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Ráczné Földi Judit lesz a DK 
új országgyűlési képviselője

A közgyűlésben végzett munkája után ha-
marosan a parlamentben folytatja politikai 
pályáját Ráczné Földi Judit

Látrányi Viktória

A Demokratikus Koalíció új országgyűlési 
képviselője Ráczné Földi Judit lesz. Ezzel a 
székesfehérvári közgyűlésben is átalakul 
majd az ellenzéki frakció összetétele, hiszen 
a jogszabályi előírások alapján Ráczné Földi 
Juditnak összeférhetetlenség miatt vissza kell 
adnia mandátumát.

Ráczné Földi Judit tölti be a De
mokratikus Koalíció megüresedett 
országgyűlési mandátumát. A DK 
a hét elején adott ki közleményt 
arról, hogy Kordás László ország
gyűlési képviselő tragikus halála 
miatt a 2022-es parlamenti válasz
táson szerzett listás mandátumot a 
fehérvári politikus veszi át.
Ráczné Földi Judit kérdésünkre 
kiemelte: a jövőben is a fehérvári
akért kíván dolgozni. Prioritásként 
jelölte meg a szociális területet. A 
DK-s politikus bizottsági alelnöki 
tisztséget is ellát majd a Parlament
ben: „A Vállalkozásfejlesztési Bizott-
ságban leszek alelnök. Látjuk, hogy az 
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Ismét lehet pályázni!
SomoS ZoLtán

Székesfehérvár önkormányzata idén is meg-
hirdette a Lánczos Kornél–Szekfű Gyula- 
ösztöndíjpályázatot. A városban élő vagy a 
várossal szellemi kapcsolatban álló alkotók, 
kutatók és művészek április harmincadikáig 
adhatják be pályázataikat.

Részt vehetnek egyének, alkotók és 
alkotóközösségek az elméleti és az 
alkalmazott tudományok minden 
ágában olyan pályaművekkel, tervek
kel, művészeti alkotásokkal, melye
ket korábban máshol nem publikál
tak, és kiemelkedő szellemi értéket 

A Lánczos–Szekfű-ösztöndíj díjazottjai a tavalyi ünnepélyes átadón
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Elhunyt Saitos Lajos
Gyászol a magyar költőtársadalom: 
életének hetvenhatodik esztende
jében elhunyt Saitos Lajos költő, 
szerkesztő, a Fejér Megyei Hírlap 
egykori munkatársa, a Vörösmarty 
Társaság tagja, a Vár folyóirat  
olvasószerkesztője.
Saitos Lajos 1947. április harma
dikán született a Fejér megyei 
Soponyán. Iskoláit ott, valamint 
Székesfehérváron és Budapesten 
végezte. Írásai már tizenhét éves 
korától különböző napi-, heti- és 
ifjúsági lapokban jelentek meg. 
Verseivel először 1993-ban tűnt 
fel, tizennegyedik kötetét pedig 
két évvel ezelőtt vehették kézbe a 
költészet barátai.
Verseiben az eszmék és képzetek, 
utazások világában kifejezhető 

Saitos Lajos (1947–2023)
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közös tapasztalásaink sűrítmé
nyeit tárta elénk. Olyan jellemző 
eseményeket, megrázkódtatásokat, 
egzisztenciális töréseket fogalma
zott meg, melyeket érzékelhettek, 
átélhettek az emberek. Hitte és 
tudta, hogy a mai ember világképe 
egyre kevésbé ered a rácsodálkozó 
szemlélődésből. Ars poeticája maga 
az életút, egy egyéni tágasság kere
sése, egyben a múlt vizsgálata volt.
Önálló kötetei – Elvétett ünne
peink, Éhségben, szomjúságban, 
Ezredvégi apokrif, Évszakok 
hullám verése, Por Isten szemében, 
Át a mezőn, Eleven fény, Mire 
megvirrad, Heródes testbeszéde – 
egyaránt hordozzák az igényes gon
dolatvilágot, mely jellemezte életét 
és írásait. Emlékét megőrizzük.

országban a vállalkozókat az infláció 
hatása eléggé sújtja, úgyhogy bízom 
benne, tudok segíteni ebben a bizott-
ságban a székesfehérvári vállalkozó-
kon is” – mondta el kérdésünkre a 
leendő országgyűlési képviselő.
Ráczné Földi Judit arról is beszélt, 
hogy a megüresedő helyi mandátu
máról még nincs döntés. A parla
menti eskü március elején lesz.

Cser-Palkovics András polgármes
ter közösségi oldalán köszönte 
meg Ráczné Földi Juditnak a köz
gyűlésben folytatott tevékenységét, 
és minden jót kívánt az ország-
gyűlési munkához. Székesfehérvár 
polgármestere kiemelte, hogy a 
képviselő lemondása után az el
lenzéki pártok joga lesz – a közös 
listájukról – megjelölni utódját.
Márton Roland, a fehérvári ellen
zéki összefogás frakcióvezetője üd
vözölte a döntést, hiszen ciklusok 
óta nincs ellenzéki országgyűlési 
képviselője a városnak: „Judit szó-
szólója lesz a székesfehérváriaknak. 
A frakciónk nagyon támogatja ebben 
a munkájában. Azokat a döntéseket 
is meghoztuk már, amik majd a város 
közgyűlésében szükséges pótláshoz el-
engedhetetlenek. Itt még a mögöttünk 
álló pártoknak van dolguk, de bízom 
benne, hogy záros határidőn belül az 
is meg fog történni.”
Azt, hogy ki tölti majd be Ráczné 
Földi Judit megüresedő helyét a 
városi közgyűlésben, egyelőre nem 

tudni. A korábbi megállapodás 
szerint a Demokratikus Koalíció
nak lesz módja javaslatot tenni az 
együttműködő ellenzéki pártoknak.
Ráczné Földi Judit 2021ben elin
dult az ellenzéki előválasztáson, 
akkor hatszáz szavazattal kapott ki 
a szocialista Márton Rolandtól. Az 
előválasztás belviszályokat hozott 
a baloldalon: visszalépés, offshore- 
vádak és etikai vizsgálat is volt az 
előválasztási kampány során.
A DK bejelentésével kapcsolatban 
közleményt juttatott el szerkesz
tőségünkhöz a Fidesz Székes
fehérvári szervezete, melyben 
jó munkát kíván Ráczné Földi 
Juditnak, a DK új parlamenti kép
viselőjének Budapesten.
A Fidesz szerint a mostani döntés 
jól mutatja, hogy a baloldalon nem 
az emberek választanak, hanem a 
magyar baloldal vezére, Gyurcsány 
Ferenc, aki azonban csak egy men
tőövet dobott. „Mi lesz hát Márton 
Rolanddal és a többiekkel?” – tette fel 
a kérdést a Fidesz.

teremtenek, illetve tartalmaznak.
A pályázatokat április harmincadi
káig lehet benyújtani. Az ösztön
díjak odaítéléséről, összegéről 
az alapítvány kuratóriuma dönt. 
Kedvező elbírálás esetén az ösz
töndíj átadását követően utalják át 
a megítélt összeg ötven százalékát, 
míg a másik felét a pályamunka 
elfogadását követően fizetik ki. 
A támogatás adómentes. A díjat 
hagyományosan az augusztus hu
szadikai ünnepségekhez kapcso
lódó nyilvános kuratóriumi ülésen 
adják át. Az eseményt az utóbbi 
években a Bory-várban rendezték.
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Száznégymilliárdról döntöttek

Majdnem négyötödös többséggel fogadta el 
a testület Székesfehérvár idei költségvetését

Látrányi Viktória

Biztonságos, stabil működést és jelentős 
fejlesztéseket tartalmaz Székesfehérvár idei 
költségvetése, melynek főösszege közel 
száznégymilliárd forint, és amit múlt pénteken 
fogadott el a város közgyűlése.

A képviselő-testület majdnem 
négyötödös többséggel fogadta el 
Székesfehérvár 2023-as költségve
tését: huszonegyből tizenhét igen 
szavazattal döntöttek a város
atyák. Fehérvár alapműködése 
az energiaárak emelkedése és az 
infláció okozta drágulások mellett 
is biztosított: „Száznégymilliárd fo-
rint a költségvetés főösszege. Ebből a 
legfontosabb az a harminckétmilliárd, 
ami saját bevétel. Ezen belül huszon-
hárommilliárd forint iparűzési adóval 
és négymilliárd forint építményadóval 
számolunk. Magánszemélyeknek 
továbbra sem kell helyi adót fizetniük 
Székesfehérváron. Negyvennégymil-
liárd forint körüli összeget költünk 
működésre – ez az intézmény- és 
városüzemeltetést jelenti. Kicsivel 
több mint ötvenmilliárdot költünk 
fejlesztésekre. Ebbe az áthúzódó 
fejlesztések is beletartoznak” – fo
galmazott Cser-Palkovics András 
polgármester.
Ilyen fejlesztés például a multi
funkciós csarnok, az iskolafel
újítási program, a kerékpárutak 
építése és a Fehérvár Tüdeje prog
ram. Az 50,7 milliárdos fejlesz
tési költségvetés jelentős részét, 
39,4 milliárd forintot az állami 
támogatás adja, emellett szerepel 
a tervezetben az európai uniós 
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forrásból származó 6,8 milliárd 
forint, valamint saját, önkormány
zati forrásból 3,9 milliárd forint.
Márton Roland ellenzéki frakció-
vezető úgy fogalmazott: nehéz 
úgy költségvetést tervezni, 
hogy az idén 6,6 milliárd forint 
szolidaritási hozzájárulást kell fi
zetnie a városnak, ami rendkívüli 
módon szűkíti az önkormányzat 
mozgásterét. A politikus szerint 
az elvonások és az energiaárak 
miatt megnövekedett költségek 
is nehezítik a tervezést: „Mi azt 
emeltük ki, hogy egyetlen komoly, 
fontos prioritás kell, hogy legyen 
idén a költségvetésben: hogy a város 
dolgozói számára legalább ebben az 
inflációs környezetben a reálbérek 
megőrzésének a képességére legyünk 
adottak. Olyan szintű nominális 
béremelés kell, ami legalább a 
pénzromlásból fakadó megélhetési 
válságot megakadályozza.”

Jelentős, mintegy kilencmilliárd 
forintos tartalékkal is rendelkezik 
a város. Ez garantálja Székes-
fehérvár stabilitását és azt, hogy 
minden helyzetre felkészüljön 
a város. Ennek jelentőségét is 
kiemelte a Fidesz-frakció vezetője, 
Molnár Tamás: „Az energiaválság 
és a háború okozta szankciók nagyon 
komoly kihívás elé állították az ön-
kormányzatot is. Örülök neki, hogy 
a város stabilitását biztosítja ez a 
költségvetés. Minden intézményünk 
tovább tud működni. Ugyanazokat 
a szolgáltatásokat biztosítjuk, mint 
az elmúlt években. Kijelenthetjük, 
hogy a nehézségek ellenére is tudjuk 
ugyanazt a színvonalat nyújtani 
minden fehérvári számára, mint az 
elmúlt években!”

Nem zár be az uszoda

Két fontos intézményt érintő dön
tés is született: a képviselő-testület 
határozott arról, hogy a városi 
uszoda egyáltalán nem zár be. Ez 
az állami segítségnek is köszönhe
tő. A Vörösmarty Színház pedig 
biztosan korábban nyit ki: március 
elsejétől újra lehet színházba járni! 
A polgármester azt is elmondta, 
hogy más kulturális intézmények 
esetében is előrébb lehet hozni a 
nyitási időpontokat.

A szolidaritási hozzájárulás-
ról

Nincs vita abban a kérdésben, 
hogy a szolidaritási hozzájárulás 
mértéke magas. Ezt Fehérvár az 

erős gazdaságának köszönhető
en kell, hogy befizesse az állami 
költségvetésbe: „Ugyan ennél jóval 
több működési és fejlesztési támoga-
tást kapunk a kormánytól, de azért 
ez a 6,6 milliárd forint nagyon sok! 
Jó lenne egy részét helyben tartani 
vagy agglomerációs szolgáltatásokra 
fordítani. Ez lehetne az alapja annak, 
hogy az építményadót csökkenteni 
tudjuk a jövőben. Bízom benne, hogy 
akár a kamarával közösen is tudunk 
ezért a célért küzdeni!” – fogalma
zott Cser-Palkovics András.
A közgyűlésen egyhangú döntést 
hoztak a képviselők a Törökor
szág földrengés sújtotta területé
ről azóta hazatért mentőcsapat 
hárommillió forintos támogatá
sáról. Döntöttek kerékpártárolók 
beszerzéséről is, valamint arról, 
hogy újabb tíz térfigyelő kamerát 
helyeznek ki a városban.

Intézményeket érintő válto-
zások

A folyamatosan csökkenő 
gyermek létszám miatt a Szeder 
Bölcsőde kifutó rendszerben 
befejezi működését, míg a Szivár
vány Óvoda a Napsugár Óvoda, a 
Püspökkertvárosi Tagóvoda pedig 
a Gyöngyvirág Óvoda tagintézmé
nyeként működik szeptembertől.
Meghosszabbították a Székes-
fehérvári Veszélyhelyzeti Lakás-
fenntartást Segítő Települési Tá
mogatási Programot, és ebben az 
évben is mentesülnek a közterület- 
használati díj megfizetése alól a 
vendéglátóhelyek.

„Konzervatívan terveztük az évet”
Látrányi Viktória

Számtalan bizonytalansági tényezővel kellett 
számolni a város költségvetésének elkészí-
tésekor. Kiemelt cél volt, hogy a biztonság 
és a stabilitás legyen fókuszban, úgy, hogy 
év közben is számos olyan tényező változhat, 
amire egy önkormányzatnak nincsen ráhatása. 
A költségvetésről kérdeztük Cser-Palkovics 
Andrást a közgyűlés után.

„Konzervatívan, nagy tartalékkeret-
tel terveztük meg az évet. Ez egy 
stabil, biztonságos költségvetés, mely 
garantálja az intézmények működését, 
a közszolgáltatások biztosítását, és 
tartalmaz fejlesztéseket is. Az energia-
áraknál egy elég pesszimista forga-
tókönyvvel számoltunk. Ha annál 
kedvezőbben alakulnak az árak, akkor 
talán még tartalékok is lehetnek majd 
az év második felében, lehetőséget 
adva újabb döntések meghozatalára” – 
fogalmazott Cser-Palkovics András 
a Fehérvár TV Köztér extra című 
műsorában. 
A költségvetés kapcsán Székes

fehérvár polgármestere azt is 
kiemelte, hogy a legfontosabb a 
közszolgáltatások biztosítása, a 
bölcsődék, az óvodák, az orvosi 
rendelők és a bentlakásos otthonok 
működtetése. Szintén idesorolható 
a közvilágítás és a buszhálózat 
működtetése, de a költségvetés a 
kultúra, a sport, a civilszektor és a 
környezetvédelem terén is komoly 
támogatásokkal számol.
A költségvetés főösszege kapcsán 
a polgármester arról is beszélt, 
hogy elsőre nagy számnak tűnik 
az a száznégymilliárd, de „nem ez 
a legfontosabb mérőszám, hiszen a 
nagyobb fejlesztések állami támogatá-
sai megemelik ezt az összeget. Ennél 
sokkal beszédesebb a saját bevételek 
nagysága, ami megközelíti a harminc-
kétmilliárd forintot. Ebből a legna-
gyobb tétel a huszonhárom milliárdot 
elérő iparűzésiadó-bevétel. Soha nem 
volt még ekkora ez az összeg!”
Mindez azt is mutatja, hogy a helyi 
gazdaság a nehéz időszakot is át 
tudta vészelni. Székesfehérvár pol

gármestere azt is kiemelte, hogy az 
iparűzésiadó-bevétel a fehérvári gaz
daságban dolgozó sok tízezer ember 
napi munkájának eredménye. Ez az, 
amit aztán az önkormányzat a város 
fejlesztésére költhet. 
Mintegy kilencmilliárd forintnyi 
tartalék is szerepel a költségvetés
ben: „Az elmúlt évek bebizonyították, 
hogy a több mint tízéves gyakorlat, 
hogy nem költi el a város a rendel-
kezésre álló valamennyi forrást, és 
mindig képezünk tartalékot, bevált. A 
nehéz időszakokban ez volt az, amihez 
lehetett nyúlni. Ez a költségvetés is 
elég jelentős tartalékkal tervez.” – 
emelte ki a polgármester.
A Fehérvár Televízió műsorában 
az is elhangzott, hogy hitelt hosszú 
évek óta nem kellett felvennie a 
városnak, adóssága nincs Székes
fehérvárnak, amiben a kormány
zat rengeteget segített. Működési 
hitellel ezúttal sem számolnak.
A fejlesztésekről is kérdeztük a 
polgármestert. Cser-Palkovics 
András elmondta, hogy a nagy 

fejlesztések idei, részarányos kifi
zetése teszi ki az ötvenmilliárdos 
keret jelentős részét. Így például a 
déli összekötőút, a multifunkciós 
csarnok, a Tóparti és a Kodály 
iskolák felújítása tartozik ide. 
Legalább ilyen fontosak a kisebb, 
városrészi fejlesztések, hiszen 
azok az ott élők számára meg-
határozók. Cser-Palkovics András 
elmondta, hogy a Móri út felújí
tása már elkezdődött, de a Saára 
Gyula-programot is folytatják, ami 
a kisebb utcák felújítását tartal
mazza. A tervek között szerepel a 
Balatoni út belső szervizútjának 
második üteme, de öreghegyi 
utcafelújításokkal is számolnak. A 
város folytatja az intézményfelújí
tásokat célzó Ybl-programot is.

A polgármesterrel február tizedikén 
rögzített teljes beszélgetést a Fehér-
vár Televízió Youtube-csatornáján 
tekinthetik meg!
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Tizenegy ember életét mentették meg

Hosszú barátság és számtalan megmentett emberélet köti össze Pavelcze Lászlót és Klupács Pétert

Mindkét szurkolótábor állva tapsolta meg a két fehérvári életmentőt a szerdai Alba Fehérvár–
Kaposvár-kosármeccsen. A feldobás után Pavelcze László elmondta: nemcsak most, hanem a 
törökországi mentés idején is érezte, hogy a fehérváriakkal együtt dobog a szíve.

A mentőcsapat oszlopos tagjai voltak a 
kutyák is: sokat segítettek a speciális men-
tőknek a túlélők felkutatásában

noVák rita

Befejezte törökországi küldetését a Baptista 
Szeretetszolgálat speciális mentőcsapata. A 
fehérváriakkal erősített HUBA Rescue24 egy hét 
alatt tizenegy élő emberre bukkant a földrengés 
miatt összedőlt épületek alatt, közülük hetet ők 
maguk emeltek ki a törmelékek közül. A magát 
fehérvárinak valló és Pákozdon élő Pavelcze 
László parancsnok és Klupács Péter mentőtech-
nikus a landolás után nem sokkal fáradtan és 
kimerülten mesélt a tapasztalatokról.

„Apa azért ment oda, hogy megment-
se azokat az embereket, apa egy hős!” 
– a mentőcsapat parancsnokának 
egyik kislánya ezekkel a szavak
kal fogadta hazatérő édesapját. 
Biztosan nem véletlenül, hiszen 
Pavelcze László pont rá és a testvé
reire gondolt akkor, amikor élete 
egyik legnehezebb döntését kellett 
meghoznia a földrengés sújtotta 
Törökországban: „A lelkiismere-
temmel viaskodtam: nekem is akkora 
gyerekeim vannak, el sem tudom 
képzelni, hogy a romok közt hagyjam 
a gyerekeimet éjszakára, ha megtehe-
tek bármit is. De akkor nem tehettünk 
semmit.”
A mentés végül sikerült, és ezért 
hősöknek járó fogadtatás jutott a 
csapatnak a Liszt Ferenc Repülő
téren. Vastaps fogadta a Baptista 
Szeretetszolgálat munkatársait 
vasárnap reggel, miután küldeté
sük véget ért a földrengés sújtotta 
Törökországban. A repülőtéren a 
családtagok, barátok, tisztelők és 
újságírók mellett a török nagykö
vetség képviselői is virággal várták 
az életmentőket.
A fehérváriakkal erősített mentő
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A mentőcsapat megfeszített munkáját Székesfehérvár önkormányzata hárommillió 
forinttal támogatta. Székesfehérvár erős, stabil és önzetlen város, így kötelessé-
günk segíteni – nyilatkozta lapunknak a város polgármestere. Cser-Palkovics  
András hozzátette: már a katasztrófa napján nyilvánvaló volt, hogy az önkor-
mányzat segít a bajba jutott embereknek, de a támogatás formáját akkor még 
nem tudták, egészen addig, amíg a szeretetszolgálat fehérvári szakemberekkel 
erősített csapata hírt nem adott a sikeres életmentésekről. A támogatásról szóló 
határozatot a képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a pénteki közgyűlésen.

csapat tizenegy élő embert talált a 
romok között. A haláltól mene
kítettek meg többek mellett egy 
ötfős családot. A mentőcsapat egy 
összedőlt ház romjai alól kiemelte 
a nagymamát, az édesanyát, az 
édesapát, a pár nyolcéves fiát és 
tizenhárom éves lányát. A parancs
nok lapunknak elmondta, hogy 
ennek a kislánynak a megmentése 

volt a legnehezebb feladat, ami 
nemcsak fizikailag, hanem lelkileg 
is megviselte őket: „Válaszolt 
a kislány a kintiek kérdéseire, az 
apával is folyamatos volt a kommu-
nikáció. Egy egész napot véstünk, 
fúrtunk, faragtunk, de nem jutottunk 
előbbre.” – Közben a csapat azt a 
parancsot kapta, hogy vonuljanak 
le a helyszínről, és olyanok életét 
mentsék meg, akiket könnyebben 
ki tudnak emelni. – „Nehéz ott a 
romok között olyan döntést hozni, 
hogy valakit otthagyunk. Nem ha-
gyunk ott senkit! Akit lehet, meg kell 
próbálni megmenteni! Ezért mentünk, 
ezt várták tőlünk, és ez így helyes. Ha 

az érzelmeinket elfojtjuk, akkor saját 
magunkat fojtjuk meg.”
Pavelcze László a lelkiismereté
vel viaskodott, míg meghozta a 
döntést. A mentőcsapat elhagyta 
a helyszínt néhány órára. Addig 
a török kollégáik dolgoztak ott. 
De visszamentek, és végül három 
napnyi kemény munka után ki 
tudták hozni a bent rekedt ötfős 

családot: „Amikor pár óra múlva 
visszamentünk, és elkezdődött a 
gyerekek kiemelése élve, azt nem 
lehet elmondani, mekkora boldogság! 
A hozzátartozók ott vannak velünk 
és örülnek. Törökök, magyarok 
együtt sírnak, együtt nevetnek. Ezek 
vagyunk mi!”
A pillanat a székesfehérvári 
mentőállomás legendás mentő
technikusának, Klupács Péternek 
is meghatározó volt. Az ilyen 
élmények miatt lett hivatása az 
életmentés. Nem volt számára egy 
percig sem kérdés, csatlakozik-e az 
alakulathoz: „Lacival több évtizedes 
a barátságunk, és amióta nyugdíjba 
mentem, ez csak erősödik. Egy évvel 
ezelőtt Libanonban nyújtottunk segít-
séget szír és palesztin menekülteknek. 
Ahogy a háború kitört, az ukrán 
menekülteknek. Sőt már Ukrajnában 
is segítettünk, illetve most jött ez a 
földrengés. Nem is tudom elképzelni, 
hogy ne mentem volna, meg sem 
fogalmazódik ilyen az emberben, hogy 
ne legyek ott!”
Klupács Péter ugyan már nyug
díjba vonult, a szabadidejében 
azonban továbbra is részt vesz a 
fiatal mentők képzésében, most 
pedig évtizedes tapasztalattal a 
háta mögött segítette a törökorszá
gi mentést. Lapunknak elmondta, 
hogy elképesztő szeretet vette őket 
körül, a török mentőcsapatok
tól, valamint a helyi civilektől is 
nagyon sokat kaptak: „Az emberek 
szó szerint az utcán élnek, a házak 

tövében tűznél melegednek. Együtt 
dolgoztunk a török csapatokkal. 
Ahogy teltek a napok, látták, hogyan 
dolgozunk, és egyre többször mond-
ták, hogy üljünk oda közéjük a tábor-
tűzhöz. Megkínáltak egy bögre teával, 
és ahogy azt ittuk, látszott rajtuk, 
hogy ezek az emberek boldogok.” 
Mielőtt a munkagépek nekiláttak 
volna a romok eltakarításának, 
az utolsó napon legalább három
száz házat fésültek át túlélők 
után kutatva. A hozzátartozók az 
utolsó pillanatig reménykedtek, 
hogy szeretteik élve kerülnek elő a 
törmelékek közül.
„Ekkor már minden ház alól élőt 
jeleztek a családtagok, azt mondták, 
hangokat hallottak. Amikor a ház alatt 
ott vannak valakinek a hozzátartozói, 
és megjelennek a markológépek, akkor 
szerintem teljesen normális, hogy 
nem akarják feladni a reményt, meg-
próbálnak mindenbe belekapaszkodni. 
Erről szólt a munkánk az utolsó két 
napban. Háromszáz házat néztünk 
át úgy, hogy már többször is voltunk 
bennük. Amikor a kutya először megy 

át a romokon, és nem jelez élőt, ott 
sajnos másnapra sem lesznek élők. De 
ilyenkor senkinek nem mond nemet 
az ember, inkább megosztottuk az 
erőinket. Ha az megnyugvás, hogy 
a kutyák még egyszer átvizsgálják a 
területet, akkor azt meg kell adnunk 
nekik. Amikor az átvizsgálás után azt 
mondtuk, nincs élő a romok között, 
azt sokkal jobban viselték, mint hogy 
a gépek enélkül jöjjenek, és elkezdjék 
bontani a területet” – mondta Klu
pács Péter.
Lapzártánkkor már több mint 
negyvenezer halálos áldozata van 
a Törökországban és Szíriában 
történt földrengéseknek, és ez a 
szám valószínűleg nőni fog, hiszen 
egyre kevesebb az esély arra, hogy 
élő embert találjanak.
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Színházi olimpia Fehérváron

A prágai társulat nem csak klasszikus balettet játszik

SomoS ZoLtán

A világszínház ünnepi találkozópontjává válik 
Magyarország 2023. április elseje és július el-
seje között: harmincöt ország kétszáz társulata 
érkezik a 10. Nemzetközi Színházi Olimpiára. 
A magyarországi olimpiához csatlakozó 
budapesti és vidéki teátrumok vendégproduk-
ciókat fogadnak, így Fehérvár is részese lesz 
az eseménynek.

A Székesfehérvári Balettszínház 
a Prágai Kamarabalettet, Csehor
szág legnagyobb professzionális, 
független tánctársulatát látja ven
dégül. Az érkező társulat az elmúlt 
fél évszázadban figyelemre méltó 
sikereket ért el, a cseh és a prágai 
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A geotermikus 
energiát népszerűsítették

FarkaS SZiLárd

Székesfehérvárra érkezett hétfőn a geoter-
mikus energia hasznosítását népszerűsítő 
szakmai fórum. A szakértők szerint megyénk – 
kedvező földrajzi adottságainak köszönhetően 
– kiemelkedő jelentőséggel bír a geotermikus 
energia hasznosításának szempontjából.

Negyedik állomásához érkezett a 
geotermikus energia népszerűsíté
sét fókuszba helyező országjárás. 
A Szabályozott Tevékenységek 
Felügyeleti Hatósága által szerve
zett program célja, hogy minél több 
önkormányzatnak és piaci szerep
lőnek bemutassák a geotermikus 
energiában rejlő lehetőségeket, és 
felhívják a figyelmet a március else
jétől hatályba lépő új szabályozásra.
A városháza Dísztermében Lehr
ner Zsolt alpolgármester köszön
tötte a résztvevőket. Hangsúlyozta, 
hogy Székesfehérvár Magyaror
szág meghatározó iparvárosainak 
egyike, és vezető iparvállalatok 
sorát adja nemzetgazdaságunk
nak. Az ipar jellemzője a hetero-
genitás, az ipar 4.0 és a robotizáció 
térnyerése. A helyi gazdaságoknak 
pedig a humán erőforráson és az 
alapanyagokon kívül rengeteg 
energiára van szüksége.

A geotermikus energia felhasználását népszerűsító szakmai fórumot Lehrner Zsolt alpolgár-
mester nyitotta meg
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Fejér vármegye termékei
SomoS ZoLtán

A Fejér Megyei Önkormányzat idén is meghir-
dette a Fejér Termék-pályázatot. A pályázat 
során a megyében előállított minőségi, 
kézműves termékek és élelmiszerek készítői-
nek munkáját díjazzák. A jelöléseket február 
huszonnyolcadikáig várják.

A Fejér Termék minősítés célja, 
hogy felhívja a figyelmet a várme
gyében előállított élelmiszerekre 
és kézműves termékekre, ezzel is 
hangsúlyozva a program három 
pillérét: a hagyományt, az értéket, 
valamint a minőséget. Alapvető 
bírálati szempont, hogy az adott 

Hagyomány, érték, minőség
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Gonda Bence, az SZTFH stratégiai 
elnökhelyettese előadásban rámu
tatott, hogy az oroszukrán háború 
következtében kialakult energia
válság súlyos terheket ró a vállal
kozásokra, az önkormányzatokra 
és a piaci szereplőkre egyaránt: 
„Magyarország adottságai a geotermia 
terén nemzetközileg is kiemelkedőek. 
Ha megnézzük, hogy az Európai Unió-
ban az első öt ország között vagyunk a 
hőpiaci célú felhasználás terén, akkor 
azt kell mondanunk, hogy a kiinduló-
pontunk nagyon jó, viszont jelenleg is 
komoly kihasználatlan kapacitásaink 
vannak a geotermia terén. Azért is 

fontos a március elsejével hatályba 
lépő új szabályozás, mert az egyér-
telmű és kiszámítható jogi kereteket 
fog biztosítani a beruházók számára, 
lehetővé teszi a gyors és hatékony ügy-
intézést, egyúttal pedig hosszú távon 
is kiszámítható, sikeres beruházásokat 
tud indítani országszerte.”
Gonda Bence hozzátette: ha a szé
les körű geotermikus stratégia meg 
tud valósulni, hosszú távon akár 
másfél milliárd köbméter földgáz 
kiváltása is lehetséges lesz, ami 
nagyban tudná segíteni Magyar
ország energiaszuverenitásának 
megerősítését.

táncművészet elismert nagyköve
tévé vált, rangos díjakat nyert el 
külföldön is. Jelenleg tíz állandó 
taggal és hat gyakornokkal dol
gozik, saját technikai stábbal és 
menedzsmenttel rendelkezik. A 
repertoárjában a klasszikus tánc 
elemei éppúgy megtalálhatók, 
mint kortárs és modern techni
kák. Magyarországra az Intimate 
clouds című, kétrészes előadásu
kat hozzák el április negyedikén, 
kedden a székesfehérvári Vörös
marty Színházba. A Bizalmas leve
lek és a Fekete felhők nem sírnak 
című darabok lesznek láthatók. 
A programra a színházban már 
kaphatók a jegyek.

termék előállítása során mennyi
ben támaszkodnak a hagyományos 
módszerekre és technológiákra.
Az elismerést azok kaphatják meg, 
akik igazoltan Fejér vármegye 
közigazgatási területén termelt 
vagy gyűjtött alapanyagokból 
készült termékeket állítanak elő. A 
pályázatot idén két kategóriában 
– feldolgozott élelmiszer, valamint 
kézműves ipari termék – nyújthat
ják be a jelentkezők.
A pályázati felhívás adatlapja, 
valamint a pályázható termékek 
köre megtalálható a Fejér Várme
gyei Önkormányzat honlapján és a 
www.fejerpaktum.hu oldalon.
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Sorsok és fonalak

Dalok farsangra Dühös emberek a Városházán

VakLer LajoS

VakLer LajoS SomoS ZoLtán

A Fehérvári Kézművesek Egyesülete méltó 
módon, emlékkiállítással tisztelgett múlt szom-
baton az elmúlt esztendőben elhunyt Hollósi 
István, a Seregélyesi Tájház létrehozója és 
gondozója, Seregélyes és a megye kézműves és 
népművészeti életének kiemelkedő alakja előtt.

A Szent István Hitoktatási és Műve
lődési Házban Sajtos József, a sere
gélyesi Baptista Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola igazga
tója köszöntőjében elmondta, hogy 
Hollósi István 2022-ben bekövetke
zett haláláig számtalan alkalommal 
tartott foglalkozásokat a Seregélyesi 
Tájházban, népviselet-gyűjteménye 

Dalok szerelemről, mulatságról, az életről – 
ezzel a címmel invitálta a könnyed dallamok 
és az opera barátait hagyományos farsangi 
koncertjére az Alba Regia Vegyeskar az Alba 
Regia Szimfonikus Zenekar székházába.

Szombat este Kneifel Imre karnagy 
vezényletével, Vasvári Tamás 

A Városházán megtartotta a Tizenkét dühös 
ember olvasópróbáját a Vörösmarty Színház. A 
rendhagyó helyszínen színpadra állított elő-
adás bemutatója február huszonötödikén lesz.

A Tizenkét dühös ember 
alapszituá ciója és cselekménye 
számtalan előadás és a világhírű 
film után sokak számára ismerős: 
egy gyilkosság, tizenkét esküdt, 
tények és gyanúk. A kérdés, amiről 
dönteni kell, hogy egy fiatal fiú 
megölte-e az apját. Egyik esküdt 
úgy véli, a bizonyítékok nem egyér
telműek. Elkezdődik az idegek 

A kiállítás a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház galériájában tekinthető meg az intéz-
mény nyitvatartási idejében

Telt ház előtt nagy sikert aratott a farsangi koncert Ezzel a rendezéssel tér vissza Székesfehérvárra Cserhalmi György
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Jókai Anna emlékezete

Jókai Anna iránymutatást adott az élethez

VakLer LajoS

A magyar irodalom, a spirituális realizmus ikoni-
kus alakja novemberben lett volna kilencvenéves. 
A Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban 
rá emlékeztek múlt pénteken.

Juhász Róza megidézte Jókai 
Anna legfontosabb élethelyzeteit, 
filozófiai gondolatait, megerősítve 
az istenhitből fakadó küldetés-
tudatának bizonyságait.
A színpadon egyetlen íróasztal és 
a rajta lévő, az íráshoz elengedhe
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több mint ezer tételből áll, köztük 
számos különleges darabbal.
Hollósi István a Fejér Megyei 
Népművészeti Egyesület tagja
ként, hímző, szövő, csipkeverő 
szakemberként 1995 óta vezette 
a Seregélyesi Tájházat. Az általa 
összegyűjtött és az utókor számára 
megőrzött tárgyakat most kiállítás 
formájában tették elérhetővé a 
közönség számára.
A település polgármestere, Hor
váth Sándor elmondta: a népi 
kultúra és a népművészet fontos 
tárgyait, eszközeit, viseleteit hagy
ta rájuk örökül Hollósi István. Ígé
rete szerint ezt nemcsak megőrzik, 
de gyarapítják is a jövőben.

zongoraművész közreműködésével 
Bárdos, Rossini, Erkel és Haydn 
művei csendültek fel. Fellépett 
Forgács Péter énekművész is, aki 
többek között a Napköszöntő bor
dallal is elvarázsolta a farsangváró 
közönséget. Nagy sikert aratott 
Baranyai Anett is, akinek előadá
sában a Carmen egyik legnépsze
rűbb dala, a Habanera hangzott el.

tetlenül szükséges tárgyak jelezték 
a közelséget, az otthonosságot, 
segítségükkel elevenedett meg 
előttünk Juhász Róza alakításá
ban Jókai Anna: versek és prózák 
hangzottak el, az életút fontosabb 
állomásaira utalva.
Az előadás hűen adta vissza Jókai 
Anna egy fontos gondolatát: „A 
multikulturális gondolatok nem 
azt jelentik, hogy mindenki ösz
szevissza beszélhet, hanem hogy 
a sok anyagban találkozhat a világ 
bölcsessége!”

játéka, és máris többről van szó, 
mint egy gyilkossági ügyről.
A mára már klasszikussá vált mű 
lefegyverzően beszél félelmekről, 
előítéletekről, gyengeségekről. A Vö
rösmarty Színház is műsorára tűzte 
évekkel ezelőtt a darabot, most pe
dig egy rendkívüli felújításban lesz 
ismét látható. A színház épülete át
menetileg zárva van, de a Városháza 
Dísztermében színházi élményhez 
juthatnak a nézők! Már a díszletek 
is állnak, a próbák is megkezdődtek. 
A februári előadásokra villámgyor
san elkapkodták a jegyeket, de a 
színház honlapján van regisztrációs 
lehetőség a későbbiekre.
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A néptánc és a népművészet 
nagyasszonya

Sztanó Hédi a Martin György nevét viselő állami kitüntetéssel

VakLer LajoS

Sztanó Hédinek köszönettel tartozunk a 
táncművészként, filmrendezőként a magyar 
múlt megismertetéséért tett erőfeszítéseiért.

Az Állami Balettintézetben végzett 
néptáncművészként. Egy ízig-vérig 
budapesti lány miként választ magá-
nak hivatást?
Igazából nem én választottam 
hivatást, hanem az édesanyám, aki 
látott egy hirdetést az újságban, és 
úgy döntött, hogy erre a hirdetésre 
azzal válaszol, hogy elmegyünk 
és felvételizünk a Balettintézet
be. Több mint négyezer gyermek 
felvételizett. Beválasztottak a közé 
a huszonnégy lány közé, akikkel 
négy éven keresztül komoly kép
zést kaptunk a Balettintézetben, 
úgy, hogy a fő szakirányunk a 
néptánc volt.
A tehetség nyilvánvaló, ha valaki 
négyezer jelentkező közül ott lehet a 
csapatban. De kérdés, hogy szeret-
te-e a néptáncot, vagy később kellett 
megszeretnie?
Az első pillanattól szerettem, mert 
Györgyfalvai Katalin és Tímár Sán
dor voltak a mestereim. Ők ketten 
két különböző irányt képviseltek 
az akkori magyar néptáncmű
vészetben. Györgyfalvai Katalin 
inkább a profivá nevelést tartotta 
fontosnak, Tímár Sándornak pedig 
a táncdialektusok megismertetése 
és a tánc szeretete volt az elsődle
ges. A negyedik év végén, amikor 
diplomáztunk, mindenki pályáz
hatott valamelyik együttesbe. Én 
az akkori Budapest Táncegyüttest 
választottam, és gyönyörű hat 
évet töltöttem ott. Akkor kiderült, 
hogy a mesterem, Tímár Sándor az 
Állami Népi Együttes vezetője lesz, 
és nekem természetes volt, hogy 
követem, nem beszélve arról, hogy 
ott voltak a nagyszerű kortársaim, 
akikkel vállvetve jártuk Erdélyt és 
a magyar vidéket.
Ez meghatározta a későbbi életét 
is, hiszen megismerkedett későbbi 
férjével, Székely Leventével is. Erről ő 
maga mesélt olvasóinknak a két héttel 
ezelőtt megjelent lapszámunkban.
Az ismerkedésünk nem volt 
felhőtlen, de aztán egyre jobban 
megismertük egymást. Először 
leveleztünk, aztán én jártam hozzá 
udvarolni, mert ő nem jöhetett 
Magyarországra.
Melyik volt az a pillanat, amikor úgy 
döntött, hogy továbblép, és néprajz-
kutatóként folytatja misszióját?
Apukám volt, aki mindig mondta, 
hogy a táncos pálya bizony véges, 
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ezért tanulni kell! A tánc mellett 
nem volt könnyű elvégezni az 
ötéves egyetemet az ELTE-n. Leve
lezőn tanultam úgy, hogy bejártam 
a nappalisokkal, mert időközben 
megszületett a fiam.
A Magyar Művelődési Intézetben vég-
zett munkája volt a következő lépcső.
Amikor lediplomáztam magyar 
és néprajz szakon, Héra Éva – aki 
egyfajta szellemi mentorom volt 
még a táncházas időszakból – volt 
a Magyar Művelődési Intézetben 
annak az osztálynak a vezetője, 
amely a folklórral foglalkozott. 
Mikor végeztem az egyetemen, 
megkeresett, hogy van egy meg-
üresedő táncszakreferensi álláshely. 
Úgy döntöttem, hogy elfogadom, 
és végül ott dolgoztam, bár nem so
káig, mert másodszor is gyermeket 
vártam.  Gondoltam egy merészet, 
és mivel akkor hirdettek felvételt a 
Színház és Filmművészeti Főiskolá

ra, megcéloztam a rendező szakot.
Nagy kihívás lehetett a főiskolát 
Bukarestből végezni!
Nem is lehetett. Fel kellett függesz
tenem a főiskolai tanulmányaimat, 
viszont elfogadták a tanáraim, 
hogy ha a bukaresti magyar adás
ban dolgozom, akkor azt beszá
mítják gyakorlatnak. Nagyszerű 
emberekkel találkoztam: Boros 
Zoltán volt a magyar adás főszer
kesztője, B. Nagy Veronika az 
egyik szerkesztő, Simonffy Katalin 
a másik. Később közel húsz évig 
dolgoztam a Duna Televíziónak, az 
elején külsősként. Az egy fantasz
tikus időszak volt: Sára Sándor 
volt az elnök, akitől nagyon sok 
mindent meg lehetett tanulni. Az 
az időszak felejthetetlen volt: azt, 
amit én tudtam, hogy táncos, nép
rajzos és filmes is voltam, senki 
más nem tudta rajtam kívül.
Negyedszázadon keresztül volt diplo-

mata a férje. Miként tudott kitelje-
sedni New Yorkban, Genfben vagy 
éppenséggel Tajvanon?
New Yorkban nehéz volt, ott fel 
kellett függeszteni egy időre a 
munkámat. Amikor szeptember 
11-én a tornyok összedőltek, 
akkor jött ki hozzám egy kéttagú 
stáb. Készítettünk az eseményről 
egy dokumentumanyagot, mely
ben megszólalt egy magyar mér
nök is, aki benne volt a két épület 
tervezésében. De azontúl nem so
kat dolgoztam. Svájcban viszont 
elég jól tudtam sáfárkodni az 
időmmel, jártam haza dolgozni, 
el tudtam végezni a feladataimat. 
Tajvanon ismét parkolópályára 
kerültem. Azt azonban tudni kell, 
hogy itthon nyolc évig készítettem 
az Élő népzene című műsort. Volt, 
hogy hétkamerás balettfelvétele
ket forgattunk az Operában. Úgy 
érzem, ezek nagy dolgok, ha az 
ember visszatekint a pályájára, 
megannyi ajándék! És nagyon sok 
olyan emberrel találkozhattam, 
akik önzetlenül segítettek.
Beszéljünk a Hagyományok Házáról, 
hiszen szintén fontos lépcső volt a 
szakmai életében!
Amikor visszatértünk a New York-i 
kiküldetésből, Kelemen László, a 
Hagyományok Háza főigazgatója 
úgy gondolta, alkalmas leszek 
arra, hogy vezessem az akkori 
Táncosztályt. Nagyon szép időszak 
volt! Az ott töltött három év után 
igazoltam véglegesen a Duna 
TV-be – addig külsős rendezőként 
működtem.
Immár négy hónapja Székesfehér-
várra költöztek. Miként éli meg ezt a 
változást?
Boldogan, mert közel lehetek a 
gyermekemhez, és ennél nagyobb 
ajándék az embernek talán nem 
is kell! Nekünk a család mindig 
nagyon fontos volt. Azt is óriási 
szerencsének tartom, hogy meg
találtam a társamat. Leventével 
negyvenegy éve élünk együtt bol
dogságban. Büszke vagyok a gyere
keimre, hogy megállják a helyüket! 
A fiunk húsz éve Amerikában él, 
és elérte önmagától, anyagi támo
gatás nélkül, hogy folyamatosan 
megy felfelé a szakmai ranglétrán. 
A lányom már édesanya, ami 
nagyon nagy dolog! Azt kívántam 
mindig, hogy ha gyermekeim szü
letnek, ők is legyenek szülők! Ez is 
megtörtént, így hát az ember ennyi 
idősen mi mást is kívánhat? Ez a 
teljesség: rendben van a család, 
és a szakmai életrajzomban is sok 
mindent kipipálhatok!



*A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázis és a kamatprémium összege. A kamatbázis megegyezik a kamatmegállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által 
hivatalosan közzétett éves átlagos fogyasztói árindex-változás százalékos mértékével, ami 2022. évre vonatkozóan 14,5%. A Prémium Magyar Állampapír ezen kamatbázis felett biztosít sorozatonként 
eltérő, a 2027-ben lejáró 2027/K sorozatú kötvényre 0,75%, a 2030-ban lejáró 2030/I sorozatú kötvényre 1,5% kamatprémiumot. 
Jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kereskedelmi kommunikációnak minősül, és nem tekinthető ajánlattételnek, teljes körű tájékoztatásnak, 
befektetési vagy adótanácsadásnak. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a Prémium Magyar Állampapírok esetében sem zárhatóak ki teljeskörűen az infláció változásából eredő kockázatok, 
és valamennyi további befektetési kockázatot és lehetőséget is a befektetőnek kell felmérnie. A Prémium Magyar Állampapírok forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit az adott 
sorozat Ismertetője és Nyilvános Ajánlattétele tartalmazza, melyek megtekinthetőek a forgalmazóhelyeken, az ÁKK Zrt. saját honlapján (www.allampapir.hu és a www.akk.hu), valamint az MNB által 
üzemeltetett honlapon (kozzetetelek.mnb.hu).
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Segítsük a látássérülteket a 
közlekedésben!

Van, hogy egyszerre több roller is a látás-
sérültek útjában állA fehérvári kereszteződéseknél már hangos jelzőlámpák segítik az átkelést

koVács szilVia

Nehéz a látássérültek gyalogosközlekedé-
se – erre hívja fel a figyelmet két fehérvári 
fiatalember. Bár az akadálymentesítés terén 
városunk egyre fejlettebb, még mindig van 
mire odafigyelniük a látóknak.

A látássérültek számára sokszor 
nem zökkenőmentes a városi 
közlekedés. Lapunkat Gyarmati 
Gábor és Györök Márk, két fehér 
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bottal közlekedő fiatalember ke
reste meg azért, hogy elmondják, 
gyalogosként milyen akadályokkal 
kell megküzdeniük nap mint nap.
Az egyik legnagyobb problémát 
a járda közepén hagyott rollerek 
okozzák. A legtöbb városrészben 
ugyanis sokszor szanaszét hevernek 
ezek a közlekedési eszközök. Gábor 
és Márk azt mondják: sokan nem 
is gondolnak bele a látássérültek 
helyzetébe, pedig kis odafigyeléssel 

elkerülhetők lennének a számukra 
fájdalmat okozó „találkozások”.
A fiatalemberek azt is elmondták, 
hogy bár a városi akadálymentes 
közlekedés szerintük javuló ten
denciát mutat, a rollerek mellett 
azonban más gond is van.
„Sajnos a kerékpárok letámasztása so-
rán sem jut eszükbe a látóknak jobban 
odafigyelni. Amikor házak sarkánál 
hagyják a kétkerekűeket, az nekünk 
akadályt jelent a tájékozódásban” – 
tette hozzá Györök Márk.
Ugyanakkor fontos előrelépést 
jelent az, hogy a zebráknál egy 
távirányító használatával a látás-
sérülteket hangos lámpák segítik, 
és egyre több helyen vakvezető 
sávos zebrákat, rámpákat alakíta
nak ki a városban – tették hozzá 
a fiatalok, akik fontos tanáccsal 
is szeretnék ellátni a gyalogosan 
közlekedőket: ha valaki segíteni 
szeretne a zebrán való átkelésben, a 
látó személy menjen elöl, úgy, hogy 
a látássérült megfogja a vállát. A 
padka előtt pedig célszerű lassítani 
és felhívni a figyelmet az akadályra!

Itt az idei első egészségnap

Vérnyomásmérésre és specifikus vizsgálatokra egyaránt lehetőség lesz a szűrőnapokon

SomoS ZoLtán

Egészségnapot rendeznek február huszon-
ötödikén, szombaton 9 és 13 óra között 
Maroshegyen, a Gárdonyi Géza Művelődési 
Házban. Ezzel nyitják az idei városrészi, illetve 
tematikus szűrőnapok sorát. A vizsgálatokra 
február 20-án és 21-én, hétfőn és kedden 
telefonon lehet bejelentkezni.

A Maroshegyi egészségnappal 
kezdődik a 2023-as egészség- és 
prevenciós programok sora Szé
kesfehérvár önkormányzata és a 
Székesfehérvári Egészségfejlesz
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tési Iroda szervezésében. EKG-, 
kardiológiai vizsgálat, bőrgyó
gyászati szűrővizsgálat, állapot
felmérés, boka-kar index meg-
határozása, dietetikai tanácsadás, 
csontsűrűség-mérés – ezeken a 
vizsgálatokon vehetnek részt azok, 
akik ellátogatnak az egészségnap
ra február 25-én, szombaton. Az 
esemény sajtótájékoztatóján Östör 
Annamária egészségügyi tanács
nok üdvözölte, hogy a járvány 
időszaka után ismét el tudják 
kezdeni a városi egészségprogra
mok megvalósítását, mégpedig a 

megszokott helyszínen: „Ahogy az 
az évek során szokássá vált, az első 
programot Maroshegyen tartjuk. De 
folytatjuk szokásos évi programjain-
kat is, hiszen a női szűrőnapok, a vá-
rosrészi szűrőprogramok is ugyanúgy 
megvalósulnak, ahogy eddig.”
Keresztury Lászlóné, a Székes
fehérvári Egészségfejlesztési Iroda 
szakmai vezetője elmondta, hogy 
a hétvégi programokra elsősorban 
azokat várják, akik aktívan dol
goznak: „Akiket ez érdekelhet vagy 
vonzhat, az a negyvenöt és hatvanöt 
év közötti korosztály. Mindenkit 
szívesen látunk, de őket várjuk célirá-
nyosan, hiszen ők hét közben dolgoz-
nak, kisebb az esélyük, hogy eljutnak 

egy szűrővizsgálatra, sokszor még a 
háziorvoshoz sem tudnak elmenni. 
Így elsősorban nekik jelent egyedi 
lehetőséget egy egészségnap.”                      
Az ingyenes, de előzetes regisztrá
cióhoz kötött szűrővizsgálatokra 
február 20án és 21én 8tól 16 
óráig lehet jelentkezni a 70 4559 
940-es telefonszámon. Akik 
csak általános állapotfelmérésre 
– többek között vérnyomásmé
résre, vércukorszint-ellenőrzésre 
– továbbá dietetikai tanácsadásra 
érkeznek, azoknak nem kell be
jelentkezniük.
Az egészségfejlesztési program 
márciusban a hagyományos női 
szűrőnappal folytatódik.
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Fasorkarbantartás a Palotai úton Kezdődik a LED-égők átvétele
bácskai gergely SomoS ZoLtán

A Városgondnokság elkezdte a Palotai úti 
kálváriasor melletti fák fiatalítását. A három 
fasorban olyan idős ostorfák is találhatók, 
melyeknek olyannyira elkorhadt a belsejük, 
hogy ki kell őket vágni.

Csete Gábor, a Városgondnokság 
természetvédelmi vezetője el
mondta, hogy a vegetációs idősza
kon kívül igyekeznek elvégezni az 
idősebb faállomány állagmegóvási 
munkálatait. Ilyenkor koronaalakí
táson, koronakönnyítésen esnek át 
az idős fák. Minden beavatkozást 
a fa fajtája, illetve a kora határoz 

A LED-csereprogramra több mint egy hónapon 
keresztül lehetett jelentkezni tavaly év végén. 
Összesen 2773 fehérvári háztartás pályázott az 
ingyenes égőcsomagokra, így hamarosan több 
mint harmincháromezer LED-es világítótestet 
osztanak ki Székesfehérváron.

A beadott pályázatokkal elnyert 
csomagok átvétele március 6. és 
16. között lesz a MOL Aréna Sós
tóban. Városrészenként különböző 
napokon lehet menni az égőkért, 
az átvétel helyéről és időpontjáról 
a jelentkezőket a regisztrációban 
megadott e-mail-címen is értesítik.
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A kéményseprés kötelezettsége
SomoS ZoLtán

Január huszadika óta a Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
Gazdasági Ellátó Központja végzi a kémények 
ellenőrzését és tisztítását. Családi házaknál 
megrendelésre, előre egyeztetett időpontban, 
míg a társasházaknál sormunka alapján, köte-
lező jelleggel dolgoznak a kéményseprők.

Fejér vármegye területén – az or
szág jelentős részével azonos mó
don – a BM OKF Gazdasági Ellátó 
Központ látja el a kéményellen-
őrzési és tisztítási tevékenységet a 
lakosság körében. Az ügyfélszol
gálat Székesfehérváron, a Hosszú 
sétatér 1. szám alatt található, tele
fonon az 1818-as számon hívható.

Családi házaknál egyeztetett időpontban ellenőrzik a kéményeket

A kálváriát övező fák többsége jó állapotban van Csaknem háromezer háztartásban cserélhetik ki a régi izzókat LED-égőkre
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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?
 • a SZÉPHŐ Zrt. által kezelt házak közös képviselői a nap 24 órájában állnak    
    rendelkezésre;
 • kedvező díjszabású, jó ár/érték arányú szolgáltatás; 
 • 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;
 • 0-24 órás diszpécserszolgálat a távhővel ellátott ingatlanok esetében hétvégén     
    és ünnepnapokon is.

Az egylakásos lakóingatlanokban, 
vagyis a családi házakban nem kö
telező a rendszeres kéményseprés, 
azonban gázfűtésnél kétévente, 
szilárd tüzelésnél évente, meg
rendelés alapján, térítésmentesen 
történik a munka egy előre egyez
tetett időpontban. A társasházak
ban sormunka alapján dolgoznak 
a szakemberek – itt kötelezően 
el kell végeztetni a kémények 
ellenőrzését, tisztítását. Ennek 
2023-as ütemterve már elérhető a 
városi honlapon is. A vonatkozó 
törvény szerint kéménytűz, illetve 
szén-monoxid-szivárgás esetén a 
tulajdonosnak azonnal szüneteltet
nie kell a tüzelőberendezés és az 
égéstermék-elvezető üzemeltetését.

meg. Az elsődleges azonban min
den esetben a faápolási szempon
tok figyelembe vétele és minél 
több egyed megmentése.
A kálváriasoron szerencsére 
az idősebb fák is jó állapotban 
vannak, azonban található itt tíz, 
hatvan-hetven év körüli nyugati 
ostorfa, közel egyméteres átmérő
vel. Közülük három nagyon rossz 
állapotban van és veszélyes. Ezeket 
nem lehet megmenteni, ki kell 
vágni, nehogy nagy bajt okozza
nak. A Városgondnokság az idős 
egyedek pótlásáról is gondoskodni 
fog, olyan helyen, ahol azt a köz
művek megengedik.

A programban való részvétel 
feltétele, hogy az ingyenesen meg
kapott LED-ek a jelentkezéskor 
megadott háztartásba kerüljenek, 
és ott minimum két évig haszná
latban is legyenek. A régi, hagyo
mányos izzókat nem kell leadni.
Az átvételhez szükséges a szemé
lyi igazolvány, a lakcímkártya és 
papíron az adott címre vonatkozó 
villanyszámla. Meghatalmazással 
mások által igényelt csomag is 
átvehető. Ennek menete, a város
részek szerinti időpontbeosztás 
és minden további fontos részlet 
megtalálható a szekesfehervar.hu 
honlapon.
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Fehér zajban úszó szobában,
tutajként imbolygó ágyról, kör
be-körbe nézel, végig a horizon
ton, szomjazva keresel száraz
földet. Mély sóhajtások kutat 
ásnak benned.
Jeleket küld a másvilágról
az óraketyegés a valóságnak.
Bináris kód, hang és szünet,
a megfejtés egyetlen szó.
Mégis nehéz kitalálni
ebből a zsibbasztó félálomból,
ami félig a boldogságról
félig a halogatásról szól.
Néhány percig nem történik 
semmi, de ez a néhány perc 
még évekig tart, olyan, mint egy 
hajóút az óceánon, olvadó jéghe
gyek közt a Titanickal.
Integetsz a felgyulladó horizont
nak, mit a felkelő nap tűzbe 
borít. Megszólalsz a lángok 
nyelvén, egyetlen szót tudsz 
kimondani, a valódit.

1

a zöldhajú ember vagyok én
és mint  tenger őszül a hajam
az aki régen így beszélt 
élek akár a hal boldogan

a levegőben harangzúgás csápol
a halogatásba beletorzul fejed
és hamisan válik el a mától 
a holnap mely már nem lehet tied

a vágyam eltűnik a vérben
a parton fekszem újra nincs nevem 
fordulok északnak és délnek
meglapul emlékem egy ablaküvegen

2

a föld és hold között
csillag-kő sugár
rajta a hold-vándor
altatón muzsikál
holt fűben táncol már
a gyapjas birkanyáj

szívemben hűség örök szerelem
lelkemben béke aranyló kereszt
elmémben intelmek öröksége

így térdelek eléd emelt fővel
s ha szánnál nekem még szolgálatot
kérjed  jó Urunkat  adjon erőt

végsőkig  fiad szeretnék lenni
az újkori boldog Szent Ferenced
ki etet i majd követőidet.

A menekülés kényszere
hatja át minden porcikám,
talán nyeregbe pattanok 
egy csellengő, hitvány porcicán. 

Megy, néha hallgatózik,
és ringatja a rengeteg,
néha úgy érzi: jó itt,
 megáll benne a döbbenet. 

Csak a férgek motoznak
kéjjel a magok héja alatt,
s már aligha talál  jobbat,
 a lombok lomhán ringanak.

Az ostromnak ez lett vége,
ez a siralmas oltalom,
de jajkiáltás a közepébe:
iszonyú írás a falon. 

Hangolnak a messzi zenészek,
néha hallszik a hegedű, 
ez akkor sem családi fészek,
hiába jár be ajtaján derű. 

Az egykori lábnyomokba lépni
ma már fölösleges,
akkor gyerek volt, ma meglett férfi,
s nem kábítja, csak egy parányi nesz. 

Merre van az irgalom határa,
nehogy bakancsa átszakítsa…
Zsebében zörög a belépő ára,
menedék várja, szárnyas kalitka.   

bugyborékolnak a kátrány-patakok
süvít a forró sivatagi szél üdítő 
forrásaink apadóban koravén a vetés, 
már nem tudni kié és hagye néhány 
kalászt a gyűjtögetőnek a foghíjas 
kockaköveken porban taposnak a lár
vaseregek és hallgatnak valami őrült 
muzsikát az oktalan örömhöz az Ige 
hangját rég elnyelték a falak a sötét 
pincék, a hűvös paloták a kocsmák és 
fogadók, de talán mégis akad tíz Igaz 
Szodomában

Hold csoszog a Föld körül,
Föld koslat a Nap után
és a Nap a Tejútban
fészkelhet csak igazán.
Az óra jár, az idő száll,
csak a Rend örök:
vonzás és taszítás,
elliptikus körök,
maghasadás, magma,
gejzírek és gőzök,
értelem és érzelmek,
mennyország és ördög.
Süvít a fény, hevít, száguld,
tágul a tér,hajlik, feszül,
fortyog, olvad a sűrű sötét,
száguldó galaxis szabdalja szét.
Hajt az ősi Törvény,
a szervező és
éltető Erő:
változás és mozgás,
születés, pusztulás:
az Eleven és Élő
Világegyetem, az Istenben lüktető,
légző létezés:
Ő, aki teremt, mindent átitat,
Ő, aki vigasz és csak ad, csak ad, 
csak ad; hagyja, hogy minél több
titkát megismerjük s kiváltja az 
imát, hálát, fohászt, esküt.

Egész nap esik az eső.
A víz terhe a levegő.
A szárazföld terhe a víz.
Terhem a csönd, hogyha nem 
hívsz.

Terhem még a várakozás,
vállamon ül, fárasztó társ.
Vadvirágok közt cipelem.
Nem szeretem csak színlelem.

Miért küldted magad helyett?
Nem mondja, de ő sem szeret.
Azt mondogatja: türelem,
míg rózsáimat ültetem.

Este is esik az eső.
Mondják, éjjel minden megnő.
Hajótörött egy szigeten,
érkezésedet figyelem.

Amikor mindent elmondtunk,
befejeztük a beszédet,
körben ültünk és hallgattunk.
A sok beszéd már kevés lett.

Kevés lett a hallgatás is,
áttetszővé vált a beton, 
feleslegessé a bázis.
Van élet túl a falakon?

A boltról szól ez a rövidke írás, de előtte lássuk, vajon az etimológia szerint 
miből is jött létre ez a szó.  Én nem értek az etimológiához, mert csak épüle
tekkel és utakkal foglalkoztam, ezért a saját tapasztalataimból vezettem le. A 
végeredmény majdnem ugyanaz, lett, mint amit az etimológia is megállapít. 
Bolt(ív): téglából, fából, betonból és ma már rengeteg más anyagból is készül
het. Lehet, pincében, házban, templomban és bármilyen építményben. Célja: 
védelmet nyújtani és „ernyőt” tartani az embereknek. (Ég)bolt: amely lehet 
csillagos, felhős, napos, sötét és fényes, de mindenképpen valamilyen védelmet 
nyújt az univerzum hatásai ellen...    
Milyen érdekes a magyar nyelv! Azt mondjuk, hogy elmegyek a boltba, miköz
ben ahová megyünk, annak már semmi köze ahhoz a szóhoz, hogy bolt.  Mert 
manapság már nem a boltba megyünk, hanem az üzletbe.
Mi a különbség? A bolt, az valami egészen más volt az én gyerekkoromban. Az 
Erzsébet út Zrínyi út sarkán a Parti bácsinak volt BOLTJA. Frisskenyér, és liszt-
illatú boltja. A bolt az pont olyan volt, mint az égbolt, vagy a boltozat a fejünk 
felett, mely védelmet nyújtott. Védelmet nyújtott a harácsolás, a kizsákmányo
lás ellen.
 A markomban pár darab aprópénzzel bementem ebbe a kis boltba.
–Ennyi pénzem van, Parti bácsi! Éhes vagyok!
Aztán a pultra kiterített aprót összeadta. Közben már azon morfondírozott, 
hogy mire futja az egy forint nyolcvan fillérből.
Az öreg mindig hófehér, frissen vasalt köpenyben szolgálta ki a vevőket... Vá
gott egy szelet kenyeret. Lemérte, majd az árát felírta egy darab papírra. Vágott 
pár szelet parizert. Azt is lemérte, és annak az árát is felírta. Aztán egy darab 
savanyúpaprikát is rakott egy stanicliba, amit szintén lemért, és felírta az árát. 
Végül összeadta, majd feltolta a szemüvegét a homlokára.
–Vendégem vagy egy fél paprikára –mondta mosolyogva. – Öreganyád, hogy 
van? Szóljál neki, hogy jött sósborszesz a lábára…
Már nincs ilyen. Már nem is lehet ilyen, hiszen a világ felgyorsult. Az én korosz
tályom még sípoló tüdővel, de próbál lépést tartani vele. A Parti bácsik pedig 
már régen kihaltak. Már csak üzlet van és árufeltöltő. „Gondolák” vannak és 
pénztárosok. Velük nem lehet beszélgetni, mint Parti bácsival. Ők rohannak 
és mogorvák. Lehet, hogy már fáradtan mennek dolgozni is? Az is lehet, hogy 
ők már így születtek, ilyen foghegyről beszélőnek? – aki nem néz rád, csak 
futtában válaszol. Sokszor úgy tűnik számomra, hogy az emberiség éppen 
egy hipermarket-evolúciós folyamat közepén van, ahol többnyire elbeszélünk 
egymás mellett, és már nem is akarjuk meghallani azt, hogy a másik mit mond, 
mert az számunkra mindenképpen lényegtelen. Csak az üzlet a fontos?!.   

A bolt
KIMONDANI 

EGYETLEN SZÓT

A HALLGATÁS 
FALÁN TÚL

HAJÓTÖRÖTT Alba Regia

Alkonyati zene

Rengetegben

Mezei zenészek
     Kő Pál emlékének

Tíz Igaz Szodomában

Élő, eleven Világegyetem EGY KAMASZ 
SÓHAJTÁSAI

Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk

az oldalt szerkesztette: bakonyi istVán

Nyakamra zsinórt feszítenek
a kedves hóhérsegédek, 
a közönség persze integet,
a tenyerek összeérnek. 

Egy monoton zene szól
az alkonyati bolyból.
A rózsa bokor alól
egy vén csavargó horkol. 
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Hagyományos farsangfarki felvonulást rendez 
február 19-én 16 órakor a Szabad Színház. 
A menetet és a mulatságot Danny Bain és 
Ágoston Béla kíséri.

A résztvevőket arra kérik, hogy 
jelmezben találkozzanak az Igéző
nél, a Basa u. 1. előtt, ahonnan 16 
órakor indul a menet. A vidám, zenés 
felvonulást 16.30-tól játékos fánkevés 
követi az Igéző előtt. 17 órától rende
zik a Magyar Színjátékos Szövetség 
farsangi improvizációs fesztiváljának 
helyi fordulóját. Erre négyfős csa
patok nevezhetnek február 18-án 12 
óráig az igezo2014@gmail.com e-mail- 
címen. A csapatoknak a játékvezető 
által kijelölt témákban kell jelenete
ket improvizálni. A legjobb csapat 
továbbjut az országos döntőbe, amit 
márciusban Budapesten rendeznek.

Az idei évben is várja látogatóit a Terkán Lajos 
Bemutató Csillagvizsgáló a Fürdő soron. 
A csillagvizsgáló tavaszi bemutató időszakára 
előzetes regisztráció szükséges.

Idén is megrendezi tavaszi 
bemutató időszakát a Terkán 
Lajos Bemutató Csillagvizsgáló. 
A programon szabadszemes 
égbolttúra, műszerbemutató, 
valamint távcsöves bemutató 
vár a látogatókra. Mivel az égi 
objektumokat csak derült égbolt 
esetén láthatjuk, így az adott 
napi programok az időjárás 
függvényében változhatnak.
Az eseményen való részvétel 
ingyenes, ugyanakkor a korláto
zott férőhelyekre való tekintettel 
előzetes bejelentkezés szüksé
ges. Jelentkezni a csillagvizsgáló 
Facebookoldalán, üzenet formá
jában lehet.

A fenti címmel hirdeti meg 
a Csoóri Sándor Versmondó 
Versenyt a Csoóri Sándor Társa
ság. A versenyre Fejér vármegyei 
általános iskolák felső tagozatos 
és középiskolás diákjainak jelent
kezését várják.

Minden csak komédia! címmel ad koncertet a Vox 
Mirabilis Kamarakórus február 18-án, szombaton 
19 órai kezdettel a Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Ház Szent István-termében.

Ez a program lesz a Kamarakórus 
2022/2023-as hangversenybérle
tének harmadik hangversenye. 
Meghívott vendégként közre-
működik Zemlényi Eszter ének
művész, Bojtos Luca, az Operett
színház művésze és Kéry Tamás 
zongoraművész.
A kórus meglepetésekkel készül 
a zeneszerető közönségnek, a 
koncert végén pedig minden
kit megvendégelnek egy pohár 
pezsgővel. Az estet Zemlényi 
Katica vezényli. A koncert 
ezúttal karitatív célokat szolgál: 
a teljes bevétellel a törökországi 
és szíriai földrengés károsultjait 
támogatják.

Író-olvasó találkozót rendez A Liget Műhely 
Olvasóklub a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és 
Könyvtárban február 21-én, kedden 16 órakor.

Az esemény vendége Marton-Ady 
Edina író, akivel Pubi című regényé
ről beszélget Fazekasné Sin Gyön
gyi. Milyennek látja egy kamaszlány 
a családját, a barátságot, a szerelmet 
és a falut, ahol él? Pontos, kegyetlen, 
gyöngéd, szenvedélyes és vissza-
fogott hangon ezekről a kérdésekről 
szól Marton-Ady Edina első regénye. 
A beszélgetésre a belépés ingyenes.

Február 18-án immár huszonegyedik alka-
lommal nyitja meg kapuit a jegyespárok előtt 
a térség kiemelkedő szakmai rendezvénye, 
a Székesfehérvári Esküvőkiállítás a Hotel 
Novotelben.

2005 óta töretlen sikernek és 
népszerűségnek örvend nemcsak 
a kiállítók, hanem a házasulandók 
körében is az esemény. Ezen a na
pon egy helyen mutatkoznak be a 
térség esküvői szolgáltatói: a nagy 
napot tervező párok megismerhe
tik a legújabb menyasszonyiruha, 
cipő- és kiegészítőtrendeket, a 
vőlegények pedig az öltönydivatot. 

 Kiállítás 

Ha közeledik a nagy nap
 Olvasás 

Marton-Ady Edina a 
Gárdonyiban

 Zene 

Jótékonysági koncert

 Felvonulás 

A farsang farka

 Irodalom 

Álmaim folytatói

 Csillagászat 

Indulnak a bemutatók

Kos 3. 21. – 4. 20.

Vadászod a sikert. Amikor mégsem éred el, inkább feladod a küz-
delmet. Pedig ha bármilyen tanulmányt folytatsz, esetleg vizsgázol, a 
logika és az intuíció kéz a kézben jár majd!
 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Lehet, hogy elsőre nem tartasz mindent kedvezőnek, de ahogy 
telnek a napok, egyre világosabb lesz előtted a követendő út. Ami 
a te ötleted, az mind használható. Kölcsönre is szükséged lehet, 
de a visszafizetéssel nem lesz gond.  

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Gyakran teljesíthetetlen igényekkel lépsz fel magaddal szemben. 
Meg kell erősítened a védőállásaidat, és több szabadságra lesz 
szükséged! A titkos viszonyodba belefáradsz, és pontot teszel az 
ügy végére. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Fektess több energiát a személyiségépítésbe! Ritka jó lehetőségek 
adódnak, hogy jobban megismerd önmagadat. Magánéletedben a 
végletek között mozogsz. Járj nyitott szemmel!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Ne utasíts el elsőre mindent! A pro és kontra érvek 
felsorakoztatása megadja a választ. Megtapasztalod, hogy 
feletteseidnek is kinyílik a szeme, és ráébrednek, milyen 
innovatív egyéniség vagy. 

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Elfáradtál, pedig még csak most indult el az év. Ne kudarcként éld 
meg ezeket a napokat, hanem lehetőségként! Vegyél ki pár nap 
szabadságot, és irány a természet!
 2023. feb. 16.–feb. 22.
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A standok témája az öltözködésen 
túl nagyon széles: karikagyűrű, 
esküvői helyszín, fotós, videós, 
sminkes, dekoratőr, szelfigép 
és füstgép, esküvői dj, meghívó 
és köszönetajándék is szerepel 
köztük. A látogatók eltölthetnek 
egy kellemes napot az eseményen, 
megismerhetik a legújabb esküvői 
trendeket, ötleteket gyűjthetnek, 
ajánlatokat kérhetnek, és olyan kü
lönleges kedvezményeket kaphat
nak, amelyek csak a rendezvényen 
résztvevők számára válnak elér
hetővé. Az esküvőkiállítás február 
18-án 9-től 18 óráig tart nyitva.
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Monumentális 
sgraffito a polcok mögött

Stohl István és az iskola tanulói szabadították ki az alkotást

Az „Építkezők” 1960-ban készült

németh ZoLtán

A könyvtár polcrendszere mögül szabadították 
ki azt a tizenöt négyzetméteres sgraffitót a Vö-
rösmarty technikumban, mely még a tanintéz-
mény kialakításakor készült, majd hamarosan el 
is tűnt több ezer könyv mögé rejtve. 

Mióta ismerem, csodálattal bámu
lom a fehérvári Indiana Jones, Sza
bó Péter műalkotások utáni nyomo
zásait. A Köztérkép székesfehérvári 
szerkesztője nagyon régen mesélt 
már nekem egy különleges sgraffi
tóról, mely a Vörösmarty Mihály 
Technikumban várta, hogy újra 
felfedezzék. Bizony, újra, ugyanis 
az 1960ban készült, általunk csak 
„Építkezés” névre keresztelt alkotás 
korábban eltűnt!
Hogy értsük, mi is történt pon
tosan, ugorjunk vissza kicsit az 
időben, ismerkedjünk meg az 
iskola múltjának idevágó részével! 
A Vörösmarty korábban 323-as 
néven vált ismertté, hiszen 323. sz. 
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

A Mérleg jegyre jellemző hezitálást egy időre a sutba dobod. A legbo-
nyolultabb helyzetekben is feltalálod magadat. Kreativitásod előtérbe 
kerül. Első osztályú kommunikációd is hasznot eredményez.
  

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Véget vethetsz egy befülledt kapcsolatnak, mert zsákutcába vezet. 
Társad ugyanis el tud képzelni egy olyan hosszabb távú kapcsola-
tot is, amely nem kötelezi őt házasságra. Legokosabb továbblépni!
 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Mielőtt elszánnád magadat a döntő lépésre, győződj meg róla, hogy 
jelenlegi párod valóban az, akiről álmodoztál! Túl sok időt töltesz a 
munkahelyeden, így könnyen bekövetkezhet a kiégés!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Nincs abban semmi kivetnivaló, ha csupán barátként közeledsz 
valakihez, hogy megismerd, és lásd, milyen kapcsolat alakulhat 
ki köztetek. Nem kell mindjárt kiterítened az összes kártyádat, ha 
vonzódni kezdesz valakihez!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Egy kis pletykára vágysz? Hívd meg a régi barátodat vagy egyik 
munkatársadat egy teára, izgalmas dolgokat tudhatsz meg! Ami 
a hivatásodat illeti, itt az ideje, hogy kiaknázd a szakmai, üzleti 
partnerségben rejlő lehetőségeket!

Halak 2. 19. – 3. 20.

Fizetéseddel, munkáddal kapcsolatban jó híreket kaphatsz, de ne hidd, 
hogy a tiéd lesz a lottóötös! Régi, jól bevált módon keresel pénzt: nem 
a szerencsére, hanem a képességeidre támaszkodva.
   

Építőipari Szakmunkásképző In
tézet néven költözött át 1953-ban 
Várpalotáról Székesfehérvárra, 
ahol egy jókora csavarral megkap
ta azt a csendőrlaktanyát, amit 
nem sokkal korábban táncoktatás 

céljának megfelelő állapotba hoz
tak. Fred Astaire nem sok került ki 
innen, hiszen a szakmunkásképző 
gyorsan belakta az épületet, és 
megkezdődött az iskola bővíté
se, a megfelelő számú tanterem 
és gyakorlati műhely, valamint 
kiszolgálóhelyiség kialakítása. 
Akkoriban az intézmény kőműves, 
vasbetonszerelő, szobafestő-mázo
ló tanulók képzésével foglalkozott. 
A bővítések és főleg az új fogadó
rész kialakításakor dönthettek a 
sgraffito elkészíttetéséről. 
Az épület ötvenes évek végén 
zajló bővítéséről így számolt be a 
Magyar Építőművészet 1963-as, 
12. évfolyamának 1. száma: „Az 
új épületben újabb száz fő részére 
biztosított a tervező kulturált elhe
lyezést. Földszintjén előcsarnok, 
társalgó, étterem, kétszázötven 
fős konyhaüzem, szolgálati lakás, 
emeletein játékszobák, könyvtár, 
a hálóhelyiségek, nevelőszoba és 
a járulékos helyiségek – mosdó, 

WC-csoport – nyertek elhelyezést.”
Ezen építkezés részeként készült 
el Somogyi János festőművész 
sgraffitója, mely a második 
szinten kialakított tanácsterem 
falán kapott helyet. Az 1928-ban 

született és 2010ben elhunyt 
Somogyi János 1952-ben végzett a 
Képzőművészeti Főiskolán. 
Kmetty János, Szőnyi István, Bán 
Béla és Pór Bertalan tanítványa 
volt. Hazai kiállítások mellett 
külföldi tárlatokon is részt vett, 
művészetét több kitüntetéssel is 
jutalmazták, Munkácsy-díjat is 
kapott 1973-ban. Műveit a Magyar 
Nemzeti Galériában, Miskolcon és 
Hódmezővásárhelyen őrzik.
De térjünk vissza cikkünk tárgyá
hoz, az „Építkezés” névre keresztelt 
sgraffitóhoz! Nem kis méretű alko
tásról van szó: egy egész falat be
borító mű került ki Somogyi János 
kezei alól. Szabó Péter így mutatta 
be az alkotást annak köztérképes 
műlapján: „Baloldalt két fiatal 
látható, amint éppen egy nagyke
rekű talicskát tolnak, középen egy 
idősebb, köpenyben lévő férfi (akár 
oktatóként is tekinthetünk rá) egy 
fiatalabb kollegájával (nevezhet
jük talán tanoncának) a tervrajzot 
tanulmányozza, míg a műalkotás 
zárásaként jobboldalt egy hatalmas 
betonkeverő látható, melyet egy 
kantáros nadrágot viselő, kezé
ben lapátot tartó nő kezel. Utóbbi 
egyértelműen a világháborút köve
tően útjára indított „Gyertek lányok 
traktorra!” propaganda folytatása, 

ahol a szocialista korszak nőideálja 
már nemcsak a mezőgazdaságban 
állta meg a helyét traktorosként, 
hanem „férfias jegyekkel felruház
va” a gyárakban, illetve koedukált 
építőbrigádokban is.”
Könnyen elképzelhető, hogy az 
alkotás mérete volt az, ami későb
bi eltüntetését okozta. A tanács
teremből ugyanis idővel könyvtár 
lett, az iskola akkori vezetése 
pedig egy hatalmas polcrendszert 
szereltetett arra a falra, ahol 
az alkotás volt. Az ide kerülő, 
zömmel ki nem kölcsönözhető, 
csak a könyvtárban, kutatási 
céllal használható könyvek teljes 
egészében elfedték az alkotást, 
évtizedeken át leplezték létét a 
könyvtárba belépők szeme elől. 
Szerencsére ez az állapot már 
múlt időben értendő: a tanintéz
mény munkatársa, Stohl István 
vezetésével a tanulók kiszabadí
tották a polcrendszer fogságában 
senyvedő alkotást, így az hosszú 
évek után ismét megmutathatta 
magát az utókornak. Reméljük, 
Somogyi János alkotása a jövőben 
már az iskola könyvtárának éke
ként éli tovább életét, megidézve 
egy letűnt, ám a tanintézményben 
is oktatott szakmák történetében 
fontos korszakot!
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Karakteres titánok

A fehérvári meccsen nagy volt a forgalom a Debrecen kapuja előtt

SomoS ZoLtán

Az alapszakaszban mindössze három győzelmet 
szerző kisebb fehérvári hokicsapat a ráját-
szásban egy hét alatt elért ugyanennyit. Ezzel 
pedig meglepetésre kisöpörte a Debrecent a 
nyolc közé jutásért folytatott párharcból.

Bár most nem Titánoknak, hanem 
FEHA19-nek hívják az akadémiai 
csapatot, igazán rászolgál a ko
rábbi nevére! A fehérvári titánok 
ugyanis, dacára annak, hogy 
esélytelenebbnek számítottak és 
rossz mérleggel a hátuk mögött 
kezdték a Debrecen elleni párhar
cot, óriási erőt mutatva elintéz
ték ellenfelüket. Az Erste Liga 
negyeddöntője volt a tét, és már 
a legelső, debreceni mérkőzésen 
is meglepték a talán túl magabiz
tos favoritot Anatolij Bogdanov 
tanítványai. Bár ekkor még csak 
hosszabbításban sikerült nyer
ni, a DEAC megrogyasztásához 
tökéletesen elég volt ez is. Hiába 
próbálta a második, számára szin
tén hazai mérkőzést komolyabban 
venni a hajdúsági csapat, pár 
másodperc után már hátrányban 
volt, a végére pedig szabályosan 
legázolta a „kis Volán”. Ez a 6-0-s 
kiütés már egyértelmű esélyessé 
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Repülő korongok
SomoS ZoLtán

Versenyt rendezett a Főnix csarnokban a 
Fehérvár Lionz. Az ultimate frizbi fehérvári 
képviselői eredetileg női mezőnyt vártak, de 
végül maradt hely a fiúknak is.

A bajnokság neve azért lett Ladies 
First, mert a magyar ultimateben 
kevés a női kategóriás verseny. A 
lányok sokszor vegyes kategóriá
ban tudnak csak játszani, ahol a 
pályán lévő játékosok fele fiú, fele 
lány. A Lionz csapata ráadásul a 
múlt év második felében nagyon 
sok új női játékossal bővült, és 
nekik is szerettek volna gyakorlási 
lehetőséget teremteni.
Így tehát elsősorban női verseny

A lányok közt több újonc is rutint szerezhetett fehérvári színekben
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nek indult a fehérvári, de végül 
maradt a férfi játékosoknak is 
hely a Főnix műfüves pályáin. A 
női és az open tornára is öt csapat 
nevezett, a házigazdák mellett Bu
dapestről, Győrből, Debrecenből is 
érkeztek vendégek.
Az első helyet mindkét kategóriá-
ban a budapesti Heroes frizbisei 
vitték el. A Lionz open csapata a 
harmadik, a női egy szerencsétlen 
körbeverés eredményeként az ötö
dik helyen végzett, de számukra 
újoncként a megszerzett győze
lem is szép eredmény volt. Az 
ultimate frizbiben nagyon fontos, 
sportszerűségért járó Spirit of the 
Game díjat a budapesti Dinomite 
csapata nyerte.

tette Csollákékat, akik a párharc 
első fehérvári meccsén aztán 
megint megmutatták, hogy karak
terüknél fogva igenis „megértek” 
a számukra sokáig túl erősnek 
számító mezőnyben a legkomo

lyabb kihívásokra. A kiélezett 
csatában ugyan kétgólos hátrány
ból még talpra állt a Debrecen, de 
Dobos a végén belőtte a győztes 
gólt, így talán senki által nem várt 
söpréssel jutott tovább a FEHA19.

Nem ez volt az egyetlen meglepe
tés: Fejér vármegye másik repre
zentánsa, a Dunaújváros is kiejtet
te esélyesebb újpesti riválisát.
A nyolc között a párosítás ismét 
választásos alapon dől el: az 
alapszakasz legjobbjai „szemez
gethetnek” a gyengébbek közül, 
de most már azért illik óvatosnak 
lenniük… Ezzel együtt valószínű
síthetjük, hogy a fehérváriakat 
vagy az alapszakasz győztese, a 
Magyar Kupa döntőjében a Volánt 
is legyőző BJA HC választja 
(megspórolva ezzel pár nagyobb 
utazást is), vagy a másik favorit, a 
Gyergyó. Bárhogy is lesz, legalább 
egy mérkőzés még biztosan lesz 
a fehérvári jégcsarnokban, és a 
fiatalok az utóbbi időben mutatott 
harcosságukkal, vagányságukkal 
kiérdemelték, hogy sokan buzdít
sák őket!
Közben az osztrák ligában is 
folytatódott a pontvadászat a vá
logatott meccsek miatt beiktatott 
szünet után. Sajnos úgy, ahogy ko
rábban abbamaradt, mert a Hydro 
Fehérvár AV19 megint kikapott. 
Ezúttal Villachban maradt alul 41
re a Volán, így egyre valószínűbb, 
hogy a középszakaszból kell majd 
kivívnia a rájátszásba jutást.

Kétszer száz fölött
SomoS ZoLtán

Jól kezdett a fehérvári kosárcsapat kispadján 
Alejandro Zubillaga. Az edzőváltás után kine-
vezett szakember első két meccsén megtört a 
rossz sorozat, négy vereséget követően kétszer 
nyert az Arconic-Alba Fehérvár.

A Honvéd és a Kaposvár ellen is az 
Alba volt az esélyes, de a megelőző 
vereségsorozat után kérdés volt, 
mennyire lesz magabiztos a csapat. 
A fővárosiak ellen a harmadik 
negyed közepén még hátrányban 
voltak Vojvodáék, akkor azonban 
egy jó periódust csíptek el, és végül 
magabiztos győzelemmel zártak 

Az utóbbi két meccsen igazi vezéregyéniség volt Somogyi Ádám
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(102-87). Somogyi Ádám kiemel
kedő mutatókkal, tripla-duplával 
zárt: húsz pont, tíz lepattanó, tíz 
gólpassz.
A Kaposvár elleni hazai meccsen is 
tartott a lendület, olyannyira, hogy a 
szünetig hatvanhat(!) fehérvári pont 
született, amivel el is dőlt a meccs.  
A második két negyed inkább 
védekezés nélküli dobópárbajra 
hasonlított, a végeredmény pedig 
121-93 lett, vagyis a  szezonban nyol
cadszor is száz pont fölé jutott az 
Alba. A támadójátékon biztos nem 
múlik a későbbi jó helyezés, persze 
a védekezésen még van mit javítani 
a spanyol mesternek!
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06.00  Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán Márton

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:	Varga	Zalán

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

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. 24. PÉNTEK

08.00		 Friss	hírek,	időjárás	és	
közlekedési információk 

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

	 Műsorvezető:	Kiss	
György	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

08.10  Internetes ügyeink Vendég: 
dr. Czenczi Anikó

09.10  Kedvencek percei 
Vendég: Paál Csaba

10.10		 Fehérvár	első	kézből	
Vendég: Cser-Palkovics 
András polgármester 

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

12.10  Virágpercek Vendég: 
Winkler Kriszti

13.10  Katasztrófavédelmi percek 
Vendég: Koppán Viktor

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:	Varga	Zalán

09.10		 Természetesen	

egészségesen 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. 18. 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:	Varga	Zalán

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  Gyógynövények világa 

Vendég:	Lencsés	Rita
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:	Varga	Zalán
15.10  Útravaló 
16.10  Múzeumlátogatás
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:	Varga	Zalán
15.10  Útravaló 
17.10  Filmkocka Vendég: 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

A Fehérvár Televízió műsora február 18-tól február 24-ig

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2023. 02. 18. SZOMBAT 2023. 02. 19. VASÁRNAP 2023. 02. 20. HÉTFŐ 2023. 02. 21. KEDD 2023. 02. 22. SZERDA 2023. 02. 23. CSÜTÖRTÖK

00:00  Képes hírek
07:00  A hét hírei  
07:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából
07:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Brückner Ákos Előd

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

archívumából
09:30  Képes hírek
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
15:35  Zorán-koncert 
16:05  Seuso-kedd
17:00  Híradó
17:20  Együtt magazin
17:50  Hírek
17:55  In memoriam 

Saitos Lajos
18:25  A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00  Híradó
19:20  Együtt magazin 

– ismétlés
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  In memoriam 

Saitos Lajos
20:25  Fehérvár AV19– 

Pustertal ICEHL-
jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

22:25  Híradó – ismétlés
22:45  Képes hírek

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Együtt magazin
07:50  In memoriam 

Saitos Lajos
08:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából
09:20  Képes hírek
11:00  Együtt magazin 

– ismétlés
11:30  In memoriam 

Saitos Lajos
12:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:50  Hol volt, hol nem volt
17:00  Híradó
17:20  Paletta 
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Brückner Ákos Előd

18:30  Próbaterem
19:00  Híradó 
19:20  Kezdőkör 
20:10  Hírek – ismétlés
20:15  Paletta – ismétlés 
20:45  Közéleti és 

Kulturális Szalon
21:50  Rönkfeszt
22:10  Híradó – ismétlés
22:30  Képes hírek

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

– Vakler Lajos vendége 
Brückner Ákos Előd

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

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

archívumából
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:30 Misztrál-est
17:00  Híradó
17:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:50  Hírek 
17:55  Balett Café – Egerházi 

Attila vendége 
Török Jolán

18:40  Az év virága, a pipacs
19:00  Híradó 
19:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Fehérvár AV19–Linz-

jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

21:55  Híradó – ismétlés
22:15  Képes hírek

00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából

07:50  Csík30

08:20  Képes hírek

11:00  Seuso-kedd – Vadászat

12:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából 

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:50 Makk Károly-portré

16:25  Kultúrkorzó

17:00  Híradó

17:20  Köztér

17:55  Hírek

18:00  Bajnokok városa 

18:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából 

19:00  Híradó 

19:20  Köztér – ismétlés

19:55  Hírek – ismétlés

20:00  Bajnokok városa 

– ismétlés

20:30  Székesfehérvári virtuózok

21:10  Vértes vitéz – előadás

22:00 Híradó – ismétlés

22:20  Képes hírek

2023. 02. 24. PÉNTEK

00:00  Képes hírek

07:00  Híradó

07:20  Köztér

08:00  Élő közvetítés 

Székesfehérvár Megyei 

Jogú Város közgyűléséről

10:00  Képes hírek

11:00  Köztér – ismétlés

11:35  Bajnokok városa 

– ismétlés

12:05  A Fehérvár Televízió 

archívumából

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:50  Krinolin, turnűr, 

halcsont: A babák és 

a divat – 1. rész

17:00  Híradó

17:20  Agrárinfó

17:50  Hírek

17:55  Nálatok mizu?

19:00  Híradó

19:20  Agrárinfó – ismétlés

19:50  Hírek – ismétlés

19:55  Nálatok mizu? – ismétlés

21:00  Krinolin, turnűr, 

halcsont: A babák és 

a divat – 2. rész

22:05  Híradó – ismétlés

22:25  Képes hírek

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Köztér
08:50  Városrészek titkai
09:50  Agrárinfó 
10:20  Együtt magazin
10:50  Fehérvári beszélgetések 
11:20  Bajnokok városa
11:50  Fehérvári beszélgetések
12:20  Paletta magazin
12:50  Híradó – ismétlés
13:10  Csíki versek az Arany-

emlékévben – 1. rész
14:20  Honvéd7 
14:50  Fizikai kísérletek: A 

Föld mozgásai
15:00  Agrárinfó – ismétlés
15:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:00  Hírek
17:05  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Szabó Vendel

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  Hírek – ismétlés
19:05  Generációnk
19:40  A hegy van, az 

ember történik
20:35  Csíki versek az Arany-

emlékévben – 2. rész
21:50  Gyergyószentmiklósi 

emlék
22:20  Hírek – ismétlés
22:25  Képes hírek

00:00  Képes hírek
08:10  Kezdőkör 
09:00 Bajnokok városa
09:30  Vershúron 2018
10:00  Hírek – ismétlés
10:05  Fehérvári beszélgetések
10:35  A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:00  Fehérvári beszélgetések 
11:30  Kondor Katalin igazságai
11:50  A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:05  Fehérvári beszélgetések 
12:40  Hírek – ismétlés
12:45  Köztér 
14:15  Agrárinfó 
14:45  Balett Café
15:25  Farsangi operaparádé
16:35  A Fehérvár Televízió 

archívumából – Kovács 
Jenő órásmester

17:00  A hét hírei 
17:20  Örökké-való
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Brückner Ákos

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

– ismétlés
20:20  Dunaújváros–

Alba Fehérvár-
kézilabdamérkőzés 
közvetítése felvételről

21:40  Salzburgi mise
22:25  A hét hírei – ismétlés
22:45  Képes hírek Kiemelt ajánlatunk: február 19. 20:20 Dunaújváros—Alba Fehérvár-kézilabdamérkőzés


