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Nyílt napok a fehérvári óvodákban

Tedd jobbá a világot! Forgalmirend-változás a Budai úton

Romhányi Anikó

RábA henRiettA

Folyamatosan zajlanak a nyílt napok a szé-
kesfehérvári óvodákban. Főként márciusban, 
de április folyamán is várják a programokra 
a szülőket, akik szeretnék megismerni az 
intézményeket és az ott folyó oktató-, 
nevelőmunkát.

A szülők számára fontos, hogy kis-
gyermekeiket milyen körülmények 
között várják az intézmények, és ott 
milyen pedagógiai munka folyik, 

Július harmincadikáig új forgalmi rendhez kell 
alkalmazkodnunk a Budai úton. A multifunk-
cionális rendezvény- és sportcsarnok közúti 
kapcsolatainak kivitelezési munkái miatt 
ideiglenesen elterelik a Budai út és a Buda-
pest-Balaton kerékpárút forgalmát.

A Budai út és a Nagyszombati út 
kereszteződésének átalakítása 
miatt ideiglenesen elterelik a Buda-
pest-Balaton kerékpárúton közle-
kedőket és a Budai út gépjármű-
forgalmát. Kedden megkezdődtek 
ugyanis a multifunkcionális csar-
nok közúti kapcsolatainak kivitelé-
si munkálatai. A Nagyszombati út 
és a Budai út kereszteződése a meg-
lévő háromról négyágúvá bővül. 

Idén is szebbnél szebb alkotásokat készítettek a fehérvári és a térségben élő gyerekek a víz 
világnapja alkalmából. A Fejérvíz Zrt. és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság rajz-, 
szlogen- és fotópályázatát ezúttal Légy te a változás, és tedd jobbá a világot! címmel hirdették 
meg. Olyan remekművek születtek, amelyek a vízzel, a vízkincs értékével, megóvásával, éle
tünkben betöltött szerepével hozhatók összefüggésbe. A szerdai díjátadón négy kategóriá ban 
adtak át elismeréseket a legügyesebb alkotóknak.                                                                                  B. G.

Az érintett szakaszon található a Nagyszombati utca/Budai út elnevezésű buszmegálló, amit 
a kivitelezési munkák alatt megszüntetnek, így a 22-es busz utolsó székesfehérvári megálló
ja a Stomfai utcai lesz a Bika csárdánál 
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Már elérhetők az adóbevallások
Felújítások, lezárások SzAbó miklóS bence

Aki egyetért a NAV által készített szja-bevallás 
elektronikusan elérhető tervezetének adatai-
val, annak nincs további teendője. Szükség 
esetén azonban szerkeszthető a dokumentum.

A NAV idén több mint 5,6 millió 
adózónak készítette el az szja-beval-
lás tervezetét. A dokumentumot az 
eszja-portálon megtekinthetjük, és 
ha szükséges, szerkeszthetjük is. Aki 
egyetért a dokumentum adataival, 
annak nincs további teendője: május 
huszonkettedikei hatállyal a tervezet 
érvényes szja-bevallássá válik.
Az szja szerint adózó egyéni 
vállalkozóknak, a mezőgazdasági 

Városszerte zajlanak út- és közműfelújítási 
munkák, ezek miatt az előttünk álló hetekben 
a Zámoly és a Móricz Zsigmond utcában is 
terelésekre, lezárásokra kell számítanunk.

Újabb üteméhez érkezik a Zámoly 
utca és a Kiskút útja felújítása, 
így forgalomkorlátozás lép életbe 
a Zámoly utca Mikszáth köz és 
Zámoly köz közötti szakaszán. 
A várhatóan május 19-ig tartó 
félpályás útlezárásra az út- és 
csapadékcsatorna-építési munkák 
miatt van szükség. Forgalomirá-
nyító fényjelző készülék segíti a 
közlekedőket.

HORVÁTH SÍRKŐ
2-es GRÁNIT SÍREMLÉK

VÁZÁKKAL,VÉSÉSSEL,TELJESEN LEFEDVE
TÖMÖR GRÁNIT KERETTEL! 

560 000 FT-ért!
TELJES KIVITELEZÉSSEL!

A fenti ár 2023. április 15-ig érvényes.

Síremlékeinket egyeztetés után megtekintheti.

Tel:22/200-363, 20/9756-229,20/325-3391 
Web:www.horvathsirko.hu

Facebook:Horváth Sírkő

őstermelőknek és az áfafizetésre 
kötelezetteknek a tevékenységük-
ből származó jövedelmi, illetve az 
adóhivatali nyilvántartásokban nem 
szereplő adatokkal kell kiegészíte-
niük bevallástervezetüket. Nekik 
továbbra is önállóan kell benyúj-
taniuk a dokumentumot, hiszen a 
számukra készített tervezetek nem 
válnak automatikusan bevallássá, 
csak segítségül szolgálnak annak 
elkészítéséhez.
Akinek nincs ügyfélkapus azonosí-
tója, és kérte a tervezet postázását, 
annak a NAV május másodikáig a 
tervezet mellett az 1+1 százalékos 
rendelkezőnyilatkozatot is meg-
küldi.

Kezdődik az ivóvízvezeték felújítá-
sa a Széna téren. Ennek első üte-
mében pedig lezárták a gépjármű-
forgalom elől a Móricz Zsigmond 
utca 17. szám előtti útszakaszt. Az 
önkormányzati beruházás miatt az 
utca Széna tér és Huba köz közötti 
szakasza kizárólag a Huba köz 
felől közelíthető meg.
Karbantartási, takarítási munká-
latok miatt március 23-án és 24-én 
napközben lezárják a József utca 
2. szám, vagyis az ügyeletes gyógy-
szertár mögötti parkolót. A zárás 
6 és 14 óra között lesz érvényben 
mindkét napon.

ezért az önkormányzati fenntartású 
óvodák márciusban és áprilisban 
nyílt napokat szerveznek, melyekre 
szeretettel hívják az anyukákat, 
apukákat. Az óvodai beiratkozás 
április 20-án, csütörtökön és 21-én, 
pénteken 8 és 17 óra között zajlik az 
intézményekben. Azokat a gyere-
keket kell beíratni, akik augusztus 
31-ig betöltik a harmadik életévü-
ket. A részletes tájékoztatás a nyílt 
napokról és a beiratkozásról a város 
honlapján olvasható.

Az átépítés ideje alatt a kerékpárút 
Budai út menti szakaszán ideig-
lenesen elterelik a forgalmat. A 
Budapest felől érkező bicikliseknek 
Kisfalud utolsó keresztutcájánál az 
újonnan megépült kerékpárútról le 
kell térniük a kiépített kerékpáros 
átkelőnél a lakott területen lévő 
régi kerékpárútra.
A csomópont építési munkái miatt 
a kivitelező a Budai út gépjármű-
forgalmát is korlátozza a Poprádi 
utcától a kisfaludi lehajtóig. Az 
első ütemben negyvenes sebesség-
korlátozásra és a városból kifelé 
tartó irányban a jobb oldali szélső 
sáv szűkítésére kell számítani 
a Budai úton, a Bika csárda és 
a Nagyszombati úti csomópont 
közötti szakaszon.
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Új kapitány a fehérvári rendőrség élén

Hétvégén ismét óraállítás!

novák RitA

Horváth Zoltán alezredes vezeti márciustól a 
székesfehérvári rendőrséget. A korábbi bűn-
ügyi kapitányhelyettes elődje, Kovács Zsolt 
munkáját szeretné folytatni.

Horváth Zoltán 1990-ben került a 
rendőrséghez, és 2003. óta szolgál 
városunkban. A kapitányság bűn-
ügyi osztályán dolgozott mindig, 
kinevezésekor annak vezetője 
volt, de a kapitány helyetteseként 
már nemcsak bűnügyi vonalon 
mozgott otthonosan, hanem az 
egész szervezet működését átlátta. 
Horváth Zoltán számára megtisz-
teltetés a kinevezése: „Székesfehér-
vár rendőrkapitányának lenni nagyon 
nagy feladat, kihívás és megtiszteltetés. A nyári időszámítás mindig március utolsó 

vasárnapján kezdődik, így idén ezen a héten, 
március huszonhatodikán kell átállítani órá-
inkat: hajnali kettőkor előrefelé, három órára 
tekerhetjük a mutatót.

Közeleg a tavaszi óraátállítás, de 
az Európai Unió döntése szerint 
2024-ben minden országnak végle-
gesen át kell állnia a választott téli 
vagy nyári időszámításra, ezután 
több óraátállítás nem lesz – bár 
igaz, hogy a határidőt már több-
ször módosították az évek során.
Egy korábbi felmérés szerint tízből 
kilenc magyar megszüntetné a két-
féle időszámítást. Magyarország la-
kosságának többsége szerint a nyá-
ri időszámítást kellene megtartani, 
a tudományos szakemberek azon-

A frissen kinevezett kapitánnyal a Fehérvár Televízióban március 28-án 17 óra 55 perctől 
láthatnak beszélgetést
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Raklapnyi segítség
RábA henRiettA

Nehéz helyzetben vannak országszerte az 
állatotthonok. Pénteken azonban egy raklap-
nyi segítség érkezett a HEROSZ menhelyére: 
az adomány egy bokszgála bevételeinek 
köszönhető.

Vargha Tamás országgyűlési kép-
viselő és Pletser Ádám, az iGene-
rációért Egyesület elnöke közösen 
pakolták ki az adományt, amit egy 
jótékonysági gála bevételéből vá-
sároltak. Pletser Ádám lapunknak 
elmondta: „Harmadik alkalommal 
rendeztük meg amatőr ökölvívógálán-
kat. Nagyon jó meccseket láthatott a 
közönség. E mellett pedig arra kértük 
a nézőket, hogy csatlakozzanak hoz-
zánk, és segítsünk az állatokon.”
Az adománygyűjtő kezdeményezés-
hez mindig csatlakozik Vargha Ta-
más, Székesfehérvár országgyűlési 
képviselője is, aki szerint fontos 
az odafigyelés, a felelős állattartás: 
„Vigyáznunk kell az állatainkra, felelő-
sen kell tartanunk őket! Nekem is volt 
kutyám majd tíz évig, így tudom, hogy 
ez mindennapos odafigyelést igényel: 
le kell vinni a kutyát, enni kell adni 
neki, oda kell figyelni rá. Azt szeret-
ném kérni minden fehérváritól, hogy 
figyeljenek oda az állatokra!”
A raklapnyi adomány nagy 
segítség a fehérvári állatotthon 
számára. Működése elképzelhe-

Vargha Tamás a kutyaeledel átadásakor 
elmondta: szeretnék, ha Székesfehérváron 
nem lenne szükség állatotthonra. Jó lenne, 
ha minél többen választanának innen kis 
kedvencet, és minél kevesebben kerülnének 
be a menhelyre.
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Adomány az Ezredévesnek
kovácS SzilviA

Számítógépekkel gazdagodott az Ezredéves 
Általános Iskola informatikai eszközparkja. 
A jótékony felajánlás az Adient Hungary Kft. 
jóvoltából segíti mostantól az intézmény 
diákjainak fejlődését.

Húsz darab felújított, használatra 
kész számítógép érkezett kedden 
az Ezredéves iskolába. Az Adient 
Hungary Kft. gyártósorainak üze-
meltetéséhez használt gépek egy 
korszerűsítés keretében fölösle-
gessé váltak, ám a cég munkatár-
sai szerették volna, ha selejtezés 
helyett inkább újrahasznosítják 

Húsz felújított számítógéppel gazdagodott az Ezredéves informatikai eszközparkja
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tetlen lenne támogatások nélkül. 
Sohonyai Edit, a HEROSZ Fehér-
vári Állatotthonának sajtóreferen-
se elmondta: „Adományokból él a 
menhely. Mi nem ebrendészeti telep 
vagyunk, hanem állatotthon. Ado-
mányok nélkül, az emberek segítsége 
nélkül nem működhetnénk!”

Húsz éve dolgozom itt, a bűnügyi 
munkát végeztem végig, illetve az 
előző kapitány, Kovács ezredes úr 
helyetteseként rálátásom lehetett a 
kapitányság irányítására is. Ezt az éle-
tutat megkoronázva döntött úgy Fejér 
vármegye főkapitánya, hogy engem kér 
fel a fehérvári kapitányság vezetésére. 
Egy pillanatig sem volt bennem kérdés, 
hogy a felkérést elfogadjam-e!”
Horváth Zoltán szerint az elmúlt 
tíz évben jól működött a fehérvári 
rendőrség, így az a célja, hogy 
folytassa elődje munkáját. Az alez-
redes kiemelt feladatának tekinti 
a fehérváriakkal való kapcsolattar-
tást, az itt élők biztonságérzetének 
növelését, a bűn- és balesetmeg-
előzést, az esetleges bűncselekmé-
nyek eredményes felderítését. ban a téli időszámítást támogatják. 

A Magyar Alvásszövetség főtitkára, 
G. Németh György korábban 
elmondta, hogy az óraátállításhoz 
az emberi szervezet nehezen alkal-
mazkodik, sőt a biológiai ritmust 
vizsgáló szakemberek egyenesen 
azon a véleményen vannak, hogy 
igazából sohasem képes alkalmaz-
kodni. Kutatások szerint a tavaszi 
óraátállítást követő első éjszakán 
mintegy negyven perccel alszunk 
kevesebbet, mely idővel tizenkilenc 
percre csökken, de az elveszett idő 
teljesen nem tűnik el. Azt pedig 
igenis megérzi a szervezetünk, ha 
mesterséges módon megbontjuk az 
évmilliók során kialakult biológi-
ai ritmusunkat, alvás esetében a 
cirkadiánritmusunkat.

azokat. A fogyatékossággal élő 
gyermekeket nevelő intézményben 
a cég személyzeti vezetője, Lócska 
Dávid szerint a legjobb helye van 
az adománynak, hiszen ezzel is se-
gíteni tudják a diákok fejlesztését.
Szépné Reményi Annamária, az 
iskola igazgatója köszönetét fejez-
te ki a cég munkatársainak. Mint 
lapunknak elmondta: jól jön az 
adomány az eszközpark frissíté-
séhez, hiszen az intézmény már a 
2009/2010-es tanévben bevezette 
a kompetenciaalapú oktatást, így 
a százhuszonnégy tanuló közül 
szinte mindenki kapcsolatba kerül 
a számítógépek világával.



4 KULTÚRAFEHÉRVÁR 2023.03.23.

Fehérvári Versünnep: 
megvan a tizenkét döntős!

Talajradaros vizsgálat a Zichy ligetben

Versünnepen lenni jó!

látRányi viktóRiA

Múlt héten szombaton volt a XIII. Fehérvári 
Versünnep elődöntője. Huszonhat fiatal lépett 
színpadra, akik közül tizenketten jutottak a 
döntőbe a zsűri értékelése alapján. A Szent 
István Hitoktatási és Művelődési Házba ezúttal 
is rengetegen érkeztek, hogy hallhassák a 
versmondók előadását.

„A próza morgó malom kelepe. A 
vers a szívnek hárfa-éneke. A próza 
mállik, szertehull ha régi. A vers örök, 
mint minden ami égi!” – a Fehérvári 
Versünnep egyik házigazdájaként 
Keller János színművész Gárdonyi 
Géza gondolataival köszöntötte az 
elődöntő résztvevőit.
Cser-Palkovics András polgár-
mester köszönetét fejezte ki 
mindazoknak, akik segítették a 
diákok felkészülését, továbbá a 
szervezőknek, a zsűri tagjainak, a 
mentorprogramban közreműködő 
színészeknek és az ötletadó Varga 
Sándor családjának. A polgármes-
ter arról is beszélt, hogy a Fehérvári 
Versünnep nem a versengésről szól, 
hanem sokkal inkább arról, hogy a 
vers a ma fiataljait is megszólítsa.
Hagymásy András, a Fehérvár Mé-
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Nem a füvet nyírták

Róma ékköve

SzAbó miklóS bence

vAkleR lAjoS

Furcsa szerkezetre lehettek figyelmesek azok, 
akik a Zichy liget környékén jártak a múlt 
héten. Az egykori Budai külváros maradvá-
nyait keresték a Siklósi Gyula Várostörténeti 
Kutatóközpont és a Munifext Kft. munkatársai, 
ugyanis lehetséges, hogy több középkori 
templom és lakóház romja van az eddig még 
feltáratlan területen.

A Budai kaputól északra elterülő 
városrészről nem maradt fenn túl 
sok forrás, annyi azonban tudható a 
Budai külvárosról, hogy a középkor-
ban az egyik legnagyobb területű és 
legfontosabb külvárosa volt az akkori 
Székesfehérvárnak. A kutatóközpont 
szakemberei talajradaros vizsgála-
tokat végeztek a Zichy ligetben a 
napokban, szerencsés esetben egyhá-
zi és világi épületek maradványai is 
előkerülhetnek a kutatás során.
„A külvárosnak adataink szerint hét, de 
inkább nyolc egyházi létesítménye volt. 
A Zichy liget nyilván csak egy kis terü-
letét fedi le a Budai külvárosnak, viszont 
beépítetlen terület” – mondta el Kulcsár 
Mihály, a Siklósi Gyula Várostörténe-
ti Kutatóközpont igazgatója.
A többcsatornás földradar elektro-
mágneses hullámot bocsát a föld 
alá, és elemzi a visszavert jeleket – 
később ezekből az adatokból tudnak 
geofizikusok segítségével képet 
alkotni arról, mi van a föld alatt.
„Ez egy viszonylag új módszer, amivel 
falakat tudunk azonosítani. Izgalmas kér-
dés, hogy tudunk-e topográfiai adatokat 
szerezni a Budai külváros állapotáról!” – 
összegezte Kulcsár Mihály.
A kutatást azonban nehezítheti, 
hogy a fennmaradt források szerint 
a leghevesebb ostromok az 1500-as 

A Székesfehérvári Egyházmegyei Múze-
um szervezésében múlt héten pénteken a 
Szent Korona Galériában nyílt meg Németh 
László Imre atya, pápai prelátus a római Santo 
Stefano Rotondóról, a Szent István vértanú 
nevét viselő templomról készült könyvének 
ábrázolásait bemutató kiállítás.

A Magyar emlékek római templo-
ma című könyv anyagából készült 
tárlat megnyitóján a vendéglátó 
Spányi Antal megyés püspök 
örömének adott hangot, hogy 
az egyházmegye adhat otthont a 
tárlatnak.

A Siklósi Gyula nevét viselő kutatóközpont 
évek óta névadójuk munkája nyomán végzi 
feladatát. Kiemelt figyelmet fordítanak a 
néhai régészprofesszor, városunk díszpol
gára munkásságának minél teljesebb körű 
feltárására, bemutatására és lehetőség 
szerinti folytatására.

A tárlat május tizenharmadikáig tekinthető meg a Szent Korona Galériában
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években éppen a Budai kapu felől 
érték a várost, így kérdéses, hogy az 
akkori utcaképből mi az, ami egyálta-
lán megmaradt.
„Arról, hogy itt mennyi minden maradt 
meg, nagyon keveset tudunk. Abban 
bízunk, hogy a felszín alatti falakat 
nem bolygatták meg annyira. Mivel a 
terület parkként, illetve térként műkö-
dött az 1700-as évek végétől mostanáig, 
bízhatunk benne, hogy vannak olyan föld 
alatti maradványok, amiket fel tudunk 
mérni, ezekkel pedig olyan informá-
ciókhoz jutunk a középkori városrész 
topográfiájáról, amiket eddig a kutatók 
nem ismertek” – emelte ki Stibrányi 
Máté régész.
A mostani vizsgálatoknak egy hónap 
múlva lehet meg az eredménye. 
A Palotavárosban – Siklósi Gyula 
feljegyzései nyomán – korábban 
már végeztek hasonló vizsgálatokat, 
melyek eredménnyel zárultak. Kis 
szerencsével a Zichy ligetben is talál-
nak majd középkori maradványokat 
a régészek.

Az érdeklődők Molnár Antal törté-
nész előadásában ismerhették meg 
a másfél évezrede épült kegyhely 
történetét. Molnár Antal hosszú 
évekig a Római Magyar Akadémia 
igazgatójaként, illetve a Történet-
tudományi Intézet igazgatójaként 
tárta fel a körtemplom múltját.
Az 1998 és 2020 között Rómában 
szolgáló Németh László atya két 
évtizedes gyűjtőmunka után vál-
lalkozott arra, hogy könyv formá-
jában mutassa be az Örök Város 
egyik ismert műemléke, a Szent 
István-kerektemplom 16. és 20. 
század között készült ábrázolásai-
nak jellegzetes darabjait.

diacentrum igazgatója a szervezők 
nevében mondott köszönetet a 
partnereknek, akik közreműködése 
nélkül nem jöhetne létre a Vers-
ünnep. Az érdeklődők figyelmébe 
ajánlotta a Vörösmarty Társaság 
kiadásában megjelent Verskönyvet, 
mely a felkészüléshez is segítséget 
nyújthat a jövő versmondóinak.
A huszonhat fiatal tolmácsolá-
sában többek között Ady Endre, 
Arany János, Weöres Sándor, 
Petőfi Sándor, Babits Mihály, 

Kiss Judit Ágnes, Pilinszky János, 
Bella István, Csoóri Sándor, Gyóni 
Géza, Szabó Lőrinc, Heltai Jenő, 

Vörösmarty Mihály és Tóth Árpád 
versei hangoztak el.
A XIII. Fehérvári Versünnep 
zsűrijének elnöke ezúttal is 
Kubik Anna színművész volt. A 
zsűri tagjai: Závodszky Noémi, a 
Vörösmarty Színház színművésze, 
a Székesfehérvári Egyházmegye 
képviseletében Farkas Eszter 
pedagógus, továbbá Bobory Zoltán 
költő, író, előadóművész, a Vörös-
marty Társaság elnöke és Vakler 
Lajos újságíró, a Fehérvár Média-
centrum szerkesztő-riportere.
A tizenkét döntős a Vörösmarty 
Színház művészeivel mentorprog-
ramban dolgozik majd tovább. 
A döntő április 15-én 10 órakor 
kezdődik a Városháza Dísztermé-
ben, melyre a szervezők minden 
érdeklődőt szeretettel várnak!
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Kiket láthatunk a döntőben?

Béres Róza a Ciszterci Szent István Gim
názium diákja. A versek kiválasztásában 
felkészítőtanára, Ferenczy Noémi segíti, 
aki mindig megtalálja az előadásmódjához 
illő művet. Róza szeret szerepelni és verset 
mondani, és nagyon élvezte a versenyre 
való felkészülést osztálytársaival. Szilágyi 
Domokos Héjjasfalva felé című versét hall
hattuk tőle az elődöntőben.

Bódizs Boróka Ajsa a Vasvári Pál Gimnázium 
diákja. Nyolcéves kora óta tanul színját
szást, s mint mondja, ez elég idő volt arra, 
hogy beleszeressen a színpadba, és meg-
tanulja, mennyire szerves része a színjátszás 
az életünknek. Másik szenvedélye a klasszi
kus irodalom, amit szeretne megismertetni 
a gyerekekkel is, ezért döntött úgy, hogy 
a drámapedagógiának szenteli az életét. 
Arany János Vörös Rébék című versével vett 
részt az elődöntőn.

Szabó Gergő a Szent Imre Gimnázium tanuló
ja. Autodidakta módon tanult meg gitározni, 
illetve dobon is játszik. Kedvenc költője 
József Attila, akivel egy napon is született. 
Szeret szavalni, és szívesen megmutatná 
magát  nagyobb közönség előtt is. Tóth 
Árpád Jó éjszakát című versét hallhattuk tőle 
a Versünnep színpadán.

Tóth Marietta Júlia szintén a Ciszterci Szent 
István Gimnázium diákja. A mindennapok
ban „az élet sóját” keresi. Azért jelentke
zett, mert az ember lelkének szüksége van 
versekre. Márai Sándor Halotti beszéd című 
versét mondta el, nagy sikert aratva.

Török Laura a Vasvári Pál Gimnázium diákja 
immár hatodik esztendeje. Szabadidejében 
táncolni jár, tagja az iskola színjátszóköré
nek, és sokat foglalkozik a kultúra ápolásá
val. Mindig fontos szerepet játszott életében 
a versmondás, a versek szeretete. Idén 
vehet részt utoljára a Versünnepen, aminek 
ugyanolyan örömmel látta a felhívását, mint 
az első alkalommal. Arany János Hídavatás 
című versével jutott be az áprilisi döntőbe.

Vargha Villő Virág a Nemes Nagy Ágnes 
Kollégiumban készült fel a Fehérvári Vers
ünnepre, egyébként a Deák Ferenc Technikum 
diákja. A versek számára a megnyugvást és 
a menedéket jelentik. Szereti őket szavalni 
és írni egyaránt. A városi tehetségkutató 
lehetőséget nyújt arra, hogy a kedvenc versét 
saját előadásmódjában tudja tolmácsolni az 
embereknek. Wass Albert A vers című művét 
hallhattuk tőle az elődöntőn.

Szücs Boglárka a Szent Imre Gimnázium 
kilencedikes diákjaként jelentkezett a 
Versünnepre. Tanulmányai megkezdése óta 
foglalkoztatja az irodalom, ezen belül külö
nösképpen a versek. Több szavalóversenyen 
vett már részt, melyeket nagyon élvezett, 
ezért szerette volna kipróbálni magát a mos
tani megmérettetésen is. Alekszandr Puskin 
Tatjána levele Anyeginhez című verses-
regény-részletével készült az elődöntőre.

Tóth Ádám a Vasvári Pál Gimnáziumból je
lentkezett a Fehérvári Versünnepre. Nagyon 
szereti az irodalmat és a verseket, aktív 
tagja az iskolai színjátszókörnek. Szívesen 
szerepel, szeret verset mondani közönség 
előtt. Petőfi Sándor Dicsőséges nagyurak 
című művével jutott a döntőbe.

Farkas Angéla is a Vasvári Pál Gimnázium 
tanulója. Szenvedélye a színház és a tánc. 
Hat éve táncol, és az idei évben a Vörösmar
ty Színház két előadásában is lehetősége 
adódott szerepelni. A Fehérvári Versünnepre 
azért jelentkezett, mert a korábbi évek 
versenyzőitől hallott róla, mekkora tapasz
talatot ad és fejlődési lehetőséget kínál ez a 
verseny. Az elődöntőre Heltai Jenő Háromtól 
hatig című versével érkezett.

Galovics Luca a Ciszterci Szent István Gim
názium diákja. Érdeklődik a világ dolgainak 
megismerése iránt. Nagyon sok minden
ben részt vesz: gitározik, énekkaros, két 
színjátszókörbe is jár, táncol. Szeretné, ha 
valamilyen módon a művészet része lenne 
az életének. Bella István A rakparton című 
versével készült az elődöntőre.

Borbély Bálint István a Szent Imre Gimnázi
um diákja. Kilencedik osztályba jár. Szereti 
a verseket, főleg azokat, amelyekben jó 
sok rím van. Sokkal inkább magáénak érzi 
a verset, mint a prózát. A Versünnepre azért 
jelentkezett, mert szerette volna magát ki
próbálni. Márai Sándor Mennyből az angyal 
című versével készült az elődöntőre.

Borbély Levente Miklós a Ciszterci Szent 
István Gimnázium diákjaként jelentkezett. 
Mint mondja, mindig érdekelte a színjátszás. 
Tagja a Fejér Holló Diákszínpadnak, illetve 
a Szabad Színház társulatának is. Évek 
óta figyelemmel kísérte a Versünnepet, és 
alig várta, hogy annyi idős legyen, hogy 
nevezhessen és személyes tapasztalatokat 
szerezhessen. Weöres Sándor Az éjszaka 
csodái című versét adta elő az elődöntőn.
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A konferenciát rögzítette a Fehérvár 
Televízió, így akik lemaradtak az 
előadásokról, a közeljövőben a tele-
vízióban megnézhetik azokat.

Székesfehérvár korai története

Százötven éves a múzeum

A Jókai utcában várostörténeti szempontól kiemelkedő jelentőségű leleteket találtak a 
régészek

Kétéves programsorozattal és kiállítással ünnepli fennállásának százötvenedik évfordulóját 
a múzeum

látRányi viktóRiA

látRányi viktóRiA

Tudományos ismeretterjesztő konferenciával 
indította szerdán a 2023/2024-es jubileumi 
emlékévét a százötven esztendős Szent István 
Király Múzeum. A legújabb régészeti, történeti 
és természettudományos kutatások eredmé-
nyeit ismerhették meg a konferencia részt-
vevői a Városháza Dísztermében. Középpontba 
kerültek a Jókai utcai ásatások eredményei. 

„Minden feltárás és az ahhoz kapcso-
lódó tudományos munka egyre többet 
mond nekünk arról, mi történhetett 
egykor Székesfehérváron, ennek pedig 
milyen hatása volt nemcsak a nem-
zetre, de egész Európára is” – fogal-
mazott Cser-Palkovics András pol-
gármester a Székesfehérvár korai 
történetét bemutató tudományos 
ismeretterjesztő konferencián.
A tudományos tanácskozás fő 
témáját a Jókai utcai feltárások 
adták. Annak első eredményeiről 
korábban lapunkban is olvashat-
tak izgalmas részleteket, hiszen 
2017-ben a próbafeltárás, majd 
később a tervásatás keretében 
várostörténeti szempontól kiemel-
kedő jelentőségű leleteket találtak 
a régészek.
A múzeum főigazgatója arról 
beszélt, hogy az ideiglenesen 
zárva tartó kiállítóhelyek ellenére 
a múzeumi munka folyamatos, 
hiszen aktív szellemi tevékeny-
ség folyik az irodák falai között. 
Pokrovenszki Krisztián felidézte, 
hogy 2017-ben, a Jókai utcai próba-
feltárások idején már látták, hogy 

Ünnepi eseménysorozattal készül a Szent 
István Király Múzeum: az intézmény fenn-
állásának százötvenedik évfordulóját ünnepli. 
Ennek részeként tudományos és ismeretter-
jesztő előadásokkal, játékos programokkal 
készülnek, valamint egy nagyszabású 
intézménytörténeti kiállítás is része a kétéves 
rendezvénysorozatnak.

A Szent István Király Múzeum az 
ország egyik legrégebbi intéz-
ménye. Létrejöttét a közösség 
kezdeményezte: „Egy nagy érték-
ről van szó, hiszen az ország egyik 
legjelentősebb kulturális intézménye 
a Szent István Király Múzeum. Ez 
az egyik legnagyobb gyűjteménnyel 
rendelkező intézmény: mintegy három 
és fél millió tárgyat őriz napjainkban” 
– fogalmazott Lehrner Zsolt al-
polgármester a programsorozattal 
kapcsolatban szervezett sajtótájé-
koztatón.
A kezdetek 1871-re nyúlnak vissza, 
amikor egy újságcikk hatására 
mozgalom született. Az intézmény 
jogelődje az 1873-ban életre hívott 
Fejérmegyei és Székesfehérvári 
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Történelmi s Régészeti Egylet, 
aminek alapszabályát 1894-ben 
hagyták jóvá. A Szent István 
Király Múzeum emiatt a 2023-as és 
2024-es évet múzeumi emlékévek-
nek nyilvánította.
Az intézmény a kezdetek óta 
formálódik, változik: „Az elmúlt 

években komoly infrastrukturális 
fejlesztéseken ment keresztül az intéz-
mény a fenntartónak köszönhetően. 
Megújult a rendház, ahol bármilyen 
tekintetben megfelelünk a műtárgyi 
követelményeknek, így nagyszabású 
kiállításoknak adhatunk otthont, illet-
ve idén egy újabb kiállítóhellyel bővül 

az intézményünk a volt Köztársaság 
moziban rendezendő bazilikatörténeti 
kiállítással” – mondta el lapunknak 
Pokrovenszki Krisztián főigazgató.
Alakuláskor az egylet gyűjteménye 
1205 érmet és 48 egyéb műtárgyat 
tartalmazott. Napjainkra ez három 
és fél millióra nőtt: „Mi nem pusz-
tán tárgyakon keresztül kommuniká-
lunk. A legnagyobb felelősségünk az, 
hogy bemutassuk a tárgyak mögötti 
embereket, a korszellemet. Azt az 
időszakot, amiben ezek a tárgyak 
keletkeztek, valamint az útjukat a 
gyűjteménybe” – emelte ki Belé-
nyesy Károly szakmai igazgató. 
Agócs Nándor, a múzeum tu-
dományos titkára arról beszélt, 
hogy a százötvenedik évforduló 
alkalmából gyűjteménye legjavát 
tárja a nyilvánosság elé a múzeum, 
azokat a tárgyakat, amelyek csak 
ritkán láthatók. Különböző ren-
dezvények, közösségi médiában 
megjelenő publikációk, ismeret-
terjesztő előadások szerepelnek 
a programok között, 2024-ben 
pedig egy nagyszabású intézmény-
történeti kiállítás nyílik, melynek 
kurátora Izinger Katalin. 

fantasztikus eredményekre van 
kilátás, ezek a feltételezések pedig 
javarészt be is igazolódtak, hiszen 
bizonyossá vált, hogy már az 1010-
es években is kőfal vette körbe a 
várost.
Az előadások két témához kap-

csolódtak: a nemzet fővárosának 
korai története, valamint a Jókai 
utcai ásatások témái kerültek 
bemutatásra.
A Jókai utcai feltárások kapcsán 
elhangzott, hogy Siklósi Gyula 
1981-ben végzett feltárást az 

utcában. Akkor ki tudtak emelni 
néhány gerendát, viszont még nem 
állt rendelkezésre olyan technoló-
gia, amivel ezeknek a gerendáknak 
meg tudták volna állapítani a 
korát. Harminchárom évvel és egy 
radiokarbon-vizsgálattal később 
kiderült, hogy a maradványok a 11. 
századból származnak.
A Jókai utca 12-ben ismét 11. 
századi gerendákra bukkantak, 
majd a tervásatásokat próbafel-
tárás követte, ahol jó állapotban 
bukkantak rá az egykori kőfalra. 
A 19. században a városfal romjait 
kitermelték és építkezésekhez 
használták fel, így nem sok maradt 
az egykori építményből. Szücsi 
Frigyes régész szerint hipotetiku-
san kijelenthető, hogy Szent István 
kezdte el építtetni a védművet 
az 1010-es években, ez azonban 
akkor nyerne igazolást, ha a város 
több pontjáról is érkezne hasonló 
bizonyíték.
Teiszler Éva, a konferencia szerve-
zője elmondta, hogy a régész- és 
történészszakmában is rend-
kívül nagy eredménynek számít 
az előkerült leletek tudományos 
vizsgálata, ami Európa figyelmét 
is a városra és a városban dolgozó 
szakemberekre irányítja.
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Hol tart a háború?

Segítség Törökországnak

Varga zalán

vAkleR lAjoS

Az orosz-ukrán háborúról és annak hatásairól 
tartottak kerekasztal beszélgetést és előadást 
a Kodolányi János Egyetemen. Vargha Tamás, 
Székesfehérvár országgyűlési képviselője, a Hon-
védelmi Minisztérium államtitkára előadásában 
kiemelte: hazánk továbbra is tartja magát 
álláspontjához, miszerint a háborúból ki kell 
maradnunk, és a békekötést kell szorgalmaznunk.

Már több mint egy éve tart az 
orosz-ukrán háború. A szakértők 
arra számítottak, hogy az oroszok 
gyorsan lerendezik a konfliktust, 
ám nem így történt. Jelenleg is áll 
a front, métereket mozognak csak 
előre-hátra, közben lövik egymást a 
felek. Orbán Viktor miniszterelnök 
egy rádióinterjúban úgy fogalma-
zott: ilyen közel még sosem voltunk 
a harmadik világháborúhoz. Ezt 
Vargha Tamás is megerősítette a 
Kodolányi János Egyetemen tartott 
előadásában. A miniszterhelyettes 
azt mondta: a kormány békekötést, 
tűzszünetet és tárgyalásokat szor-
galmaz a felek között.
„Egyre többen vesznek részt ebben 
a háborúban úgy, hogy annak 
hivatalosan nem részei.” - mondta 
Vargha Tamás, hozzátéve, hogy 
a NATO sem része a hadviselő 
feleknek, azonban a katonai szö-
vetséghez tartozó országok nagy 

A Vox Mirabilis Kamarakórus farsangi 
koncertjén gyűjtést rendeztek a törökországi 
földrengés áldozatainak megsegítésére.

A koncertnek a Szent István 
Hitoktatási és Művelődési Ház 
adott otthont. A fellépés bevételét 
a kórus a törökországi földren-
gés károsultjainak megsegítésére 
ajánlotta fel. A kezdeményezéshez 
meghívott vendégeik, Zemlényi 
Eszter énekművész, Bojtos Luca, az 

Az előadások sora a jövő hónapban foly
tatódik az egyetemen. Április huszadikán 
a globalizált világ gazdasági rendszere
iről tartanak kerekasztal-beszélgetést a 
Kodolányin.
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 „Nem azé a madár, aki elszalajtja”

Színház a színházban
Megalakult a Vörösmarty Diákszínpad

A bejelentés pillanata

SzAbó miklóS bence

Aranyjáték címmel tartott bemutatót hétfőn 
este a város diáksága az Atlantisz program 
keretében a Vörösmarty Színházban. A kezde-
ményezéshez az idén tizennégy iskolai csoport 
háromszáz diákja csatlakozott, akiknek felké-
szülését tanáraik mellett a színház művészei is 
segítették. Az esten mindenki nyertes volt, de 
legfőképpen a fiatalok, hiszen az eredmény-
hirdetésen bejelentették: megalapítják a 
Vörösmarty Diákszínpadot.

Ötletes megoldásokat láthatott a 
közönség az egyes Arany-balladák 
feldolgozására héftő este: az Arany-
játék című produkcióból kiderült, 
hányféleképpen jelenhet meg a ha-
lál, az elmúlás, a szerelem, az őrület, 
a szabadság és a hűség a színpadon.
Az Atlantisz program első előadá-
sát 2015-ben láthatta a fehérvári 
közönség a Vörösmarty Színházban. 
E művészeti nevelési program célja, 
hogy közelebb hozza a színházat a 
gyerekekhez. Az elmúlt években így 
játszhatta el több száz diák a Lúdas 
Matyit, Arany János Toldi című 
elbeszélő költeményét, valamint az 
Odüsszeiát is. Most Arany János 
balladáin volt a sor.
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Operettszínház művésze, valamint 
Kéry Tamás zongoraművész és a 
koncert közönsége is csatlakozott.
Zemlényi Katica örömének adott 
hangot, hogy az adománygyűjtés 
sikeresnek bizonyult, és minden 
eddiginél többen érezték fontos-
nak, hogy csatlakozzanak a kez-
deményezéshez. Az összegyűjtött 
adományt, nyolcszázhetvenezer 
forintot Törökország budapesti 
nagykövetségén adták át, ahol 
nagy örömmel és köszönettel 
fogadták azt.

„Nekem ez az év legkeményebb idő-
szaka, amikor az Atlantis-előadásra 
készülünk, de mégis akkora boldogság, 
amit ilyenkor a gyerekektől kapok, hogy 
a következő próbafolyamatig ebből 
élek! Visszaadják a jövőbe, a színházba 
vetett hitemet” – mondta el az idei 
programról a csapatokat koordináló 
Lőrincz Zsuzsa, a színház stratégiai 
igazgatója.
Ezt a lendületet és odaadást láthat-
ta a zsűri is a hétfői előadáson. A 
produkciók alatt fogalmazódott meg 
ugyanis tagjai sorában az ötlet, hogy 
mostantól ne csak az Atlantisz prog-

ramok keretében bizonyíthassanak a 
diákok, hanem a Vörösmarty Színház 
következő évadától kezdve előadásról 
előadásra. Az eredményhirdetésen 
bejelentették, hogy megalapítják 
a Vörösmarty Diákszínpadot: „Az 
elmúlt években igazi mozgalommá vált az 
Atlantisz program. Ez elkötelezett peda-
gógusok nélkül nem menne, de tehetséges 

diákok nélkül sem! Most arra szeret-
nénk alkalmat adni nekik, hogy bérletes 
előadásként húsz-huszonnégy előadás 
legyen az övék a következő évadtól. Ma-
gyarul megalapítottuk a Székesfehérvári 
Vörösmarty Díákszínpadot, a színházon 
belüli diáktársulatot” – ismertette a 
döntést Cser – Palkovics András, 

Székesfehérvár polgármestere, az 
Atlantisz-előadás zsűrielnöke.
Szikora János úgy fogalmazott a beje-
lentés kapcsán, hogy színháztörténeti 
pillanatnak lehettek tanúi a hétfő 
este részvevői. A teátrum igazgatója 
elmondta, hogy a tervek szerint az 
Atlantisz program előadását kö-
vetően alakul egy kreatív csapat a 
diákszínjátszók pedagógusaiból, akik 
a színház által kiválasztott darabra a 
város ifjú színjátszói közül válogatják 
ki a szereplőket, majd színre viszik 
az előadást, mely a következő évadtól 
két diákbérletbe is bekerül.
„Színházalapításon még nem voltam 
jelen! A mai este pedig történelmi pillanat 
volt. Színház alakult, egy színház a szín-
házban, egy társulat a társulatban – ez a 
Vörösmarty Diákszínpad, ami tulajdon-
képpen egy virtuális társulat. Hiszen 
évről évre változik majd az összetétele, 
változik a színdarab, amit a színház 
műsorára tűz. De műsorra tűzzük , és 
jatszani fogjuk!” – osztotta meg lapunk-

kal gondolatait a színház igazgatója.
Az esten az is kiderült, hogy Székes-
fehérvár önkormányzata minden pro-
dukciót százezer forinttal jutalmaz. 
A tizennégy csoport által feldolgozott 
Arany-balladák a Fehérvár Televízi-
óban és annak online felületein is 
elérhetők lesznek a közeljövőben.

része szállít fegyvereket Ukrajná-
nak. Magyarország azonban kitart 
álláspontja mellett, vagyis nem 
szállítunk, és nem is engedünk át 
fegyverszállítmányt hazánkon.



8 KözéletFeHéRVÁR 2023.03.23.

Iparos egy életen át Amerikai terepjáróval rótta 
Fehérvár utcáitKilencvenötödik születésnapja alkalmából la-

kásában köszöntötte hétfőn Zoltán Tibort Szabó 
Bakos Györgyné önkormányzati képviselő.

Zoltán Tibor katonai középiskolá-
ba járt, de a második világháború 
után bezárult előtte a katonai pá-
lya. Az amerikai fogságból hazajő-
ve nem sok lehetőség állt előtte, 
így inasnak állt, villanyszerelő és 
rádióműszerész mellett tanulta a 

Nagy György a mai napig aktívan éli min-
dennapjait. Kertészkedik, biciklizik, pontos 
memóriájával pedig számtalan történetet 
elevenít fel a múltból. Kilencvenedik születés-
napja alkalmából otthonában fogadta kedden 
délután az önkormányzat köszöntését és a 
miniszterelnöki emléklapot.

A kilencvenéves Nagy György 
mögött kalandos, élményekben 
gazdag évtizedek állnak: gépkocsi-
vezetőként bejárta az országot, ha-
zánk szinte minden pontjáról van 
egy története. Székesfehérvárra az 
ötvenes években, a szombathelyi 
katonai szolgálat után költözött. 

Születésnapján Szabó Bakos Györgyné önkormányzati képviselő köszöntötte a város nevében 
a kilencvenöt éves Zoltán Tibort, és adta át neki a miniszterelnöki emléklapot és a város 
ajándékcsomagját

Az ünnepelt Dienesné Fluck Györgyi önkormányzati képviselőtől vehette át a városi ajándék
csomagot és a miniszterelnök által aláírt emléklapot
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A Depónia Nonprofit Kft. az általa üzemeltetett 
hulladékudvarokba heti 20 órás munkarendbe

HULLADÉKUDVAR-KEZELŐ
munkatársakat keres 2023. áprilisi belépéssel.

Feladatok:

•  Székesfehérvár, Gárdony, Mór, Budakeszi településeken található 
     hulladékudvarok üzemeltetése
• Hulladék átvétele, ügyfelek tájékoztatása
• Hulladékudvar tisztán tartása, zöldterületének karbantartása
• Adminisztratív feladatok ellátása
• Elszállítandó hulladék lejelentése

Elvárások:

• 8 általános iskolai végzettség
• Büntetlen előélet
• Felhasználói szintű számítógépes ismeret
• B kategóriás jogosítvány
• Határozottság
• Jó kommunikációs készség
• Önállóság
• Érettségi előny, de nem feltétel 

Amit kínálunk:

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

Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!

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

Érdeklődni hétfőtől csütörtökig 8-tól 15 óráig, pénteken 8-tól 13 óráig a 
22 504 413-as telefonszámon lehet. 

„Tájékoztatjuk, hogy a Depónia Nonprofit Kft. mint adatkezelő az Ön jelen hirdetésre megküldött személyes adatait 
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.”

A székesfehérvári székhelyű Continus Nova Kft. 
azonnali kezdéssel állást hirdet az alábbi munkakör 

betöltésére

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

A munkakörhöz tartozó főbb feladatok:
•  Banki bizonylatok könyvelése
•  Pénztári tételek, bankkártyás tételek könyvelése
•  Tárgyieszköz-nyilvántartás, könyvelés
•  Folyószámlák egyeztetése
•  Kontrolling-kimutatások előkészítése, Excel-táblázatok kezelése

A munkakörhöz tartozó elvárások:
• Többéves szakmai tapasztalat
•  Naprakész számviteli és adózási ismeretek
•  MS Office-programok felhasználói szintű ismerete
•  Önálló, precíz, pontos munkavégzés
•  Rugalmas gondolkodásmód

Amit kínálunk:
• Határozatlan idejű, heti 40 órás munkaviszony
•  Cafeteria
•  Munkábajárási hozzájárulás vagy:
•  Helyi és helyközi buszközlekedés támogatása
•  Családbarát munkahely

A jelentkezés módja:

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

„Tájékoztatjuk, hogy a Continus Nova Kft. mint adatkezelő az Ön jelen hirdetésre megküldött személyes adatait a mun-
kaszerződés megkötését megelőző lépések megtétele céljából, az ahhoz szükséges mértékig a GDPR 6. cikk (1) b) pontja 
alapján kezeli. A pozíció más pályázó általi végleges betöltése esetén a részünkre megküldött adatait haladéktalanul töröljük. 

Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb tájékoztatást a Continus Nova Kft. honlapján (www.continusnova.hu) talál.”

szakmát. Ahogy fogalmazott: „Én 
egy életen keresztül iparos lettem!”
Műszerészként negyven évig dol-
gozott aktívan, hol vállalatoknál 
– a Keravillban, a Motorjavítóban 
– hol a székesfehérvári rádióállo-
máson. Részt vett a Petőfi Rádió 
új, nagy teljesítményű adótornyá-
nak beüzemelésében, és dolgozott 
az 1956-ban sugárzó forradalmi 
Vörösmarty Rádióban.

Több mint negyven évig dolgozott 
az állami gazdaságban. A háború 
után Magyarországon használt 
mezőgazdasági gépek mindegyikét 
vezette. A munka révén ismerte 
meg feleségét is, akivel ötvenöt 
évig éltek boldog házasságban.
Büszkén emlékezett vissza, hogy 
első fehérvári éveiben egy Jeep 
márkájú, amerikai terepjáróval rót-
ta az utcákat. Jelenleg is aktív, ha 
teheti, kerékpárral jár, és szívügyé-
nek tekinti kertjét. Jó egészségnek 
örvend, amit nemcsak a rend-
szeres mozgásnak, de az ízletes 
reggeliknek is tulajdonít.
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A jó idő közeledtével az olajszintet, a hűtő-
vizet és az ablakmosó szintjét is ellenőrizzük!

Tippek az autó tavaszi felkészítéséhez

A következő hetekben már érdemes feltetetni a nyári gumikat!

Az ablaktörlőket a hó és a téli ablakmosó is gyengítheti, így alaposan nézzük át a lapátok 
gumi részeit!

szeiFert richárd

Amíg az igazi, havas-latyakos télre vártunk, 
beköszöntött a tavasz. Vagyis eljött az idő, 
hogy ismét foglalkozzunk egy kicsit a családi 
négykerekűekkel! Összegyűjtöttünk pár 
tippet, hogy jól induljon a tavasz.

A legfontosabb és talán az egyik 
legalapvetőbb teendő a téli gumik 
cseréje. Szakemberek is egyetérte-
nek abban, hogy március közepe 
után már egyre kisebb az esélye 
annak, hogy éjszaka vagy a kora 
reggeli órákban fagyközeli hőmér-
séklet legyen. Ez azért fontos, mert 
az útra lecsapódó nedvességet és a 
még hideg aszfaltot biztonságosab-
ban kezelik a téli gumik, ilyenkor 
a jó minőségű nyáriak is kevésbé 
tapadnak.
Szóval most, hogy kitavaszodott és 
egyre jobb idő van, el lehet kezde-
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ni bejelentkezni a gumishoz vagy 
a márkaszervizbe feltetetni a nyári 
garnitúrát! Bár a szakműhelyek 
ilyenkor általában átvizsgálják az 
autó többi részét is, aki nem ilyen 

helyre hordja kedvencét, annak 
érdemes saját szerelővel ellenőriz-
tetni pár dolgot! A folyadékok – az 

olaj, a hűtővíz vagy az ablakmosó 
– megérnek egy pillantást. Utób-
binál tanácsos a megmaradt téli 
tisztítót elhasználni, és feltölteni 
nyárival a tartályt. Nem mindenki 

érzi fontosnak, de az ablaktörlő 
lapátokat is nézzük meg alaposab-
ban, mert a hideg, a különböző égi 

áldások (hó és eső) és az alkohol 
tartalmú téli ablakmosók is gyen-
gíthetik a lapátok gumi részeit. 
Ezzel pedig csökken a hatékony-
ságuk, egyre nehezebben tartható 
velük tisztán a szélvédő.
A fékekkel is foglalkozni kell, 
főleg azoknál a járműveknél, ame-
lyekben ABS vagy menetstabilizáló 
is van. Ezek a biztonsági beren-
dezések ugyanis a fékrendszert 
használják működésük közben, és 
a nedves, latyakos úton többször is 
működésbe lépnek. Szóval jobban 
kopnak a betétek és a tárcsák is, 
illetve olyan lerakódások lesznek 
ezeken az alkatrészeken, mint a só 
vagy az egyéb jégmentesítő anya-
gok, amiket szintén jobb letakarí-
tani onnan.
Egy alapos gőzborotválás is ráfér 

a tél után az autóra, különös 
figyelemmel a kerékjáratokra és 
az alvázra! A belteret is érdemes 
alaposan kitakarítani, és ha van 
gumiszőnyeg vagy hótálca az au-
tóban, mehet is a helyére a szövet 
garnitúra!
Klímás autókban ajánlott az inten-
zív használat előtt kitisztíttatni a 
rendszert. A szellőzőben a nedves 
időben több baktérium és mikro-
organizmus is megtelepedhet, 
amik akár egészségügyi problé-
mákat is okozhatnak. Csak pár 
apróság tehát, amikre ha odafigye-
lünk, már indulhat is a gondtalan 
kocsikázás!



   PÁLYÁZATI  KIÍRÁS 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a tulajdonában lévő alábbi lakásokat piaci alapon 
történő bérbeadásra hirdeti meg:

Cím 
(Székesfehérvár)

Alap-
terület 

m2 

Szoba-
szám

Komfort-
fokozat

Induló 
bérleti díj 

(Ft/hó)

Kelemen B. u. 38. 2/2. 37 1 összkomfortos 37.000,-

Gáz u. 1/A. 5/24. 53 2 összkomfortos 53.000,-

Sziget u. 4. 8/4. 54 2 összkomfortos 54.000,-

A pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal  

ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről letölthető:  

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

további részletek a 

www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.

Székesfehérvár, 2023. február 28.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
nevében és megbízásából:

Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Honvéd u. 1. :
•	 32	m2	alapterületű,	földszinti	klimatizált	helyiség,	melyhez	
külön	vizesblokk	tartozik;

•	17	m2	alapterületű,	II.	emeleti,	klimatizált	irodahelyiség;
•		38	m2	 alapterületű,	 II.	 emeleti,	 klimatizált,	 egybenyitott	
irodahelyiség;

•		22	m2	alapterületű,	II.	emeleti,	klimatizált	irodahelyiség;
•		15	m2	alapterületű,	II.	emeleti,	klimatizált	irodahelyiség;
•		47	m2	alapterületű,	II.	emeleti,	klimatizált,	egybenyitott	
			(3	helyiségből	álló)	iroda;

Mura u. 2. :
•	 80	m2	alapterületű	raktárhelyiség;
•		szabad	terület;
•		a	konténergarázs.

A	 helyiségek	 üzleti	 tevékenységre,	 raktározás	 céljára	 egyaránt	
alkalmasak.

Vállaljuk	rövid	határidővel	 lakások,	 telephelyek	értékbecslését,	
kedvező	áron	ingatlanok	energiatanúsítását!

Érdeklődés:	 SZÉPHŐ	Zrt.,	 8000	Székesfehérvár,	Honvéd	u.	 1.	
szám	alatti	ügyfélszolgálatán.																

Az	ingatlanok	megtekintése	előre	egyeztetett	időpontban	történik.

Telefon:	22/541-307	

e-mail:	info@szepho.hu;	uzemeltetes@szepho.hu

A SZÉPHŐ Zrt. bérbeadásra meghirdeti az alábbi ingatlanokat:

  A Vörösmarty Rádió műsora március 25-től március 31-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

     

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

2023. 03. 26. VASÁRNAP 2023. 03. 27. HÉTFŐ 2023. 03. 28. KEDD 2023. 03. 29. SZERDA 2023. 03. 30. CSÜTÖRTÖK

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

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Varga Zalán

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

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

11.10  Köztér
12.10		 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
13.10  A bor szerintünk (12) 

Vendég: Fáncsi Viktória
14.10  Kenderzsineg – Kertészeti 

magazin Vendég: 
Németh	László

15.00  Hírek 15 órakor 
Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

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

16.10		 Fehérvár	első	kézből	
Vendég: Cser-Palkovics 
András polgármester

17.10		 Irodalmi	műsor
18.10  Családi magazin 

Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi
19.10  Fehérvári beszélgetések – 

Lokálpatrióta	Szerkesztő:	
Sasvári	Csilla

20.10  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Kiss	György

2023. 03. 31. PÉNTEK

08.00		 Friss	hírek,	időjárás	és	
közlekedési információk 

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

	 Műsorvezető:	Kiss	
György	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

08.10  Internetes ügyeink Vendég: 
dr. Czenczi Anikó

09.10  Kedvencek percei 
Vendég: Paál Csaba

10.10  Mesterségem címere 
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:	
Germán	Márton

09.10		 Természetesen	
egészségesen 
Benne: Megújulás az 
egészségért! Vendég: 
Supliczné	Tóth	Mária	

10.10		 Gazdát	keresünk	a	HEROSZ	
menhelyén	élő	kutyáknak	
Vendég:	Krepsz	Gyöngyi

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. 03. 25. 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  Barangoló Vendég: 

Tarsoly	Péter
15.00  Hírek 15 órakor 

Hírszerkesztő:	Varga	Zalán
15.40  Esélykör – bemutatjuk 

a	Székesfehérváron	és	
a	térségben	működő	
fogyatékosügyi 
szervezeteket

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:	
Varga Zalán

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

12.10		 Ebédidő	Vendég:	
Szabó	László

13.10  Környezetbarát 
14.10  Utazási magazin
15.00  Hírek 15 órakor 

Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

16.10  Informatikai retró 
Vendég:	Simon	Nándor

15.10  Útravaló 
17.40  Meseszieszta a 

Szabad	Színházzal
18.10  Kék jelzésen, zöld úton 

Vendég: Rendeczki Andrea, 
Maráz Anna, Bakonyi 
Balázs,	Berta	Gábor	
Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi

19.10  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.10  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

21.10		 Tiszta	szex!	(16)	
Vendég:	Séllei	Györgyi

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

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

09.10  Állati dolgok Vendég: 
Lorászkó	Gábor

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

11.10		 Társasház	Vendég:	
Egyed Attila 

12.10		 Ebédidő	Vendég:	
Szabó	László

13.10  A Városgondnokság 
műsora

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

14.10  Az orvos válaszol 
15.00  Hírek 15 órakor 

Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10  Útravaló 
17.10  Filmkocka Vendég: Pál 

Loránd,	Kalmár	Ádám	
és Buda Andrea

18.10		 Zöldellő	utakon	Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.10  Fehérvári beszélgetések 
– Aranymetszés 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos



láSzló zSolt

szűts diana

saitos lajos (1947-2023)

„A humor a költő vidám halála.”
(Atanasz Dalcsev)

A szalmacséplésnek pelyvája, a 
szócséplésnek nyáladzása van.

***
Amikor meghalunk, az idő előbb 
kifut belőlünk, mint alólunk a tér.

***
Ignotus, újraolvasva. „Az a baj 
éppen, hogy nálunk minden 
tisztességes ember szocialista. 
Nem tisztességes emberek azok, 
akik a dolgokat nyélbe ütik. Az új 
világ majd akkor kezdődik, mikor 
a szocializmusnak nálunk is lesz-
nek törtetői, tőzsdései, konc(z)
lesői, túlordítói és szemforgatói.
”Nos, valameddig már eljutottunk 
ezen az úton is…!

***
Mitológia és mese-mese és mito-
lógia; ha mégis három nap egy 
esztendő, akkor Istennek – mai 
számításunkkal – minimum két 
évig kellett bíbelődnie a világ te-
remtésével. A mű mégis elsietetten 
elsikerült.

***
Vissza a sorok közé! „A sorok közt 
fekszem, meztelen.” – olvasom 
Czakó Gábornál. 

***
Minden szerelem egy szalmaláng-
gal kezdődik, s minden „kazal” 
fölégetése után alig marad parázs 
a hamu alatt.

***
Az őrültek házában még örültek 
egymásnak; aztán kikerültek, és 
egymás ellenségei lettek.

***
A szálka gerenda szeretne lenni – 
mások szemében…

***
A csomó attól fél, hogy megoldják, 
vagy ketté szelik. 

Lacit, a hímet, igazán reményekkel és természeti varázsokkal megáldott lényt, 
ostromolták a nőneműek. Laci visszaélt minden udvarlási helyzettel, és felkínálko-
zó nőnemű közeledésével, minden lehető alkalmat ki is használt, hogy párzó-haj-
lamait kiélhesse. Jól élt zöld környezetében, burokban született, de a vetélkedő 
hímeket gyűlölte. Velük szemben csak támadó magatartást tudott tanúsítani. Ha 
választottjai közelében hímneműt látott, azonnal harci állásba helyezte magát. 
Bőrének színe megváltozott, szemei élesebbé váltak és azonnal kész volt a harcra, 
akár egy életet kioltó párbajra is. Kész volt a megszerzett nőért mindent megtenni, 
mert uralni akarta. Laci hétköznapjain normálisan vegyes táplálkozást folytatott, 
egészséges életmódot élt. Tartotta magát, hogy szép, elegáns legyen, és ez egy jó 

A Januárnak lyukas volt a zsebe; legalább háromutcányit sétált, mire észrevette, 
hogy hullajtja az aranyérméket, és felsóhajtott. Olyan hideg volt az idő, hogy a 
lehelete látszott a levegőben. 
-   Ahhoz képest, ahogy kinézel, elég bőkezűen szórod a pénzt – jegyezte meg 
mögötte egy hang, mire a másik megfordult. Január harmincas évei közepén járó 
fiatal férfi alakját vette fel, gesztenyebarna haját megnövesztette, fáradt, sötét 
szemei voltak, és majdnem fekete borostája. Az őszsárga, rongyos kabát, amit 
viselt, az tehetett mindenről. 
-   Nem sietted el – jegyezte meg, és elfordult márciustól, benézett a szemben 
lévő kisbolt kirakatának üvegén. 
-   Hagytalak szórakozni egy kicsit, olyan nagy baj az? 
-   Szórakozni – mormolta a nézelődő. – Az emberek gyűlölnek. Amikor 
megérkezem, mindig lelkesek és reménykedők, aztán amikor rájönnek, hogy a 
dolog nem rajtam múlik, hanem rajtuk, utálni kezdenek. Dideregnek, hidegnek, 
szürkének és unalmasnak tartanak. 
-   Oh, és te azt szeretnéd, hogy szeressenek igaz? – enyhe gúny csepegett a 
szavakból. A január egy testvérpárt nézett a boltban. A két fiú közül az egyik 
ötéves lehetett, gyengéd, sötét szemekkel, és bozontos barna hajjal, a bátyja, 
mind a tíz évével, aranyhajú és zöldszemű, áradt belőle az ellenállás mindenki 
és minden ellen. Mindketten túl fiatalok ahhoz, hogy teljesen egyedül vásárol-
janak. 
Az idősebbik, alig néhány dologgal a kosarában, a nyakába vette az öccsét, ami-
kor az látványosan szenvedő arckifejezéssel panaszkodott. 
-   Megpróbáltam elképzelni, hogy fog kinézni felnőttkorában – morogta a Janu-
ár. – És az ő alakját felvenni – intett a sötét hajú kisfiú felé. 
-   Reméljük, ennél azért jobb sora lesz – hangzott a gunyoros válasz. De aztán 
a hónap enyhe napsütés melegét érezte az arcán, és a Március csendben alakot 
váltott. Izmos, alacsony férfi képében állt mellette, aranyhajjal, és zöld szemek-
kel. Ha négy évvel lehetett idősebb nála; célzatosan összeszedettebb volt, mint a 
fivére. A januárt azonban nem dobta fel, hogy csatlakoztak hozzá. 
-   Sose fognak szeretni – jegyezte meg. – Ott vannak egymásnak, ha szeretetet 
akarnak. 
Aztán megfordult, elsétált, és otthagyta Márciust a kirakat előtt ácsorogni. A 
szőke, katonásan rövid hajú férfi még akkor is ott állt, amikor a testvérek kilép-
tek a boltból. Megosztoztak egy szelet csokin, és nem vettek észre senkit. 

Laci

Szemérmetes koldusok 

Aforizmák, naplójegyzetek

GEREZDEK 

Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk

***
Az emberi kétszínűség nem az 
oparttal kezdődött, s nem is ért 
vele véget…

***
A nagy író úgy gondolja: most le-
megyek hozzátok a Parnasszusra!

***
Az emberevő nem az emberiséget, 
csak az embert szereti.

***
Írók körében a félszem igen, csak 
a szellemi vakság nem lehet erény. 
(Toldás) „A sánták szeretik nevetni 
a félszeműt.” (Kazinczy Ferenc: 
Pályám emlékezete).

***
Először csak a történelmet írták át, 
ma már a szépirodalmi műveket 
is…

***
Némely „szerzők” az alkotás érté-
ke helyett az alkotás ellenértékére 
koncentrálnak. 

***
A vasfegyelem, ha berozsdáll, 
elkezdődik a káosz.

***
„Mindenben van valami tökéletes.” 
(Feleki László) – tehát semmi sem 
tökéletes. 

***
A világmindenségben minden 
változik; csak a semmi nem.

***
Az igazság – mennél súlyosabb is 
– a felszínre kerül. 

***
Sajnos, az emberi butaságra több-
nyire az elemi csapás az orvosság.

***
A tudomány annak bizonyítására, 
hogy mégsem a majomtól szárma-
zik az ember, kitalálta a hiányzó 
láncszemet.

bAlAjthy FeRenc

(Saitos Lajos emlékére)

S egyszer csak nincs többé,
Hihetetlen, mint az is, hogy
Egyszer csak lesz, és van!-
A láthatatlan is úgy látszik,
Ha, akarom, és ami látható,
Mégis, örökké titok marad!
Időtlen igeidőben már volt,
Végtelen véges útja szabad!
 
Hihetetlen hogy nincs többé,
Mint, az, hogy egyszer lesz!
Egyszer csak volt, s egyszer

IDŐTLEN IGEIDŐK…

darabig sikerült is neki. Nem tartott edzéseket, kondiba sem járt, de tudta, hogy a 
zöld környezet és a rendszeres táplálkozás a maga javára hajtja a malmot. Űzte a 
nőstényeket, és azok hagyták, időnként nagyon bedőltek neki, pedig nem voltak 
meghívások ilyen-olyan bulira és nem voltak pezsgős vacsorák sem. De volt a 
természet, és jöttek a várt és nem várt utódok, akik Laciról tudhattak vagy sejthet-
ték jelenlétét az adott miliőben (ökoszisztémában). Tisztában voltak azzal, hogy 
Laci egy nagyon jó apa, és utódai felneveléséről, ha kell, harcosan is és élete árán 
is gondoskodik. Laci utódait minden körülmények között és mindenkitől védve 
gondozta, de ivadékait egyedül nevelte föl, ehhez valami okból ősi módon kellett 
tartania magát. Gyerektartásra már származási bizonyítékok miatt sem tartha-
tott igényt. Tanút hiába keresett volna ugyanezen okok miatt ebben a szétzilált 
világban bármire is, mivel származása okán kötelezve volt, mint erkölcsös apa. 
Laci! Lacikám! Egy keddi napon elhalálozott. Miért pont kedden? Hát a szentek 
valamelyike biztosan tudja. Gyászoltam, és előéletét ismerve hajtottam fejet a 
szomorú történés miatt. A víz tetején lebegett felfújódott teste. Szemeit kiették 
már. Laci egy igazi sziámi harcoshal volt, akváriumom legendás lakója. Nekünk az 
Igéből az mondatik, hogy „Porból lettél, porrá leszel…” Laci vízből jött, vízben halt 
el, ezért lehúztam a WC-ben.

Mindennek való vége lesz!-
Nincs többé, lehetetlen, mint
Az, hogy volt és van, - nem
Száműzött, s nem vándorol,
Ha, időtlen igeidőben nincs!

Hihetetlen, hogy nincs többé,
(Isten, vagy egy ember ez?!)
Minden örökké titok marad,
De, - időtlen igeidőben lesz! 

az oldalt szerkesztette: bakonyi istVán
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Megemlékezés, kiállítás, filmvetítés – csü-
törtökön a lengyel-magyar barátság napját 
ünneplik városszerte.

Lengyelország és Magyarország 
2007-ben közös elhatározással a 
lengyel-magyar barátság napjává 
nyilvánította március huszonhar-
madikát. Ebből az alkalomból 
Székesfehérvár és Fejér vármegye, 
valamint Opole és Opole vajda-
ság önkormányzata idén is közös 
ünnepséget szervez a Jávor Ottó 
téren felállított Katyń-emlék-
keresztnél.
Az ünnepi program során a fogadó 
magyar és a vendég lengyel önkor-
mányzatok képviselőinek beszé-
dei hangzanak el magyar és len-
gyel nyelven egyaránt. A 10 órakor 
kezdődő ünnepségen köszöntőt 
mond Molnár Krisztián, a Fejér 
Vármegyei Közgyűlés elnöke, majd 
Opole vajdaság delegációvezetője, 
Zuzanna Donath-Kasiura elnökhe-
lyettes, Maciej Wujec, Opole alpol-
gármestere, végül Cser-Palkovics 
András, Székesfehérvár polgár-
mestere. A műsorban közremű-
ködik az opolei Fryderyk Chopin 
Állami Zeneiskola szaxofonos 
osztályának növendékeiből álló 
kvartett, valamint a Vox Mirabilis 
kamarakórus. Az esemény koszo-
rúzással zárul az emlékkeresztnél.
A Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Budai úti tagkönyvtárában kiál-
lítás nyílt Képeslapok Opoléból 
címmel, a lengyel-magyar barátság 
tiszteletére. A tárlat március 31-ig 
látogatható.
Az ünnepségekhez minden 
évben kulturális programok is 

Püspöki mise lesz a Prohászka-templomban: 
Kaszap István születésének százhetedik évfor-
dulójára emlékeznek a hívek március 25-én.

A Prohászka-templomban mutat 
be szentmisét Spányi Antal megyés 
püspök a város papságával. Isten 
szolgája, Kaszap István születésének 
százhetedik évfordulójára emlékeznek 
március 25-én, szombaton 17 órai 
kezdettel. A szentmise után Kaszap 
István sírjához vonulnak, és közösen 
imádkoznak mielőbbi boldoggá ava-
tásáért. A főpásztor szeretettel hívja 
a híveket, a Prohászka Imaszövetség 
tagjait, a cserkészeket, a hittanosokat, 
a ministránsokat is az ünnepre.

A nemzeti ünnepre tervezett, de a szeles 
időjárás miatt elhalasztott családi progra-
mokat március 25-én, szombaton pótolja 
a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális 
Központ: a Fürdő sori épületben és környékén 
kézműves foglalkozások, népi gyerekjátékok, 
hagyományőrző huszárok és honvéd tüzérek 
bemutatói várják a közönséget.

A Fehérvári Huszárok Egyesületé-
nek tagjai bemutatókat tartanak, 
és lovaglásra is lehetősége lesz a 
bátor huszárjelölteknek. A korabeli 
honvéd tüzérség egyenruháját, fegy-
vereit is megismerhetik a rendezvé-

A fenti címmel szervez háromnapos rendez-
vénysorozatot a Székesfehérvár-belvárosi 
Református Egyházközség. A program március 
23-tól 25-ig tart.

Van egy ország címmel ren-
dez programokat a hétvégén 
a székesfehérvári református 
egyházközség. Március 23-án, 
csütörtökön, 24-én, pénteken 
és 25-én, szombaton 18 órakor 
kezdődnek az igehirdetések, 
melyeken Botos Csabát, az erdélyi 
Somosd lelkipásztorát hallhatják 
az érdeklődők. A helyszín a bel-
városi református egyházközség 
Széchenyi úti temploma. További 
részletek az egyházközség Face-
book-oldalán.

Március 28-án 17 órától újra felmérhetik 
formájukat a futók: a Halesz ezerméteres 
futókörén újra futáspróbát rendeznek, ahol a 
mozgás mellett közösségi élmény és szakmai 
konzultáció is várja a sportolni vágyókat.

Tavaszi futáspróba lesz március 
28-án, kedden 17 és 19 óra között 
a Haleszban. A közösségformáló 
rendezvényt Székesfehérvár ön-
kormányzata és a Honvéd Szondi 
György Sportegyesület Tömeg-
sportszakosztálya szervezi azzal a 
céllal, hogy segítsék, biztassák a 
mozogni vágyókat.
Minden érdeklődő egyénileg, 
díjmentesen vehet részt a rendez-
vényen. A helyszínen, a kezdési 
időpont előtt tíz perccel jelentkez-
hetnek, ami után egyéni bemelegí-
tés lesz. Minden vállalkozó kedvű 
futó maga dönti el, hogy mekkora 
távon méri fel teljesítményét. A 
futáspróbát szakmai tanácsadással 
is segítik.

Afrika csúcsán – érdekességek a távoli kon-
tinensről címmel kezdődik ismeretterjesztő 
előadás március 23-án, csütörtökön 17 órakor 
a Mathias Corvinus Collegium Székesfehérvári 
Képzési Központjában.

Kilimandzsáró, maszáj szandál új-
rahasznosított gumiból és grillcsir-
ke sült banánnal – afrikai útjának 

 Huszárok 

Hagyományőrző 
bemutatók a tóparton

 Előadás 

Afrika csúcsán

 Hitélet 

Van egy ország

 Megemlékezés 

Lengyel-magyar 
barátság

 Futás 

Tavaszi futáspróba a 
Haleszban

 Egyház 

Kaszap Istvánra 
emlékeznek

Kos 3. 21. – 4. 20.

Olyan sok változás jöhet a következő napokban, hogy alig győzöd 
kapkodni a fejedet. Ha kapcsolataidban adódik változás, őszintén, de 
ne bántóan reagálj! Nyugodtan és higgadtan nézz szembe a helyzettel, 
és igyekezz félelem nélkül alkalmazkodni! 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

A tavaszi nap ereje olyan optimizmust adhat neked, amellyel 
bátrabban vághatsz bele eddig dédelgetett terveidbe. Kitartással 
mindent elérhetsz! Félelmeid, kételyeid most háttérbe szorul
hatnak, de ne ess a másik végletbe: ne képviseld szeszélyesen és 
agresszíven a saját érdekeidet! 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Új élet reménye fakad, legalább életed egy területén. Készülj, mert 
napokon belül megteheted az első lépéseket! Türelmesen, kapkodás 
nélkül haladj, mert így csökkentheted a hibázás esélyét! Fel a fejjel, 
nincs okod az aggodalomra! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Új lehetőségek, megváltozott napirend, életmódváltás – ez mind 
lehetséges a héten, sőt ha ezekben már gondolkodtál eddig, de lépni 
nem mertél, akkor most van itt az ideje, hogy változtass és válts! 
Energiáidat fordítsd a megújulásra! A változás nem lesz könnyű, de 
megéri.

Rák 6. 22. – 7. 22.

A szokásosnál is több energia szabadulhat fel benned a héten, 
ötletek sziporkázhatnak, kreatív erők áradhatnak belőled. Most 
van itt az ideje a megújulásnak, álmaid megvalósításának, még 
akkor is, ha váratlan események tarkítják utadat! 

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A héten sok minden változhat, átalakulhat körülötted. Lásd meg min
den változásban a lehetőséget, fedezd fel az újdonságban rejlő örömet! 
Lehet, hogy egy szokásod évekig jó szolgálatot tett, de a megváltozott 
körülmények között már nem támogat. 

2023. márc. 23.–márc. 29.
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A részletes program

10 óra–15 óra: A Fehérvári Huszárok 
Egyesületének bemutatója, lovaglás,
10 óra–14 óra: Hagyományőrző 
honvéd tüzérség – az I. András Király 
Lovagrend bemutatója,
10 óra–16 óra: Kosaras körhinta, népi 
játszóház,
10 óra–16 óra: Kézműves foglalko-
zások: karkötő, huszárcsákó és párta, 
lovacska készítése, hagyományőrző, 
nemzeti mintás fajátékok készítése, 
Pesti Hírlap készítése.

emlékeit idézi fel Kövér László, a 
kollégium környezeti és természeti 
moduljának vezető oktatója, aki a 
távoli kontinensen tett látogatása 
során is megtapasztalta, mennyire 
fontosak az emberi kapcsolatok, 
és milyen felemelő érzés, amikor 
az ember legyőzi saját korlátait. A 
videókkal, fotókkal színesített él-
ménybeszámoló sokszor mosolyra 
fakasztja majd a közönséget, és 
közelebb hozza szívükhöz a fekete 
kontinenst. A programra a belépés 
ingyenes, de előzetes regisztráció-
hoz kötött: https://feliratkozas.
mcc.hu/hu/form/mccszekesfeher-
var-03-23.

nyen résztvevők az I. András Király 
Lovagrend tagjainak segítségével.
A szervezők sok játékkal is készül-
nek a napra: a kosaras körhinta 
mellett népi játszóház szórakoz-
tatja a gyerekeket, akik nemzeti 
mintás fajátékokat is találnak 
majd ezen a napon a tóparti épület 
környékén. Akik pedig kicsit meg-
pihennének, alkotnának, azok szá-
mára kézműves foglalkozásokkal 
készülnek, ahol nemzeti mintás 
karkötőt, huszárcsákót és pártát, 
de akár lovacskát is készíthetnek.

csatlakoznak, melyek sorában 
idén film vetítésekkel is várják az 
érdeklődőket. A Barátság mozi a 
budapesti Lengyel Intézet közre-
működésével Kinga Dębska két 
kiváló vígdrámáját, a Madártej 
és Az én lányaim, teheneim című 
alkotásokat mutatja be eredeti 
nyelven, magyar felirattal. További 
információ és jegyvásárlás a mozi 
pénztárában és honlapján.
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A Vörösmarty Színház újra kinyitotta kapuit, 
most pedig még jobban kitárja: Előhang címmel 
új programsorozat és új közösségi tér nyílik a Vö-
rösmarty Színházban, ahol március 24-én Bagó 
Bertalan és Varga Lili várja az érdeklődőket.

A fehérvári teátrum kávézója a 
város új közösségi terévé változik, 
Előhang című programsorozatának 
köszönhetően pedig mindenki be-
leshet a kulisszák mögé. A közön-
ségtalálkozó két házigazdája Bagó 
Bertalan rendező és Varga Lili 

Székesfehérvár évek óta sporttal ünnepel 
május elsején. A helyszín idén ismét a régi, a 
Bregyó közi Regionális Atlétikai Központ lesz, 
a programra pedig már várják a sportegyesü-
letek jelentkezését.

Immár tizenkettedik alkalommal 
lesz május elsején Sportmajális 
városunkban. A rendezvény minden 
évben a várost átszelő, több ezer 
sportolót és rajongót összefogó 
felvonulással indul, ezt pedig nem 
mindennapi bemutatók és edzések 
követik a Bregyó közi Regionális At-
létikai Központban, ahol a profik és 
a kezdő mozgolódni vágyók együtt 
edzhetnek. A város nagy klubjai 
is fontosnak tartják ugyanis, hogy 
jelenlétükkel hirdessék: sportolni 
nemcsak egészségünk érdekében 
érdemes, hanem azért is, mert általa 
részesei lehetünk egy közösségnek.

Húsvétváró családi programok, kiállítás, főző-
show – az ideiglenes szünet után április elején 
újra kinyitják kapuikat a közösségi házak a 
városban. A Székesfehérvári Közösségi és Kul-
turális Központ nyolc házába visszatér az élet, 
nemcsak a rendezvényeknek, de a házakban 
működő csoportoknak köszönhetően is.

Családi programok Csalán, 
Öreghegyen, Szárazréten és 
a Vízivárosban, nyomozással 
összekötött vacsora és grafikai 
kiállítás Öreghegyen, bútortuning 
Felsővárosban, főzőshow Kisfalu-
don, játsz mákról és kapcsolatokról 
szóló előadás a Királykúton – 
változatos programokat kínálnak 
a közönségnek a Székesfehérvári 
Közösségi és Kulturális Központ 
áprilisban újranyitó házai.
Igazi programdömping várja 
a látogatókat: az ünnepre való 
készülődés jegyében több hely-
színen is húsvéti rendezvényeken 
vehetnek részt az érdeklődők. Áp-
rilis 1-jén a Feketehegy-szárazréti 
Kultúrudvarban 14 órától húsvéti 
játszópark, tojáságyú, nyuszi- és 
báránysimogató, nyulas horgászat, 
arcfestés, kézműves foglalkozás, 
társasjátéksarok és lovaglási lehe-
tőség is szerepel a kínálatban, 16 
órakor pedig bábszínházi előadás 
lesz. Készül majd tojásfa is, melyre 
április 1. és 10. között a városrész 
lakói az otthon díszített tojásokat 
akaszthatják fel.
A Vízivárosi Közösségi Klubban 
újraindul a Csináld magad! című 
sorozat, melynek keretében április 
4-én, kedden 17 órától dekupázs-
technikával húsvéti tojásokat 
díszíthetnek az érdeklődők. A 
programra előzetesen regisztrálni 
kell: 20 6657 583.
A Csalai Közösségi Térben április 
6-án, csütörtökön 17 órakor 
kezdődik a kézműves foglalkozás, 
melyen a felnőttek nyuszit, a gye-
rekek csibét készíthetnek filcből.
A Felsővárosi Alkotóház április 
1-jei rendezvényét a kreatív munka, 
a bútorfelújítás iránt érdeklődők 

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ április tizenegyedikéig várja a sportegye
sületek jelentkezését a fehérvári Sportmajálisra. Regisztrálni a www.fehervariprogram.hu/
sportmajalis-2023 oldalon lehet.
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 A nyúlon innen 

Húsvétváró programok városszerte

 Sport 

Sportmajális: elindult a regisztráció

 A kulisszán túl 

Új sorozat a színházban

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

A tavasz lehetőséget ad, hogy új életet kezdj, megújítsd régi szokásai
dat, melyek már nem szolgálják terveidet és álmaidat. Az újításhoz 
persze kellő merészség szükséges, és egy ugrás az ismeretlenbe.
  

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

A tavaszi zsibongó erők tükröződnek aktivitásodban, csak arra 
ügyelj, hogy megfelelő irányba tereld ezeket! Legyen merszed 
szembenézni a kihívásokkal, még akkor is, ha a rejtett erőforrá
saidhoz hozzá kell nyúlnod! 
 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A tavaszi napéj egyenlőség a teljes megújulás lehetőségét rejti. 
Jöhetnek váratlan helyzetek, új információk, megváltozott terep. 
Tiszta lappal indulhatsz, és új életet kezdhetsz!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A tavasz ereje segíthet abban, hogy észrevedd a dolgok jó oldalát, 
bármilyen váratlanul, előre nem látott módon alakul is a helyzet. A 
kapcsolatoknak van saját élete, átalakulhatnak. Tervezhetsz úgy, hogy 
túllátsz a jelen pillanaton, a korlátokon.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Kirobbanó formában vagy, most érdemes hát belevágni újító ter
veid megvalósításába! A merészség minden sorsfordulaton átsegít, 
akkor is, ha most még elképzelhetetlennek tűnik mindez. Légy 
önmagad, most minden erőd a felszínre kerülhet, és fordíthatsz 
az életeden!

Halak 2. 19. – 3. 20.

Lehet, hogy valamit el kell veszítened ahhoz, hogy legyen helye az 
újnak megérkezni. Próbáld meglátni a változások kedvező oldalát! Az 
elengedés nem könnyű, de a megújuláshoz elengedhetetlen!   

Újranyitnak a közösségi házak
figyelmébe ajánlják. A 9 órától 
12 óráig tartó eseményen az Ursa 
Maior Kreatív Műhely bútor tuning-
oktatója vezeti be a jelentkezőket a 
bútorfelújítás, a lakkozás, a festés 
és a fakezelés rejtelmeibe.
A Királykút Emlékházban új-
raindul a Királykúti Társalgó 
elnevezésű sorozat: április 6-án, 
csütörtökön 18 órakor Mindenna-
pi játszmáink címmel Vízi Beáta 
mentálhigiénés szakember tart 
előadást, melyen többek között szó 
lesz arról, mi a különbség játszma 
és konfliktus között, hogyan lehet 
megelőzni a játszmák kialakulását, 
és a szakember a jelenlévőkkel 
együtt sorra vesz néhány rendsze-
resen visszatérő nehéz helyzetet is.
Az Öreghegyi Közösségi Ház 
április 6-án, csütörtökön három 
eseményre is invitálja az érdek-
lődőket. Itt is lesz húsvétváró: a 
családi délután 15 órakor kezdő-
dik. Kézműveskedhetnek, nagy 
méretű, húsvéti fajátékokkal 
játszhatnak a gyerekek, de lesz 
tojáságyú, nyuszisimogató, és a 
szabadulószobában is kipróbál-
hatják majd magukat a bátrabbak. 
Este fél hatkor nyílik Vidák Zsolt 
illusztrátor This is my Budapest 
című kiállítása. A grafikusművész, 
bélyegtervező kedvenc témája 
Budapest. A főváros jellegzetes 
épületeit ábrázoló művek mel-
lett azt a képet is láthatja majd a 
közönség, amely négy hónapig 
készült, és Budapest huszonnyolc 
nevezetességét jeleníti meg. A 
krimit és a társasjátékot kedvelők 
számára pedig vonzó program 
lehet a Gyilkos vacsora, mely este 
hatkor kezdődik.
A Kisfaludi Közösségi Ház a 
gasztronómia kedvelőinek kínál 
programot április 30-án, vasárnap 
17 órakor. Vajtó László, a Vajtó 
és a Világ nemzetközi turisztikai 
magazin műsorvezetője lesz a ház 
vendége, aki a humoros, interaktív 
főzés során igazi specialitásokat 
készít.

Tavaly az eseményt nyitó felvonu-
láson közel negyven sportegyesü-
let vett részt: ezerötszáz sportoló 
vonult fel a Petőfi-szobortól az 
esemény helyszínéig.
A szervezők idén szeretnék ezt a 
számot felülmúlni, és még több 
sportolót megszólítani kortól, 
nemtől és sportágtól függetlenül, 
ezért felhívást juttattak el az egye-
sületekhez, kérve, hogy mozgósít-
sák sportolóikat, a gyerekeket és 
szüleiket, és ha tudnak, hozzanak 
magukkal zenészeket is, hogy még 
hangulatosabb legyen a várost 
átszelő felvonulás.
Az egyesületeknek lehetőségük 
lesz egész napra kitelepülni és 
bemutatókat tartani, hogy a 
látogatók minél több sportággal 
ismerkedhessenek meg, a legnép-
szerűbbektől a legextrémebbekig.

színművész lesz március 24-én, 
pénteken 18 órakor. A varázslat, 
amit ezek a találkozások rejtenek, 
nem csupán a színpadon születik 
meg: az alkotókkal is találkozhat-
nak mindazok, akik szeretnének a 
boszorkánykonyhába belesni.
Az izgalmas eszmecseréken bárki 
részt vehet, hiszen itt nem létezik 
a láthatatlan negyedik fal, nincse-
nek rossz kérdések, csak jó vála-
szok. A rendezvények ingyenesek, 
de regisztrációhoz kötöttek.



Százhúsz éve indult a székesfehérvári 
villamoseneregia-termelés - II. rész

(A cikkhez felhasznált forrás Csurgai 
Horváth József 100 éves a székesfehérvári 
erőmű című, 2003-ban megjelent kötete.)

Turbinacsarnok az ötvenes években – Koncz 
Dezső műszaki igazgató gyűjteményéből

Olajtüzelésű kazánok – Koncz Dezső műszaki 
igazgató gyűjteményéből

A kazán telepítése 1994-ben – a Fűtőerőmű 
Kft. archívumából

Az erőmű esti látképe – a Fűtőerőmű Kft. 
archívumából

1903. január 1-jén, azaz százhúsz éve indult el 
Székesfehérváron a villamosenergia-termelés: 
megkezdte működését a város első villanytele-
pe. Ezen alkalom méltó megünneplése kapcsán 
a szakmai örökös SZÉPHŐ Zrt. a megőrzött képi
emlékekből, az írásos feljegyzésekből és 
elkészített interjúkból egy többrészes 
cikksorozattal, erőműbejárásokkal készül és 
hívja időutazásra az olvasókat a 2023-as év 
folyamán, hogy bemutassa a Király sori erőmű 
történetét, az idők folyamán változó szerepét.

Állami kézben a villanyter-
melés 

1949 decemberében a jogi szabá
lyozás kimondta, hogy a tíz alkal
mazottnál többet foglalkoztató 
cégeket államosítják. Így került a 
közművekhez tartozó legnagyobb
ipartelep állami kézbe, mely
nek akkori értéke tizenötmillió 
forint volt. Az új szolgáltató az 
Állami Villamosenergia Szolgál
tató Nemzeti Vállalat Székes
fehérvári Üzletigazgatósága lett. 
Ezután az erőművet a Várpalotai 
Erőművállalathoz, majd 1955-
ben az ÉDÁSZ Székesfehérvári 
Üzletigazgatóságához csatolták. 
Az energiatermelés az ötvenes 
években lényegi változást nem 
mutatott, azonos színvonalon 
működött.

Fejlesztések a Bakony utcá-
ban

2004-ben a hőtermelés fejlesztése 
céljából befektetési megállapodás 
jött létre, melynek következté
ben a Fűtőerőmű negyvenkilenc 
százaléka magántulajdonba került. 
A szerződés értelmében 2006-ra 
megépült a Bakony utcában egy új 
fűtőerőmű hat darab, egyenként
3+3 MW villamos és hőtelje
sítményű, Jenbacher típusú 

A gáztüzelés bevezetése

1992ben az ÉDÁSZ Rt. a Király sori 
fűtőerőművet Székesfehérvári Fűtő
erőmű Kft. néven önálló gazdasági 
társaságba szervezte. 1995 nyarán 
bírósági per kezdődött a fűtőerőmű 
tulajdonlásáért az ÉDÁSZ és Székes
fehérvár önkormányzata között. Az 
ügyről végül a legfelsőbb bíróság 
határozott, mely döntés értelmében 
2000. július 1-jével az erőmű tulajdo
nosa hivatalosan is Székesfehérvár
városa lett.
Az öt évig húzódó jogvita idősza
kában az erőműben elmaradtak a 
fejlesztések, azonban kisebb előké
születek történtek a korszerűbb, gáz
üzemű működéshez. A tulajdonos
váltást követően a DDGÁZ Rt.-vel
megkötött szerződés eredményeként 
az események felpörögtek. Elsőként
három forróvízkazán átállítása 
történt meg vegyes tüzelésűre, tehát 
fűtőolajjal és gázzal is üzemelhettek, 
így 2000 decemberében megkezdő
dött a forró víz gázüzemű előállítása. 
2001. második félévére készült el 
egy PTVM-kazán gázüzemre való át
alakítása. Teljes csőcserét végeztek, 
és beépítésre került egy új SAACKE 
égő is. Őszre gáztüzelésűre állítot
tak át egy további kazánt, valamint 
hőhasznosító felületekkel bővítették 
ki, amivel javították a berendezés 
hatásfokát. A földgáz bevezetésével a
kazánok egy költségkímélőbb és 
lényegesen környezetkímélőbb tü
zelőanyagra álltak át. A fűtőolaj már 
csak biztonsági tartalékul szolgált.

A nagypaneles építési technoló
gia megjelenésével felgyorsult a 
lakóházak kivitelezése. A fellépő 
igények követése érdekében 1968-
ban három darab tíz tonna/óra 
teljesítményű, olajtüzelésű gőz-
kazán került beüzemelésre a fűtő
erőműben. Ezek a berendezések 
azonban nem voltak alkalmasak a 
turbinák meghajtására, feladatuk 
a fűtőturbina által előmelegített 
víz további melegítése volt.
1968-tól 2000 decemberéig az 
erőmű fűtőolaj-tüzelésű volt. A 
külön erre kialakított vasúti vá
gányon éjszakánként szállították, 
majd fejtették le a tüzelőanyagot. 
A pakura kezelése körülményes 
volt, mert csak melegítve lehetett 
dolgozni vele. Ha kihűlt, meg
dermedt, éppen ezért a pakura
vezeték mellé gőzkísérőcső volt 
beépítve, az gondoskodott az 
anyag melegen tartásáról, hiszen 
az olajat csak cseppfolyós állapo
tában tudták szivattyúzni.
Az 1970-es évektől ugrásszerűen 
emelkedő távfűtési igény ismét 
fókuszba állította a bővítés kérdé
sét. A város központjához közeli 
fűtőerőmű elsősorban a lakótelepi
fűtési igényeket tudta kielégíteni, 
a város peremén elhelyezkedő ipa
ri szereplők hőellátása a távolság 
miatt nem tudott megvalósulni.
1980 táján már közel tízezer ott
hon fűtését és melegvíz-ellátását 
kellett biztosítani városszerte. A 
lakásszám folyamatos növekedé
sével lépést tartó városi hőigények 
szükségessé tették a fűtőerőmű 
további fejlesztését. Új vízlágyító 
berendezés és a nyolcvanas évek 
első felében négy, egyenként 40 
MW hőteljesítményű, pakuratüze
lésű, PTVM-típusú forróvízkazán
létesült a Király soron. Az 1990-es 
évek elejére megtörtént a hőter
melési rendszer számítógépes 
automatizálása. 1994ben az egyik 
elbontásra került, leselejtezett 
forróvízkazán helyére két horvát 
gyártmányú, 20 MW teljesíményű 
forróvízkazánt telepítettek.

Megnövekedett hőigény a 
hatvanas évektől

A termelésben előrelépést az 1960-
as év hozott, amikor a II. számú 
gépegységet kiselejtezve egy 
ellennyomásos turbina épült. A 
berendezéssel a turbinából távozó 
fáradt gőzt a távhőszolgáltatáshoz 
szükséges hőszükséglet fedezé
sére fordították. Ezt követően a 
hőszolgáltatás egyenletes növeke
désnek indult, a villamos energia 
termelése némileg csökkent. Az 
1966-ban leállított és bontásra ítélt 
IV. számú turbinát átalakították 
rontott vákuumú üzemre. Újraindí
tása után javította a hőfelhasználás 
hatékonyságát, amire a városi 
szintű távfűtés indulásakor nagy 
szükség volt.

gáz motorral. A Tóvárost ellátó 
fűtőműbe két hasonló gépcsopor
tot telepítettek, és kiépült a két 
telephely összekötését szolgáló 
távvezeték. A projekt keretében a 
SZÉPHŐ
hosszú távú szerződést kötött a 
Fűtőerőmű Kft.-vel a termelt hő 
átvételére.
2014-ben Székesfehérvár önkor
mányzata megvásárolta a felszá
molás alá került Fűtőerőmű Kft. 
vagyonelemeit, és július 1-jével a 
SZÉPHŐ Zrt. vagyonkezelésébe
adta azokat. Ezzel egy kézbe került 
a hőtermelés és a hőszolgáltatás, 
aminek számos előnye van: nőtt az 
üzembiztonság, a hatékonyság, és 
gazdaságosabb lett az üzemvitel.

A fűtőerőmű életpályájának 
utolsó szakasza

Az átvett vagyonelemek állapota és 
kora a biztonságos hőszolgáltatás 
érdekében jelentős beruházásokat 
tett szükségessé. Székesfehérvár 
önkormányzata 2016 novemberé
ben döntött a Király sori hőterme
lés ütemezett megszüntetéséről, 
valamint decentralizált hőtermelő
egységek kiépítéséről.
Megkezdődött a tervezés, a kivite
lezés, aminek eredményeképpen 
megújult a szedreskerti kazánház 
3×5 MW hőteljesítménnyel, a 
Bakony utcában három 20 MWos 
kazán létesült, míg a tóvárosi fűtő
erőműben egy gázmotor felújítása 
és egy meglévő kazán üzembe 
helyezése valósult meg.
A korszerű berendezésekkel 
lényegesen magasabb hatásfokkal 
állítható elő a szükséges hőmeny
nyiség, ami a gázfelhasználás és a 
széndioxidkibocsátás csökkené
sében mutatkozik meg. A fejleszté
sekkel a székesfehérvári távhőellá
tás oly mértékben stabilizálódott, 
hogy a százhúsz éves Király sori 
erőmű még működőképes hő-
termelőire legfeljebb tartós, nagy 
hidegek vagy komolyabb üzem-
zavar esetén lehet szükség. A több 
hőtermelő-telephely tovább növeli 
az üzembiztonságot, lehetővé teszi 
a távhőrendszer jobb kihasználását, 
a veszteségek minimalizálását.
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Tenisztorna a Kiskút útján Az elődöntő küszöbén
SomoS zoltán SomoS zoltán

A remények szerint a múlt heti első ATP 
Challenger torna nem az utolsó volt a Kiskút 
Teniszklubban. A cél, hogy a tizennégymillió 
forintos összdíjazású megmérettetésre jövőre 
is sor kerülhessen Fehérváron.

Az i-re feltehette volna a pontot, 
ha a vasárnapi egyes döntőben 
lett volna magyar érdekeltség, ám 
Marozsán Fábián nem jutott a 
fináléba, így szerb-horvát össze-
csapást hozott az utolsó mérkőzés. 
Ezzel együtt is elégedett lehet a 

A férfi röplabda Extraliga negyeddöntőjében 
két győzelmet aratott a Kecskemét ellen a 
MÁV Előre-Foxconn.

A Videoton Oktatási Központ 
csarnokában, a hazai meccsen 
hasonló arányban nyerte mindhá-
rom szettet a MÁV Előre csapata. 
Egyedül a harmadik játszmában 
voltak hátrányban Dávid Zoltán 
tanítványai, de fordítottak, és vé-
gül magabiztos, 3:0-s győzelemmel 
kerültek lépéselőnybe.
Az alapszakaszban ugyan a Kecs-
kemét előtt végeztek a fehérváriak, 

A férfi egyes tornát a szerb Hamad Medjedovics nyerte
Még egy győzelem kell az elődöntőhöz, ezt jövő szerdán hazai pályán szerezhetik meg 
Pesti Marcellék
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házigazda és a hazai teniszszerető 
közönség, mert remekül vette az 
akadályt a Kiskút Teniszklub, mely 
szeretné folytatni a megkezdett so-
rozatot: ATP- vagy akár WTA-tor-
nát is rendezne.
„Amikor elkezdtük építeni a létesít-
ményt, már akkor terveztük, hogy 
komoly versenyeket rendezünk itt. Ed-
dig ez a mostani a csúcs!” – mondta 
Viszló Csaba, a teniszklub elnöke.
Sávolt Attila, a szövetség szakmai 
igazgatója pedig kiemelte, hogy a 
legjobb fedett létesítmény Magyar-
országon a fehérvári. 

de legyőzni nem tudták őket, így a 
párharcban sem feltétlenül voltak 
esélyesek, ami szerencsére a legjob-
bat hozta ki a mieinkből. Ez látszott 
a második, kecskeméti meccsen is, 
amelyre jobban felszívta magát az 
ellenfél. De hiába vezetett az első 
játszmában 5-1-re az elején, megint 
a mieink jöttek ki jobban a hajrából.
A második játszma hozta a leg-
szorosabb csatát, és miután azt 
nagy izgalmak közepette behúzta 
a MÁV Előre, lélektanilag komoly 
előnybe került. Ennek megfelelően 
a harmadikban volt a legnagyobb 
különbség, végül ismét fehérvári 
siker született.

Jön a Szolnok! Évzáró a hokisokkal
SomoS zoltán SomoS zoltán

Tovább nyújtotta veretlenségi sorozatát az 
Arconic-Alba Fehérvár. A harmadik helyen 
álló kosárcsapat két nagy rangadóval zárja az 
alapszakaszt.

Debrecenben is nyert az Alba, 
főleg a második félidőben feljavuló 
védekezésének köszönhetően. A 
87-77-es végeredmény mutatja, 
hogy ezúttal nem az ellenállhatat-
lan támadójáték volt a győzelem 
kulcsa, bár továbbra is Vojvodáék 
dobják a legtöbb pontot a bajnok-
ságban.
Nem mellékesen az edzőváltás 
óta továbbra is veretlenek, amivel 

Partnertalálkozóval és szurkolói ankéttal bú-
csúztatta szerdán a szezont a Hydro Fehérvár 
AV19. A válogatott játékosokra persze még 
nagy feladatok várnak!

A tavalyi döntő után idén a negyed-
döntőben búcsúzott az osztrák liga 
küzdelmeitől a Volán. Az ered-
ményt nézve ez persze csalódás, 
de az újabb finálé talán nem is volt 
reális elvárás. Főleg, hogy megint a 
bivalyerős Salzburg volt az ellenfél, 
amelyet immár tucatnyi meccs 
óta képtelen legyőzni a Fehérvár. 

Még két nagy meccs vár Diongra és társaira az alapszakaszban Ebben a szezonban is járt a köszönet a szurkolóknak a csapat tagjaitól!
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tartják harmadik helyüket. A 
zsinórban szerzett öt győzelem 
mutatja, hogy jót tett a váltás az 
immár Alejandro Zubillaga vezette 
csapatnak, de a rájátszásig hátra 
lévő két fordulóban meg is kellene 
tartani a jó pozíciót! Márpedig 
most az első két helyezett követke-
zik, vagyis a legnagyobb rangadók!
Szombaton a fehérvári szurkolók 
számára is presztízsmeccsnek 
számító Alba-Szolnok ígér remek 
csatát, utána pedig a címvédő 
Szombathely látogat Fehérvárra. 
Az Alba akkor lehet harmadik, ha 
ezeken a meccseken nem kap ki 
többször, mint a negyedik helyen 
álló Zalaegerszeg.

Ugyanakkor – ahogy Kevin Constan-
tine vezetőedző fogalmazott a klub 
honlapján – ha nincs a rengeteg 
sérülés és egészségügyi probléma, 
talán összejöhetett volna a bravúr.
A statisztikai elemzéseknek óriási 
jelentőséget tulajdonító mester 
részletesen kifejtette, mik voltak 
idén az erősségei és gyengébb 
pontjai a Volánnak. A játékosok 
szempontjából ez azért is fontos, 
mert többen közülük – szintén 
Constantine irányításával – ott 
lesznek a világbajnokságon is, 
ahol bravúrra készül az elitbe 
visszatérő magyar csapat.
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00:00  Képes hírek
07:00  A hét hírei 
07:20  Forgószínpad
07:55  Fehérvári beszélgetések 
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Sztahura Erzsébet
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13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
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17:00  Híradó
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17:55  Fehérvári beszélgetések 
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Schultz György

18:20  Próbaterem
19:00  Híradó – ismétlés 
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19:55  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
20:25  Próbaterem – ismétlés
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Táncverseny
21:30  Művészeti sikerek
22:05 Híradó – ismétlés
22:25  Képes hírek
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23:15  Képes hírek

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

archívumából
11:00  Fehérvári beszélgetések 
11:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:40  Hírek – ismétlés
12:45  Köztér 
13:20  Agrárinfó 
13:50  Jáky 64
15:40  Seuso-kedd
17:00  A hét hírei 
17:20  Örökké-való
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Sztahura Erzsébet

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

– ismétlés
20:20  Alba Fehérvár–Szolnok-

kosárlabdamérkőzés 
közvetítése felvételről

21:50  Miklósa Erika és a 
Bon-Bon koncertje

22:20  A hét hírei – ismétlés
22:40  Képes hírek Kiemelt ajánlatunk: március 26. 20:20 Alba Fehérvár—Szolnok-kosárlabdamérkőzés


