 
véradásra, egy fotón örökítsék 
meg a közös részvételt, majd 
küldjék el a képet a nevükkel és 
a tajszámukkal együtt február 
14-én, kedden éjfélig a marke-
ting@ovsz.hu e-mail-címre. A 
kampányban értékes ajándékokat 
sorsolnak ki. Székesfehérváron, 
a Szent György Kórház vérellátó-
jában hétfőtől csütörtökig 8 és 15 
óra között, míg pénteken 8 és 14 
óra között lehet vért adni. A Fehér 
Palota Üzletközpontban febru-
ár 10-én, pénteken 13 és 17 óra 
között várják a donorokat.

diákjait versmondó versenyekre, 
városi ünnepségekre, valamint 
aktív résztvevője a Vörösmarty 
Színház Atlantisz programjának. 
Kimagasló munkáját 2020-ban 
Polgármesteri Elismerő emlék-
éremmel jutalmazták.

szombaton 18 órakor kezdődő 
koncerten, melynek az Alba Regia 
Szimfonikus Zenekar székháza ad 
otthont a Szabadságharcos út 59. 
szám alatt.
A hangversenyre vendégelőadó-
kat is hívtak. Baranyai Anett és 
Forgács Péter énekművészek, va-
lamint Vasvári Tamás zongoramű-
vész meglepetéssel is készül, így 
népszerű operett- és operaslágere-
ket is hallhat a közönség Kneifel 
Imre karnagy vezényletével.
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Bálint kontra Valentin
Mit is ünneplünk február tizennegyedikén?

romHányi anikó

Február tizennegyedike a szerelem ünnepe, 
amit sokan úgy tartanak számon, mint Valen-
tin-napot, holott a mi naptárunk szerint ez va-
lójában Szent Bálint napja. De mi a különbség 
a két elnevezés között, honnan erednek ezek az 
ünnepek, illetve milyen legendák és babonák 
kapcsolódnak hozzájuk?

Már az elején eláruljuk, hogy 
teljesen felesleges azon vitatkozni, 
melyiket ünnepeljük, hiszen a két 
ünnep tulajdonképpen ugyanaz: 
Bálint ugyanis a Valentin név magyar 
megfelelője. Annyi történt csupán, 
hogy nyugati hatásra a Valentin-nap 
elnevezés vált divatosabbá, az 
ünnepek azonban ugyanazon szent 
nevéhez kötődnek, és ugyanarra az 
ókori ünnepre vezethetők vissza.

Római termékenységünnep

Az ókori Rómában a február tizen-
negyedike körüli napokban tartották 
a Lupercalia elnevezésű vallási ün-
nepet. A tisztító szertartásokból és 
termékenységi rítusokból álló ünnep 
célja az volt, hogy kiengeszteljék a 
farkasalakú, rosszindulatú Lupercus 

istent. Ennek érdekében a papok 
szíjakkal ostorozták a fiatalokat 
(főleg a nőket), hogy a rituális verés 
tisztulást és termékenységet hozzon. 
A fiatal leányok Júnó, a házasság 
istennőjének templomába mentek, 
hogy szerelmi jóslatot kapjanak 
jövendőbelijük kiválasztásához. A 
férjek virágot ajándékoztak a felesé-
geknek. Az egyszerű nép ifjú férfiai 
pedig tombolát húztak a még haja-
don nők neveivel. Az így létrejövő 
párok egy ideig egymással jártak, és 
előfordult, hogy valóban egymásba 
szerettek. Ezt az ünnepséget – vagyis 
a Lupercaliát – váltotta fel idővel a 
Bálint-nap keresztény hagyománya.

Szent Valentin

A szerelem ünnepének mai elnevezése 
egy római pap, Szent Valentin, magya-
rul Szent Bálint nevéhez fűződik, aki 
állítólag Kr. u. 269. vagy 270. február 
tizennegyedikén halt mártírhalált. 
Az egyik legenda szerint azért kellett 
meghalnia, mert a vallásüldözés idején 
nem adta fel a kereszténységet. A bör-
tönben töltött idő alatt pedig üzenetet 
küldött barátainak, hogy szereti őket, 
és ne felejtsék el őt.

A történet egy másik változata alapján 
Szent Valentint Claudius császár börtö-
nöztette be. A császár megtiltotta, hogy 
a fiatal férfiak házasodjanak, úgy gon-
dolta ugyanis, hogy a nőtlen férfiakból 
jobb katonák válnak. A császári tiltás 
ellenére azonban Valentin keresztény 
szokás szerint összeadta a fiatalokat. A 
legenda egy kiegészítése szerint Szent 
Valentin rabsága alatt összebarátkozott 
a börtönőr vak lányával, akinek csodás 
módon visszaadta látását. Kivégzése 
napján, február tizennegyedikén 
búcsúlevelet hagyott a lánynak, amelyet 
így írt alá: „A te Valentinodtól”.
Ugyan a mártírhalált halt papot hiva-
talosan nem avatták szentté, a pápa 
496-ban elrendelte, hogy az addigi 
pogány Lupercalia ünnep helyett feb-
ruár tizennegyedikén Szent Valentinre 
emlékezzenek a keresztény hívek.
Azóta ez az ünnep fokozatosan a 
szerelmes üzenetek napjává vált, és 
Szent Valentin lett a szerelmesek 
védőszentje.

Szent Bálint

Szent Bálint a szerelmeseken túl a 
lelki betegek és az epilepsziától szenve-
dők védőszentje is. A Bálint név a la-

tin Valentinus családnévből származó 
férfinév. A latin alakból való kialakulá-
sának sorrendje: Valentinus→ 
Valentin→Valent→Balent→Bálint. 
Tehát a két név ugyanaz.
A katolikus egyház legalább három 
Bálint (Valentin, Valentinus) nevű 
mártír szentet tart nyilván. Ebből 
ketten a III. században éltek. Egy 
Rómában volt áldozópap, a másik 
Terni városában püspök. Mindketten 
vértanúságot szenvedtek, és a gyó-
gyítás kegyelmi ajándékéval másokat 
térítettek Krisztus hitére.

Bálint-napi babonák

Magyarországon számos hiedelem és 
néphagyomány kapcsolódik Bálint 
napjához. Ezen szokások nagy része 
fiatal lányoknak adott segítséget 
ahhoz, hogy megtalálják, meghódítsák 
vagy megtartsák szerelmüket.
    A babona szerint Bálint-nap regge-
lén egy szerelmes csók szerencsét hoz.
    A hiedelem szerint, ha a lányok 
a Bálint-nap előtti éjfélkor a teme-
tőbe mennek, megláthatják leendő 
férjüket.
    A párna alá helyezett babérlevél-
nek szintén az a célja, hogy a lányok 
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Valentin-nap 
világszerte

A gyömbértől a 
jázminpakócáig

A szerelmesek ünnepén az emberek világszerte 
levelezőlapokkal, virágokkal, apró ajándé-
kokkal, édességgel vagy vacsorával lepik meg 
kedvesüket, szeretteiket.

Egy romantikus este, szépen megterí-
tett asztal, lágy dallamok és kellemes 
illatok – mi mással lehetne jobban 
megadni a Valentin-nap módját, mint 
egy varázslatos vacsorával? – tette fel a 
költői kérdést Viniczai György. A fehér-
vári séf szerint a pompás vacsorához 
hozzájárul néhány fűszer, melyek köz-
tudottan ellazító, vágyfokozó hatással 
bírnak: ilyen a gyömbér, a fahéj és a 
csokoládé. 
Karetka Katalin, az egyik fehérvári 
cukrászda vezetője szerint a szerelme-
sek ünnepén ma már azoknak sem 
kell lemondaniuk az édes élvezetekről, 
akik fogyókúráznak vagy cukor-
betegek. Valentin-napon sokan azzal 
nyilvánítják ki szeretetüket, hogy 
meghívják párjukat egy cukrászdába, 
vagy sütnek neki valami finomságot. A 
bűnözés máris veszít „súlyosságából”, 

A Valentin-napot a világ legtöbb országában 
megünneplik. Egy felmérés szerint karácsony 
után ez a második legnépszerűbb ünnep a 
lánykérésre. Sok helyen azonban mások a 
szokások, mint nálunk.

    Japánban ezen a napon csak a 
hölgyek ajándékozzák meg a párjukat, 
méghozzá csokoládéval – de akár férfi 
ismerőseiket, munkatársaikat is. A 
férfiak pedig egy hónap múlva, a fehér 
nap nevű ünnepen viszonozzák ezt.
    Dél-Koreában van ezek mellett egy 
fekete nap is: ez a „vigasznap” azok-
nak, aki sem február tizennegyedikén, 
sem március tizennegyedikén nem 
kaptak ajándékot.
    Finnországban és egyes latin-ame-
rikai országokban Valentin-nap nem-
csak a szerelem, hanem a barátság 
napja is. Ilyenkor a barátok képeslapot 
küldenek egymásnak, vagy kisebb 
ajándékokkal lepik meg a másikat.
    Peruban 2011 óta munkaszüneti 
nap február tizennegyedike.
    Az umbriai Terni városába egész 
Itáliából érkeznek párok, akik a helyi 
bazilikában, San Valentino állítóla-
gos sírjánál jelentik be nyilvánosan 
jegyességüket.
    Barcelonának saját „Valentin-napja” 
van, méghozzá Szent György napján, 
amikor a hagyomány szerint rózsát 
és könyvet cserélnek egymás között a 

Mi már készülünk február 14-ére, 
amikor sokan szeretik kifejezni 

szeretetüket, szerelmüket kisebb-
nagyobb meglepetésekkel. A korábbi 
évekhez hasonlóan készítünk színben 

és formában az alkalomhoz illő 
sütiket, muffint, minitortát. 

Rendelés telefonon: +36 30 681 6881 
E-mailben:  torta.saveur@gmail.com 

vagy messengeren: 
https://www.facebook.com/saveurkavezo 

 Szfvár., Budai út 140.

VALENTIN NAP
VIRÁGFUTÁR 

Ha a munkahelyén szeretnéd 
meglepni a Szerelmedet

Rendelésed leadhatod telefonon:

22/313-592

 Viniczai’s Restaurant & Bar

Viniczai’s Restaurant & Bar
Székesfehérvár, Jancsár köz 8. • Telefon: 0620/ 420 5025
Nyitva tartás: H-Cs és V: 11.30-22.00 P-SZo 11.30-23.00

Ingyenes parkolási lehetőség egész nap!

Valentin Vacsora WELCOME PEZSGŐVEL

álmukban megtudják, ki lesz a jöven-
dőbeli párjuk.
    Az eljövendő gyermekáldást is ezen 
a napon lehet megtudni. Egy félbe-
vágott alma magjait megszámolva 
megjósolható, hogy hány gyermeke 
lesz a fiatal feleségnek.
    Azoknak a pároknak, akik örök sze-
relem után áhítoztak, egymás hajszá-
lát bele kellett sütniük egy tésztába, és 
azt közösen meg kellett enniük.
    Bálint-napon a madarak is nagy 
szerephez jutnak a hagyomány szerint. 
A hiedelem úgy tartja, ha egy hajadon 
lány ezen a napon verebet lát, szegény 
emberhez fog hozzámenni, de boldog 
lesz. Ha azonban egy tengelic repül át 
felette, akkor gazdag férfi felesége lesz. 
    Bálint-napon naplemente után nem 
szabad sepregetni a lányoknak, mert 
nem mennek férjhez.

Népi időjóslások

A Bálint-napi időjárásból eleink arra 
következtettek, milyen lesz a termés 
abban az évben. Száraz, hideg idő 
esetén jó termést vártak. A gazdasz-
szonyok ekkor ültették tojásokra 
a kotlóstyúkokat, míg a férfiak 
szerint az ekkor ültetett facsemete 
bizonyosan megered. Ezen a napon 
elkezdték metszeni a gyümölcsfákat 
és a szőlőt, párosítani az állatokat. A 
népi megfigyelések szerint ilyenkor 
mindenhol megszólalnak a verebek, 
jelzik a tavasz közeledtét, valamint 
visszatérnek a vadgalambok.

szerelmespárok.
    Lengyelországban, Chełmno 
plébániatemplomában évszázadok 
óta tisztelnek egy Szent Bálint-erek-
lyét, február tizennegyedikén pedig 
minden évben megünneplik a vértanú 
és a szerelmesek ünnepét.

ha cukormentes édességet választunk, 
vagy arra kérjük társunkat, hogy olyat 
készítsen nekünk. És ha még vegán is 
az a finomság, akkor az is biztos, hogy 
csak növényi eredetű alapanyag kerül 
a sütinkbe.
A szakember szerint mostanában egyre 
többen keresik ezeket az édességeket, 
egyrészt egészségügyi okokból, más-
részt azért, mert vigyázni szeretnének 
a vonalaikra. A cukormentes süte-
ményekhez sokféle édesítőt, például 
eritritet, jázminpakócát (azaz steviát) 
vagy kókuszvirágcukrot használnak, 
ám ezekkel is ugyanolyan finom íz 
kreálható. Készüljön akár otthon, akár 
cukrászdában, a lényeg, hogy szeretet-
tel adjuk és fogyasszuk el, ezzel téve 
még édesebbé a Valentin-napot!



A magyarok 
döntöttek:

97% NEM
A SZANKCIÓKRA

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

MK_nemzeti_konzultacio_eredmeny2023_216x288.indd   1 2023. 01. 23.   16:56:13
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Eddig tartott a Zollner-korszak

Ötvenkét bajnoki mérkőzésen irányította az Albát Matthias Zollner

somos zoltán

A ZTE, a Szeged és a Körmend után a Kecske-
mét is legyőzte az Arconic-Alba Fehérvárt a 
kosárlabda-bajnokságban. A négymeccses 
vereségsorozat a német vezetőedző, Matthias 
Zollner állásába került.

88-77-re kapott ki Kecskeméten 
az Alba, amivel nyolcra növelte 
vereségei számát a bajnokságban. 
Január közepén még csak négy 
elvesztett meccse volt a csapat-
nak, amely a második helyért állt 
harcban. Jelenleg is van esélye a 
dobogóra, de a vezetőség úgy ítélte 
meg, hogy nem a mostanában 
látott játékkal, ez pedig magával 
hozta az edzőváltást. Kedden 
tárgyaltak a vezetőedzővel, majd 
közleményben tudatta a klub, 
hogy elválnak útjaik. Ezzel egy 
tizenöt hónapos szakasz zárult le 
az Alba történetében.
Zollner 2021 novemberében, sze-
zon közben érkezett, majd tavaly 
májusban bronzéremre vezette az 
Albát. Idén innen remélték az elő-
relépést a szurkolók és a vezetők 
is, de hiába a sokáig tartó hazai 
veretlenség és a jó helyezés, az 
említett négy vereség véget vetett 
az együttműködésnek.
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Fedett pályás bajnoki érmek

Pallos Gréta első bajnokságán lett negyedik magasugrásban

A két ezüstöt is szerző Fliszár Leventére büszke lehet Borsányi Zoltán edző!

Fliszár Levente és az ARAK-os fiúk 4x200 
méteres váltójának ezüstjével elkezdődött az 
atléták fedett pályás bajnokságain a fehérvári 
éremgyűjtés. Az U16-os korosztály alaposan 
kitett magáért!

Fliszár Levente távolugrásban elért 
egyéni csúccsal a dobogó második 
fokára állhatott fel. Érdekesség, 
hogy Fliszár 589 centiméteres 
ugrásával nem volt egyedül: rajta 
kívül még két másik versenyző is 
pontosan ekkora eredményt ért el. 
Levente stabil formája végül kifize-
tődött, a szabály szerint a második 
legnagyobb ugrás már az ő javára 
döntött, így szoros versenyben övé 
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Jelenleg negyedik helyen áll az 
Alba, de a szoros versenyben 
mindössze egyetlen győzelemmel 
gyűjtött többet, mint a nyolcadik, 
még éppen rájátszást érő helyen 
álló Körmend. Vagyis nagyon kell 
figyelnie, mert ha tovább nyúlik a 
rossz sorozat, akár a rájátszás is ve-
szélybe kerülhet, az pedig hatalmas 

kudarc lenne a válogatott játékosok 
sorát felvonultató, magyar viszony-
latban erős keret számára.
A klub közleményében Balássi 
Imre elnök így fogalmazott: „A 
jelenlegi helyzetben csapatunknak új 
hangra, új impulzusra van szüksége, 
hogy elérjük kitűzött céljainkat, ame-
lyek nem változtak az idény kezdete 

óta.” Ez pedig mindenhol a világon 
edzőváltást jelent, hiszen a csapa-
tot nem lehet hirtelen lecserélni. 
Zollner a Nemzeti Sportnak nyi-
latkozva annyit mondott, hibázott 
ő is, a játékosok is. A helyenként 
tapasztalható feszültség edző és 
csapata között a nézőtérről is 
feltűnt, ennek persze egy adott 
meccs alakulása függvényében 
sokféle oka lehet. Az biztos, hogy 
a szezon első részében megfelelő 
eredményekkel haladt az Alba, de 
az utóbbi meccsek kudarcsorozata 
érezhető nyomot hagyott a játéko-
sok önbizalmán, így egy váltás ezt 
is hivatott helyre rakni.
Az utód személye annyiban kézen-
fekvő volt, hogy szezon közepén 
egy csapatot nem ismerő új edző 
kinevezése kockázatos lett volna. 
Így az eddigi másodedző, Alejand-
ro Zubillaga Jimenez veszi át az 
irányítást. A barcelonai születésű 
szakember 2019 augusztusában 
került Fehérvárra honfitársa, Jesús 
Ramírez stábjának tagjaként. Az-
óta dolgozott Arie Shivek, Forray 
Gábor, Dejan Mihevc és Matthias 
Zollner mellett is. Új szerepköré-
ben először pénteken, az újonc 
Honvéd ellen, a fővárosban ülhet 
az Alba kispadján.

lett a második hely.
Szintén nagyon szoros párharcot ho-
zott a fiúk 4x200 méteres váltójának 
befutója, ahol minimálisnak mond-
ható, félméteres hátrány választotta 
el a Kertész Kálmán, Skoumal Za-
lán, Tölgyesi Zénó és Fliszár Levente 
alkotta négyest a bajnoki címtől. Az 
érmesek edzője Borsányi Zoltán.
Élete első országos bajnokságán 
kiválóan szerepelt Pallos Gréta 
magasugrásban: 147 centiméterig 
minden magasságon első kísérleté-
re jutott át, így végül nagy egyéni 
csúccsal az előkelő negyedik 
helyen zárt!
Szintén első komoly megmérette-

tésén szerepelt kiválóan Szobosz-
lai Szofi: Grétához hasonlóan 
magasugrásban indult, és végül 
nyolcadik lett.
Kiválóan versenyzett a váltóban 
érmes csapatból Kertész Kálmán 
80 méter gáton. Egyéni csúccsal 
került a döntőbe, ahol végül az 
ötödik helyen ért célba. A gát futás 
után azonnal a távolugráshoz 
sietett, amelyben aztán szintén a 
legjobb nyolcba került, és egyéni 
csúccsal a hetedik helyen zárt.
Skoumal Zalánnak kis híján sike-
rült a bravúr: 800 méteren a gyen-
gébb futamban indulva magabizto-
san győzött. A leggyorsabb futókat 
listázó utolsó futamban végül 

négyen is nála jobb idővel értek 
célba, így Zalánnak be kellett érnie 
az ötödik hellyel. Nyáron, szabad-
téren, a legjobbakkal egy futam-
ban futva bizonyíthatja majd, hogy 
felveszi velük a versenyt!
Döntőbe került, és végül a nyolca-
dik helyen végzett Fliszár Levente 
60 méteres síkfutásban. Szintén a 
nyolcadik idővel zárt az ARAK-os 
lányok 4×200 méteres váltója.
A serdülők bajnokságával egy 
időben az idősebbek is pályára 
léptek: Csornai János és Mészáros 
Balázs 200 méteren, Kerék Patrik 
hármasugrásban egyéni csúcsot 
elérve igazolta biztató formáját 
saját korosztályos versenye előtt.



A Fehérvár Televízió műsora február 11-től február 17-ig

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2023. 02. 11. SZOMBAT 2023. 02. 12. VASÁRNAP 2023. 02. 13. HÉTFŐ 2023. 02. 14. KEDD 2023. 02. 15. SZERDA 2023. 02. 16. CSÜTÖRTÖK

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

– Vakler Lajos vendége 
Egerházi Attila

08:25  Örökké-való – ismétlés
09:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából
09:30  Képes hírek
11:00  A szomszéd vár 

– ismétlés 
11:30  Fehérvári beszélgetések 

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

archívumából 
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:45  Áprily Lajos emlékezete
17:00  Híradó
17:20  Együtt magazin
17:50  Hírek
17:55   Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Bobory Zoltán 

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

– ismétlés
20:25  FEHA19–Debrecen Erste 

Liga-jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

22:25 Híradó – ismétlés
22:45  Képes hírek

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

– Vakler Lajos vendége 
Bobory Zoltán 

08:20  A Fehérvár Televízió 
archívumából

09:20  Képes hírek
11:00  Együtt magazin 

– ismétlés
11:30  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
12:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:25  Arany-est 
17:00  Híradó
17:20  Paletta 
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Cseke J. Szabolcs

18:30  Honvéd7
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Kezdőkör
20:10  Hírek – ismétlés
20:15  Paletta – ismétlés 
20:45  Kezdőkör – ismétlés
21:35  LGT-koncert
22:05 Híradó – ismétlés
22:25  Képes hírek

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

– Vakler Lajos vendége 
Bobory Zoltán 

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
15:30  Fizikai kísérletek: 

Elektrosztatika, 
nagyfeszültség

15:55  Látványos kémia
17:00  Híradó
17:20  Családőrzők
17:50  Hírek  
17:55  Balett Café – Egerházi 

Attila vendége Földi Béla
18:35 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Családőrzők – ismétlés
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Balett Café – ismétlés
20:35  Kárpátaljai tragédia
21:30  Bársony István-portré
22:10  Híradó – ismétlés
22:30  Képes hírek

00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  Családőrzők – ismétlés

07:50  A Fehérvár Televízió 

archívumából 

08:20  Képes hírek

11:00  Családőrzők – ismétlés

11:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából

12:25  Farmerzseb

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:55  A világ Koczka módra

17:00  Híradó

17:20  Bajnokok városa

17:50  Hírek 

17:55  A Fehérvár Televízió 

archívumából

19:00  Híradó – ismétlés

19:20  Bajnokok városa 

– ismétlés

19:50  Hírek – ismétlés

19:55  Köztér 

21:25  Alba Fehérvár–Kaposvár-

kosárlabdamérkőzés 

közvetítése felvételről

22:55  Bogányi Gergely-portré

23:20 Híradó – ismétlés

22:40  Képes hírek 

2023. 02. 17. PÉNTEK

00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  Köztér – ismétlés

08:50  A Fehérvár Televízió 

archívumából

09:20  Képes hírek

11:00  Köztér – ismétlés

12:30  Bajnokok városa 

– ismétlés

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:10  E kávéházi szegleten

15:40  Farmerzseb

16:10  Csíkország szelei 

17:00  Híradó

17:20  Agrárinfó

17:50  Hírek

17:55  Városrészek titkai

19:00 Híradó – ismétlés

19:20  Agrárinfó – ismétlés

19:50  Hírek – ismétlés

19:55  Városrészek titkai 

– ismétlés

21:00  A tánc világnapja

22:25 Híradó – ismétlés

22:45  Képes hírek

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 
11:00  Bajnokok városa
11:30  Fehérvári beszélgetések
12:00  Paletta magazin
12:40  Híradó – ismétlés
13:00  Harmonia Albensis
14:20  Honvéd7 
14:50  Fizikai kísérletek: Az erők
15:00  Agrárinfó – ismétlés
15:30  Balett Café – Egerházi 

Attila vendége 
Harangozó Gyula 

16:30  A Fehérvár Televízió 
archívumából

17:00  Hírek
17:05  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Kovács Szilvia 
vendége Vakler Lajos

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  Hírek – ismétlés
19:05  A szomszéd vár
19:40  Budapest Honvéd–

Arconic Alba Fehérvár-
kosárlabdamérkőzés 
közvetítése felvételről

21:10  Teatrum Café: 
Vándorszínészek

22:10  Hírek – ismétlés
22:15  Képes hírek

00:00  Képes hírek
08:10  Kezdőkör 
09:00 Bajnokok városa
09:30  Fehérvári beszélgetések
10:00  Hírek – ismétlés
10:05  Fehérvári beszélgetések
10:35  A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:00  Fehérvári beszélgetések 
12:05  A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:40  Hírek – ismétlés
12:45  Köztér 
13:20  Agrárinfó 
13:50  Léptei nyomában 

virágok nyíljanak
14:10  VII. Csíki Versünnep
15:10  Musica Sacra 2018
17:00  A hét hírei 
17:20  Örökké-való
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Egerházi Attila

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  A hét hírei – ismétlés
19:20  Örökké-való – ismétlés
19:50  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
20:20  Stadion nyitány
21:55  Németh János-portré
22:10  A hét hírei – ismétlés
22:30  Képes hírek Kiemelt ajánlatunk: február 11. 19:40 a Honvéd—Alba Fehérvár-kosárlabdamérkőzés közvetítése

  A Vörösmarty Rádió műsora február 11-től február 17-ig
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2023. 02. 12. VASÁRNAP 2023. 02. 13. HÉTFŐ 2023. 02. 14. KEDD 2023. 02. 15. SZERDA 2023. 02. 16. CSÜTÖRTÖK

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

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Varga Zalán

09.10  Hogy is volt? – 
történelmi kalandozás 
Vendég: Korik Péter

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

11.10  Köztér
12.10		 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
13.10  A bor szerintünk (12) 

Vendég: Fáncsi Viktória
14.10  Kenderzsineg – Kertészeti 

magazin Vendég: 
Németh	László

15.00  Hírek 15 órakor 
Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10  Helló, péntek! 
Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi és Varga Zalán

16.10		 Fókuszban	Székesfehérvár	
2023-as költségvetése 
Vendég: Cser-Palkovics 
András polgármester

17.10		 Irodalmi	műsor
18.10  Családi magazin 

Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi
19.10  Fehérvári beszélgetések – 

Lokálpatrióta	Szerkesztő:	
Sasvári	Csilla

20.10  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Kiss	György

2023. 02. 17. 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:	
Szöllősi	Attila

08.10  Internetes ügyeink Vendég: 
dr. Czenczi Anikó

09.10  Kedvencek percei 
Vendég: Paál Csaba

10.10  Mesterségem címere 
11.10  Dojo önvédelmi és távol-

keleti	harcművészeti	
magazin Vendég: 
Rétlaki	Gábor

12.10  Virágpercek Vendég: 
Winkler Kriszti

13.10		 Fókuszban	Székesfehérvár	
2023-as költségvetése 
Vendég: Cser-Palkovics 
András polgármester

14.10		 Zöldellő	utakon
15.10		 Hűha!	–	Technológia	

és	tudomány	érthetően	
Vendég:	Theisz	György

17.10		 Lokálpatrióta
18.05  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi
19.05  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla
20.05  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

08.00		 Friss	hírek,	időjárás	és	

közlekedési információk 

 Fehérvári hétvége: 

műsorajánló,	kalendárium,	

névnapok, aktualitások, 

érdekességek

	 Műsorvezető:	Sasvári	

Csilla	Hírszerkesztő:	

Germán	Márton

09.10  Megújulás az 

egészségért! Vendég: 

Supliczné	Tóth	Mária	

10.10		 Gazdát	keresünk	az	ASKA	

menhelyén	élő	kutyáknak	

Vendég:	Molnár	Tamásné

11.10  Ez itt az én hazám! 

Vendég:	Oláh	László

11.40		 Szabadidőben	

12.10  Csak stílusosan! Vendég: 

Pánczél Anikó

13.05  A táncdalfesztiváloktól 

napjainkig Vendég: 

Kiss	György	

14.10		 Zeneturmix	Műsorvezető:	

Kiss	György	

18.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi

19.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	

Gemeiner	Lajos

2023. 02. 11. SZOMBAT

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

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

09.10		 Autófitnesz	Vendég:	
Polgár	Tibor

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

11.10		 KRESZ-percek	Vendég:	
Ábrahám Csaba

12.10		 Ebédidő	Vendég:	
Szabó	László

13.10  Illemtan Vendég: 
Óber	László

14.10  Krízishelyzet
15.00  Hírek 15 órakor 

Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10  Útravaló
18.05		 Az	én	utam	Szerkesztő:	

Galántai	Zsuzsi
19.05  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla
20.05  Internetes ügyeink 

Vendég: dr. Czenczi Anikó 
Szerkesztő:	Kiss	György

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

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

09.10  Munkaügyek Vendég: 
Pajtók-Vizsolyi Júlia

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

11.35		 Gábor	szerint	a	világ
12.10		 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
13.10  Vakolat Vendég: 

Puska József
14.10  Receptek az élethez 

Vendég: Rudnicai Margó
14.40  Barangoló Vendég: 

Tarsoly	Péter
15.00  Hírek 15 órakor 

Hírszerkesztő:	Varga	Zalán
15.10  Útravaló
17.10  Vörösmarty kocka Vendég: 

Gombaszögi	Attila
18.10		 Mindenmentes	Szerkesztő:	

Galántai	Zsuzsi
19.10  Fehérvári beszélgetések – 

Lokálpatrióta	Szerkesztő:	
Sasvári	Csilla

20.10  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

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

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

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

12.10		 Ebédidő	Vendég:	
Szabó	László

13.10  Környezetbarát 
14.10  Utazási magazin
15.00  Hírek 15 órakor 

Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

16.10  Informatikai retró 
Vendég:	Simon	Nándor

15.10  Útravaló 
17.40  Meseszieszta a 

Szabad	Színházzal
18.10		 Nézőpontok	Vendég:	

Vacsi	Viola	Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi	

19.10  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.10  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

21.10		 Tiszta	szex!	(16)	
Vendég:	Séllei	Györgyi

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

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

09.10  Állati dolgok Vendég: 
Lorászkó	Gábor

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

11.10		 Társasház	Vendég:	
Egyed Attila 

12.10		 Ebédidő	Vendég:	
Szabó	László

13.10  A Városgondnokság 
műsora

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

14.10  Az orvos válaszol 
15.00  Hírek 15 órakor 

Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10  Útravaló 
17.10  Filmkocka Vendég: Pál 

Loránd,	Kalmár	Ádám	
és Buda Andrea

18.10		 Zöldellő	utakon	Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.10  Fehérvári beszélgetések 
– Aranymetszés 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos


