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AUTÓSZERELŐT 

FELVESZÜNK. 
Szakmai önéletrajzokat az

ugyvezeto@motormechanic.hu e-mail 
címre kérjük.  Érdeklődni a 

06 30/9976-201 telefonszámon.

Személygépkocsi javításban, 

gyakorlattal rendelkező

Tájékoztató az adótörvényekrőlNem adták el az Alba Plazát

Új képviselői iroda nyílt
Látrányi Viktória

A napokban megnyílt a Mi Hazánk Mozgalom 
képviselői irodája Székesfehérváron. A párt 
alelnöke, Novák Előd elmondta, hogy az iroda 
fogadóóráknak, egyeztetéseknek ad majd helyet.

Mérföldkőnek nevezte Novák Előd 
alelnök a képviselői iroda meg-
nyitását, ami a szervezetfejlesztés 
és a közösségépítés szempontjá-
ból is jelentős állomás. Az iroda 
fogadóóráknak, stratégiai egyez-
tetéseknek is helyet ad majd, és a 
kampányidőszakban is meghatáro-
zó szerepe lesz: „A Fejér vármegyei 
közgyűlésben már ma is képviselettel 
rendelkezik a Mi Hazánk Mozgalom 
a 2019-es választás alapján, de jövő 
tavasszal komoly megmérettetés vár-
ható. A Mi Hazánk célja, hogy ezután 
az önkormányzati testületekben is 

Az Indotek Grouptól azt a tájékoztatást kapta a város, hogy nem igaz a sajtóban a napokban 
megjelent hír, nem adták el az Alba Plazát. Hamarosan arról is tájékoztatást ad a cég, hogy 
áll a bevásárlóközpont bővítése, mikorra valósulhat meg a fejlesztés.                                       L. V.
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Felülvizsgálják a közvilágítási hálózatot

Az adótörvények változásairól tájékoztatják 
a vállalkozókat január huszonnegyedikén 
délelőtt a Gazdaság Házában.

Az idei adótörvény-változásokról 
lesz tájékoztató és konzultáció a 
Gazdaság Házában. A Fejér Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara 
rendezvényén szó lesz az áfáról, 
a személyi jövedelemadóról, a 
katáról és az átalányadóról, emel-
lett információk hangzanak el az 

Az első félévben végzi az E.on a közvilágítási hálózat érintésvédelmi felülvizsgálatát 
Székesfehérváron. A munkák jellemzően nappal, munkaidőben zajlanak, ezért időszakosan 
üzemidőn kívül is felkapcsolják a közvilágítási lámpákat, akár teljes szakaszokon is. Ezekben 
az esetekben a nappali működés tehát nem hiba, nem kell bejelenteni!
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In memoriam Frigyik Katalin
Életének hetvenötödik évében elhunyt Frigyik 
Katalin, a Szent István Király Múzeum nyugal-
mazott könyvtárvezetője.

Frigyik Katalin Gyöngyösön született, 
Szentesen érettségizett, majd a Szom-
bathelyi Tanárképző Főiskolán szer-
zett oklevelet könyvtár–népművelés 
szakon. Férjével Székesfehérváron 
telepedtek le, három gyermeket ne-
veltek fel. Dolgos életének nagy része 
a fehérvári múzeumhoz kötődik: har-
mincöt évig dolgozott az intézmény 
szakkönyvtárában, több kiállítást és 

Frigyik Katalin harmincöt évig dolgozott a múzeum szakkönyvtárában

kamarakiállítást rendezett az évek 
alatt. Számos nyomda- és sajtótörté-
neti cikk, tanulmány szerzője. Nyom-
tatásban megjelent fő műve – Typis 
Számmerianis címmel – a város első 
nyomdász családjának történetét 
és a nyomtatványok bibliográfiáját 
dolgozza fel. Szorgalma, a múlt iránti 
érdeklődése nyugdíjba vonulása után 
is töretlen maradt. A város szakrális 
kisemlékeivel foglalkozó évtizedes 
kutatómunkájának eredménye 
megjelenés előtt áll – tudatta a Szent 
István Király Múzeum.

meghatározó súllyal vegyünk részt. 
A székesfehérvári közgyűlésben akár 
a mérleg nyelve is lehetünk” – fogal-
mazott Novák Előd.
Az iroda megnyitóján Árgyelán 
János, a párt vármegyei elnöke 
személyes kötődését is felidézte. A 
Jobbikból évekkel ezelőtt kilépett 
képviselő elmondta, hogy itt kezd-
te politikai pályafutását évtizedek-
kel ezelőtt irodavezetőként, egy 
olyan pártnál, ami akkor még nem-
zeti volt, ma meg már eltűnőben 
van: „Jó lehetőséget biztosít az iroda, 
hogy a társadalmi kérdéseket megvi-
tassuk, fogadjuk azokat az állampol-
gárokat, akik megkeresnek minket, és 
a Mi Hazánk Mozgalomhoz intéznek 
javaslatokat, felvetéseket.”
Az iroda a Piac tér 12-14. szám 
alatt, a földszint 3-as helyiségben 
található.

adóeljárást érintő jogszabályválto-
zásokról, a járulékok változásairól 
és a társasági adó új szabályairól 
is. A rendezvényt január 24-én, 
kedden 9 órai kezdettel tartják. A 
részvétel az FMKIK-nál regisztrált 
vállalkozások számára térítés-
mentes. Közreműködnek a NAV 
Központi Irányítás Ügyfélkapcso-
lati és Tájékoztatási Főosztálya 
Közép-dunántúli Tájékoztatási 
Osztálya szakértői.

ÉRTÉKEK, HELYBEN.
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Nyolc díjra várja a jelöléseket Székesfehér-
vár önkormányzata
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Önkormányzati díjakra várják a 
jelöléseket

Negyedmilliárdos spórolás a 
fűtési szezonban

Három vonalon változik a 
buszmenetrend

rába Henrietta

Látrányi Viktória

Látrányi Viktória

Ismét várják a fehérváriak javaslatait, hogy 
kik kapják idén az önkormányzat által ala-
pított elismeréseket. A díjakra a jelöléseket 
január huszonötödikéig lehet benyújtani.

Székesfehérvár önkormányzata 
kitüntető címek, díjak és elisme-
rések alapításával és adományo-
zásával fejezi ki tiszteletét azon 
személyek és közösségek iránt, 
akik az életművükkel, munkájuk-
kal vagy a város közéletében való 
közreműködésükkel kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak, maradan-
dót alkottak vagy a köz érdekében 
végzett tevékenységükkel segí-
tették Székesfehérvár szellemi és 
anyagi gyarapodását. 
A Penna Regia, a Sipos Gyula, a 
Székesfehérvár Közbiztonságáért, 
Oktatásáért, Ifjúságáért, Egészség-
ügyéért, Sportjáért illetve Bölcső-
dei gondozásért díjakra lehet 
benyújtani jelöléseket. A javaslat-
nak tartalmaznia kell az önkor-
mányzati díj megnevezését, amely 
adományozására vonatkozik a 
javaslat, a javaslattevő nevét, a díj 
adományozására javasolt személy, 
közösség nevét, elérhetőségét és 

Több mint kétszázötvenmillió forintot tudott 
spórolni az eddigi fűtési szezonban Székes
fehérvár. Ezt a jelentős megtakarítást csak a 
távhővel való takarékoskodással sikerült elér-
nie a városnak. A részletekről CserPalkovics 
András számolt be szerdán közösségi oldalán.

„Csak a távhővel való takarékos-
kodással mintegy negyedmilliárd 
forinttal tudtuk visszafogni október és 

Január huszonnyolcadikától három vonalon 
is változásokra kell számítani a helyi buszok 
menetrendjében. Egyes járatok útvonala 
rövidebb lesz, ugyanakkor bővülnek a fel és 
az átszállási lehetőségek.

A közösségi közlekedés színvona-
lának javítását szolgálják azok a 
változások, melyek január hu-
szonnyolcadikától három vonalon 
életbe lépnek. A módosítás a 
11A, a 17-es, valamint az M26-os 
buszjáratokat érinti. Egyes járatok 
útvonala rövidül, a fel- és átszállási 
lehetőségek viszont bővülnek. 
Január végétől a Szedreskerti-lakó-
negyed felé közlekedő 17-es bu-
szok megállnak a Verseci út páros 
oldalán lévő Köfém-lakótelep A 
jelzésű megállóban is.
Az Európa Ipari Park felé közleke-
dő M26-os járatok indulási ideje 
munkanapokon 5.40, 13.40 és 

Január huszonnyolcadikától három vonalon 
is változásokra kell számítani 
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Biztosan nyitva marad az uszoda
Látrányi Viktória

Megszületett a döntés, így biztosan nyitva 
marad az uszoda: további százhuszonhétmillió 
forintot biztosít ugyanis a kormány, amivel az 
intézmény üzemeltetési költségeinek jelentős 
részét átvállalja. 

Vargha Tamás, Székesfehérvár 
országgyűlési képviselője a döntés 
kapcsán kiemelte, hogy sport-
szakmai és stratégiai szempontok 
figyelembevételével a kormány úgy 
döntött, hogy országszerte több 
uszoda, köztük a székesfehérvári 
Csitáry uszoda költségeinek jelen-
tős részét átvállalja. „Ezzel összesen 
már félmilliárd forint támogatást 
kapott városunk a megemelkedett 
rezsiköltségek fedezésére.” – fogalma-

Nyitva marad az uszoda a fűtési szezon végéig, a költségek jelentős részét átvállalja a kormány
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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) nyilvá-
nos pályázatot hirdet a tulajdonát képező Székesfehérvár belterület Budai út 10. szám alatti, 440 
hrsz. alatt nyilvántartott 1014 m² területű kivett, irodaépület, udvar és gazdasági épület megneve-

zésű ingatlan Részletes pályázati kiírás szerint történő értékesítésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február hó 20. (hétfő) 12:00 óra 

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

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

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

készített Adatkezelési tájékoztató tartalmaz részletes információkat.

Fogyatékkal élők szállítását vállaló karitatív szervezet keres kisbusz 
vezetésére teljes állásban B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező sofőrt. 

Jelentkezni, érdeklődni lehet: 
+36305009269, 

tamogatoszolgalat.szekesfehervar@maltai.hu

tevékenységének részletes méltatá-
sát. A javaslatokat a Polgármesteri 
Hivatal portáin kihelyezett irattar-
tókban lehet elhelyezni vagy postai 
úton, a Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Közművelődési és Civilkapcsola-
tok Irodája címre várják.

zott Vargha Tamás.                                                              
Székesfehérvár polgármestere a ta-
valyi év végén jelezte, hogy jó esély 
van a megállapodásra. Az uszoda 
főépületének nyitva tartását akkor 
február tizedikéig meghosszabbítot-
ta. Most azonban már biztos, hogy 
a fűtési szezon végéig nem kell a 
bezárás gondolatával foglalkozni: 
„A támogatás második, első negyedév-
re szóló része hamarosan megérkezik, 
hiszen hatékony és konstruktív tár-
gyalásokat tudtunk folytatni Schmidt 
Ádám sportért felelős államtitkárral. 
Az uszodát így biztosan nyitva tudjuk 
tartani a további téli hónapokban is. 
A mostani 127 millió forint az uszoda 
rezsiköltségének jelentős részét fedezi. 
A maradékot az önkormányzat állja.” – 
fogalmazott Cser-Palkovics András. 

január elseje között az önkormányzati 
rezsikiadásokat. Mindezt úgy tudtuk 
elérni, hogy a bölcsődékben, óvodák-
ban, bentlakásos szociális intézmé-
nyekben és az orvosi rendelőkben a 
hőmérséklet korlátozását nem kértük 
és nem rendeltünk el.” – összegezte 
Cser-Palkovics András.
A polgármester azt is elárulta, hogy 
a kétszázötvenmillió forintból har-
mincnyolcat a Városháza fűtésén 
takarítottak meg. 

21.40 lesz. A Videoton felé köz-
lekedő járatok menetrendje nem 
változik. Az intézkedéssel más 
járatokra, így a 23-asra is biztosí-
tott lesz az átszállás.
A Csapó utcából induló 11A jelű 
járatok végállomása a Holland 
fasoron, a Next Stop kanyarodó-
sávján kijelölt Sóstói bevásárlóköz-
pont C elnevezésű megálló lesz. A 
járatok nem érintik a két körforga-
lom közötti megállókat.
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Meghosszabbították a gyűjtést

Megálló és parkoló épül Szárazréten

Főként tartós élelmiszerre van most szükség

Épül a parkoló a szárazréti állomáson

Hat perc a menetideje a Székesfehérvárról Komáromba tartó vonatnak, amíg a vasútállomás-
ról megérkezik Szárazrétre

Szabó MikLóS bence

FarkaS SziLárd

Több száz családon tudott segíteni az Alba 
Bástya Család és Gyermekjóléti Központ a 
hét szervezettel közösen meghirdetett adventi 
adományakciónak köszönhetően. A gyűjtő
automaták is jól vizsgáztak. A télnek azonban 
még nincs vége, ezért márciusig meghosszab-
bították a gyűjtőakciót.

Sikerrel zárta az Alba Bástya a 
karácsonyi adománygyűjtést. Sok 
felajánlás érkezett, ennek köszön-
hetően több száz családnak tudtak 
segíteni az ünnepek előtt. A 
gyűjtő akciót most meghosszabbí-
tották: „Elérkezett a január, most ér-
keznek meg a decemberi és talán még 
a novemberi számlák is sok családhoz. 
Ez sokaknak okozhat nehézségeket, 
ezért kérjük a szervezetekkel közösen, 
hogy folytassuk az adománygyűjtő 
akciót március végéig!” – ismertette 
a gyűjtés meghosszabbításának 
okát Mészáros Attila, Székesfehér-
vár alpolgármestere.
Az adományokat az Alba Bástya 
központi telephelyén várják an-
nak nyitvatartási idejében. Ugyan-
akkor továbbra is üzemelnek az 
adományautomaták a városban, 
melyek jól beváltak az adventi 
gyűjtés során. A tervek szerint 

Megkezdődtek a munkálatok a szárazréti 
vasúti megállónál. Az önkormányzat finan-
szírozásában tizennyolc férőhelyes parkoló, 
valamint esőbeálló kerül kialakításra a vasút-
vonal mellett. A környéken élők számára nagy 
segítséget jelent, hogy december tizedike óta 
Szárazrét és a székesfehérvári vasútállomás 
között lehetőség van vonattal közlekedni.

Cser-Palkovics András polgármester 
és Szigli István önkormányzati kép-
viselő stílusosan vonattal érkeztek 
a szárazréti vasúti megállóba, majd 
pedig beszámoltak a fejlesztések 
jelenlegi állásáról. Az állomás és a 
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ezek közül egy – az uszoda elé 
kihelyezett automata – év közben 
is a helyén marad.

A márciusig meghosszabbított 
gyűjtőakció során elsősorban tar-
tós élelmiszereket várnak. Ruha-

adományok leadására a Kríziskeze-
lő Központ Sörház téri telephelyén 
van lehetőség.

mellette lévő parkoló még a kiala-
kítás fázisában van. A vonat a Fe-
hérvár-Komárom vonalon december 
tizedike óta újra megáll Fekete hegy-
Szárazréten, emellett pedig Mohán 
és Fehérvárcsurgón is.
„Nagyon örülnénk annak, ha az autó-
busz-menetrenddel összehangolva a 
reggeli és a délutáni órákban nem kéne a 
körforgalomban szenvedniük az iskolába 
vagy munkahelyre igyekvőknek. Az a 
tapasztalatunk, ahogy végigjöttünk a vo-
nalon, hogy hat perc a menetidő. Tehát ha 
itt valaki fölszáll, akkor hat perc múlva a 
vasútállomáson van, onnan pedig a város 
bármely pontjára el lehet jutni busszal” – 
mondta el lapunknak Szigli István.

A vasúti megálló tehát elsősorban 
a Szárazréten élők mindennapi 
közlekedését hivatott elősegíteni. 
A munkálatokkal kapcsolatban 
Cser-Palkovics András polgármester 
elmondta, hogy a Székesfehérvár és 
Komárom közötti menetrend szerinti 
járat újraindítása, a megállóhely és 
a peron kialakítása a MÁV feladata 
volt, a tizennyolc férőhelyes parkoló, 
illetve a várakozóhelyek és az esőbe-
álló létrehozása pedig önkormányzati 
forrásból fog megvalósulni: „Felmerült, 
hogy a kerékpáros közlekedést is támo-
gatni kellene kerékpártámaszokkal, vala-

milyen őrizhető módon. Fejleszteni kell 
ezt a szolgáltatást, de öröm, hogy végre 
van mit fejleszteni! Reggel fél héttől este 
hétig kétóránként lehet a vasutat igénybe 
venni. A tapasztalatok birtokában 
bizonyára lehet ezen módosítani, ahogy 
a MÁV erre ígéretet is tett, úgyhogy pár 
hónap múlva érdemes lesz értékelni, 
miként lehet a menetrendet még inkább 
az itt élők szolgálatába állítani.”
A polgármester hozzátette, hogy 
amennyiben ez az elővárosi vasút-
vonal beválik, úgy Székesfehérvár 
egyéb területein is lehetőség lesz a 
közösségi közlekedés fejlesztésére.
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„El a kezekkel a gazdák földjétől!”

A magyarországi svábság máig egy olyan össze-
tartó közösség, mely túlél minden nehézséget

VakLer LajoS

MárkyZay Péter, Hódmezővásárhely polgármes-
tere földadót vezetett be a településen, és több 
baloldali városvezető is követné példáját a jövő-
ben. A Magyar Gazdakörök Országos Szövetsége 
és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara El a kezekkel 
a gazdák földjétől! címmel petíció aláírására hívja 
a gazdákat, mert a földadó egy elfogadhatatlan 
teher, hiszen forrást von ki az ágazatból.

Varga Imre István, a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara Fejér vármegyei 
elnöke elmondta, hogy a földadó 
kapcsán felmerülő pluszköltség rá-
terhelődik az élelmiszerek árára, ami 
végül a fogyasztók számára is hátrá-
nyos lesz, illetve az adó az európai és 
a nemzetközi piacokon versenyhát-
rányba hozza a termelőket: „Annak 
érdekében indítottuk ezt a petíciót, hogy 
megszüntessék a földadót. Ez ugyanis 

A magyarországi németek elhurcolásának és 
elűzetésének emléknapja alkalmából szerve-
zett megemlékezést a Székesfehérvári Német 
Nemzetiségi Önkormányzat a Kossuth utcában 
és az Árpád fürdőben. Az eseményt minden 
évben annak érdekében rendezik meg, hogy 
többet hasonló katasztrófa ne történhessen.

Január tizenkilencedikét az Országgyű-
lés 2012-ben a magyarországi németek 
elhurcolásának és elűzetésének emlék-
napjává nyilvánította arra emlékezve, 
hogy 1946-ban ezen a napon hagyta el 
Magyarországot az elüldözött német 
lakosokat szállító első vonatszerelvény. 
A második világháború lezárását köve-
tően, a kollektív bűnösség elve alapján 
Magyarország területéről 1948-ig 
mintegy 220-250 ezer embert hurcoltak 
el Németországba. Székesfehérváron 
2015 óta minden évben megemlékez-
nek a sorstragédiáról. Szerdán a Kos-
suth utcai emléktáblánál hajtottak fejet 
a megemlékezők az elhurcoltak előtt.
„Nagyon sokan erről nem tanultunk az 
iskolában. Egészen az 1990-es évekig nem 
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Árcsökkenés várható az 
ingatlanpiacon

Sikeres bormustra

rába Henrietta

VakLer LajoS

A vevők éve lehet az idei az ingatlanok szem-
pontjából: már tavaly elkezdtek csökkenni 
az ingatlanárak, most, az év elején stagnálás 
tapasztalható, de valószínűleg további árcsök-
kenés várható az ingatlanpiacon.

Az ingatlanok ma tizenöt száza-
lékkal vannak túlárazva – tudtuk 
meg Bencze Józsefnétől. Mint 
mondja, 2022 vége felé csökkentek 
az ingatlanárak, most stagnálást 
tapasztalnak, 2023 azonban a ve-
vők éve lehet, mivel a kínálat egyre 
növekszik, ami árcsökkenést hoz 
magával. A Fehérház Ingatlaniroda 
tulajdonosa lapunknak elmondta: 
„Most elsősorban a lakható vagy a 
felújított ingatlanokat keresik, mert 
valószínűleg ezeket tudják megfizetni. 

Idén már hetedszer rendezték meg a Nagy 
Fehérvári Bormustrát. Tizenhét borvidék 
harminchárom borászata – köztük tizenegy 
Fejér vármegyei – mutatta be nemes nedűit a 
székesfehérvári borbarát közönségnek.

Az országos találkozón hazánk 
legkiválóbb pincészeteinek, borá-
szatainak termékeit kóstolhatták 
meg a vendégek. A szervezők 
hagyományőrző szándékkal invi-
tálták meg a mai magyar borokat 
előtérbe helyező, a hazai borkul-

Székesfehérváron az új építésű ingatlanok négyzetméterára majdnem egymillió forint, a hasz-
nált lakásoké hétszázezer, a használt házaké hatszázezer. Innen indul a várható csökkenés.

„Minden bor társ, de igazi lényét akkor tárja fel, ha közösségben isszák!” (Hamvas Béla)
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Az elhurcolt németekre emlékeztek

Januárban is nagy szükség van vérre

koVácS SziLVia

roMHányi anikó

Januárban is folytatódnak a betegellátás 
szempontjátból létfontosságú véradóakciók 
Székesfehérváron. A területi vérellátóban 
minden hétköznap várják a donorokat, de két 
külső helyszínen is segíthetünk!

Januárban is nagy szükség van 
véradókra, hiszen az ünnepi időszak 
után – amikor minden évben vissza-
esik a véradók száma – ismét fel kell 
tölteni a készleteket!
A Szent György Kórháznál található 
Székesfehérvár Területi Vérellátóban 
hétfőn, kedden, szerdán és csütörtö-
kön 8 és 15 óra között, péntekenként 
8 és 14 óra között lehet vért adni. A 
kihelyezett véradóakciók keretében 
a Budai út 224. szám alatti Magya-
rok Nagyasszonya-plébánián január 

Nagyon nehéz helyzetben lesznek az 
eladók, mert a kínálat jelentősen nö-
vekszik, a kereslet pedig alacsonyabb. 
Kivárnak az ügyfelek, azt gondolják, 
hogy csökkenni fognak az ingatlan-
árak. Olyan magas az infláció, olyan 
magasak az élelmiszerárak, hogy keve-
sebbet tudnak erre fordítani. Ha van 
pénzük, muszáj nekik tartalékolni, 
nem merik befektetni az ingatlanba.”
A szakértő hozzátette: ebben 
az évben tíz-tizenöt százalékkal 
kevesebb adás-vételre számítanak. 
A vevők óvatosan terveznek, az 
év elején csökkent a lakáshitelek 
iránt érdeklődők száma is.
Kovács Árpád, a Credipass Kft.  hitel-
közvetítője kiemelte: „A támogatások 
szerencsére megmaradtak, így bizakodva 
nézünk a 2023-as év elé. Tavaszra várha-
tóan rendeződnek a dolgok.”

olyan, a gazdákat terhelő pluszköltség, 
ami indokolatlan terhet jelent. Verseny-
hátrányba hozza őket a nemzetközi és 
az európai piacokon, továbbá hosszabb 
távon hozzájárul az élelmiszerárak emel-
kedéséhez, amit a fogyasztók pénztárcája 
is érezni fog. A koronavírus-járvány, 
majd a rendkívüli aszály, most pedig a 
háborús szankciók által megemelkedett 
energiaárak az agráriumot olyan szinten 
sújtják, hogy mindezek után a földadó 
teljes mértékben elfogadhatatlan!”
A MAGOSZ és a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara országszerte 
határozottan a gazdálkodók pártján 
áll. Ezért is indítottak aláírás-
gyűjtést a földadó eltörléséért. Az 
online aláírásgyűjtés elsősorban a 
www.agrarpeticio.hu oldalon zajlik, 
de személyesen is aláírható a NAK 
telephelyein, a falugazdászok közre-
működésével.

túrát ápoló ínyenceket – tudtuk 
meg a főszervezőtől, Fáncsi 
Viktóriától: „Az elv ugyanaz: a 
borszerető közönségnek szeretnénk 
megmutatni az ország jelentős 
borászatainak termékeit. Érkeztek 
is nívós borászatok, biztos vagyok 
benne, hogy mindenki megtalálta 
azt a fajtát, amit kedvel. Szeret-
nénk megszólítani a gasztronómia 
képviselőit is, mert azt tapasztaljuk, 
hogy a fehérvári borkínálat kissé 
egysíkú, ezért szorgalmazzuk, hogy 
a vendéglátóipari egységek többféle 
bort forgalmazzanak a régióból.” 

29-én, vasárnap 9 és 12 óra között, 
a Köfém Művelődési Házban pedig 
január 30-án, hétfőn 11 óra és 17.30 
között várják a donorokat.
A véradáson 18 és 65 év közötti, egész-
séges emberek vehetnek részt. Szemé-
lyi igazolványt, lakcím- és tajkártyát 
kell magunkkal vinnünk. Előzetesen 
az Országos Vérellátó Szolgálat hon-
lapján lehet időpontot foglalni.
Egyetlen véradással három bete-
gen segíthetünk: a levett vérből 
plazma készítmény, vörösvérsejt- és 
vérlemezke-koncentrátum készül. 
A véradás a véradó egészségét is 
szolgálja, hiszen a kötelező tesztek 
elvégzése után nemcsak a vér-
csoportunkat ismerhetjük meg, de 
a szűrővizsgálat kiterjed a HIV, a 
Hepatitisz-B, a Hepatitisz-C és a 
szifilisz kimutatására is.

is hallottam a kitelepítésről. Azért nagyon 
fontos, hogy minden évben megemlékez-
zünk erről a napról, hogy ez még egyszer ne 
történhessen meg!” – mondta lapunk-
nak Schneider Éva, a Székesfehérvári 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke.
A megemlékezést követően az Árpád 
fürdő rendezvénytermében a Felső-
városi Általános Iskola diákjai adtak 
műsort, majd Hartmann Miklós író 
tartott előadást arról, hogy az elűzött 
emberek miként illeszkedtek be, és 
milyen nehézségekkel voltak kénytele-
nek megbirkózni.
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A vasútról indultak a frontra

Fecsegő a Nyitrai utcában Mindannyiunk példaképe lehet!

VakLer LajoS

VakLer LajoS VakLer LajoS

A Honvéd Hagyományőrző Egyesület és a Doni 
Bajtársi és Kegyeleti Szövetség kezdeménye-
zésére, a Honvédelmi Minisztérium, Székes
fehérvár önkormányzata és a Magyar Állam-
vasutak támogatásával katonai tiszteletadás 
mellett avattak emléktáblát múlt pénteken a 
székesfehérvári vasútállomás homlokzatán.

A tábla a Magyar Királyi Szent István 
Gyalogezrednek állít emléket, mely-
nek katonái 1942 tavaszán és őszén 
a vasútállomásról indultak a frontra, 
ahol a Don menti harcokban az ezred 
szinte teljesen megsemmisült.
Vargha Tamás országgyűlési képviselő 
és Pafféri Zoltán, a MÁV elnök- vezér-
igazgatója egyaránt megidézte a 
magyarság nemzeti sorstragédiáját, 
kiemelve azokat a napokat, amikor 
útnak indultak a hadtest katonái.

A Nyitrai utcai Közösségi Házban László Tibor 
lelkipásztor mélyenszántó gondolataival foly-
tatódott hétfőn a Honvédség és Társadalom 
Baráti Kör és a Markó S. Mária Emlékalapít-
vány szervezésében a Fecsegő, Silye Sándor 
újságíró népszerű beszélgetéssorozata.

A legutóbbi találkozó vendége 
Sohonyai Edit író volt. A beszélge-
tésen a vendégek megismerhették 
pályájának állomásait, és az élete 
során meghozott döntések mellett 
fókuszba került a jelen is, mind-

Emléktáblát avattak hétfőn Román Károly 
tanár, irodalmár, Székesfehérvár díszpolgára 
tiszteletére a Vörösmarty Társaság Kossuth 
utcai székházánál.

Az ünnepségen Cserta Balázs 
dallal, míg P. Maklári Éva verssel 
idézte meg Román Károly emlékét. 
Munkásságát L. Simon László, a 
Magyar Nemzeti Múzeum főigaz-
gatója méltatta.
A város kulturális életének meg-
határozó személyisége nemzedé-
kek útját jelölte ki kivételes pe-
dagógusi empátiájával, s mellette 
irodalomtörténészként is meghatá-

Az avatón tanítványai, barátai, tisztelői emlékeztek Román Károlyra
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Sok hűhó semmiért

Hangulatos beszélgetésen mutatkozott be 
Sohonyai Edit az olvasóknak

Pafféri Zoltán és Vargha Tamás leplezte le az 
emléktáblát

Minden jó, ha jó a vége!

Együtt a Fejér Holló csapata

VakLer LajoS

Újra szárnyal a Fejér Holló: a Ciszterci Szent 
István Gimnázium diákszínpada az esztendő 
első előadásaként William Shakespeare 
klasszikusát, a Sok hűhó semmiért című 
romantikus komédiát viszi színre Ferenczy 
Noémi rendezésében.

A Messinában játszódó darab két 
szerelmi történetet jelenít meg: 
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rozó alakja volt a magyar kultúrá-
nak, aki minden egykori tanítvány 
számára példakép lehet.
Bobory Zoltán a Vörösmarty Tár-
saság alapítótagjának szerethető, 
varázslatos személyiségét, nyugal-
mát, türelmét emelte ki, melyhez 
olyan kivételes empátia társult, 
hogy generációkat győzött meg 
arról: olvasni jó dolog.
A megemlékezés végén a Kocsis 
Balázs szobrászművész által ké-
szített emléktáblát Lehrner Zsolt 
alpolgármester és Horváth Miklós 
Csaba önkormányzati képviselő 
koszorúzta meg, majd a Vörösmar-
ty Társaság képviselői is elhelyez-
ték az emlékezés virágait.

A beszédeket követően a Szent István 
Mezőgazdasági Szakképző Iskola 
diákja, Győri Zoltán Vid szavalta el 
Zempléni Miklós egykori katonaorvos 
A boldog szunnyadókhoz című versét, 
majd Spányi Antal megyés püspök 
áldotta meg a magyar hadtörténelem 
leggyászosabb eseményének memen-
tóját. Végül a résztvevők elhelyezték 
a megemlékezés koszorúit az új 
emléktáblánál.

azok a meghatározó pillanatok, 
melyek mentén hazánk egyik elis-
mert írója lett, aki az országszerte 
népszerű találkozóin mindig az 
olvasás élményét népszerűsíti.

két pár, Hero és Claudio, illetve 
Beatrice és Benedek egymásra ta-
lálásának történetet mutatja be. A 
darabban megjelenik a romantika, 
a hófehér, naivan tiszta szerelem. 
Természetesen velünk van és 
megbűnhődik a főgonosz, hiszen 
vannak jó szándékú, szárnyaló lel-
kű segítők. A hazugság, ármány és 
cselszövés ellenére végül egymásra 
találnak a két szerelmes pár tagjai. 

„A gyerekek kitörő örömmel fogadták 
a darabot. Megküzdöttünk vele, de 
mostanra már összeállt a fejekben, 
hogy miről szól ez a komédia, és 
nagyon motiváltan várjuk a bemuta-
tót. Shakespeare főleg férfiakra írta 
a darabjait. Ebben is tizenhét férfi 
és négy női szerep van, de nálam 
kettővel több nő játszik. Egy kicsit 
fellazítottam a nemi arányokat, hogy 

mindenki szóhoz juthasson, és öröm-
mel mondhatom, hogy egyre inkább 
lubickolnak a fiatalok a szerepeik-
ben!” – mondta el lapunknak a 
rendező, Ferenczy Noémi.
A darab nyilvános főpróbája janu-
ár 19-én, pénteken 17 órakor, míg 
a premier január 20-án, szombaton 
17 órakor lesz a Ciszterci Szent Ist-
ván Gimnázium színháztermében.
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„Tanuljatok meg jót cselekedni!”Tizenkét dühös ember
rába HenriettaVakLer LajoS

Vasárnap kezdődött az ökumenikus imahét. A 
Szent Istvánszékesegyházban Imre Bálint, a 
Mezőföldi Református Egyházmegye esperese 
szólt a hallgatósághoz. Hétfőn a baptista imaház-
ban Bencze András evangélikus püspökhelyettes 
prédikációját hallgathatták meg a hívek, kedden 
este pedig Tóth Tamás katolikus plébános a hitről 
és a bizalomról beszélt a résztvevőknek.

Az idei ökumenikus imahét 
anyagát és istentiszteleti rendjét 
a Minnesotai Egyházak Tanácsa 
állította össze. A hívek olyan 
gondolatokat kapnak, melyek 
erősítik a hitet és az erkölcsi ér-
tékrendet. Az imahét jó alkalom 
arra, hogy a hívő közösségek 
megtapasztalják az egységet.
Kedd este a gazdag ifjú példá-
zatát állította a hívők közössége 
elé Tóth Tamás. Arra mutatott 
rá beszédében, hogy mit jelent 
Istenben hinni, milyen benne 
bízni, és mi a különbség a kettő 
között: „Isten nem azt várja tőlünk, 
hogy higgyünk benne, hanem sokkal 
inkább azt, hogy bízzunk benne! Az 
intimitás és a kapcsolat a bizalom-
mal erősödik. Isten megtette az első 
lépést, amikor azt mondta: én na-
gyon bízom benned, ezért létezel, és 
ha te is bízol bennem, abból valami 
nagyon nagy élet születhetne meg!”

A Vörösmarty Színház ideiglenes bezárása 
alatt sem maradnak a fehérváriak színház 
nélkül: február huszonötödikén Reginald Rose 
Tizenkét dühös ember című darabját külön-
leges helyszínen, a Városháza Dísztermében 
mutatják be Cserhalmi György rendezésében, 
akit hét esztendő után köszönthetünk ismét 
városunkban.

Amikor távozott, úgy fogalmazott, 
hogy félbehagyott valamit. Most ezt ki 
lehet egészíteni!
Családi probléma miatt kellett 
távoznom, így a színházzal félbe-
maradt a történetem. Itt most 
valami olyasmit kell csinálni, ami 
az életben is jellemző: egymás 
aurájába bebújva dolgozunk, de 
külön öröm számunkra, hogy ez 
megadatott!
Aki valaha is látta ezt a darabot 
filmen vagy színházban, az megerősít-
heti, hogy a félelmek, a gyengeség, a 
különböző szellemi erőterek megjele-
nése milyen fontos. Ez mennyire jön 
át egy ilyen térben?
Adódik a kérdés, hogy azokkel a 
helyzetekkel mit kezd az ember, 
ahol az egyik félnek semmi köze 
az igazsághoz, a másik pedig 
maradéktalanul képviseli. Az a jó 
ebben a darabban, hogy mind a 
tizenkét alaknak van valamilyen 

Jelenleg a kápolna környezetének felújítási 
munkálatai zajlanak

Harrach Péter, az Országgyűlés korábbi 
alelnöke és Vargha Tamás államtitkár avatta 
fel az okosparcellakövet

Az imaheti füzetet összeállító minnesotai ke-
resztény testvérek útmutatásul Ézsaiás próféta 
szavait választották: „Tanuljatok meg jót csele-
kedni, törekedjetek igazságra…”, „Tanuljatok 
meg jót tenni: keressétek az igazságot…” 
Mindkettő idézet arra mutat rá, hogy figyeljünk 
oda embertársainkra, szeressük a másikat, 
törekedjünk a béke és az egység építésére!Cserhalmi Györgyöt élteti a kihívás

Fotók: facebook.com/varghatamasjanos/
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Nyolc évtizede nem múló fájdalom

Spányi Antal celebrálta a szentmisét

szabó Miklós bence, Vakler lajos

Nemzeti sorstragédiánk nyolcvanadik év-
fordulóján a Szent Istvánszékesegyházban 
püspöki szentmisével emlékeztek múlt héten 
csütörtökön a doni hősökre, az urivi áttörés
ben, illetve az 194243as, Don melletti 
csatákban hősi halált halt, fogságba esett és 
túlélő katonahősökre, valamint családjaikra.

A megemlékezésen a megyés 
püspök szívhez szóló gondo-
latokkal idézte meg a tragikus 
történéseket. Spányi Antal úgy 
fogalmazott: katonáink példa-
képek voltak, mert nemcsak 
hazájukért, hanem egymásért 
is harcoltak, és hősiességükkel 
egy olyan üzenetet fogalmaztak 
meg a jövőnek, melynek alapja a 
hazaszeretet és a tisztelet.

Nyolcvan esztendeje, 1943. január 12én vette 
kezdetét a doni katasztrófa, melynek folyamán 
a Kárpátmedencétől több száz kilométerre a 
magyar haderő jelentős része megsemmisült. 
Néhány nap alatt százezres nagyságrendben 
haltak hősi halált, illetve estek hadifogságba 
magyar katonák. Rájuk emlékeztek múlt csütör-
tökön a felújítás alatt álló Donkanyaremlék-
kápolnánál. Az ismeretlen katona sírja mellett 
egy úgynevezett okosparcellakövet is avattak.

Az ország hétszáz különböző helyszí-
nén hatezer védett sírt tart számon a 
Nemzeti Örökség Intézete. Ezek egy 
részét úgynevezett okosparcellakövek-
kel látják el: „A parcellakövek lényege, 
hogy a tetején lévő QR-kód beolvasásával 
bármelyik érdeklődő eljuthat egy olyan 
internetes felületre, ahol minden informá-
ciót megtudhat arról, miért van az adott 
helyszín parcellakővel ellátva, kiknek 
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fura alapja ahhoz, hogy ugyanazt 
mondja, amit a szerző megírt 
neki, és valamiféle kvázi igazságot 
képviseljen.
Megerősítést jelent, hogy a 2016-os  
szereposztásból tízen most is itt 
vannak?
Feltétlenül! Bizonyságot ad egy-
felől arról, hogy a társulat erős, és 
nem esett szét az elmúlt hét évben, 
ami kell is, hiszen teljes odaadást 
kérek, hogy az ember az idején 
túl a testét, a lelkét és a szellemét 
is feláldozza egy kicsit. Itt tizen-
két nagyon furcsa dolognak kell 
működnie!

a személye kapcsolódik hozzá, milyen 
történelmi eseményhez kötődik az a sír. 
Az igazi, hosszú távú cél pedig az, hogy a 
nemzeti emlékezet részévé váljanak mind-
ezek a helyszínek. Kötődjenek elsősorban 
a jövő generációjához, családok, szülők, 
nagyszülők hozzák el ide gyermekeiket” 
– ismertette az okosparcellakővel kap-
csolatos tudnivalókat Móczár Gábor, 
az intézet főigazgatója.
A nyolcvanadik évfordulón  
Vargha Tamás honvédelmi államtitkár, 
városunk országgyűlési képviselője 
is beszédet mondott, melynek végén 
az emlék kápolna felújítására is kitért. 
A Don-kanyar-emlékkápolna építését 
harminc évvel ezelőtt Bobory Zoltán 
kezdeményezte, az elmúlt években 
azonban az épület állapota erősen 
leromlott. Nemrég a Honvédelmi 
Minisztérium vagyonkezelésébe került 

a terület, így – mint Vargha Tamás 
fogalmazott – már nemcsak szellemi, 
hanem anyagi felelősséget is tudnak 
vállalni a kápolnáért: „Egy korábbi pályá-
zatnak köszönhetően a kápolna környezeté-
nek felújítása Spányi Antal megyés püspök 
segítségével, a Bethlen Gábor Alapnak 
köszönhetően indulhatott el. A következő 
lépés, ami a mi dolgunk, hogy a kápolnát 

magát rendbe hozzuk. Ez most már így, 
ebben a formában, jogilag tisztázott és 
rendezett helyzetben egyszerűbb lesz. Az a 
dolgunk, hogy megtaláljuk rá a forrást!”
Vargha Tamás hozzátette: a felújítás-
hoz szükséges összeg előteremtése 
az idei évben nem lesz egyszerű, de 
a minisztérium minden tőle telhetőt 
megtesz, hogy találjon megoldást.

Az ökumenikus imahét szerdai 
napján Lackner Pál nyugalma-
zott püspök, az Evangélikus 
Országos Gyűjtemény Igazgatója 
a Budai úti református templom-
ban hirdetett igét. Csütörtökön 
Kovács Dániel baptista lelkipász-
tor a Jézus Szíve templomban, 
pénteken az evangélikus temp-
lomban Szász Zoltán református 
lelkész, szombaton az evangé-
likus templomban Balogh Péter 
baptista lelkipásztor, vasárnap a 
Széchenyi úti református temp-
lomban Spányi Antal katolikus 
püspök szól a hívekhez.
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Középiskolai igazgatóknak is tartott fórumot az Óbudai Egyetem. Mintegy húszan 
vettek részt a keddi előadáson, ahol elhangzott: Székesfehérvár és az Óbudai 
Egyetem szoros együttműködésének köszönhetően a Corvinus Egyetem gazdasági 
képzéseit a következő tanévtől az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karának 
kurzusai váltják fel. Az Óbudai Egyetem a műszaki képzések mellett tehát a gazda-
ságtudományokat is elérhetővé teszi a városban, további lehetőségeket nyitva ezzel 
a fiataloknak mind a hagyományos, mind a duális képzésekben. CserPalkovics And-
rás polgármester köszöntőjében arról beszélt, hogy néhány évvel ezelőtt egyértelmű 
célként tűzték ki azt, hogy a műszaki, informatikai és bizonyos társadalomtudomá-
nyok terén erős felsőoktatási élet alakuljon ki Székesfehérváron: „Ebben stratégiai 
partner a Kodolányi János Egyetem, valamint az Óbudai Egyetem Alba Regia 
Műszaki Kara.  Ez utóbbi vette át a Corvinus ingatlanjait, valamint képzéseit is.”  
Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora köszöntőjében arról beszélt, hogy a tu-
dásalapú társadalom létrehozása lassú, de kifizetődő folyamat. Ahogy fogalmazott, 
be kell fektetni mind a humán erőforrásba, mind az infrastruktúrába, és fenntartani, 
építeni kell ezt a társadalmat. Az Óbudai Egyetem ezt tűzte ki céljául, ezen az úton 
halad, a várossal való stratégiai együttműködés pedig ezt erősíti.

Az Óbudai Egyetem a műszaki képzések mellett a gazdaságtudományokat is elérhetővé teszi 
a városban. A diákoknak február tizenötödikéig van lehetőségük jelentkezni.
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Nyílt nap a műszaki karon

A duális képzéseket sokan választják a hallgatók közül – számukra már szinte biztosított a munkahely a diploma megszerzése után. A nyílt 
napon a duális képzési partnerek is bemutatkoztak.

rába Henrietta

Kedden nyílt napon ismerhették meg az 
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának 
képzési lehetőségeit az érdeklődők. Ősszel 
új, gazdasági szak is indul az intézményben a 
Keleti Károly Gazdasági Karnak köszönhetően.

Az Alba Regia Műszaki Kar 
Geoinformatikai Intézetének nagy 
előadótermében az intézményben 
elérhető képzésekről, a felvételi 
rendszeréről, a duális képzési 
lehetőségekről tájékozódhattak 
a tanárok és a leendő hallgatók. 
Györök György dékán a részt-
vevőknek elmondta, hogy a kar 
leképezi az országban jellemző 
oktatási kínálatot: „Legnépszerűbb 
az informatikai, a gépészmérnöki, a 
villamosmérnöki, a geoinformatikai, 
a műszaki menedzseri képzés. Ezek 
mellett idén már a Keleti Károly 
Gazdasági Kar is megjelent oktatási 
kínálattal.”
Garai-Fodor Mónika, a gazdasági 
kar dékánja elmondta: „Elsőként a 
gazdálkodás és menedzsment alap-
szakunk lesz elérhető. Ez egy olyan 
képzés, mely kiváló lehetőséget biztosít 
azoknak, akik a gazdaság, a projekt-
menedzsment, a projekt finanszírozás 
világába szeretnének belekóstolni. 
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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulaj
donában lévő alábbi lakásokat piaci alapon történő bérbe
adásra hirdeti meg:

Cím
(Székesfehérvár)

Alap
terület

Szoba
szám

Komfort
fokozat

Induló 
bérleti díj 

(Ft/hó)

Kígyó u. 12. fszt. 1. 62 m2 2+1 összkomfortos 59.900,-

Köfém ltp. 17. 4/30. 62 m2 1+3 összkomfortos 59.900,-

Tolnai u. 20. 4/1. 53 m2 2 összkomfortos 53.000,-

A pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal 

ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről letölthető:

http://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati-nyomtatvany-lakas, 
 

További részletek, képek, alaprajzok: 

www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon. 

Székesfehérvár, 2023. 01. 11.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
nevében és megbízásából:

Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 

Ami nagy erősségünk, hogy gyakorlat-
orientáltan közelítjük meg az oktatást. 
Számos vállalattal aktívan együtt-
működünk a tananyagok kidolgozá-
sában, valamint az oktatásban is.”
Mészáros Attila, Székesfehérvár al-
polgármestere a leendő hallgatókat 
köszöntve elmondta, hogy az egyik 
legjobban fejlődő magyar egyetem 

egyik legjobban fejlődő karára 
várják a jelentkezőket az ország 
egész területéről és a városból: 
„Az ország legjobb gyakorlati képzési 
helye ma Székesfehérvár, hiszen a 
legtöbb duális képzési hellyel rendel-
kező karról beszélhetünk. Az, hogy az 
Óbudai Egyetem több tekintetben is a 
legjobb magyar műszaki egyetem, az 

ennek a karnak és ennek a munkának 
is köszönhető!”
Az alpolgármester hozzátette: 
azért is ajánlják a fiataloknak az 
Óbudai Egyetem székesfehérvári 
képzéseit, mert az első naptól 
megkapják az elméleti és gyakorla-
ti tudást is, ami nagy előnyt jelent 
a munkaerőpiacon.
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„A szépséget próbálom észrevenni”
Polgármesteri emlékérmet kapott Zákányi Tamás

„Rákaptam a kertészkedésre, a másik hobbim pedig a horgászat”

„Két fiam mellé két kislány unokát kaptam ajándékba!”

„Emlékezetes volt a Csónakázó-tó kotrása és felújítása, a tó azóta is a város egyik gyöngyszeme”

bácskai gergely

A Városgondnokság munkatársa, aki az utóbbi 
mintegy másfél évtizedben városüzemelte-
tési igazgatóként dolgozott, Székesfehérvár 
fejlesztéséért végzett munkájáért kapta a 
polgármesteri elismerést. Zákányi Tamás közel 
húsz éve dolgozik a Városgondnokságnál, most 
azonban nyugdíjba vonul.

A Petőfi Sándor Általános Iskolába, 
majd a Jákyba járt, utána pedig Baján 
végzett vízügyi mérnökként. Dolgo-
zott a Vízügyi Tervező Vállalatnál, 
Kincsesbányán a vízműnél és mintegy 
huszonöt éven keresztül vállalkozóként 
is, mielőtt 2004-ben, az akkor még a 
Polgármesteri Hivatal részeként mű-
ködő Városgondnoksághoz szerződött. 
Mennyiben volt más 2004 környékén 
a városüzemeltetés, mint ma?
Teljesen más volt, mert akkor a 
mostaninak a tizede volt a létszám, 
és alvállalkozókkal dolgozott a 
Városgondnokság. Az utóbbi 
tizennégy évben azonban oly-
annyira felfejlődött, hogy saját 
gépekkel és saját munkatársakkal 
dolgozunk, ami sokkal könnyebb, 
de egyben felelősségteljesebb is, 
mint akkoriban volt.
Sokrétű a városüzemeltetői igazgató 
feladata?
Amikor erről beszélgetünk isme-
rősökkel, azt szoktam mondani, 
hogy amikor megy az utcán és 
lát valamit, annak fenntartása, 
karbantartása a mi feladatunk. 
Négymillió négyzetméternyi 
zöldfelület rendkívül sok feladatot 
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ad. Gondoljunk csak arra, hogy ha 
a saját kertünk körülbelül kétszáz 
négyzetméter, és a ház előtt van 
egy-két fa, az mennyi munkával 
jár! Ehhez képest a Városgondnok-
ságon négymillió négyzetméterért 
és nyolcvanezer fáért felelünk!

Mely munkák álltak a legközelebb a 
szívéhez?
Az útépítési projektek indulása-
kor nagy öröm volt számomra, 
hogy sikerült egy olyan módszert 
találni az útfelújításokra, amivel 
nagyon sok utcát tudtunk felújíta-
ni a városban. Emlékezetes volt a 
Csónakázó-tó kotrása és felújítása, 
amit sikerült a Sóstó-projekt kere-
tén belül elvégezni. A tó azóta is a 
város egyik gyöngyszeme! Tavaly-
tavalyelőtt pedig az Aranybulla-
emlékmű környezetének felújítása 

volt nagy munka. Nap mint nap 
látom – hiszen azon a környéken 
lakom – hogy szeretnek oda járni 
az emberek, népszerű lett a hely.
Ha jól tudom, a szíve csücske a Deák 
Dénes-kút a Csónakázó-tó szigetén.
Régről ismertem az alkotót, ennek 

köszönhetően belekeveredett a 
fiam is a felújításba, aki akkori-
ban művészettörténetet tanult az 
ELTE-n. Egy másik egyetemista re-
konstrukciós tervei alapján sikerült 

végül eredeti állapotában felállítani 
az alkotást a Csónakázó-tó szige-
tén. Úgy hiszem, jó helyre került!
Több mint kétszáz szobor található 
Székesfehérváron. Ezek karbantartása 
is sok munkát ad!
A szobrokat is takarítani kell időn-
ként, de a megemlékezések idején 
is különös figyelmet kap egy-egy 
alkotás és annak környezete. 
Rendszeresen el kell végezni a 
karbantartásukat, hiszen fontosak 
a város életében!

Szabadidejében mit szokott csinálni?
Mit szoktam vagy mit szeretnék? 
Az utóbbi időben rákaptam a 
kertészkedésre, intenzíven gondo-
zom a szőlőnket, a fáinkat és az 
egész kertet. Kifejezetten élve-
zem, hogy a szőlővel sok munka 
van. A másik hobbim a horgászat, 
bár tény, hogy voltak olyan évek, 
amikor mindössze két-három 
alkalommal jutottam ki a vízre. 
Sportolok rendszeresen, a heti 
két kosárlabda 1972 óta máig 
megmaradt. Futni már nem futok 
rendszeresen, de hetente kétszer 
elmegyek teniszezni a Bregyóba. 
Amikor valaki olyan munkát 
végez, ami mellé szükséges a 
mozgás, arra soha nem szabad 
sajnálni az időt!
Vannak már unokái is.
Gyönyör és élmény, amikor talál-
kozunk! Két fiam mellé két kislány 
unokát kaptam ajándékba.
Végig tud majd sétálni nem szakmai 
szemmel a városon, hogy nem azt 
nézi, mit kell rendbetenni a közterü-
leteken?
Ez nehéz lesz, mert az elmúlt 
húsz évben amerre csak mentem, 
mindig figyeltem a környezetet. 

Sőt ha autóval közlekedtem, min-
dig másfelé mentem, hogy több 
helyen körbenézzek. Riogattam 
is a kollégáimat, hogy hol mit 
láttam, de azt vallom, hogy in-
kább mi vegyük észre és javítsuk 
meg, takarítsuk össze, nyírjuk le, 
öntözzük meg, minthogy másnak 
szúrja a szemét. De próbálok 
most már úgy közlekedni, hogy 
nem a problémákat keresem, 
hanem a szépségét próbálom ész-
revenni annak, amit látok!
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Visszatér a Székesfehérvári Társasjátékklub, va-
lamint az Aranybulla Művelődési Ház és Könyvtár 
népszerű társasjátékdélelőttje: 
Játs(s)zma címmel családi kikapcsolódásra invitál-
nak minden érdeklődőt január 21én, szombaton.

Családi társasjátékozásra hív az 
Aranybulla Könyvtár. Január 21-én, 
szombaton 9.30-tól ismét meg-
rendezik a Játs(s)zma elnevezésű 
családi társasjáték-délelőttöt, ahol a 
Székesfehérvári Társasjátékklub já-
tékmestere, Kozma Ferenc mindenki 
számára érdekes játékokat kínál. 
Az eddigi alkalmakon az Activitytől 
az összetettebb kártya- és tábla-
játékokig számos népszerű társast 
kipróbálhattak a résztvevők.
A program ingyenes, ugyanakkor 
regisztrációhoz kötött: aranybulla@
kabel.datatrans.hu, facebook.com/
aranybullakonyvtar, 22 312 945.

A magyar kultúra napjának előestéjén nyitja meg 
jubileumi évét a Szabad Színház. A fennállásának 
hatvanötödik esztendejét ünneplő társulat az 
aznapi előadást megelőzően közös villámcsődü-
letre, azaz flashmobra invitálja az érdeklődőket.

Rendhagyó módon ünnepel a 
fehérvári társulat január 21-én: 
18.23-tól flashmobra várja az érdek-
lődőket az Igéző. A Hungarikum 
Zenekar közreműködésével közös 
énekléssel köszöntik a magyar 
kultúra napját, valamint a fenn-
állásának hatvanötödik évforduló-
ját ünneplő Szabad Színházat. Az 
eseménnyel megnyitják a társulat 
jubileumi évét is, melynek során 
számos rendhagyó programmal 
készülnek a Szabad Színház tagjai.
Az aznap 19 órakor kezdődő, 
Mester emberek című előadás kö-
zönségét arra kérik, hogy a szoká-
sosnál kicsivel előbb érkezzenek, 
hogy részt vehessenek a jubileumi 
programon.

Sokszínű programmal ünnepli a magyar 
kultúra napját a Székesfehérvári Közösségi és 
Kulturális Központ január 21én, szombaton: 
filmklasszikusok, előadás, kiállítás mellett 
Szabó Balázs bandáját is hallhatjuk.

A kézirat tanúsága szerint 1823. 
január 22-én tisztázta le a Him-
nusz szövegét Kölcsey Ferenc – 
ennek emlékére ünnepeljük ezen 
a napon több mint harminc éve 
a magyar kultúra napját. Tavaly 
decemberben a kétszázadik év-
forduló tiszteletére az Ország-
gyűlés hivatalosan is emléknappá 
nyilvánította január 22-ét, amikor 
országszerte számos rendezvényt 
szerveznek, hogy bemutassák 
a magyar kultúra gazdagságát, 
sokféleségét, hagyományait.
A Székesfehérvári Közösségi 
és Kulturális Központ is színes 
programokat kínál az emléknap 
alkalmából. Az ingyenes rendez-
vény 14 órakor kezdődik film-
vetítéssel. A központ közösségi 
oldalán meghirdetett szavazáson 
a közönség döntött a vetítendő 
alkotásokról. Az ifjabb korosz-
tály a Keménykalap és krumpli-
orr című filmet láthatja a kis kiál-
lítóban. Hasonlóan nagy kedvenc 
a Hyppolit, a lakáj – a vígjátékot 
17 órától láthatják a nézők. A kis 
kiállítóban a két nagy film kö-
zött, illetve után a 2022-es Malter 
Filmfesztivál rövidfilmjeiből is 
levetítenek néhányat.
Négy órától pezsgős koccintás-
ra és házon belüli kultúrsétára 
invitálja a vendégeket az intéz-
mény: előbb a Székesfehérvári 
Balettszínház műsorát láthatja 
a közönség, majd az Alba Regia 
Szimfonikus Zenekar muzsikusai 
ajándékozzák meg klasszikus 
dallamokkal az esemény látogató-
it. A nagyobbik kiállítóteremben 
a Vörösmarty Színház Régimódi 
történet című előadásának jelme-
zeiből és kellékeiből nyílik tárlat, 
mely február 4-ig látogatható.
Polcz Alaine pszichológus, író 
szövegei ihlették azt az előadást, 
mely egy különleges művészi 
formában – a drámai színház, a 
tánc- és a bábművészet határán 
– beszél az elmúlásról, a halálról. 
A KL Színház Alaine – Ideje a 
meghalásnak! című darabját 17 
órai kezdettel láthatja a közönség 
a színházteremben.
A rendezvény zárásaként 19 
órától Szabó Balázs Bandája mu-
zsikál a közönségnek. A magyar 
népzenéből táplálkozó, sanzonos 
világból, popos, rockos, funkos 
elemekkel és kamarazenei ízesí-
téssel megszólaló muzsikájukat 
rendre telt házas koncerteken 
hallgatják a rajongók.
A földszinti aulában verseket, 
magyar zeneműveket hallgathat-
nak a program során a magyar 
irodalom kedvelői. Magyar tár-

 Kultúra 

A magyar kultúra 
napja

Megemlékezéssel, tanácskozással és színházi 
előadással idézik fel városunkban a wannseei 
konferencia eseményeit. A megemlékezés január 
22én, vasárnap 16 órakor lesz a zsidó hitközség 
imatermében és a Zsinagógaemlékműnél.

A Tarsoly Ifjúságért Egyesület, 
a Raoul Wallenberg Egyesület 
elnöksége és a Székesfehérvári 
Zsidó Hitközség közösen hívja az 
érdeklődőket a wannsee-i konfe-
renciára emlékező programjára. 
A konferenciát nyolcvanegy éve 
tartotta „a zsidókérdés végső meg-
oldásának” megtervezésére a náci 
vezetés. Berlin egyik délnyugati 
városrészében, Wannsee-ben 1942. 
január 20-án rendezték meg az eu-
rópai zsidóság sorsát megpecsételő 
konferenciát. Itt dolgozták ki azt 
a tervet, mely „végső megoldást” 
kínált a zsidókérdésre a németek 
által megszállt Európában.
Székesfehérváron, a Vár körút és a 
Rákóczi út sarkán található Zsina-
góga-emlékműnél minden évben 
megemlékeznek a konferenciáról és 
annak sorsdöntő következményei-

Székesfehérvár egyik legrégebbi ünnepe Szent 
Sebestyén napja. Január 20án, pénteken 
szentmisével, közösségi programmal, hagyo-
mányos ételekkel emlékeznek a városlakók a 
284 évvel ezelőtti pestisjárvány idején tett fo-
gadalomra. A szentmisét Spányi Antal megyés 
püspök celebrálja a Szent Sebestyén
templomban délelőtt 10 órakor.

1739-ben a felsővárosiak böjtöt 
tartottak és körmeneteken kérték 
Szent Sebestyén közbenjárásával 
Istent, hogy szabadítsa meg őket a 
halálos járványtól. Imáik meghall-
gatásra találtak, a város szerencsé-
sen megmenekült, lakói hálából 
örök időkre szóló fogadalmat 
tettek, amit ünnepélyesen okiratba 
foglaltak, és a belső tanács jegy-
zőkönyvében is megörökítettek. 
E fogadalom emlékére tartanak 
minden esztendőben január 20-án 
szentmisét, közösségi programot a 
Felsővárosban.
A fogadalom részeként építették 
meg 1739 és 1749 között a Szent 
Sebestyén-kápolnát, amelyet – 
nem kis részben a felsővárosiak 
adakozásának köszönhetően – 
1800-tól 1807-ig nagyobb temp-
lommá bővítettek. A hagyományt 
misével, közösségi programmal 
ünneplik, tartják fenn és építik 
tovább a fehérváriak: három éve 
a Felsővárosi Általános Iskola 
diákjai élőlánccal ölelték körül a 
templomot, így fejezve ki a város 
egyik legrégebbi hagyománya 
iránti elkötelezettségüket.
Az új hagyományt idén is folytat-
ják az intézmény diákjai, január 
20-án, pénteken 9.30-tól. A temp-
lomban 10 órai kezdettel Spányi 
Antal a város papságával tartandó 

Újabb izgalmas ismeretterjesztő programokra 
hívják a természet szerelmeseit: január 20án, 
pénteken a Hiemerházban rendeznek kreatív 
ökoklubot, majd 21én, szombaton a tél dalla-
maira hangolódhatunk a sóstói sétával.

Kézműveskedés, mese és játék 
várja az érdeklődőket január 20-án a 
Hiemer-ház pincéjében. Pénteken 17 
órakor kezdődik ugyanis a kreatív téli 
ökoklub, ahol a gyerekek madárete-
tős képet készíthetnek, és megismer-
kedhetnek az etető körül röpködő 
éhes madarakkal egy interaktív mese 
keretében. A programot 6-10 éve-
seknek ajánlják, és maximum 30 főt 
tudnak fogadni. A részvétel előzetes 
regisztrációhoz kötött: sosto@szekes-
fehervar.hu; 22 202 373.
Január 21-én, szombaton 10.15-kor 
A tél hangjai a Sóstón címmel indul 
interaktív túra. A résztvevők megis-
merkednek a természetvédelmi terü-
let téli madárvilágával és a természet 
dallamaival, együtt hallgathatják 
meg a cinkék, őszapók, vörösbegyek 
és különféle récék hangjait, miköz-
ben életmódjukkal is megismerked-
nek. A túra időtartama másfél-két 
óra, a gyülekező a Sóstó Vadvédelmi 
Központban lesz. A részvétel szintén 
regisztrációhoz kötött, amit a 
sosto@szekesfehervar.hu e-mail-cí-
men vagy a 22 202 373-as telefonszá-
mon lehet megtenni.

sasjáték-tervezők játékait is meg-
ismerhetik a látogatók: 14 és 20 
óra között játékmesterek tanítják 
a játékokat a 309-es teremben.
A Méhkas-diaproject 17 órától 
az alkalomhoz illő, a magyar 
kultúrához kapcsolódó képekkel 
öltözteti ünnepi díszbe a Fürdő 
sori épületet.
A magyar kultúra napjához 
kapcsolódva a Barátság mozi 
január 21-én magyar filmeket 
tűz műsorára: délután háromkor 
Jankovics Marcell utolsó munká-
ja, a Toldi – mozifilm, 17.15-kor 
a Larry, este fél nyolckor pedig a 
Jóreménység-sziget című filmek 
lesznek láthatók. 
Január 22-én 17 órától az Ország-
ház főlépcsőjén – a kétszázadik 
évfordulót szimbolizálva – két-
száz gyermek szavalja majd 
a nemzeti imádságot Novák 
Katalin köztársasági elnökkel 
közösen. Négy határon túli hely-
színen, Nagyváradon, Székely-
udvarhelyen, Nagymegyeren és 
Zentán, továbbá Kölcsey egykori 
lakhelyén, Szatmárcsekén, va-
lamint Veszprémben is ugyan-
ebben az időpontban szavalják 
majd a Himnuszt.

 Színjátszás 

Indul a jubileumi év

 Megemlékezés 

Fókuszban a wannsee-i 
konferencia

 Játék 

Játs(s)zma

 Hagyományőrzés 

Szent Sebestyén napja

 Túra 

Ökoklub és 
interaktív túra

ről. Idén január 22-én, vasárnap 16 
órakor a Székesfehérvári Zsidó Hit-
község imatermében, a Vár körút 
19. szám alatt beszédet mond Váczi 
Márk történész és Barna Ágnes, a 
Székesfehérvári Zsidó Hitközség 
elnöke. Emellett Anne Frank napló-
ja nyomán színházi előadás is lesz 
a megemlékezésen, majd főhajtás a 
Zsinagóga-emlékműnél, ahol min-
denki saját hite szerint kavicsokat, 
virágot illetve mécsest helyezhet el.

szentmisén emlékezik meg az elő-
dök fogadalmáról. A mise után a 
résztvevőket forró teával és a Szent 
Sebestyén napján hagyományos 
fánkkal vendégelik meg a temp-
lom előtti téren.
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Soha ne féljünk tárgyalni! A diplomácia szerepe 
életünkben címmel tart előadást városunkban 
a Mathias Corvinus Collegium székesfehérvári 
képzési központja. Az érdeklődőket január 25én, 
szerdán 17 órára várják a Király sor 30. szám alá.

Beszélgetünk, tárgyalunk, vitá-
zunk, érvelünk, meggyőzünk. 
Egész nap kommunikálunk, és 
bizony gyakran elő kell vennünk 
diplomáciai érzékünket, ha meg 
akarunk valakit győzni az iga-
zunkról. De hogy csinálja ezt 
egy profi, aki éveken keresztül 
diplomataként dolgozott? A kol-
légium székesfehérvári előadásán 
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A PartiTúra ifjúsági hangversenysorozat 
harmadik koncertjén a kortárs magyar zene 
sokszínűségével ismerkedhetnek meg a 
fiatalok az Alba Regia Szimfonikus Zenekar 
jóvoltából. Január 23án és 24én, hétfőn és 
kedden hat alkalommal lesz koncert.

A jelen hangjai II. címmel tart 
koncertet az Alba Regia Szimfo-
nikus Zenekar, ahová elsősorban 
az általános iskolai és középfokú 
tanulmányaikat folytató diákokat 
várják. A hangversenysorozat az 
idei évben is különleges és izgal-
mas tematikájú hangversenyeket 
kínál. Január 23-án és 24-én 9, 
10.30 és 12 órai kezdettel a kortárs 
magyar zene sokszínűségével is-

Januárban ismét látható lesz a Mesenép című 
előadás a Malom utcai Táncházban. Az Alba 
Regia Néptáncegyüttes január 29én, vasár-
nap 15 órakor mutatja be a társastáncjátékot.

Nem marad a közönség Mesenép 
nélkül 2023-ban sem. A tánc-
együttes január 29-én, vasárnap 
délután három órakor ismét 
elhozza a Táncházba a közönség-
kedvenccé vált társastáncjátékot, 
melyben a színházszerűséget 
előtérbe helyezve szeretnék 
népszerűsíteni a tradicionális pa-
raszti tánckultúra formanyelvére 
épülő színpadi táncművészeti 
ágat, külön figyelmet fordítva a 
különböző generációk megszólí-
tására felnőtt, gyermek- és ifjú-
sági korosztályban. Az egyórás 
előadást Novák Péter rendezte, 
a koreográfusok Majoros Róbert 
és Molnár Gábor, a zeneszerző 
ifjabb Csoóri Sándor „Sündi”.

Az új évben is tematikus múzeumpedagógiai 
foglalkozásokkal várja az óvodásokat, általános 
és középiskolásokat a Hetedhét Játék múzeum. 
A farsangi időszak hagyományait, a báli mulat-
ságok és lakomák szokásait ismerhetik meg az 
érdeklődők Panci baba segítségével az egyórás, 
múltidéző program keretében.

A vízkereszttől hamvazószerdáig 
– az idei évben február huszonket-
tedikéig – tartó farsangi időszak 
hagyományosan a vidám lakomák, 
bálok, mulatságok ideje. Így van 
ez a Hetedhét Játékmúzeumban is! 
Közeleg a bál, ideje készülődni! Mit 
illik felvenni? Hogyan viselkedjünk?
A játékmúzeum a tanév máso-
dik félévében is várja az iskolás 
osztályokat, óvodás csoportokat te-
matikus múzeumpedagógiai prog-
ramjaira, melyeken Panci baba 
segít a gyerekeknek. Az egyórás 
foglakozásokon Grexa várából 
kiszabadíthatják a királylányt, Es-
tellával nyaralni utazhatnak térben 
és időben, kifürkészhetik Lídia és 
Huszár, az öreg hintaló titkát, de 
megismerhetik a babaházak apró 
fém csodáit is.
A középiskolásokat a szintén a 
Hiemer-házban található Réber- 
gyűjtemény alkotásai és a hozzá 
kapcsolódó irodalmi művek vár-
ják. A múzeumpedagógiai foglal-
kozásokra a csoportok jelentkezé-
sét Varga Dóra múzeumpedagógus 
várja a varga.dora@szikm.hu 
e-mail-címen vagy a 70 6619 984-es 
telefonszámon.

Kos 3. 21. – 4. 20.

A héten részed lehet jóban is, rosszban is, de ne aggódj, minden, ami 
történik, bölcsebbé tesz! Szerencsére hallgatsz a megérzéseidre, és 
bebizonyosodhat számodra, miért fontos, hogy ezeket ne nyomd el 
magadban. Időről időre elhatalmasodhat rajtad a fáradtság érzete. 
Ideje lenne egy-két nap szabadságnak! 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

A hét minden szempontból jól alakulhat, mind a munka, mind a 
szerelem, mind a pénz terén. Mindez pedig sok energiát ad, ami 
egész januárban kitart. Töltekezz, mert később jól jöhet, ha bízni 
tudsz a szerencsédben és magadban! 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Az idei év nagy kihívása, hogy megtanuld, te vagy a legfontosabb 
magad számára, nem helyezheted a családot vagy a munkát előtér-
be! A pároddal vitába keveredhettek, mivel a jövőről alkotott tervek 
megvalósításában nem sikerül közös nevezőre jutnotok. Zárjátok 
rövidre a hadakozást! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Lelkedben nyugalom honol, ami kedvez a kreativitásodnak. Egészségi 
állapotodra nincs panasz, ám ezzel együtt érdemes a lehető legtöbb 
stressztényezőt kiiktatni életed minden területén! Fortuna melletted 
áll: pluszbevételre számíthatsz, így több pénz marad a zsebedben!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Az év eleje óta azt tapasztalod, hogy sokat gazdagodsz lelkileg. 
Emberi kapcsolataidra sokkal több figyelmet fordítasz, és ezt 
vissza is kapod. Olykor fáradtság gyötörhet – ez szinte mindig 
a munkahelyi teendők tornyosulása miatt van. Próbáld meg-
találni az arany középutat, és a pihenést ne felejtsd el! 

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Szerencsés dolog, hogy energikus és talpraesett vagy, így a problé-
mákkal játszi könnyedséggel elboldogulsz. Ami az egészségedet illeti, 
nem jó ötlet tovább húzni az időt: muszáj életmódot változtatnod és 
beiktatni az életedbe a rendszeres étkezést, valamint a testmozgást! 

2023. jan. 19.–jan. 25.
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 Előadás 

Soha ne féljünk tárgyalni!

 Hangverseny 

Ismét itt a PartiTúra!

 Farsang 

Farsang a 
játékmúzeumban

 Néptánc 

Mesenép a Táncházban

ezúttal Kiss Rajmund, a Diplomá-
ciai Műhely vezetője várja a téma 
iránt érdeklődőket. A részvétel 
ingyenes, azonban regisztrációhoz 
kötött: https://tinyurl.com/MCC-
SZFVAR23125

merkedhet meg a közönség Ligeti 
György, Fekete Gyula, Sáry László, 
Balogh Máté és Dobri Dániel 
művein keresztül. A koncerten 
kiderül majd, hogyan ír magyaros 
zenét egy zeneszerző, mitől vicces 
műfaj a fúvósötös, valamint a 
színházi dalok felépítését is meg-
ismerhetik Arany János, Nemes 
Nagy Ágnes és Tóth Krisztina 
versein keresztül, Kéringer László 
énekművész tolmácsolásában a 
Szabadságharcos út 59. alatt.
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A „színes” diplomások tavaly a Hiemer-ház 
Báltermében gyűltek össze az ünnepségre

A kiállítás február tizedikéig tekinthető meg 
az intézmény nyitvatartási idejében
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Sok élmény vár rád, különösen a szerelmi életedben gyorsulhatnak fel 
a dolgok! A rengeteg újdonság olykor túlzottan elfáraszthat. Figyelj 
magadra, hogy ne fenyegessen a kiégés, az érdektelenség veszélye!
  

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

A következő napokban akadhatnak kérdések, amiket egyedül kell 
tisztáznod. Ha őszinte vagy magadhoz, és képes vagy belátni, mi 
fontos és mi nem, akkor könnyebb lehet az utad. Nem tesz jót a 
pénztárcádnak, hogy olykor nehezen tartod féken magad.
 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Bármi áll előtted, jól veszed az akadályokat. Egészségedre mindig, de 
különösen utazás közben figyelj, ekkor fokozottan érdemes óvatos-
nak lenned! Vedd figyelembe az úti célod higiéniai körülményeit!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A szerencse kíséri lépteidet. Különösen az érzelmi életedben látod 
ennek gyümölcsét. Lelkileg kiegyensúlyozott időszakra számíthatsz, 
ennek hála nemigen lesz olyan váratlan dolog, ami kizökkentene a 
nyugalmadból. Érdemes több időt fordítanod a mozgásra!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Zajlik az élet, különösen, ami a szerelmi kapcsolataidat illeti. 
Mivel több szálon futtatod az eseményeket, olykor dekoncentrált, 
szétszórt lehetsz. Ez fokozott óvatosságra int, hogy elkerüld a bajt 
vagy a baleseteket.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Olykor hajlamos lehetsz elfeledkezni magadról, szinte kizárólag má-
sokkal foglalkozol. Ez nem jó irány, próbálj az egyensúlyra tudatosan 
figyelni! Ha így teszel, nemcsak a lelkednek, de a testednek is jót 
teszel. Ne sajnáld magadtól a pihenést se!   

Fenyőfák elszállítása
A Depónia Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügy feleit 
a fenyőfák, karácsonyfák elszállításának menetéről:

Székesfehérvár:
A fenyőfák elszállítása:
•	 a	tömbházas övezetekben 2023. január hónapban 
•	 a	családi házas övezetekben  2023. január 3. hetében
     történik a települési  vegyes hulladék 
    (kommunális hulladék) gyűjtési napján.

Kérjük, hogy a gyűjtőedények mellé helyezzék ki a fákat úgy, hogy 
az se a gyalogos-, se a járműforgalmat ne zavarja! A kidobásra ítélt 
karácsonyfákat minden díszítőelemtől megszabadítani, mert a 
későbbi hasznosítást, valamint a begyűjtést akadályozza az idegen 
anyag.

Közszolgáltatási területünkhöz tartozó további településeken 
a fenyőfák elszállításának időpontját a www.deponia.hu oldalon 
található településenkénti hulladéknaptárunk tartalmazza.

Köszönjük együttműködésüket!

A Depónia Nonprofit Kft. székesfehérvári telephelyére 
hosszú távra keres megbízható

RAKODÓ
munkatársat

Feladatok:

• Hulladékgyűjtő edények mozgatása, szakszerű ürítése
• Hulladékgyűjtő zsákok gyűjtőjárműbe helyezése
• Gépkocsivezető munkájának segítése
• Gyűjtés és szállítás közben kiszóródott hulladék feltakarítása

Elvárások:

• 8 általános iskolai végzettség
• Büntetlen előélet
• Pontos napi munkakezdés (munkakezdés ideje: minden reggel 6:00 órakor)
• Fizikai állóképesség
• Alkalmazkodóképesség 

Amit kínálunk:

• Stabil, bejelentett munkahely, állandó jövedelem
• Biztos hátterű, folyamatos munkalehetőség
• Azonnali munkakezdési lehetőség
• 3 hónap próbaidő után cafeteriajuttatás
• Útiköltség-térítés

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
E-mail: munkaugy@deponia.hu

Érdeklődni hétfőtől csütörtökig 8.00 - 15.00 óráig, pénteken 8.00 - 13.00 óráig
a 06-22/504-413-as telefonszámon lehetséges.

“Tájékoztatjuk, hogy a Depónia Nonprofit Kft., mint adatkezelő az Ön jelen hirdetésre megküldött személyes adata-
it a munkaszerződés megkötését megelőző lépések megtétele céljából, az ahhoz szükséges mértékig a GDPR 6. cikk 
(1) b) pontja alapján kezeli. A pozíció más pályázó általi betöltése esetén a részünkre megküldött adatait haladék-
talanul töröljük. Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb tájékoztatást a Depónia Nonprofit Kft. honlapján talál.”

Kerámiakiállítás a Gárdonyiban Februárban lehet benyújtani a 
kérelmeketVakLer LajoS

Látrányi Viktória

Kiállítás nyílt pénteken a Gárdonyi Géza Műve-
lődési Házban az intézményben működő felnőtt 
kerámiaszakkör tagjainak alkotásaiból. A tárlatot 
Franta Dezső keramikus, a képzőművészcsoport 
vezetője ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.

Szilvási-Grund Helga, az intéz-
mény igazgatója büszkeségének 
adott hangot, hogy a szakkör tagjai 
megmutathatták munkáik javát 
a közönségnek, ami megerősítést 
jelent a ház munkatársainak is, 
hogy ismét sikerült segíteni egy 
alkotói közösséget abban, hogy 
beteljesítse álmait.
A kiemelt érdeklődéssel várt 
bemutatón a szakkör tagjai, Bécsi 
Éva, Bihari Józsefné, Domjánné 
Czetli Margit, Habi Ildikó, Jónás 

Felhívást tett közzé Székesfehérvár önkor-
mányzata, melyben tájékoztatja a nyugdíjas 
pedagógusokat, hogy aki ötven, hatvan, 
hatvanöt, illetve hetven éve szereztek tanítói, 
tanári oklevelet, igénylésük alapján emlék-
diplomában részesülhetnek.

A kérelemhez szakmai önéletrajz, 
az eredeti diploma másolata, a 
munkaviszonyok igazolása, vala-
mint az adó- és tajkártya másolata 
szükséges. Amennyiben a kérelme-
zőnek már van valamilyen fokozatú 
emlékdiplomája, akkor a munka-
viszony igazolására elég az emlék-
diploma fénymásolata. Február 
elseje és huszonnyolcadika között 

Csaba, Nagy Károlyné és Németh-
né Szele Magdolna által készített 
használati tárgyakat, műalkotáso-
kat tekinthettek meg a kézműves 
alkotások barátai. A szakkör tagjai 
különböző stílusokban hódolnak 
szenvedélyüknek, egyvalami 
azonban közös bennük: az alázat a 
megmunkált anyag iránt, illetve a 
barátság, ami összeköti mindnyá-
jukat az alkotófolyamat minden 
pillanatában.

lehet jelentkezni a székesfehér-
vári közoktatási intézményekből 
nyugdíjba vonult érintett pedagó-
gusoknak a Polgármesteri Hivatal 
Személyügyi Irodáján Mazzag Ká-
rolynénál telefonon, a 22 537 189-es 
számon, a délelőtti órákban.
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Ha január, 
akkor fülesbagoly-számlálás!

Székesfehérváron és környékén is láthatunk fülesbaglyokat, közel hatvan madár él a 
környezetünkben

Hasznos madarak a baglyok: tavaly közel hetven tonna mezőgazdasági kárt okozó rágcsá-
lót pusztítottak el itthon. Az erdei fülesbaglyot 2020-ban az év madarának választották.

néMetH zoLtán

A Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület szervezésében ezúttal is felmérik a 
hazánkban telelő fülesbaglyok állományát. A 
szakembereket székesfehérvári önkéntesek is 
segítik évről évre. Tavaly Székesfehérváron és 
környékén, valamint a Velenceitó vonzás-
körzetében is hatvan egyed alatti populációt 
figyeltek meg.

A Magyar Madártani és 
Természet védelmi Egyesület 
rendszeres évi felmérése janu-
ár végén történik: idén január 
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A tavalyi felmérést több tényező is nehezítette
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20. és 23. között számlálják a 
telelő fülesbaglyokat. Az elmúlt 
években érdekes adatokat hozott 
a felmérés, hiszen míg 2021-ben 
hazánk 670 településén, 991 
helyszínen 16 455 erdei fülesba-

goly telelt, addig 2022-ben hiába 
volt rekord mennyiségű a beér-
kező adatok száma, a felmérés 
699 település 1104 helyszínén 
mindössze 
11 040 fülesbagolyról számolt be.
A visszaesés ugyanakkor nem 
lepte meg a szakembereket. 
Ahogy az MME közleménye 
fogalmazott: „A jelentős csökkenés 
hátterében két dolog együttes hatása 
állt. Az egyik a mezeipocok-állo-
mány tavaly előtti csúcsot követő 
természetes, erős visszaesése, mely 
alapvetően meghatározza, hogy a 

téli szezonban mennyi bagoly lakhat 
jól idehaza. A másik körülmény az 
éppen a felmérés idején betörő erős, 
sok helyen viharos erejű szél volt. 
Ennek következtében olyan nappa-
lozóhelyek maradtak üresen, ahol 

máskor több tucat vagy akár száznál 
is több erdei fülesbagoly szokott 
gyülekezni. Érdekes példa erre a 
Tisza mellett fekvő Kőtelek, ahol a 
nappalozófák alatt szőnyegként te-
rült el a rengeteg friss bagoly köpet, 
ám a felmérés napján egyetlen 
baglyot sem sikerült találni.”
A szakemberek remélik, hogy 
2023-ban az időjárás kegyes 
lesz a számláláshoz. A fülesbag-
lyok hasznossága kapcsán egy 
matematikai példát is levezettek 
a szakemberek: „Figyelembe véve 
egy erdei fülesbagoly napi átlagos – 
két és fél egeret vagy mezei pockot 
jelentő – zsákmányállat-igényét, a 
száznapos telelési időszak alatt a 
tavaly biztosan Magyarországon 
tartózkodó 11 040 bagoly legalább 
2 760 000 mezőgazdasági kárt okozó 
rágcsálót pusztított el. Ez közel het-
ven tonna! A gazdálkodóknak ennyi 
egér és pocok ellen nem kell drága és 
a környezetre veszélyes irtószerek-
kel védekeznie, mert ezeket a bag-
lyok teljesen ingyen, biológiai úton, 
környezetterhelés nélkül távolítják 
el a földekről.” 
A tavalyi számlálás során az 
MME térképes összesítője alap-
ján Székesfehérváron és kör-
nyékén, valamint a Velencei-tó 
környékén is hatvan egyed alatti 
populációt figyeltek meg, ami 
megfelel az egy évvel korábbi 
számlálás eredményének. Idén a 
közösségimédia-felületeken már 
több alkalommal is beszámoltak 
fülesbaglyok székesfehérvári 
észleléséről, reméljük, ezen pél-
dányok is bekerülnek a számlá-
lásba – erről az MME akciójára 
jelentkezők gondoskodhatnak.
A felmérésben a lakosság mellett 
az MME Ragadozómadár-védelmi 
Szakosztálya helyi csoportjai, 
munkatársai és önkéntesei, vala-
mint a nemzeti parkok természet-
védelmi őrszolgálata vesz részt, 

de számítanak szervezett csopor-
tok segítségére is. Az elmúlt évek-
ben több óvoda és iskola is részt 
vett a felmérésben, a számlálás 
hasznossága mellett bemutatva a 
gyerekeknek természeti értékein-
ket, a természet járás szépségét.
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Erősítés az előrelépésért

Diong a ZTE ellen még civilben figyelte a társakat. Szegeden talán már játszhat!

SoMoS zoLtán

Soha nem volt még hondurasi légiósa a fehérvári 
futballcsapatnak – egészen mostanáig! A leg-
újabb érkező Görögországból igazolt a Vidihez.

„Nagyon örülök, hogy itt lehetek, 
szerintem az, hogy a Vidihez iga-
zolok, a legjobb döntés volt pálya-
futásom ezen szakaszában. Nem 
szeretek az erősségeimről, játékstí-
lusomról beszélni, ezt meghagynám 
a szurkolóknak, akiknek a pályán, a 
játékommal szeretnék majd bizonyí-
tani!” – nyilatkozta a huszonhat 
éves Deybi Flores, miután aláírta 
szerződését a MOL Fehérvárral. 

Váratlanul kikapott a kosárlabdabajnokság-
ban az ArconicAlba Fehérvár, de így is jól áll. 
Balássi Imre klubelnök szerint a gazdasági élet 
szereplőihez hasonlóan vannak nehézsége-
ik, de meg lehet teremteni egy nagy siker 
feltételeit.

A Fehérvár Televízió Bajnokok vá-
rosa című magazinjában legutóbb 
az Alba Regia SC elnöke, Balássi 
Imre volt a vendég. Elsősorban 
a kosárlabda-bajnokságban jól 
szereplő Arconic-Alba Fehérvár 
volt a téma. A csapat harmadik 
helyen áll, bár legutóbb váratlanul 
kikapott a Zalaegerszegtől hazai 
pályán. A sportvezető elmondta, 
nincsenek könnyű helyzetben, 
hiszen a gazdasági nehézségek a 
támogatókat is érintik: „Bizonyos 
cégek, szponzorok a támogatások 
átütemezését kérik. És mivel a 
sportklubok többsége, így a miénk 
sem rendelkezik komoly tartalékkal, 
a mindennapi működésben ez komoly 
nehézséget okoz.”
A biztos hátteret jelentő önkor-
mányzati támogatás kapcsán 
elhangzott, hogy a város költség-
vetése még készül, de az elnök 
bízik benne, hogy az idén is meg-
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Hajsza a rájátszásért Hondurasi érkező
SoMoS zoLtán SoMoS zoLtán

Hatalmas csata zajlik a biztos rájátszást érő 
hatodik helyért az osztrák bázisú jégkorong-
liga alapszakaszában. A fehérvári csapat a 
közvetlen riválist verte idegenben.

A Hydro Fehérvár AV19 és a 
Klagenfurt még reménykedhet, 
hogy jó alapszakaszhajrával 
odaérhet a hatodik helyre. Igaz, 
a Vienna Capitals mindket-
tőnél jobban áll, úgy is, hogy 
kevesebb mérkőzést játszott. 
De ha a bécsiek botlanak, a 
Volán pedig jól teljesít a február 
végéig még hátralévő tucatnyi 
meccsén, a jelenlegi különbség 

Nagy versenyfutásban Petan és a Volán. Még elérhető a hatodik hely! Juhász Roland klubigazgató szerint Flores beleillik a Vidi jövőképébe
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lesz ez az alap: „A kosárklub ese-
tében ez a támogatás a költség vetés 
egyharmada. Ha ez sérülne, azt 
megéreznénk. A tárgyalások jelenleg 
is zajlanak, a helyzet nehéz, de bí-
zom benne, hogy a jelenlegi szintet 
tudjuk tartani, és újabb sikereknek 

örülhetünk együtt a várossal!”
A kosárcsapatban eddig csak 
három külföldi volt, szombaton 
jelentették be az új center, a 
szenegáli, de amerikai állampol-
gársággal is rendelkező Cheikh 
Mbacke Diong szerződtetését, aki 

még nem lépett pályára. Érkezé-
se segítheti a mélységi játékot, 
egyben jelzi, hogy a klubvezetés 
igyekszik a szakmai stáb elvárásai-
nak megfelelően erősíteni a még 
jobb eredmények érdekében. Ez 
persze pluszkiadást jelent, de az 
elnök szerint olyan nagyságrendűt, 
amit vállalni lehet az előrelépésért: 
„Mindig azt mondom a kollégáimnak, 
hogy egy több százmilliós költségveté-
sű klubnál nem múlhat pár millión az, 
hogy fel tudjuk tenni az i-re a pontot. 
A klubvezetésnek mindent meg kell 
tennie azért, hogy ez sikerüljön, akkor 
is, ha nem mindig közgazdaságilag 
racionális érdekek mentén történik. 
Az elnökségben sokszor hallom, hogy 
nincs fedezet új igazolásra, de pont az 
egy klubelnök dolga, hogy megoldja az 
ilyen helyzeteket. Bízom benne, hogy 
ezzel a szerkezeti kiegészítéssel még 
esélyesebbek leszünk. Ha nem jön 
közbe sérülés, akár komoly sikerrel is 
zárhatjuk ezt a szezont!”
Az Alba legközelebb Szegeden lép 
pályára, és a dobogós pozíció meg-
tartása érdekében győznie kellene.
Az is eldőlt a héten, hogy a Ma-
gyar Kupában a Szombathely lesz 
az ellenfél április elején, vagyis 
a bajnok ellen küzd a négyes 
döntőért a Fehérvár.

simán eltüntethető.
Ehhez persze nem ártana, ha 
teljes kerettel dolgozhatna Kevin 
Constantine, mert legutóbb, 
Klagenfurtban is látszott, mit 
jelent, ha visszatérnek néhányan a 
sérültek közül. A Fehérvár kemény 
csatában nyert 3-1-re, ezzel most 
egyetlen ponttal van a klagenfur-
tiak mögött úgy, hogy utóbbiak 
eggyel többször játszottak.
Pénteken a táblázaton utolsó 
előtti Ljubljana ellen itthon kö-
telező lenne a győzelem a Volán-
nak, annál is inkább, mert utána 
hárommeccses idegenbeli túra 
következik jövő szerdáig.

A védekező középpályásként a 
Panaitolikósz színeiben negyven-
nyolcszor pályára lépő hondurasi 
játékos jövő nyárig kötelezte el 
magát a Vidihez, és lett ezzel a 
klub első hondurasi légiósa.
A közép-amerikai térségből a sal-
vadori Arturo Alvarezről lehetnek 
szép emlékei a fehérvári szur-
kolóknak. Ha hozzá hasonlóan 
teljesít Flores, elégedettek lehe-
tünk, bár tőle nem várható sok gól, 
hiszen nem támadó.
Flores második téli igazolásként 
érkezett és csatlakozott a Horvát-
országban edzőtáborozó csapat-
társakhoz.
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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:	
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
15.00  Hírek 15 órakor 

Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

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. 01. 27. PÉNTEK

08.00		 Friss	hírek,	időjárás	és	
közlekedési információk 

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

	 Műsorvezető:	Kiss	György	
Hírszerkesztő:	Varga	Zalán

08.10  Internetes ügyeink Vendég: 
dr. Czenczi Anikó

09.10  Kedvencek percei 
Vendég: Paál Csaba

10.10		 Párkapcsolati	műsor	
Vendég: Fejér Kata 

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. 01. 21. 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		 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:	
Szöllősi	Attila

15.10  Útravaló Vendég: Kiliti 
Ferenc, a Videoton 
Bokszklub	vezetője

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:	
Szöllősi	Attila

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 január 21-től január 27-ig

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2023. 01. 21. SZOMBAT 2023. 01. 22. VASÁRNAP 2023. 01. 23. HÉTFŐ 2023. 01. 24. KEDD 2023. 01. 25. SZERDA 2023. 01. 26. CSÜTÖRTÖK

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

– Vakler Lajos vendége 
Dobri Dániel 

08:25 Örökké-való – ismétlés 
09:00  Diagnózis
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  Seuso-kedd
17:00  Híradó
17:20  Együtt magazin
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Somogyi Viktória

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  Híradó
19:20  Együtt magazin 

– ismétlés
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
20:25  Harmonia Albensis
21:45  Ünnepi könyvhét
22:30 Híradó – ismétlés
22:50  Képes hírek

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

– Vakler Lajos vendége 
Somogyi Viktória

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
15:55  Krinolin, turnűr, 

halcsont: A babák és 
a divat – 1. rész

17:00  Híradó
17:20  Paletta 
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Schéda Zoltán vendége 
Hegyvári Bálint

18:30  Honvéd7
19:00  Híradó 
19:20  Kezdőkör 
20:10  Hírek – ismétlés
20:15  Paletta – ismétlés 
20:45  FEHA19–Gyergyói 

HK Erste Liga-
jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

22:45  Híradó – ismétlés
23:05  Képes hírek

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

– Schéda Zoltán vendége 
Hegyvári Bálint

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

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

archívumából
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:35  VIII. Varga Sándor 

Verstábor – Ünnepi gála
17:00  Híradó
17:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:50  Hírek 
17:55  Balett café 1. rész 

– Egerházi Attila 
vendége Ertl Péter

18:40  Út az újrakezdéshez
19:00  Híradó 
19:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Krinolin, turnűr, 

halcsont: A babák és 
a divat – 2. rész

21:00  Parlami d’Amore 
– Tre tenori

23:00  Híradó – ismétlés
23:20  Képes hírek 

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából
07:50  Barcelona World Race
08:20  Képes hírek
11:00  Igazságszolgáltatás 

az Alaptörvény 
tükrében – 1. rész

12:00  A Fehérvár Televízió 
archívumából 

13:00  Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:50 Közéleti és 

Kulturális Szalon
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  Igazságszolgáltatás 

az Alaptörvény 
tükrében – 2. rész

21:25  XVII. Aranybulla 
Művészeti Fesztivál

22:00 Híradó – ismétlés
22:20  Képes hírek

2023. 01. 27. PÉNTEK

00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  Köztér

07:55  Bajnokok városa 

08:25  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  Fa Nándor: Kikötés

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  Igazságszolgáltatás 

az Alaptörvény 

tükrében – 3. rész

21:55  Szécsi Pál-emlékest

 Gergely Róberttel

22:20 Híradó – ismétlés

22:40  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 
10:30  Bajnokok városa
11:00  Fehérvári beszélgetések
11:30  Paletta magazin
12:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:40  Híradó – ismétlés
13:00  Csíki versek az Arany-
 emlékévben – 1. rész
14:15  Honvéd7 
14:40  A Fehérvár Televízió 

archívumából
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 
Vörös Tamás

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  Hírek – ismétlés
19:05  Diagnózis
19:40  KocsiZoom – a Fehérvár 

Televízió autós magazinja
20:15  Hydro Fehérvár AV19– 

HK Olimpia ICEHL-
jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

22:15  Hírek – ismétlés
22:20  Képes hírek 

00:00  Képes hírek
08:10  Kezdőkör 
09:00 Bajnokok városa
09:30  KocsiZoom – a Fehérvár 

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

archívumából
11:00  Fehérvári beszélgetések 
11:30  KocsiZoom – a Fehérvár 

Televízió autós magazinja
12:05  Fehérvári beszélgetések 
12:40  Hírek – ismétlés
12:45  Köztér 
13:20  Agrárinfó 
13:50  A teremtés
15:40  Csíki versek az Arany-
 emlékévben – 2. rész
17:00  A hét hírei 
17:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:55 Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Dobri Dániel

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

– ismétlés
20:20  Szeged–Arconic 

Alba Fehérvár-
kosárlabdamérkőzés 
közvetítése felvételről

21:50  Léptei nyomában 
virágok nyíljanak!

22:10  A hét hírei – ismétlés
22:30  Képes hírek Kiemelt ajánlatunk: január 25. 17:55 Balett café — Egerházi Attila vendége Ertl Péter


