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Választókerületi
programok

Tóváros, Alsóváros

Mészáros Attila

Az 5. számú választókerületben 
január végén két alkalommal is 
fogadóórát tart Mészáros Attila: 
január 24-én, hétfőn 17 órakor 
a Tóvárosi Általános Iskolában, 
január 31-én, hétfőn 17 órakor 
pedig Alsóvárosban, a Sárke-
resztúri út 1/A. alatti képviselői 
irodában várja a választókörzet-
ben élőket.

Útlezárások a Budai út környékén

Több buszjárat mehet Kisfaludra Pénzadomány és ételosztás
Várhatóan március közepén kapják vissza az autósok a kedden lezárt útszakaszokat

Kétszáz adag meleg ételt és takarókat is kaptak a Kríziskezelő Központban ellátott hajléktalanok

L. Takács kriszTina

Farkas sziLárd

Kerékpárút- és víziközmű-építési, valamint 
burkolatfelújítási munkák miatt előrelátható-
lag március tizenegyedikéig több útszakaszt is 
lezártak a kivitelezők a Budai út és a Prohász-
ka Ottokár utca környékén. A lezárások érintik 
a helyi és regionális buszok útvonalát is.

A lezárás a Budai út Prohászka 
Ottokár utca és Vörösmarty tér 
közötti szakaszát, valamint a Vár-
körút, a Budai út és a Prohászka 
Ottokár utca csomópontját érinti.
A Prohászka Ottokár utcában 
korábban bevezetett forgalmi 
rend, azaz az átmenő gépjármű-
forgalom előli lezárás továbbra 
is fennmarad. Az utca a munka-
végzés időtartama alatt a Károly 
János utca–Munkácsy Mihály utca 
útvonalon, valamint az Esze Tamás 
utca irányából közelíthető meg.
A Szent István térre és a belváros-
ba csak a Várkörút irányából, a 
Petőfi Sándor utcán lehet bemen-
ni. A belvárost elhagyni azonban a 
Szent István téren keresztül, a Bu-
dai út–Piac tér irányába, valamint 
a Petőfi Sándor utcán keresztül is 
lehet.
A Vörösmarty tér páros számú 
ingatlanjai a szervizútról balra 
történő kanyarodással, a Piac tér 
irányába hagyhatók el.
A Várkörút a Petőfi Sándor utcától 
a Budai út irányába zsákutcaként 
üzemel, az útszakaszon található 

Még idén kiírják a közbeszerzést a Nagy-
szombati út felújítására – egyebek mellett 
ez is elhangzott a Kisfaludi Közösségi Házban 
tartott hétfői lakossági fórumon, melyen a 
tizenharmadik választókerület önkormányzati 
képviselője, Horváth Miklós Csaba a városrészt 
érintő tervekről tájékoztatta a lakókat. Szó 
volt arról is, hogy a város hamarosan lakossági 
véleményezésre bocsájtja a buszmenetrend- 
bővítést. 

Az utóbbi hónapokban több 
megkeresés is érkezett a város-
részből, hogy a nyáron bevezetett, 
majd visszavont buszhálózat és új 
menetrend Kisfaludra vonatkozó 
részét építsék be a közösségi közle-
kedésbe. 
A 22-es buszjárat marad, és lesz 

Huszonötezer dollárral támogatja az 
Arconic-Köfém Mill Product Hungary Kft. 
és az Arconic Alapítvány a Székesfehérvári 
Szociális Alapítványt. A támogatás részeként 
hétfőn ételosztást is tartottak a hajléktalanok 
számára.

Az Arconic-Köfém Mill Product 
Hungary Kft. és az Arconic Ala-
pítvány kiemelt céljának tekinti a 
társadalmi felelősségvállalást. A 
céget a tavalyi évben kereste meg 
a Székesfehérvári Szociális Alapít-
vány egy lehetséges együttműködés 
érdekében: „Azt a döntést hoztuk 
helyi és nemzetközi szinten egyaránt, 
hogy ebben a nehéz időszakban nagyon 
fontos a leszakadt, peremvidékre került 
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ingatlanokat a Rákóczi út irányá-
ból lehet csak megközelíteni.
A Budai út a Károly János utcától a 
Várkörút irányába zsákutca lett, az 
útszakaszon található ingatlanok 
gépjárművel történő megközelíté-
se azonban biztosított.

A lezárások érintik a helyi és 
regio nális autóbuszok útvonalát, 
ezért az érinett járatok a korláto-
zások időtartalma alatt terelőútvo-
nalon közlekednek. Az ideiglenes 
útvonalakról a város honlapján 
lehet tájékozódni.

Lakossági fórum a városrészi fejlesztésekről

egy másik járat is Kisfaludról, ami 
érinteni fogja a kórházat, a vasút-
állomást és a tervek szerint a Sóstó 
Ipari Parkot is, napi tíz pár járattal. 
A járat először próbaként közleked-

Az új menetrenddel kapcsolat-
ban több mint háromszáz javaslat 
érkezett. Hamarosan el is készül a 
hálózatfejlesztés tervezete, amit 
véleményezhetnek a fehérváriak – 
mondta el a fórumon Cser-Palkovics 
András polgármester.

ne, és ha van rá igény, véglegesen a 
hálózat része lesz, mint ahogy több 
más új járat is.
Nagy Zsolt, a Közlekedési Iroda 
vezetője elmondta, hogy a Zsolnai 
út és a Nagyszombati út csomó-
pontjában megépül egy olyan kör-
forgalom, ami egyben egy nagyobb 
buszforduló is lesz, sofőrpihenő-
vel. Ennek kiépítését tartalmazza 
a nemrég bejelentett öreghegyi 
útfelújítási program, amit a kor-
mány finanszíroz. Tavasz végére 
készülnek el a Nagyszombati út 
felújításának kiviteli tervei, melyre 
feltételes közbeszerzést ír majd ki 
az önkormányzat.
Az útfelújítási program ezen új 
eleme a Nagyszombati, a Zsolnai, 
a Kassai, a Nyitrai és a Pozsonyi út 
teljes felújítását – beleértve a föld 
alatt futó közműveket is – érinti, 
ami mintegy nyolcmilliárd forintos 
beruházást jelent.
A kerékpárút-fejlesztés kapcsán 
elhangzott, hogy a Budapest–Ba-
laton-útvonal fehérvári bevezető-
szakasza Kisfaludnál nincs még for-
galomba helyezve, azt úgy kezdték 
el használni a kerékpárosok, hogy 
még nincs kész. Március végére 
készül majd el a kivitelező, és a régi 
kerékpárút sem szűnik meg telje-
sen: a Nagyszombati út és Kisfalud 
között az Aranybulla-emlékműhöz 
való eljutás érdekében megmarad.

embertársaink támogatása. Nagyon 
köszönjük a Székesfehérvári Szociális 
Alapítványnak, hogy felkarolta ezt az 
ügyet! Társaságunk nemcsak az ételosz
tásba tud besegíteni, hanem támogatja 
azt is, amit az alapítvány célul tűzött ki, 
hogy visszaintegrálják őket a társa
dalomba.” – mondta el lapunknak 
Varga Zsuzsa, az Arconic-Köfém Mill 
Products Hungary Kft. ügyvezetője.
Láng Györgyné, a Székesfehérvári 
Szociális Alapítvány elnöke köszö-
netet mondott az Arconic támogatá-
sáért. Az összeg már tavaly megér-
kezett az alapítvány bankszámlájára, 
amelyből kétszázötven család ka-
rácsonyát tették szebbé, segítették 
a rászoruló családokat a digitális 
oktatás terén, valamint különböző 
szociális juttatásokra fordították. 

Forgalomkorlátozás a  
Skála-parkolóban

Fák gallyazása és a burkolati 
jelek festése miatt három ütem-
ben lesznek ideiglenes lezárások 
a Skála-parkolóban. A tervezett 
ütemezés szerint január husza-
dikán, csütörtökön a Pilinszky 
tér felőli zsákutcás parkolóban 
indulnak, majd január huszon-
negyedikén, hétfőn és január 
harmincegyedikén, a rá követke-
ző hétfőn a Rákóczi utca felőli 
parkolókban folytatódnak a 
munkálatok.
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Parkolási büntetéssel csalnak

Kormányzati többlettámogatást 
kap a város

Terv szerint épül az Alba Aréna

A Városgondnokság kéri, hogy senki ne dőljön be a csalóknak, és a veszélyre idős hozzátarto-
zóink figyelmét is hívjuk fel!

Az oda- és visszaúton közlekedő teherautók mozgása főként munkanapokon és munkaidőben 
történik. A tehergépjárművek a Budai úton és a Nagyszombati úti jelzőlámpás csomóponton 
keresztül haladnak, hogy az Aranybulla-emlékmű és a Budai út közötti földterületen kiépített 
ideiglenes úton az emlékmű mögötti bányaterületre kerüljön a töltésföld, annak rekultivációját 
is meggyorsítva ezzel.

L. Takács kriszTina 

Parkolási büntetésre hivatkozva próbál-
koznak csalók Fehérváron: személyesen 
keresik fel az ügyfeleket, hogy beszedjék a 
parkolási büntetést.

A Városgondnokságra több olyan 
jelzés is érkezett, miszerint csa-
lók parkolási bírság befizetésére 
kérnek gyanútlan idős embere-
ket. Ezúton is szeretnék min-
denki figyelmét felhívni, hogy 
a Városgondokság semmilyen 

Több tízmilliárd forintos kiegészítő támogatást 
biztosít a kormány az önkormányzatoknak. 
Székesfehérvárnak ebből több mint ötszázmil-
lió jut.

„Polgármester kollégáimmal közösen 
több tárgyalást is folytattunk a kormány 
képviselőivel az elmúlt időszakban, 
melynek egyik legfontosabb – nagyon 
sok embert, illetve az ország valamennyi 
önkormányzatát érintő – kérdésében 
döntött is a kormány.” – tette közzé 
Cser-Palkovics András a közössé-
gi oldalán. A döntés értelmében 
minden önkormányzat működési 
többlettámogatást kap, az erről szóló 
kormányrendelet pedig már meg is 
jelent a Magyar Közlönyben – adta 
hírül a polgármester.
Cser-Palkovics András kiemelte: 
Székesfehérvárnak ötszázharminc-
ötmillió forint jut a január elsejétől 
bevezetett béremelések – minimálbér, 
garantált bérminimum, önkormány-
zatokat érintő ágazati béremelések 
több szektorban – fedezeteként.
„Településenként eltérő, hogy mekkora 
forrás szükséges a megemelt bérek kifi
zetéséhez, a lényeg, hogy ezt mindegyik 

Az Alba Aréna kivitelezéséhez kapcsolódóan hétfőtől megkezdődik az alapozás során kitermelt 
töltésföld elszállítása. Körülbelül egy hónapot vesz igénybe a hatvankétezer köbméter elhelyezése, 
ezért ebben az időszakban megnövekedett forgalomra kell számítani a Budai út és a Nagyszombati 
út kereszteződésében, valamint a környéken.
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Ötszázharmincötmillió béremelésekre
magyar település megkapja méretétől, la
kosságszámától, polgármesterének párt
állásától függetlenül. Összességében ez a 
kormányzati intézkedés több tízmilliárd 
forintos kiegészítő működési forráshoz 
juttatja az önkormányzati szektort.” – 
fejtette ki Cser-Palkovics András. 
A kormány kiegészítő támogatást 
biztosított településüzemeltetésre is, 
erre további huszonnyolcmillió forin-
tot kap a város. – „Fontos hozzátenni, 
hogy a kulturális területen már korábban 
döntött a béremelés állami finanszírozá
sáról a kormány.”
A polgármester hozzátette: „A tapasz
talatom az, hogy érdemes nemcsak a vélt 
vagy valós kritikákról, hanem az elért 
kedvező eredményekről is tájékoztatni a 
közvéleményt. A mostani béremelések 
példája is mutatja, hogy ha az ember 
partnerként, felkészülten, korrekten 
tárgyal, akkor tudunk eredményt elérni. 
Bízom benne, hogy ez további területe
ken is sikerül majd! Köszönöm tehát a 
kormányzatnak a gyors döntéshozatalt, 
az önkormányzatoknak juttatott sok tíz
milliárd forintos kiegészítő kompenzációt 
és minden olyan polgármester kollégám
nak a közös fellépést, akik települési, és 
nem pártpolitikai érdekek mentén kép
viselik az önkormányzati világ érdekeit!”

semmilyen esetben sem keresi fel 
személyesen az ügyfeleket!
A parkolási pótdíjak befizetése 
három módon lehetséges: online, 
a szekesfehervarparkolas.hu 
oldalon, a parkolóellenőr által 
az autón hagyott postai csekken 
vagy a Városgondnokság Szent 
Vendel utcai ügyfélszolgálatán. 
A Városgondnokság senkit nem 
keres személyesen parkolási 
bírság miatt.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS PÉNZTÁR 
TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY TÁRSASÁ-
GUNK ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN ÉS PÉNZTÁRÁBAN KIZÁRÓLAG 
ELŐZETES IDŐPONTFOGLALÁST KÖVETŐEN LEHETSÉGES A 
SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉS!

A SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉS, PÉNZTÁRI BEFIZETÉS IDŐPONTJÁ-
NAK ELŐZETES LEFOGLALÁSÁRA LEHETŐSÉG VAN A  
06-22-541-300-AS TELEFONSZÁMON, VALAMINT AZ UGYFEL-
SZOLGALAT@SZEPHO.HU E-MAIL-CÍMEN KERESZTÜL, EZEN-
FELÜL A WWW.SZEPHO.HU HONLAP TETEJÉN A, „HŐSZOL-
GÁLTATÁSI ÜGYFELEK” MENÜPONT ALATT, ILLETVE AZ 
ELEKTRONIKUS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI RENDSZEREN KERESZTÜL 
IS, AMELY A HTTPS://UGYFELSZOLGALAT.SZEPHO.HU CÍMEN 
ÉRHETŐ EL.

SZÍVES EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

SZÉPHŐ ZRT.
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A Csúcsos-hegy alatti parkolók már elkészültek, mint ahogy az emlékműhöz vezető két gyalog-
út is. A több ezer tő növényből is sokat sikerült már késő ősszel elültetni.

A felújítás során egy pihenőterasz is épült. Ez kilátóként, parkolóként, de adott esetben ren-
dezvényterületként is funkcionálhat majd. Az itt épülő színpad szerkezete is áll már.

A legtöbb sétány mellett fasor húzódik majd, de sokféle évelő növényt is telepítenek a napos 
területre. „Ősszel a növények egy része már telepítésre került, ott, ahol a burkolatépítés 
engedte ezt a munkát. Még fák, cserjék hiányoznak, illetve az évelő növények beültetése is 
hátravan.” – tette hozzá Nagy Zsolt.

 A Nagyszombati út felől a meredekebb Árpád lépcsőn, a dombon körbevezetve pedig a lanká-
sabb, kanyargós András lépcsőn lehet majd feljutni a csúcsra.

Az elmúlt időszakban maga az Aranybulla-emlékmű is megszépült. Homokfúvásos technikával 
megtisztították Rétfalvi Sándor 1972-es alkotását, mely 1990-ben került a jelenlegi helyére. A 
feliratokat is helyreállították rajta.

„A díszburkolatok szinte száz százaléka elkészült, egy-két helyen van még teendő. Elkészült a 
kerékpárút bekötése is a pihenőhellyel együtt. A parkoló is megépült. A Nagyszombati út felőli 
bekötőút helyreállítása hiányzik még, illetve egy ivókút kerül még elhelyezésre a területen, tűz-
rakóhellyel.” – mondta el a Fehérvár Televíziónak Nagy Zsolt, a Közlekedési Iroda vezetője.
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Kezdenek testet ölteni a korábbi látványtervek a Csúcsos-hegyen: már elkészült a két díszlépcső, 
a parkolók többsége, és lassan végeznek az ide tervezett pihenőterasszal is. A díszburkolatok 
többsége a helyére került. Megszépült maga az emlékmű is, melynek környékére több ezer tő 
növényt is ültetnek. Az emlékmű és annak környezete az Árpád-ház-program keretében újul meg, 
az Aranybulla-emlékév tiszteletére. Április közepére végeznek a felújítási munkálatokkal. 

Hamarosan véget ér az emlékmű és 
környezete felújítása
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Önmagán túlmutató válasz a 
kor kihívásaira

A Varga Judit igazságügyi miniszterrel készí-
tett teljes beszélgetésünket megtekinthetik 
a Fehérvár Televízió Youtube-csatornáján

LáTrányi VikTória

Az Aranybulla önmagán és korszakán túlmutató 
válasz volt az adott kor kihívásaira – erről is beszélt 
Varga Judit igazságügyi miniszter a Fehérvár 
Televíziónak adott interjúban.

„A nyolcszázadik évforduló azt üzeni a 
világnak és Európának, hogy a jogállamiság 
nem tegnap vagy tegnapelőtt kezdődött itt 
Magyarországon, hanem egyidős a konti
nens jogfejlődésével. Nagyon fontos, hogy a 
Magna Charta Libertatum csupán hét évvel 
előzi meg a magyar rendiség alapjait és a 
hatalom korlátját lefektető dekrétum kiadá
sát.” – fogalmazott Varga Judit igazság-
ügyi miniszter, hozzátéve, hogy fontos 
mementó ez – nemcsak az európai 
jogállamisági vitákban, ahol fel tudjuk 
mutatni a világnak, hogy mi ugyanolyan 
európai nemzet voltunk már nyolcszáz 
évvel ezelőtt is, mint amilyenek ma 
vagyunk – de fontos az alkotmányos 
identitásunk, európai történelmi 
szerepünk és helyünk definiálásában 
is. – „A magyar Alkotmánybíróság nagyon 
sokszor kifejtette már, hogy az alkotmányos 
identitásnak maga a történeti alkotmány 
vívmánya is részét képezi. A mai modern 
Alaptörvényt is – minden egyes rendelke
zését – ebben a keretben tudjuk értelmezni, 
és ebbe a keretbe beletartozik az, amit 
írásban rögzít maga az Aranybulla is, hogy a 
hatalomnak mindenkor megvannak a maga 
korlátai, ez a jogállamiság alapdefiníciója, a 
fékek és ellensúlyok rendszere.” 
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A polgármester kiemelte, hogy az év során számos kulturális programmal és rendezvénnyel 
emlékezik majd a város az Aranybulla kiadásának nyolcszázadik évfordulójára

Díszközgyűléssel nyílt meg kedden az Aranybulla-emlékév a Városháza Dísztermében

A program keretében Szabados György 
történész tartott előadást az Aranybulla 
kiadásáról, majd az Alba Regia Szimfo-
nikus Zenekar muzsikusainak, valamint a 
Vörösmarty Színház színészeinek előadásával 
zárult a rendezvény
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Megnyitották az 
Aranybulla-emlékévet

bácskai GerGeLy

Idén fontos jubileumot ünnepel a város: az 
Aranybulla kiadásának nyolcszázadik évfordu-
lóját. Az emlékévre Székesfehérvár egész éves 
programsorozattal készül. 

„Amikor augusztus huszadikán a Nem
zeti Emlékhelytől a Szent István térre 
sétálunk az ünnepi közgyűlésre, átfut 
rajtunk az a csoda, amit az a büszke
ség okoz, hogy ennek a városnak a 
polgárai lehetünk.” – kezdte beszédét 
Cser-Palkovics András. A polgár-
mester kiemelte: az Aranybulla 
nemcsak Székesfehérvár, hanem a 
nemzet történelme szempontjából 
is meghatározó dokumentum, ami 
ugyan nyolcszáz éves, de ma is hat 
ránk. – „A szent király ünnepét – 
hacsak némi súlyos foglalkozás vagy 

Újabb mérföldkő Fehérvár 
életében

A nemzet történelmi fővárosaként 
Székesfehérvár nagy hangsúlyt fektet 
a tradíciók megőrzésére, ápolására. 
Székesfehérvár közösségét a 2013-as 
Szent István-emlékév tovább erősí-
tette, a megvalósult programok máig 
hatnak. Az idei esztendőben pedig 
újabb fontos jubileumot ünnepel 
a város: az Aranybulla kiadásá-
nak nyolcszázadik évfordulóját. A 
II. András aranypecsétjét viselő, 
korát megelőző jogi dokumentum 
az alkotmányosság egyik legfőbb 
európai pillére volt, amit 1222-ben 
Székesfehérváron bocsátottak ki.

betegség által nem akadályoztatunk – 
Székesfehérvárott tartozunk megülni.”
Ez az üzenet szimbolikusan a mai 
napig velünk van, és érdemes 
átgondolni, mit is jelent a közös-
ségünk számára – hangsúlyozta 
Cser-Palkovics András: „Lehet, hogy 
a világ dolgairól másképp gondolko
dunk, de büszkék vagyunk a városunk
ra és arra, hogy polgárai lehetünk. 
Nem felejtve, hogy mit jelent városunk 
történelme, milyen értékeket hordoz, és 
ezek hogyan hatnak a mában.” 
Varga Judit ünnepi beszédében 
kiemelte, hogy nyolcszáz évvel 
ezelőtt is itt voltak, és ma is itt 
vagyunk mi, magyarok: „Az itt élők 
büszkék lehetnek arra, hogy Nemzeti 
Emlékhelyként alkotmányos fejlődé
sünk egyik legnagyobb vívmányának 
emlékét is őrzi e város!” – hangsú-
lyozta az igazságügyi miniszter, 
hozzátéve, hogy minden történelmi 
korszaknak megvoltak a maga 
kihívásai, a maga válságai, ame-
lyekre rendre meg is születtek és 
születnek ma is az adott korban 
élők válaszai. – „Van úgy, hogy a 
válasz nem lesz sikeres, és csak újabb 
problémát idéz elő, és van, amikor 

olyan, önmagán túlmutató megoldás 
születik, mely hozzájárul egy nemzet 

alkotmányos fejlődéséhez, identitása 
további mélyítéséhez. Ilyen, önmagán 
és korszakán túlmutató válasz volt 
a nyolcszáz évvel ezelőtt, az 1222-es 

székesfehérvári országgyűlésen kiadott 
Aranybulla, mely rögzítette a magyar 
nemesség kiváltságait, a bárók és 
szerviensek jogait. Jelentősége mások 
mellett abban is rejlik, hogy ez volt az 
első olyan, arany függőpecséttel ellá
tott dekrétum, mely nemcsak magánki
váltságokat, hanem egész közösségeket 
érintő előírásokat is tartalmazott.” 
Varga Judit kiemelte: az Aranybulla 

az első olyan dokumentumunk, 
mely a különböző társadalmi ren-
dekről értekezik, szabadságjogok-
kal ruház fel közösségeket, és jogi 
garanciát, egyfajta közjogi féket 
épít be a jogrendszerbe az önké-
nyes hatalomgyakorlással szemben.

A közösségnek, az egyénnek nemcsak 
jogai, hanem kötelezettségei is vannak: 
„Az a magyar hozzáállás is hozzátartozik 
ehhez, amit történelmi korokat végigküzdve 
be is bizonyítottunk, hogy mindig a szabad
ságért kellett harcolnunk. Vagy a szabadsá
gunkat kellett megőriznünk, adott esetben 
visszaszereznünk. Mindig a szuverén 
döntési jogkörök megőrzésére töreked
tünk. Ez a szellemiség is az Aranybullából 
származtatható, és ugyanúgy része a mai 
alkotmányos identitásnak. Ez egy nagyon 
fontos egybefüggő keret, mely ma már 
nyolcszáz év spektrumában értelmezhető.” 
– mondta Varga Judit.
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Kizárólag székesfehérvári, a helyi 
lakosok számára szervezett esemé-
nyeket támogatnak. Egy pályázó csak 
egy pályázatot nyújthat be, melyhez 
önrész nem szükséges, és a maximális 
igényelhető összeg sincs megjelölve.

Éjszakai híd a Királykúti estén

Földöntúli történetek Hamar Zsolttal

Jó hangulatú beszélgetéssel indult a Királykúti esték új évada Hamar Zsolt vezényletével fantasztikus darabok csendültek fel a Vörösmarty Színházban

VakLer Lajos

VakLer Lajos

Cserta Gábor és Takács László gitárjátékával kezdő-
dött múlt héten csütörtökön az idei első irodalmi 
est a Királykúton. 

Bakonyi István portrébeszélgetés-soro-
zata a Székesfehérvári Közösségi és Kul-
turális Központ, valamint a Vörösmarty 
Társaság szervezésében ezúttal az idén 
nyolcvanadik születésnapját ünneplő 
Győri László költőt látta vendégül, 
akinek 2020-ban jelent meg Éjszakai híd 
címmel a legújabb verseskötete.
A József Attila-, Radnóti- és Szépíró 

A Vörösmarty Színházban folytatódott az Alba 
Regia Szimfonikus Zenekar Farkas Ferenc-hang-
versenybérletének sorozata. A Földöntúli törté-
netek című hétfői előadás, a sorozat harmadik 
estje ritkán hallható zenetörténeti különleges-
ségekkel várta a klasszikus zene barátait.

Ruff Tamás, az Alba Regia Szimfo-
nikus Zenekar igazgatója köszön-
tőjében kiemelte, hogy a koncert 
újabb mérföldkő a szimfonikusok 
életében: „Földöntúli történetek – ezt 
a címet viseli a hangverseny, és nem 
véletlenül, hiszen Haydn szimfóniá
ja, Rautavaara csellóversenye és 
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Városi díjakra jelölhetünk Pályázat az Aranybulla-emlékévhez 
kapcsolódóan

A pályázaton Fehérváron megvalósuló, az 
emlékév történelmi értékeit bemutató, azokat 
megőrző programokkal vehetnek részt a civil-
szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok. 
Pályázati önrész nem szükséges.

Ismét várják Székesfehérvár lakosságának 
javaslatait az önkormányzat által alapított 
elismerések idei díjazottjaira. A Penna Regia, a 
Sipos Gyula-, a Székesfehérvár Közbiztonságá-
ért, Oktatásáért, Ifjúságáért, Egészségügyéért, 
illetve Sportjáért díjakra február negyedikéig 
lehet benyújtani a jelöléseket a polgármester-
nek.

A Penna Regia díjat a helyi sajtó 
munkatársai közül az a személy 
kaphatja, akit kiemelkedő, maradan-
dó és fehérvári értékeket közvetítő 
pályafutásával méltónak találnak az 
elismerésre.
A Sipos Gyula-díj annak a természe-
tes személynek adományozható, aki a 
Magyar Honvédség katonai állomá-
nyába tartozik, tartós és kiemelkedő 
munkát végez, és életvitele, magán-
élete is a katonai hivatáshoz méltó.
A Székesfehérvár Közbiztonságáért 
díjjal a város a rendvédelmi szer-
veknél tartós és kiemelkedő munkát 
végző személy tevékenységét ismeri 
el. A díjat annak ítélik oda, aki a Fejér 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság székesfehérvári telephelyén, vagy 
a Székesfehérvári Rendőrkapitány-
ság hivatásos állományában teljesít 
szolgálatot, illetve székesfehérvári 
polgárőrszervezet tagjaként rendsze-
resen segíti a rendőrség feladatainak 
ellátását a bűnmegelőzés területén. 
Évente legfeljebb három Székesfehér-
vár Közbiztonságáért díj adományoz-
ható.
Székesfehérvár Oktatásáért díj ado-
mányozható annak, aki a város okta-
tásában tartós, kiemelkedő szakmai 
munkát végzett, így tevékenységével 
a Székesfehérváron nevelt, oktatott 
gyermekek, tanulók, hallgatók javát 
szolgálta. Évente három ilyen elisme-
rést adományoz a város.

Civilszervezetek, nemzetiségi önkormányza-
tok jelentkezhetnek arra a tízmillió forintos 
keretösszegű pályázatra, melyet Székesfehérvár 
önkormányzata a 2022-es Aranybulla-emlék évhez 
kapcsolódó programok támogatására írt ki.

Székesfehérvár önkormányzata emlék-
évet hirdetett 2022-re, az Aranybulla 
kiadásának nyolcszázadik évfordulója 
tiszteletére. A testület felkésésére 
minden közművelődési intézmény 
csatlakozik az egész esztendőt átszövő 
programsorozathoz és közösségi kez-
deményezéshez. Ezen túlmenően az 
önkormányzat tízmillió forintos keret-
tel pályázatot írt ki civilszervezetek és a 
székesfehérvári nemzetiségi önkor-
mányzatok számára olyan programok 
támogatására, melyek bemutatják a 
kapcsolódó történelmi értékeket, sze-
mélyeket, emlékeket, és hozzájárulnak 
az értékek megőrzéséhez, ápolásához.
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díjjal is elismert Győri László 1964 óta 
publikál a Kilencek költőcsoport tagja-
ként. Verseskötetei mellett a kétezres 
években több elbeszélését és A káder 
című regényét is kézbe vehették az 
olvasók.
A székesfehérvári irodalombarátok a 
találkozón meggyőződhettek róla, hogy 
költészetében továbbra is egybeolvad, 
eggyé szervesül hagyomány és modern-
ség, részletgazdagság és elvonatkozta-
tás, környezetünk tárgyszerű leltárba 
vétele és intellektuális átlényegítése, 
líraiság és gondolatiság, játékosság és 
komorság, a kezdet és a vég.

Programok támogatása a cél
A támogatás a március elseje és 
december harmincegyedike közötti 
időszakra szól. A pályázatokat január 
huszonnyolcadikáig kell benyújtani 
a Polgármesteri Hivatalhoz zárt borí-
tékban postai úton, vagy személyesen 
a Városház tér 1. szám alatti gyűjtő-
ládába. A részletes pályázati kiírás 
Székesfehérvár honlapján olvasható.

A Székesfehérvár Ifjúságáért díjat 
olyan személynek ítélik oda, aki 
a város ifjúsága érdekében tartós, 
kiemelkedő szakmai munkát végzett, 
így tevékenységével a demokráciá-
ra, a közéleti felelősségre nevelés, a 
diák jogok érvényesülése területén a 
fiatalok javát szolgálta.
A Székesfehérvár Egészségügyéért díj 
a város elismerése annak az orvosnak, 
egészségügyi szakdolgozónak, aki 
Székesfehérvár lakóinak egészsége, 
egészséges életmódra nevelése érde-
kében végzett kiemelkedő szakmai 
tevékenységével a betegek javát és 
gyógyulását szolgálta.
A Székesfehérvár Sportjáért díj 
adományozható annak a természe-
tes személynek, sportegyesületnek, 
csapatnak vagy közösségnek, aki vagy 
amely a sport területén kimagasló 
szakmai tevékenységet végzett, illetve 
kiemelkedő hazai vagy nemzetközi 
eredményt ért el. Évente legfeljebb két 
ilyen elismerést adományoz a város.

A javaslatnak tartalmaznia kell az 
önkormányzati díj megnevezését, 
amelynek adományozására a javaslat 
vonatkozik, a  javaslattevő nevét és a 
díj adományozására javasolt személy, 
közösség nevét, elérhetőségét, tevé-
kenységének részletes méltatását. A 
javaslatokat személyesen a Polgár-
mesteri Hivatal portáin kihelyezett 
irattartókban lehet elhelyezni, postai 
úton pedig február 4-ig történő 
beérkezéssel lehet elküldeni az 
alábbi címre: Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 
Közművelődési és Civilkapcsolatok 
Irodája, 8000 Székesfehérvár, Város-
ház tér 1.

Mozart Jupiter szimfóniája kerültek 
feldolgozásra. Öröm és megtiszteltetés 
számunkra, hogy ma este egy méltán 
világhírű karmester, Hamar Zsolt 
dirigálja a zenekart, akit mind a hazai, 
mind a nemzetközi zenei életben tiszte
let övez.” 
A koncerten közreműködött a kivá-
ló csellóművész, Rohmann Ditta is. 
A szimfonikusok hangversenysoro-
zata február 11-én a Budai úti Refor-
mátus templomban folytatódik. Az 
Ars Oratoria Kamarakórust és az 
Alba Regia Szimfonikus Zenekart 
Pad Zoltán vezényli, a műsorban 
német protestáns barokk darabokat 
hallhatnak a zenekedvelők.
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A három oltás védelmet ad
A három oltás megvéd attól, hogy súlyos 
állapotba, netán intenzív osztályra vagy 
lélegeztetőgépre kerüljünk – jelentette ki az 
M1 műsorában a Dél-pesti Centrumkórház 
infektológus főorvosa.

Szlávik János kifejtette: Magyarorszá-
gon az intenzív osztályokon döntő 
többségében oltatlanok fekszenek. 
A negyedik oltásról azt mondta, már 
zajlik a kidolgozása annak, hogy 
pontosan kiknek javasolják, de ahol 
már bevezették, ott elsősorban a 
hatvan éven felülieknek, a krónikus 
betegeknek, a daganatos betegeknek 
és az immunhiányosoknak adják.
Szlávik elmondta azt is, hogy több 
embert képes megfertőzni a korona-

Három oltás védelmet jelent a súlyos állapot kialakulása ellen
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Február közepétől jön az 
oltási igazolvány

Oltási igazolvánnyá alakul át február tizenötödiké-
től a védettségi igazolvány, és hét napra csökken a 
karantén ideje.

Várják a véradókat!
Január hátralévő részében minden hétköz-
nap várják az önkéntes véradókat a Szé-
kesfehérvári Területi Vérellátóban, a Szent 
György Kórház területén. Regisztrálni az 
Országos Vérellátó Szolgálat honlapján 
lehet, ahol számos fontos kérdésre választ 
kapunk A vér útja című öt részes ismeret-
terjesztő videóból.

A véradás életet ment. Vérkészít-
mények nélkül elképzelhetetlen 
a biztonságos betegellátás, a 
gyógyítás, halasztást szenvedhet-
nek a műtétek, ezért folyamato-
san szükség van az önkéntesek 
közreműködésére. A Székesfe-
hérvári Területi Vérellátót január 
hátralévő részében minden hét-
köznap felkereshetik a donorok, 
hogy segítsenek embertársaikon.
Az OVSZ honlapján egy ötré-
szes ismeretterjesztő videót is 
találunk A vér útja címmel. A 

vírus omikron-variánsa, de az eddigi 
tapasztalatok szerint enyhébb tüne-
teket okoz a betegség. Elsősorban 
felső légúti panaszokat: krákogással, 
torokfájással, náthával és ízületi fáj-
dalommal jár a fertőzés, míg a tüdőt 
kevésbé terheli. Sokkal többször 
találkoznak a szakemberek teljesen 
tünetmentes fertőzöttekkel is, mint 
a korábbi variánsok esetében – tette 
hozzá a főorvos.
Az oltások hatékonysága elsősorban 
abból látszik, hogy az oltottaknál 
általában enyhe a betegség lefolyása, 
viszont a vírus omikron-variánsa 
továbbra is veszélyes azokra, akik 
egyáltalán nincsenek beoltva – hívta 
fel a figyelmet Szlávik János.

sorozatból megtudhatjuk, hogy 
miért fontos a véradás, mi törté-
nik a véradáson, hogyan állítják 
elő a vérkészítményeket, miként 
vizsgálják laboratóriumban a 
levett vért, valamint hogyan 
tárolják, szállítják és használják 
fel a készítményeket.

A váradásra a Székesfehérvári Területi 
Vérellátóban van lehetőség, amit 
a Seregélyesi út 3. szám alatt, a 
kórház területén találunk. Ezekben az 
időszakokban lehet vért adni: 
január 21. (péntek) 8 és 14 óra között 
január 24-e és 27-e között (hétfőtől 
csütörtökig) 8 és 15 óra között 
január 28. (péntek) 8 és 14 óra 
között. 
Regisztrálni az Országos Vérellátó 
Szolgálat honlapján lehet!

Nem lesz új igazolvány, de az oltások száma a 
QR-kód alapján február közepét követően is 
ellenőrizhető lesz

Gulyás Gergely, a Miniszterelnöksé-
get vezető miniszter a koronavírus 
omikron-variánsával kapcsolatos 
kormánydöntésekről elmondta: február 
tizenötödikétől az a tizennyolc éven 
felüli minősül oltottnak, aki megkapta 
a harmadik oltást, valamint az, aki két 
oltást kapott, közülük a másodikat 
hat hónapon belül. A tizennyolc éven 
aluliaknál a két oltás elegendő.
Az új szabályok értelmében a harmadik 
oltást négy hónap után lehet felvenni, 
de ahhoz, hogy az igazolvány érvényes-
sége megmaradjon, hat hónapon belül 
mindenkinek fel kell vennie.

Lerövidíti a kormány a korona-
vírus miatti karanténkötelezett-
ség idejét. A felnőtteknél hét 
nap lesz a karantén, ugyanakkor 
tünetmentesség esetén, negatív 
koronavírus-teszttel már öt nap 
után el lehet hagyni a karantént.
Az iskolák felső tagozatában 
már bevált gyakorlatot kiterjesz-
tik az alsó tagozatra is, mivel 
már ez a korosztály is kaphat 
oltást. Ez azt jelenti, hogy ha egy 
osztályban megbetegedés van, 
akkor a karanténkötelezettség 
időtartama öt napra csökken, 
de csak azokra vonatkozik, akik 
oltatlanok. Az iskolai oktatás-
nak folyamatosnak kell lennie, 
személyes jelenléttel, de ha a 
technikai feltételek adottak, a 
karanténban lévő oltatlanoknak 
közvetíthető online is az oktatás 
– ismertette a miniszter.

A tapasztalatok szerint azokban 
az országokban, ahol már az 
omikron a domináns, a növek-
vő megbetegedésszámból nem 
következik arányosan a kórházi 
betegszám és az elhunytak szá-

A koronavíruson való átesettség fogalma az 
omikron-variáns után mást fog jelenteni: nem 
az átesettség, hanem az oltás jelent védettséget 
– fejtette ki Gulyás Gergely, utalva arra is, hogy 
ezen variáns miatt bizonyos változtatásokat 
Európában mindenhol meghoztak. Hozzátette: 
nem kell új igazolványokat kiadni, a QR-kód 
alapján lehet ellenőrizni az okmányt.

Gulyás Gergely úgy értékelte a járványügyi 
helyzetet, hogy a járvány negyedik hulláma 
már erősen leszálló ágban lenne, de megjelent 
az omikron-variáns, és a fertőzések jelentős 
része már e miatt történik, így a fertőzésszám 
ismét dinamikusan nő. Ennek megfelelően 
a következő hetekben arra lehet számítani, 
hogy a megbetegedések száma jelentősen 
emelkedni fog.

mának emelkedése. A kormány 
abban bízik, hogy a járvány 
ötödik hulláma Magyarországon 
is igazolni fogja ezeket a felté-
telezéseket: a megbetegedések 
száma valószínűleg minden 
korábbinál nagyobb mértékben 
fog nőni, de ez nem eredményezi 
hasonló mértékben a kórházban 
lévő betegek és az elhunytak 
számának növekedését.
A miniszter közölte, hogy a vé-
dekezés feltételei biztosítottak. 
A legfontosabb eszköznek a ko-
ronavírus elleni oltást nevezte. 
Pfizer-, Moderna-, AstraZeneca-, 
Janssen- és Sinopharm-oltó-
anyag is bőven van, több mint 
kilencmillió adag használható 
fel. Gulyás Gergely arról is 
beszélt, hogy negyedik oltást or-
vossal való konzultáció alapján 
bárki kaphat.

Sikeres a januári oltási 
akció

Sikeresnek értékelte a kormány a 
januári oltási akciónapokat, melyek 
első három napján százharmincöt-
ezer oltást adtak be. Február első 
két hetében is lesznek akciónapok, 
csütörtöktől szombatig.
Eddig a magyar társadalom hatvanöt 
százaléka kapott oltást, ami a régió-
ban jó aránynak számít, de Európában 
Magyarország az utolsó harmadba 
tartozik az átoltottságot tekintve.



BETANÍTOTT KARBANTARTÓ
A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

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

Főbb feladatok:

Amit kérünk:

Előny lehet:

Amit mi ajánlunk, többek között:

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

•  8 általános iskolai végzettség;
•  B kategóriás jogosítvány.

•  C kategóriás gépjárművezetői engedély és vezetési gyakorlat.

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

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

FŰTÉSSZERELŐ
munkakörbe, akinek fontos a jó, emberközpontú munkahelyi 

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

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

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

Előny lehet:
• szakmai gyakorlat.

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

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

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

KÖRNYEZETVÉDELMI 
ELŐADÓ

munkakörbe, akinek fontos a jó, emberközpontú munkahelyi 

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

Főbb feladatok:

• környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok ügyintézése;

Amit kérünk:

• középfokú vagy felsőfokú környezetvédelmi végzettség;

Amit mi ajánlunk, többek között:

• Egészségprogram

• Hűségprogram

• Ajánlási rendszer

• Útiköltség-támogatás

• Csoportos élet-, baleset- és egészségbiztositás

• Cafeteria

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk a 

humaneroforras@szepho.hu e-mail címre!

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

 
Valósítsd meg  

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

www.deponia.hu/allashirdetes 

JELENTKEZZ 
8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. 

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

Amit kínálunk: 
 

• Stabil bejelentett munkahely,  
versenyképes jövedelem 

• Új gépjárműpark 
• Munkába járás támogatása 

 

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

hétfőtől-péntekig 6 és 14 óra között. 
 

• Munkaruha, kiváló szociális 
körülmények  

• 3 hónap próbaidő után 
cafetéria juttatás 
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Az Óbudai Egyetem fehérvári karán öt alapképzésre jelentkezhetnek a fiatalok: földmérő-földrendező mérnök, gépészmérnök, műszaki mene-
dzser, mérnök informatikus és villamosmérnök. Az alapkurzusok a hagyományos forma mellett duális képzésben is elkezdhetők, így az egyetemi 
évek alatt helyi cégeknél elhelyezkedve szerezhetnek szakmai gyakorlatot a hallgatók.

A tavalyi online nyílt nap után idén végre személyesen ismerkedhettek az érettségi előtt álló diákok a Budapesti Corvinus Egyetem új egyete-
mi struktúrájával és a duális képzésekkel is. A diákok a felújított campus B épületének nagy előadójában hallhattak tájékoztatót az egyetem 
nyújtotta lehetőségekről, mint például a Székesfehérváron kiemelt szerepet betöltő duális képzésről vagy a neves külföldi egyetemekre történő 
kijutás lehetőségeiről az Erasmus-program keretében. A Székesfehérvári Campusra alapképzésben három szakra – gazdálkodási és menedzs-
ment, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás – jelentkezhetnek február tizenötödikéig a diákok. A jelentkezés menetéről bővebben a  
felvi.hu oldalon és a Corvinus honlapján tájékozódhatnak.
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Érdemes Fehérvár mellett dönteni!
A magyar felsőoktatási intézményekbe február tizenötödikéig adhatják be jelentkezésüket a továbbtanulásra készülő diákok. A hamarosan lejáró határidő 
előtt remek lehetőséget jelentenek a nyílt napok, ahol a résztvevők közelebbről is megismerkedhetnek a kiszemelt felsőoktatási intézménnyel. Hétfőn 
délelőtt az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karára várták a diákokat, szerdán pedig a Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa nyitotta meg kapuit.

Pályázat angol nyelvi 
képzésre 

Angol nyelvi képzésre írt ki ösztöndíjpályá-
zatot a Tóth István–Tóth Terézia Ösztöndíj 
Közalapítvány kuratóriuma. A szervezet 
– köszönhetően az önkormányzat támogatá-
sának is – újabb pályázatot hirdet: fehérvári 
általános iskolák nyolcadik osztályos tanulóit 
lehet jelölni az ösztöndíjra február tizenötö-
dikéig.

„A munkavállalói nyelvi kompeten
ciák megalapozása című pályázat 
keretében a 2021/22. tanévre a szé
kesfehérvári szakképző intézmények 
valamelyikébe első helyen jelentkező 
nyolcadik évfolyamos, fehérváron 
lakó tanulók javára nyújthat be 
pályázatot az az általános iskola, ahol 
az ösztöndíjra javasolt diák tanul. A 
támogatásban azon intézmények tanu
lói részesülhetnek, ahol az oktatásért 
nem kell térítési díjat fizetni. A két 
tanítási nyelvű iskolák nem vehetnek 
részt a pályázaton.” – szól a felhívás.
A tanév második félévében 
legfeljebb húsz fő részesülhet 
támogatásban, egy általános iskola 
legfeljebb két tanuló javára pályáz-
hat angol nyelvi képzésre február 
tizenötödikéig. A diákokat szociá-
lis helyzetük, valamint az általános 
tanulmányi eredmény és a nyelvi 
érdemjegy alapján jelölhetik az 
iskolák. Bővebb információ a város 
honlapján található.

A Human Perspektiva Kft.
munkaerőt keres a Somi Hulladékkezelőbe

műszakvezető munkakör betöltésére.

A feladat önálló munkavégzést, szervezettséget 
és terhelhetőséget igényel. 

Előny, de nem feltétel a műszaki beállítottság.

Fényképes önéletrajzokat a
somhulladekkezelo@gmail.com 

címre várjuk. 

Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:
06-70-422-5995

EGY EGÉSZSÉGÜGYI TÉMA – KÉTFÉLE LÁTÁSMÓD

Szerda 9:00 – A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház
orvosaival és szakemberekkel Schéda Zoltán beszélget.
Vasárnap 9:00 – Supliczné Tóth Mária fitoterapeutát,
táplálkozástudományi szakembert Sasvári Csilla kérdezi.

Vörösmarty Rádió99.2
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A város katolikus, evangélikus és 
református templomaiban, valamint 
baptista imaházában a héten minden 
nap este hat órakor kezdődnek a 
közös imádságok, az alábbiak szerint:

Január 20., csütörtök – Evangélikus 
templom 
Kovács Dániel baptista lelkipásztor

Január 21., péntek – Evangélikus 
templom 
Berze János református lelkész

Január 22., szombat – Jézus Szíve 
templom 
Sinka Csaba baptista lelkipásztor

Január 23., vasárnap – Prohászka- 
templom 
Steinbach József, a Dunántúli Refor-
mátus Egyházkerület püspöke

Székesfehérvár egyik legrégebbi 
ünnepe Szent Sebestyén napja: idén 
január huszadikán is szentmisével, 
közösségi programmal, hagyományos 
ételekkel emlékeznek a felsőváro-
siak a kétszáznyolcvanhárom évvel 
ezelőtti, halálos pestisjárvány idején 
tett fogadalomra. 

Január huszonharmadikáig minden nap este hatkor kezdődnek a közös imádságok

A templom a II. világháborúban megsérült, egyik tornyát el is vesztette, és csak 1960-ra épül-
tek fel teljesen a tornyok a hívek adományából. Ekkor restaurálták Szent Sebestyén szobrát is.
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Legyen nyitva a szemünk!

Hat harang és kivilágított toronyóra

Megkezdődött az ökumenikus imahét

A Szent Sebestyén-templom története

Gáspár péTer

bácskai GerGeLy

Vasárnap a Széchenyi úti református 
templomban kezdődött el az idei ökumenikus 
imahét, ahol Spányi Antal, a Székesfehérvári 
Egyházmegye püspöke mondott szentbeszé-
det. Január huszonharmadikáig minden nap 
este hatkor kezdődnek a közös imádságok a 
város katolikus, evangélikus és református 
templomaiban, valamint baptista imaházá-
ban.

A több mint százéves hagyomány-
nyal rendelkező imahét anyagát 
idén a Közel-keleti Egyházak Taná-
csa állította össze. Mottója: „Láttuk 
az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, 
hogy imádjuk őt” (Mt 2,2).
Vasárnap a Széchenyi úti reformá-
tus templomban kezdődött el az 
imahét, ahol házigazdaként Szász 
Zoltán református lelkipásztor 
köszöntötte a gyülekezetet, majd 
az ökumené jegyében a történel-
mi egyházak képviselői olvastak 
fel az evangéliumból. Az imahét 
első alkalmán az ökumenikus 
énekkart is hallhatták a hívek. 
A megnyitón részt vett többek 
között Bencze András evangélikus 
lelkész, püspökhelyettes, Berze 
János református lelkész és Spányi 

A felsővárosiak kápolnáját már 1775-ben 
templommá minősítették. 1778-ban Szabó 
József lett a felsővárosiak első plébánosa, 
amikor a belvárosi és a felsővárosi plébánia 
közel azonos létszámmal különvált. A templom 
története jó példája annak is, milyen össze-
tartó közössége volt Felsővárosnak.

A városrész polgárai a templom bő-
vítésének érdekében folyamatosan 
kilincseltek a városvezetésnél és a 
püspökségnél. Gyűjtést is szervez-
tek a templom megnagyobbítására 
– 1800-ban szép számmal adakoztak 
a városrész lakói. Az épületet aztán 
1801 és 1807 között építették át szép 
nagy templommá. Érdekesség, hogy 
az építkezés idejére még a tégla-
égetőt is a templom rendelkezésére 
bocsátotta a város.
A felsővárosi gazdák 1807-ben 
ajánlották fel, hogy a Szent Se-
bestyén-templom melletti romos 
iskolát megveszik, és lebontják a 
tűzveszély miatt. Az élelmes hívők a 
bontási anyagot elárverezték és 1070 
forintért eladták, majd a vételárat 
a templom javára felajánlották. A 
templom előtti utat 1809-ben lekö-
vezték, amihez a belvárosi plébánia 
is hozzájárult.
A két torony építése 1836-ban tör-

Antal katolikus megyés püspök, aki 
szentbeszédében arról szólt, hogy 
Isten mindig ad jeleket, nem hagyja 
kétségek között az embert.
A püspök beszédében Benedek 
pápától is idézett, aki szerint „tör-
ténelmünk valódi problémája, hogy 
Isten eltűnőben van az emberiség 
látóhatáráról, és az Istentől fakadó 
fény halványulásával az emberiség 
irányvesztetté válik, aminek rombo-
ló hatása egyre nyilvánvalóbb.”

„Pedig Isten ugyanúgy itt van, jelen 
van, azokat a csodákat, üzeneteket, 
azokat a történéseket ma is véghezvi
szi az életünkben, a történelmünkben, 
az emberiség életében. A kérdés csak 
az, hogy megnyitjuke a szemünket, 
kitárjuke a lelkünket, nyitva lesze a 
szívünk, hogy megértsük Isten szavát, 
megértsük Isten közelségét, megértsük 
Isten látogatását? Legyen nyitva a 
szemünk! Ne csak azért, hogy gödörbe 
ne essünk, hogy ne vezessünk vakon, 

hanem azért is, mert ha meglátjuk, 
akkor ezekről a jelekről tanúságot kell 
tennünk!” – fogalmazott Spányi 
Antal, kiemelve, hogy ma nagy 
szükség van arra, hogy a keresztény 
ember, a Krisztust szerető, követő 
ember tanúságot tegyen a világban.

tént, Fridl Károly rajzmester tervei 
alapján. A köveket a Csúcsos-hegyi 
kőbányából hordták, a kivitelezést 
pedig Vass János tanácsos vezet-
te. Az építés azonban nem úgy 
sikerült, ahogyan azt elképzelték, 
ugyanis a templomtornyok 1840-ben 
megrepedtek. Ezt a tényt 1849-ben 
Szász Ferenc építőmester szakértői 
véleményben közölte a tanács-
üléssel: a Szent Sebestyén-templom 
tornyait meg kell erősíteni az azt 
építő Langmár Mihály kőműves 

mester úrnak. A tornyokat azonban 
a tanács javíttatta meg, és a költsé-
geket behajtotta a kőművesen.
A templom első toronyóráját 
Németh Ignác órásmester hatévi 
jótállással ezer forintért készítette, 
amit szintén adományokból fizettek 
ki. A templomban egészen 1885-ig 
tartottak német nyelvű istentisztele-
tet. Ebben az esztendőben a megyés 
püspök határozatban szüntette meg 
a felsővárosi plébánián és a ciszter-
citák templomában a német nyelvű 

liturgiát, és intézkedett a magyar 
nyelvű istentisztelet meghonosítá-
sáról.
A felsővárosi templomnak 1917 előtt 
még hat harangja volt, amik ekkor 
vándorútra keltek, és beolvasztották 
őket ágyúnak. Harang a toronyban 
újra csak 1927-ben lett. Az akkori 
újság beszámolója szerint április 14-
én „megkondult a felsővárosi Szent 
Imre harang. A 951 kg-os harangot 
kifeszített kötél őrzi. Ez a harang 
Walser Ferenc budapesti cégének 
harmadszori öntése.”
A templomban már a harmincas 
évek elején volt áram, és kivilágítot-
ták a toronyórákat is, a város azon-
ban nem fizette a villany költségeit, 
így azt kikapcsolták: „Székesfehérvár 
Szabad Királyi Város Közüzeme a felső-
városi templom toronyórái kivilágítá
sára szolgáló hat darab hatvan wattos 
átalányégőt kikapcsolta és végleg 
beszüntette világításukat.”  
– írták akkoriban.
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A vásárlók számára nagyobb biztonságot jelenthet az új szabályozás
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Magyarországon az akácméz kilós átlagára 
több mint hatvan százalékkal emelkedett 
2018 és 2021 között. Sokak kedvenc cse-
megéje a hamisítók célkeresztjébe került, 
akik hasznot húznak abból, ha nem igazi 
akácmézet adnak el akácméznek. 

Antal István méhészmester, aki 
1989 óta foglalkozik méhészke-
déssel, és ma már az ország egyik 
meghatározó szakembere, fontos-
nak tartja, hogy visszaszorítsák a 
tavalyi évben elburjánzó méz-
hamisítást: „A hamisításnak több 
formája is ismert. Az egyik, amikor 
az olcsóbb, de nem feltétlenül rossz 
minőségű mézet adják el drágább 
fajtaként. Ennek egyik formája, ha az 
eredetmegjelölést hamisítják, vagyis 
az adott méz nem onnan származik, 
vagy nem olyan fajtájú, mint ami a 
címkén szerepel. A másik hamisítási 
módszer a méz cukorsziruppal törté
nő direkt vagy indirekt hamisítása. A 
direkt hamisítás során a cukorsziru
pot a mézhez keverik, míg az indirekt 
hamisítás során a cukrot a méheknek 
adják táplálékként. Ezeknél is komo
lyabb hamisítás azonban az úgyne
vezett gyantaszűréses technológia: a 
mézet felmelegítik, szűrőkön magas 
nyomáson átpréselik, majd kivonják 

Intézkedések a mézhamisítók ellen

Védett madarat mentettek

Egy teherautó ütötte el a madarat, de már biztonságban van, szakértő kezekbe adták a rendőrök

Egerészölyvet ütött el egy kistehergép-
kocsi az M1-es autópályán, kedden dél-
ben. A sérült madár segítségére a Fejér 
Megyei Rendőr-főkapitányság rendőrei 
siettek. A madarat a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park munkatársainak adták át – jelent 
meg a rendőrség honlapján.

Az Fejér Megyei Rendőr-főka-
pitányság munkatársai kedden 
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Kiváló borokat mustráltak

Sokan választották a bormustrát hétvégi programnak

VakLer Lajos

Ebben az esztendőben is a Szent István Hitoktatási 
és Művelődési Házban rendezték meg a borászok 
országos találkozóját. A bormustrán hazánk legki-
válóbb borászatainak nemes nedűit kóstolhatták 
meg a borkedvelők.

A Barrique Borbár hatodik alka-
lommal invitálta meg a mai magyar 
borokat előtérbe helyező, a hazai 
borkultúrát ápoló ínyenceket Szé-
kesfehérvárra. Az ötletgazda, Fáncsi 
Viktória álma valóra vált, hiszen 
szombaton este zsúfolásig megtelt 
a Szent István-terem: „2016-ban jött 
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létre az első Nagy Fehérvári Bormustra. 
Az alapgondolat az volt, hogy a kisebb 
borászatok is jelentkezhetnek, hogy a 
fehérvári borkóstolók is megismerhessék 
a kisborászatok termékeit. Az idei évben 
eljöttek közénk az év borászai is, tehát a 
nagy nevek is megtiszteltek bennünket: 
itt volt Balla Géza, Ács Károly és Szen
tesi József is, akik a Borászok Borászai 
rangos elismeréssel is büszkélkedhetnek. 
Ami a legfontosabb azonban – és a fő 
célunk is – hogy a helyi borászatokat be 
tudjuk mutatni. Így érkeztek borászok 
a Velencei-tó környékéről, de itt voltak 
velünk a móriak és az EtyekBudai bor
vidék képviselői is.” 

belőle a felesleges vizet, szerves és 
ásványi anyagokat. A végeredmény 

egy, az eredeti méznél világosabb, 
steril cukorszirup lesz, amiben szinte 

nincs semmi értékes szárazanyag 
tartalom.”
Antal István kiemelte, hogy a 
Nemzeti Élelmiszerlánc-bizton-
sági Hivatal vizsgálatai szerint a 
mézek esetében a tavalyi évben 
leginkább olyan hamisítási prob-
lémák merültek fel, mely esetek-
ben az akácméz valójában nem a 
fehér akác, hanem túlnyomórészt 
más növény nektárjából származó 
virágméz kategóriába tartozó ter-
mék volt. Mivel az akácméz jóval 
magasabb árkategóriát képvisel, 
így ez a fogyasztók kárára elköve-
tett gazdasági haszonszerzésnek 
minősül.
A sorozatos akácméz-hamisítási 
botrányok miatt nem meglepő, 
hogy a szakma azonnali jogsza-
bályi szigorításokat szeretne, 
ezzel harcolva a hamisítók ellen. 
Antal István elmondta, hogy a 
Magyar Élelmiszerkönyv mézekre 
vonatkozó előírásainak változása 
segíthet abban, hogy a vásárlók 
is pontosabb képet kaphassa-
nak arról, hogy az adott termék 
előállítása során mely országok-
ból származó mézek kerültek a 
termékbe, és ezek mennyiségi 
sorrendje miként alakul. Ha ez 
bekerül a szabályozásba, az min-
den mézre érvényes lesz.

dél körül, szolgálatuk ellátá-
sa során észlelték, hogy egy 
előttük haladó kistehergépkocsi 
elütött egy madarat, ami az 
úttestre zuhant. Az egyenruhá-
sok megálltak, a sérült madarat 
befogták, betették a szolgálati 
gépkocsiba, majd átadták a 
Duna-Ipoly Nemzeti Park  
munkatársainak.
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Az ünnepi kóruspróbán Erkel Ferenc, Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Karai József, Birtalan József, 
Farkas Ferenc, Fasang Árpád, Hermann Szabolcs és Szatmári Imre egy-egy kórusművét hall-
hatják az érdeklődők. Örömmel látnak mindenkit, aki szereti a kórusmuzsikát, és velük akar 
énekelni. Maszk viselése kötelező!

A tárlat február huszonötödikéig, az intézmény nyitvatartási idejében látogatható

Kos 3. 21. – 4. 20.

A kedvező égi hatások erővel, energiával töltenek fel. 
Szeretteid, munkatársaid nem ismernek rád. Ne cso-
dálkozz ezen, hiszen a Merkúr kegyeltje vagy jó pár 
napig! Vedd elő minden függőben lévő, régi ügyedet, 
aztán hajrá! Pikk-pakk végzel valamennyivel. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Úgy érzed, semmi izgalmas dolog nem történt veled 
az új évben? Jó hírünk van! A Neptunusz és a Vénusz 
segíthet álmaid megvalósításában. Ez a hét pénzügyi-
leg is kedvező: rendezheted régi ügyeidet, tervezhetsz 
előre! Párkapcsolati szinten is szép napok várnak rád. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Lazulj el! Valami miatt túlságosan görcsölsz, és 
nagyon szeretnél bizonyos dolgokat elérni. Ez a 
magatartás nem célravezető, ártasz magadnak, és 
könnyen magadra haragíthatsz másokat! Inkább 
olyan témákkal foglalkozz, amelyek nem igényelnek 
nagy energiabefektetést! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Több planéta nehezítheti meg a helyzetedet a héten, 
de ne feledd, hogy a jegyedben állomásozó Jupiter 
védőernyőként szolgál a kedvezőtlen hatásokkal 
szemben. Próbálj meg minden apró jelre odafigyelni, 
kicsit kevesebbet álmodozz! Ez nehéz lesz, hiszen 
általában szárnyal a fantáziád.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Egy vita kellős közepén találhatod magadat, amit 
elsősorban a Merkúr generál. Igyekezz kicsit vissza-
fogni a kommunikációdat, nehogy olyat mondj, 
amit később megbánsz! Maradj higgadt, és érzelmek 
helyett inkább megfelelő érvekkel harcolj az értel-
metlen vagdalkozások ellen!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Kicsit lazább heted lesz, így jó alkalom nyílhat arra, 
hogy végiggondold aktuális feladataidat, elmaradásaidat, 
aggályaidat. Töprengj, rágd át jól magad a lehetőségeken, 
mert könnyen előfordulhat, hogy az esetleges buktatók 
az elkapkodott tervezés következményei lesznek! 

2022. jan. 20. – jan. 27.
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A Vörösmarty Színház
 műsora

Január 20., csütörtök 19 óra, 
Nagyszínpad: Boeing, Boeing – a 
Feleki-bérlet 2020. november 26-i 
elmaradt előadásának pótlása

Január 21., péntek 19 óra, Nagy-
színpad: Boeing, Boeing – Kál-
lay-bérlet

Január 22., szombat 19 óra, 
Nagyszínpad: Fame – bérlet-
szünet

Január 23., vasárnap 19 óra, 
Nagyszínpad: Fame – bérlet-
szünet

Újraindult a rászoruló nőket alapvető higiéniás 
termékekkel segítő adománygyűjtő mozgalom.

A kezdeményezés célja, hogy az úgy-
nevezett menstruációs szegénységben 
élő nők számára olyan adománycso-
magokat gyűjtsön, amelyek számukra 
nélkülözhetetlen eszközökből és intim 
higiéniás termékekből állnak. Az 
adományozók ezeket a termékeket egy 
általuk már nem használt női táskában 
juttathatják el a gyűjtőpontok valame-
lyikére, ahonnan azok a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat segítségével jutnak el a 
rászoruló nőkhöz.

Január 25-én, kedden 17 órára érdekes 
kerekasztal-beszélgetésre invitál a 
Mathias Corvinus Collegium. Ezúttal a 
fókuszban az európai energiaválság áll.

Ferkelt Balázs közgazdász, tanár, 
az MCC Nemzetközi Kapcso-
latok Iskolájának és Külgazda-
sági Műhelyének vezetője, Kiss 
Rajmund jogász, közgazdász, 
az MCC Diplomáciai Műhe-
lyének vezetője és Toldi Ottó 
biológus, az MCC Klímapolitikai 
Intézetének kutatási vezetője a 
földgázválság és az energiadiplo-
mácia kérdéseivel foglalkozik a 
keddi rendezvényen. A részvétel 
ingyenes, azonban regisztráció-
hoz kötött. Helyszín: Székes-
fehérvár, Király sor 30. (Grand 
Inkubátorház)

Aki eddig bizonytalan volt, hogyan is lehet 
galagonyából, csipkebogyóból, somból, 
kökényből, vadszederből finom lekvárt vagy 
szörpöt főzni, most Lencsés Rita vezetésével 
megtanulhatja ennek fortélyait.

Az új évet újabb egészséges 
finomság készítésével kezdhetik 
mindazok, akik részt vesznek 
január 23-án, vasárnap Lencsés 
Rita lekvárkészítő workshopján. A 
gyógynövényszakértő vezetésével 
Pázmándon, a Kőhegy Vendég-
házban a csapat tagjai közösen 
sajátíthatják el, hogyan lehet a 
gyógyítóerővel rendelkező som, 
kökény, galagonya, csipkebogyó és 
vadszeder feldolgozásával lekvárt 
és szörpöt készíteni. A helyszínen 
készült ötfajta lekvárból kettőt 
haza is vihetnek a résztvevők.
A program részvételi díjas, és előre 
kell jelezni a részvételi szándékot 
Lencsés Ritánál a lencsesrita82@
gmail.com címen vagy a 30 2966 
480-as telefonszámon.

A fa bűvöletében címmel nyílt kiállítás a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. A tárlat egyik 
célja, hogy minél többen megismerkedhessenek a faesztergályos munkával, és akit érdekel, az 
el is sajátíthassa a február 4-től induló tanfolyamon az alapfogásokat. A hat alkalomból álló 
képzésról a 20 9391 899-es telefonszámon lehet érdeklődni.

A Vox Mirabilis Kamarakórus a magyar kultúra napja alkalmából január 21-én, pénteken 18 óra és 
19.30 között nyílt kóruspróbát tart az Almássy-telepi Krisztus Király-plébánián, ahol a résztvevők 
magyar zeneszerzők magyar nyelvű kórusműveit tanulják meg.

 Adománygyűjtés 

Nem luxustáska!

 Zene 

Nyílt kóruspróba a Vox Mirabilisnál
 Előadás 

Ahol a politikát 
köbméterben mérik

 Gasztronómia 

Tiéd a lekvár!
 Kiállítás 

A fa bűvöletében

A nemluxustaska.hu oldalon pontos 
lista található arról, mi kerülhet a 
táskába. Székesfehérváron a Freya 
Szalon a hivatalos gyűjtőpont: a 
Pozsonyi út 116. szám alatt szer-
dánként 8 és 19 óra között lehet 
leadni a táskákat. Ezúttal a személyes 
gyűjtőpontok mellett a Foxpost is 
segítségére lesz a szervezőknek: 
automatáikon keresztül a csomagok 
érintkezésmentesen és ingyen juttat-
hatók el a szervezőknek.

A rendezvényen az alábbi kérdésekre 
kaphatunk választ: 
• Mennyire érte meglepetésként      
   Magyarországot, illetve az Európai   
   Uniót az energiaválság? 
• Kik az energiaválság felelősei? 
• Milyen energiamátrixra van   
   szüksége egy országnak ahhoz, hogy  
   átvészeljen egy ilyen helyzetet? 
• Milyen tanulságokat kell Magyar- 
   országnak és az uniónak levonnia a  
   jelenlegi helyzetből?
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Idén érdemes hamarabb foglalni, mert a járvány miatt a lemondási feltételek is kedvezőbbek!
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Drágultak az utazások
rába HenrieTTa

Beindultak a foglalások az idei turisztikai sze-
zonra: a belföldi szálláshelyeket szívesen keresi a 
lakosság, és a külföldi utazásokat is már többen 
tervezik. Az árak, ha nem is nagy mértékben, de 
valamelyest emelkedtek az előző évhez képest. 

Belföldre és külföldre is szívesen 
utaznának az emberek 2022-ben – 
tudtuk meg utazási irodák munkatár-
saitól. Nagy az érdeklődés a szervezett 
külföldi utazások iránt, hiszen kedvező 
ajánlatokkal indították az előfoglalási 
időszakot az utazási irodák partnerei. 
Az viszont nem mindegy, hogy az 
egyes országokban milyenek a beutazá-
si feltételek!
„Talán ez az egyik legfontosabb kérdés 
az idei utazások kapcsán is.” – állapítja 
meg az egyik fehérvári utazási iroda 
vezetője. Viniczainé Csákvári Tünde 
hozzáteszi: „A konzuli szolgálat oldalán 
vannak mindig a legfrissebb információk, 
mi is ebből élünk, mi is ebből tájékozódunk. 
Fontos, hogy az utazási feltételeknek való 
megfelelés az utas felelőssége! Mi legfeljebb 
fel tudjuk rá hívni a figyelmet, viszont nem 
ellenőrizhetjük. Törekszünk arra, hogy 
senkinek ne legyen semmilyen gondja az 
utazás alatt.”
Az irodavezető elmondta, hogy 

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Egy igen visszás helyzet alakulhat ki körülötted: 
mások használják és kamatoztatják a tudásodat. 
Mindenféleképpen gondold végig, mit vállalsz ma-
gadra! Tanuld meg, hogyan tudsz nemet mondani 
egy feladatra! Ne vállalj el semmi olyan megbíza-
tást, ami csak mások sikereit gyarapítja!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Eljött a te időd! A Jupiter fantasztikus lehetőségeket 
sodor az utadba. Régóta vártál erre a pillanatra? Nincs 
is annál örömtelibb helyzet, mint amikor öledbe hullik 
a lehetőség! Nem is egy, hanem több, csak észre kell 
venned! 

 Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Egy vízöntőtől nem szokatlan, hogy makacs, bár 
ezúttal kicsit erősebben jelentkezik ez az oldalad. Ez 
megnehezíti a helyzetedet, ezért próbálj kicsit rugal-
masabb lenni, mert előfordulhat, hogy segítséget kell 
kérned a környezetedtől!  

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Még csak most kezdődött az év, de már egészen jól állsz 
a terveid megvalósításával. Főnököd biztosan örül, 
hogy előredolgozol, ennek majd később érzed jótékony 
hatását. Azért ne segíts mindenkinek, ne te akard 
megoldani az összes munkatársad gondját!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Egy olyan személlyel ismerkedhetsz meg, aki egy-
szerre több ajánlattal is csábíthat. Légy tartózkodó, 
és alaposan gondolj át mindent, még akkor is, ha új 
ismerősöd sürgetni próbál! Nem érdemes sok min-
dent vállalni, mert nem leszel képes teljesíteni! 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Néha kapkodó, néha álmodozó, de azért elővigyáza-
tos vagy, ezúttal mégis elcsúszhatsz egy banánhéjon. 
Légy körültekintő a munkahelyeden és a közleke-
désben egyaránt! Gondolj arra, hogy a csúszós terep 
azért kerül eléd, hogy tanulj a hibáidból! 

előfoglalási kedvezményeket kínálnak 
a partnereik: például kötbérmentes 
lemondási lehetőség van a bizonytalan 
helyzetre való tekintettel, bár ez már a 
tavalyi évben is rugalmasan működött.
Idén sokan a török riviérára vagy a 
görög szigetekre szeretnének eljutni, 
illetve Közép-Amerika, ezen belül Me-
xikó és Dominika népszerű, de Dubai 
is sokak áhított úti célja.
Az árak magasabbak, a drágulás azon-
ban már 2021-ben elindult: „Számos 
helyszínen már a 2021-es évben áreme
lésekkel kellett számolniuk az utazóknak. 
Köszönhető ez egy kicsit a forint romlásá
nak, de nemcsak annak, hanem hogy az 
adott országokban is megnőtt az infláció 
– olyan helyszíneken is, ahol ez nem volt 
megszokott. Akár az euróövezetről is el 
lehet ezt mondani: Ausztriában, Olaszor
szágban, Franciaországban is áremelke
dések vannak, és ezek néha elérik a húsz 
százalékot!” – nyilatkozta lapunknak 
egy másik utazásszervező, Grosz Pál-
ma, aki azt is elmondta, hogy a belföldi 
szálláshelyeken különböző szolgáltatá-
sokkal, wellnesslehetőségekkel várják 
a kikapcsolódni vágyókat. Külföldről 
is többen érkeznek Magyarországra, 
hiszen nálunk lehetőség van szabadab-
ban, korlátozások nélkül részt venni az 
egyes programokon.

A Börgöndi Repülőnap is a száz legkeresettebb magyarországi program egyike volt tavaly
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Fehérvár az első tízben!
Népszerűségi lista készült az internetes keresések alapján 

A programturizmus portálon a tavalyi, járvány 
sújtotta évben huszonötmillió feletti oldalmegte-
kintést regisztráltak a Google Analytics kimuta-
tása szerint – írja a legnépszerűbb programokkal 
kapcsolatosan a turizmus  online.hu. 
Székesfehérvár turisztikai programjai jó helyen 
szerepeltek a keresések listájában.

A legnépszerűbb ajánlatok listájában 
kiválogatták azokat a településeket, 
melyek eseménynaptárát a legtöbbször 
nézték meg portáljuk látogatói. Ez adta 
a városok százas népszerűségi listáját. 
A legkedveltebb események összeállí-
tásánál pedig a konkrét programokra 
való rákeresések számát vették alapul.
Előbbi listában Székesfehérvár beke-
rült az első tízbe: városunk a nyolca-
dik helyen áll, megelőzve Pécset és 
Hajdúszoboszlót.
A Fejér megyei települések közül 

még három került fel a listára, de 
meglehetősen érdekes eredményeket 
hozott a Google-keresések száma. A 
velencei-tavi települések közül – meg-
lepetésre – Velence hiányzik a sorból, 
hiszen Agárd került be az első százba, 
de hetvenötödik pozíciójával csak a 
harmadik a megyei települések között: 
a hetvenegyedik helyre kerülő Etyek 
megelőzte. A negyedik Fejér megyei 
település Martonvásár lett, a 91. helyre 
került.
A legkeresettebb programok listája 

A városok listájának első tíz helye-
zettje így alakult: 1. Siófok, 2. Győr, 
3. Balatonfüred, 4. Keszthely, 5. Eger, 
6. Szeged, 7. Debrecen, 8. Székes-
fehérvár, 9. Hajdúszoboszló, 10. Pécs.

érdekesen alakult. Ha a Fejér megyei 
összképet nézzük, akkor messze kiszo-
rultunk az első tízből: az első megyei 
program a listán ugyanis a negyven-
hatodik helyen álló Móri Bornapok. 
Székesfehérvárról az adventi esemé-

nyekre kerestek rá a legtöbben, de így 
is csak a lista hatvannyolcadik helyére 
került.
Az első százba városunkból még egy 
program fért be: a Börgöndi Repülőnap 
a kilencenötödik helyet szerezte meg.
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MÁTRA

ÉLVEZD 
A TÉL LEGSZEBB 
PILLANATAIT!
Utazz itthon, és töltődj fel 
élményekkel!
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Kupadöntő a járvány árnyékábanFuss a Marson!

Szélig Viktor bízik benne, hogy a hétvégére minden játékos egészséges lesz

Két futóversennyel is támogatja a SZETA szervezetét az Alba Triatlon SE. Az egyik a Gánt Trail, 
amit március hatodikán rendeznek meg Gánton, míg a Cerbona Fehérvár félmaraton május 
nyolcadikán lesz városunkban.

Farkas sziLárd

Koronavírus-fertőzések miatt maradt el a 
Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapatának 
vasárnapi, majd keddi mérkőzése is az oszt-
rák jégkorongligában. A Magyar Kupa négyes 
döntőjének pedig szombaton és vasárnap ad 
otthont Székesfehérvár, kérdés, hogy addigra 
felépülnek-e a játékosok.

Vasárnap a Bolzano, kedden 
pedig a Graz elleni mérkőzést volt 
kénytelen elhalasztani a Hydro 
Fehérvár AV19 jégkorongcsapata 
koronavírus-fertőzések miatt. A 
vasárnap délelőtti teszteken a 
csapat több tagja is pozitív mintát 
adott, így nem tudtak kiállni 
a dél-tiroliak ellen. Az érintett 
játékosok karanténba kerültek. 
Szerencsére tünetmentesek, de 
nélkülük a keddi, grazi mérkőzés-
re sem tudott elutazni a csapat. 
A szabályok szerint öt fertőzött 
esetén már nem lehet lejátszani 
egy adott összecsapást.
„Most úgy néz ki, hogy nincs új 
pozitív esetünk. Csütörtökön még 
lesz egy kötelező tesztelés minden 
csapatnál a kupa kiírása alapján, 

Az Alba Triatlon SE szervezésében idén ötödik 
alkalommal kerül megrendezésre a Gánt Trail 
futóverseny. Az egykori bauxitbányát is érintő 
verseny útvonala igazi különlegességnek számít.

Sci-fibe illő tájon futhat az, aki még 
idejében leadja nevezését az V. 
Gánt Trail futóversenyre. Az Alba 
Triatlon SE szervezésében megren-
dezendő futóverseny ugyanis érinti 
a népszerű fotó- és kirándulóhely-
színnek számító egykori bauxit-
bányákat.
Aki január végéig jelentkezik, az 
a nevezési díjból ezer forinttal a 
Szegényeket Támogató Alapítvány 
munkáját segíti.
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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

A pályázat benyújtásának határideje módosult,
jelen pályázati felhívás a módosított, új határidőt tartalmazza:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) nyil-
vános pályázatot hirdet a tulajdonát képező Székesfehérvár belterület, Palotai út 3. szám alatti 
társasházi üzletházban található 207/A/1 hrsz alatt nyilvántartott 4860 m² területű kivett, piac 
és galéria valamint a 207/A/2 hrsz alatt nyilvántartott 30 m² területű kivett, szeméttároló meg-

nevezésű ingatlannak a Részletes pályázati kiírás szerint történő együttes értékesítésére. 

A Pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 17. napján 12.00 óra

A Részletes pályázati kiírás az Önkormányzat honlapjáról (www.szekesfehervar.hu; „Ingatlan pá-
lyázatok” oldal) letölthető, illetve térítésmentesen átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61. 

irodában, tel: 22/537-121) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.

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

készített Adatkezelési tájékoztató tartalmaz részletes információkat.

Már lehet nevezni a Gánt Trail futóversenyre

A március hatodikán megrendezésre 
kerülő versenyen két kategóriában 
fogadják a nevezéseket: a High5 13 
km Trail 220 méter, a Gánt 25 km Trail 
460 méter szintet tartalmaz. 
A tizenhárom kilométeres távra már 
tizenhat éves kortól lehet jelentkez-
ni, de huszonöt kilométeren csak a 
tizennyolc éven felüliek próbálhatják 
ki magukat. A futóversenyről az Alba 
Triatlon SE honlapján lehet tájéko-
zódni, ahol online formában nevezni 
is lehet.A rajthelyek száma limitált, a 
két versenyszámra összesen ötszáz fő 
nevezését tudják elfogadni.

utána tudunk majd többet mondani. 
Akik karanténban vannak, remél
hetőleg szép lassan ki fognak jönni. 
Meglátjuk, hogy milyen csapattal 
tudunk kiállni, de nagyon remélem, 
hogy a játékosok többsége játékra 
kész állapotban lesz a hétvégé
re!” – osztotta meg várakozásait 
lapunkkal szerdán Szélig Viktor, 
a Hydro Fehérvár AV19 általános 
igazgatója.
A tervek szerint január 22-én és 
23-án, tehát szombaton és vasár-
nap rendezik a jégkorong Magyar 
Kupa négyes döntőjét Székesfe-
hérváron, az Ifjabb Ocskay Gábor 
Jégcsarnokban. A kiírás szerint 
szombaton előbb a DEAC és a 
DVTK Jegesmedvék, majd a Fe-
hérvár és az FTC-Telekom csapatai 
küzdenek meg a vasárnapi dön-
tőbe jutásért. Ezzel kapcsolatban 
Szélig Viktor elmondta: „A felké
szülés erre az eseményre speciális 
abból a szempontból, hogy most már 
lassan egy hete nem játszottunk mér
kőzést. De nagyon nehéz bármilyen 
edzést is tartani, amikor a játékosok 
nagy többsége nem tud edzeni, de hát 
ez a feladat, ezt kell most megoldani!”
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06.00  Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

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

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt	
11.10  Hétvégi programajánló 

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

Fáncsi Viktória
15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

15.10  Útravaló
17.10		 Női	vonalak
18.00  Családi magazin 

Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi
19.00  Városrészek titkai 

Vendég: Váczi Márk 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Kiss	György

2022. 01. 28. PÉNTEK

08.00		 Friss	hírek,	időjárás	és	
közlekedési információk 

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

	 Műsorvezető:	Kiss	György	
Hírszerkesztő:	Bóna	Éva

08.10  Internetes ügyeink Vendég: 
dr.	Czenczi	Anikó

09.10  Kedvencek percei 
Vendég: dr. Paál Csaba

09.35  Madaraink napjainkban 
Vendég:	Bárány	István

10.10  Párkapcsolati ismeretek 
Vendég: Fejér Kata

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

12.10  Virágpercek Vendég: 
Winkler Kriszti

13.10  Katasztrófavédelmi percek 
Vendég: Koppán Viktor

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

	 Műsorvezető:	
Gemeiner	Lajos	

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

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

16.10  Informatikai retró 
Vendég:	Simon	Nándor

17.10  Filmkocka Vendég: 
Kalmár Ádám

18.10  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

08.00		 Friss	hírek,	időjárás	és	
közlekedési információk 

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

	 Műsorvezető:	Sasvári	
Csilla	Hírszerkesztő:	
Bóna	Éva

09.10		 Az	egészség	
hullámhosszán Vendég: 
Supliczné	Tóth	Mária	

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

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

11.40		 Szabadidőben	
Vendég: Kulcsárné 
Németh Mariann

12.10		 Csak	stílusosan!	
Vendég:	Pánczél	Anikó

13.05		 A	táncdalfesztiváloktól	
napjainkig Vendég: 
Kiss	György

14.10		 Zeneturmix	Műsorvezető:	
Kiss	György	

18.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

2022. 01. 22. SZOMBAT

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

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

09.10		 Autófitnesz	Vendég:	
Polgár	Tibor

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

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt	
12.10		 Ebédidő	
13.10  Illemtan Vendég: 

Óber	László
14.10  Krízishelyzet Vendég: 

Zsabka	Attila
15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

						 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10  Útravaló
16.10  Kék jelzésen, zöld úton 

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

17.10  Pénzügyi percek Vendég: 
Potolák	Gábor

18.00		 Az	én	utam	Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00  Kastélyok és arisztokraták 
Fejér megyében 
Vendég:	Dr.	Séllei

						 Erzsébet	Szerkesztő:	
Sasvári	Csilla

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

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

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

09.10  Munkaügyek Vendég: 
Pajtók-Vizsolyi	Júlia

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

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt
11.10		 Kézműveink
12.10		 Ebédidő	
13.10  Vakolat Vendég: 

Puska	József
15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

						 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10  Útravaló
16.10  Vörösmarty kocka Vendég: 

Gombaszögi	Attila
17.10		 Játszótér
18.00		 Mindenmentes	Szerkesztő:	

Galántai	Zsuzsi
19.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla
20.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

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

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

09.10		 Az	egészség	
hullámhosszán	–	Vendég:	
dr.	Mosolygó	Éva	háziorvos

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

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt
12.10		 Ebédidő	
13.10  Környezetbarát Vendég: 

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

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

						 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10  Útravaló
16.10		 Szuvenír	Vendég:	

Grósz	Pálma
18.00		 Beszéljünk	róla!	

Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi	
19.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla
20.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

21.00		 Tiszta	szex!	(16)	
Vendég:	Séllei	Györgyi

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

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

09.10  Állati dolgok Vendég: 
Lorászkó	Gábor

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

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt
10.10  Útravaló
11.10		 Társasház	Vendég:	

Egyed	Attila
12.10		 Ebédidő	
13.10		 A	Városgondnokság	

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

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

						 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Bóna	Éva	

15.10  Útravaló
16.10		 KRESZ-percek	Vendég:	

Ábrahám Csaba 
17.10		 Barangoló	Vendég:	

Tarsoly	Péter
18.00		 Zöldellő	utakon	Szerkesztő:	

Galántai	Zsuzsi
19.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla
20.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

A Fehérvár Televízió műsora január 22-től 28-ig
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00:00  Képes hírek
07:00  A hét hírei  
07:20  Diagnózis
07:55  Paletta Extra – ismétlés
08:25  Hitünk és életünk 
09:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából
09:30  Képes hírek
11:00  Diagnózis – ismétlés 
11:30  Paletta Extra – ismétlés
12:00  Hitünk és életünk 

– ismétlés
12:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából – ismétlés 
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:35  Farmerzseb
16:35  Szerelem egy életen át 

és még azon is túl
17:00  Híradó
17:20  Együtt magazin
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Szűcs Erzsébet 
művészettörténész

18:25  Hangvilla – könnyűzenei 
magazinműsor

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

– ismétlés
20:25  Hangvilla – ismétlés
20:50  Léptein nyomában 

virágok nyíljanak
21:10  A Fehérvár AV19 

kupamérkőzésének 
közvetítése felvételről

23:10  Híradó – ismétlés
23:30  Képes hírek

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

– Vakler Lajos vendége 
Szűcs Erzsébet 
művészettörténész 

08:20  Hangvilla – könnyűzenei 
magazinműsor

08:50  A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

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

archívumából – ismétlés
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:35  Aranybulla Művészeti 

Napok 1. rész
16:10  A szeretet dicsérete 1. rész
17:00  Híradó
17:20  Paletta 
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Kópiás Gabriella 
énekművész

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

Szívvel, hittel
21:20  Fehérvári Titánok–DAB-

jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

23:20  Híradó – ismétlés
23:40  Képes hírek

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

– Vakler Lajos vendége 
Kópiás Gabriella 
énekművész

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

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

archívumából
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:40  Zsurafszky Zoltán-portré
16:35  Madjar–magyar-találkozó
17:00  Híradó
17:20  Családőrzők
17:50  Hírek 
17:55  A Fehérvár Televízió 

archívumából
18:25  A rock bűvöletében 

Color-koncert
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Családőrzők – ismétlés
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Aranybulla Művészeti 

Napok 2. rész
20:20  A szeretet dicsérete 2. rész 
21:25  Fehérvár AV19–Znojmo-

jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

23:25  Híradó – ismétlés
23:45  Képes hírek 

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Családőrzők 
07:50  A Fehérvár Televízió 

archívumából
08:20  Igazságszolgáltatás 

az Alaptörvény 
tükrében 1. rész

09:20  Képes hírek
11:00  Családőrzők – ismétlés
11:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából – ismétlés
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:35  Igazságszolgáltatás 

az Alaptörvény 
tükrében 2. rész

16:30  A Fehérvár Televízió 
archívumából

17:00  Híradó
17:20  Köztér
17:50  Hírek
17:55  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
18:25  Arany János: Az 

eperfa alatt
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Fehérvári beszélgetések 

2017 – Vendég: 
Sudár Annamária

19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Köztér – ismétlés
20:30  Rendhagyó tárlatvezetés 

a Trianon kiállításon
22:40  A Fehérvár Televízió 

archívumából – 
Bogártalálkozó 

23:10  Híradó – ismétlés
23:30  Képes hírek

2022. 01. 28. 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

11:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:50 I gazságszolgáltatás 

az Alaptörvény 

tükrében – 3. rész

17:00  Híradó

17:20  Agrárinfó

17:50  Hírek

17:55  Nálatok mizu? 

19:00  Híradó – ismétlés

19:20  Agrárinfó – ismétlés

19:50  Hírek – ismétlés

19:55  Nálatok mizu? – ismétlés

21:00  Gyergyószentmiklósi emlék

21:30  Fehérvári Titánok–

Csíkszereda-

jégkorongmérkőzés 

közvetítése felvételről

23:30  Híradó – ismétlés

23:50  Képes hírek 

Kiemelt ajánlatunk: január 22. 17:55 Vakler Lajos vendége Mikola József érsebész főorvos

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Köztér
07:55  Városrészek titkai
09:00  Agrárinfó 
09:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
09:40  Együtt magazin
10:10  Fehérvári beszélgetések 
10:40  Hangvilla – könnyűzenei 

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

archívumából
14:15  Honvéd7 
14:40  A Fehérvár Televízió 

archívumából
15:00  Agrárinfó – ismétlés
15:30  Doni emlékműsor
17:00  Hírek
17:05  Egy nap a világ – Kovács 

Áron útikalauza
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos 
vendége Mikola József 
érsebész főorvos

18:25  Láttál-e már 
könnycseppet esőnek?

19:00  Hírek – ismétlés
19:05  Diagnózis
19:40  Fehérvári Titánok–MAC-

jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

21:40  Kecskemét–Alba Fehérvár-
kosárlabdamérkőzés 
közvetítése felvételről

23:10  Kalotaszegtől Moldváig – 
25 éves a Kallós Alapítvány

23:45  Hírek – ismétlés
23:50  Képes hírek 

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

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

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

archívumából 
17:00  A hét hírei 
17:20  Hitünk és életünk
17:55  Paletta Extra – benne 

Trokán Péter színművész 
18:25  A Fehérvár Televízió 

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

– ismétlés
19:50  Kalotaszegtől Moldváig – 

Kallós Zoltán és barátai
20:20  Fehérvár AV19–

Ferencváros Magyar 
Kupa-jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

22:20  A Döntés – Esti 
beszélgetések

23:15  A hét hírei – ismétlés
23:35  Képes hírek


