
Igazak – egy darab 
eleven múlt

Folytatódik a kórház 
korszerűsítése

Közéleti hetilap
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Világszínvonalú kiállító-
tere lesz Fehérvárnak

Az edző 
ősz hajszálai

2021.10.21.

Havi diákbérlet 
egy buszjegy áráért!

IGAZAK október 23-án
Élőben 10 órakor,

felvételről 18 óra 20 perckor
a Fehérvár Televízióban
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Fejér megye értékei

Cél a problémák megoldásaHárommillió szavazóval számolnak

Bödő István, Molnár Krisztián és Kész-Varga 
Mónika a könyvbemutatón

Az útfelújításokon túl szó esett sebességkorlátozások bevezetéséről, a szemetelés problémái-
ról, parkolási nehézségekről és a kerékpáros közlekedésről is

Vakler lajos

ring júliaszabó Miklós bence

Két új, hiánypótló kötettel gazdagodott Fejér 
megye. A megyeházán Molnár Krisztián, a 
megyei közgyűlés elnöke és a szerzők bemu-
tatták a Fejér megye értékei az ezeréves megye 
tükrében, illetve a Mesés Fejér megye című 
köteteket.

A Mesés Fejér megye című, közép-
iskolásoknak szánt kiadványban 
Kész-Varga Mónika és munkatársai, 
Simon Erika fotóriporter, Kulcsárné 
Németh Mariann idegenvezető és 
Hujber Krisztián grafikus, a Mesés 
Fehérvár című kötet mintájára 

Lakossági fórumot tartottak a Széna Téri Álta-
lános Iskolában. A közlekedést érintő kérdések 
mellett szó esett az író és vezér utcák felújítá-
sáról, a parkolási nehézségekről, de több város
részen kívüli kérdést is megvitattak a résztvevők.

A járványhelyzet az elmúlt időszak-
ban nem tette lehetővé a lakossági 
fórumok megtartását. A felgyülem-
lett kérdések átbeszélése és megol-
dása a 11. számú választókörzetben 
is váratott magára. 
Deák Lajosné önkormányzati 
képviselő elmondta: a felmerülő 

„Magyarország újjászületik, meggyőző 
fölénnyel lett Márki-Zay Péter az ellenzék 
közös jelöltje.” – így értékelte az előválasztást 
az ellenzéki oldal két, korábbi fordulóban 
megválasztott megyei jelöltje, Márton Roland 
és Fazakas Attila.

Az ellenzéki oldal képviselőjelöltjei 
szerint bizakodásra adhat okot szá-
mukra az is, hogy az előválasztáson 
országosan nyolcszázötvenezren, 
Fehérváron pedig több mint kilenc-
ezren mentek el szavazni. Az áprilisi 
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Érdemes maszkot 
hordani!

Szavazzunk a lomtalanításról!

koVács szilVia

A koronavírusfertőzöttek számának növeke-
dése miatt Székesfehérvár polgármestere azt 
kéri, hogy a zsúfolt, zárt közösségi terekben 
lehetőleg mindenki viseljen maszkot. A városi 
piacon és az önkormányzati ügyfélszolgálato-
kon ingyenes sebészi maszkokat helyeznek ki, 
melyek használatára mindenkit biztatnak.

A koronavírus delta-variánsának 
egyre gyorsabb terjedése miatt is-
mét a maszk viselését kéri azokon 
a helyeken Cser-Palkovics András, 
ahol sokan zsúfolódnak össze. A 
polgármester lapunknak elmond-
ta: javasolja, hogy a buszokon 
és vonatokon, a zárt, zsúfoltabb 
közösségi terekben – például az 
ügyfélszolgálatokon – mindenki 
viseljen orrot és szájat eltakaró 
maszkot. Hozzátette: szerencsére 
a fehérváriak oltottsági aránya 
országosan is kiemelkedő, de a 
kórháznak továbbra is bírnia kell 
a növekvő terhelést. Az egészség-
ügyi intézményekben, a bent-
lakásos szociális intézményekben 
továbbra is kötelező a maszk 
viselése. Cser-Palkovics András 
kiemelte: minden önkormányzati 
ügyfélszolgálaton, a városi piacon 
és az arra igényt tartó orvosi 
rendelőkben sebészi maszkokat 
helyeznek ki azok számára, akik 
elmulasztanak maszkot vinni 
magukkal.

Gyakran visszatérő kérdés a város életében 
a lomtalanítás. CserPalkovics András 
közösségi oldalán tette közzé a felhívást 
a www.szekesfehervar.hu oldalon induló 
szavazásról, mely lehetőséget ad megismerni 
a fehérváriak véleményét.

„Véget ért a lomtalanítási időszak, 
ennek minden ismert jelenségé-
vel és azzal a komoly környezeti, 
városképi terheléssel, amivel a 
lomtalanítás jár. Értve azt, hogy 
sokak számára ez a legegyszerűbb 
lehetőség a már nem használt, 
nagyobb tárgyaktól való meg-
szabadulásra, felmerülhet más 
megoldás is erre a problémára.” 

– fogalmazott közösségi oldalán a 
polgármester.

Szavazni október harmincegyedikéig 
lehet a szekesfehervar.hu oldalon ta-
lálható, a témáról szóló cikk végén. 
A szavazás végeredményét is a váro-
si honlapon hozzák nyilvánosságra.

Két megoldásra lehet szavazni a város 
honlapján:
1. Maradjon az ismert lomtalanítási 

rendszer
2. Csak meghatározott gyűjőpontokra 

lehessen kitenni a házi lomokat.

választáson hárommillió ellenzéki 
szavazóval számolnak.
„Az előválasztás sokkal nagyobb siker, 
mint amit bárki gondolt volna. Azt 
jelzi előre, hogy rekordrészvétel lesz 
az áprilisi választásokon: hárommillió 
ellenzéki szavazóra számítunk, amivel a 
kétharmados ellenzéki győzelem sem el-
képzelhetetlen.” – fogalmazott Márton 
Roland.
Fazakas Attila elmondta: közös prog-
ram kidolgozásán dolgoznak Márton 
Rolanddal, mely a zöld panelprog-
ram mellett a város közlekedési 
gondjaira is megoldást kínál majd.

problémák fontos dolgok, a lako-
sokat érintik, mindennapi életük 
minőségét befolyásoló tényezők, 
amelyekről beszélni kell. A város-
rész kapcsán a képviselő kiemelke-
dően fontosnak tartja a közlekedési 
problémák kérdését. 
Cser-Palkovics András polgármes-
ter ezzel kapcsolatban elmondta, 
hogy a vezér utcák felújítására már 
van egy ütemezett útfelújítási prog-
ram. A Huba utca korszerűsítésére 
pedig kész tervei vannak az önkor-
mányzatnak, mely tartalmazza a 
közművek cseréjét és a csapadék-
víz-elvezetés kiépítését is.

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS 

és eredetiség vizsgálat 
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti  javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!

Választókerületi
programok

Öreghegy északi része, Csala 
Östör Annamária

Hétfőnként 16.30 és 17.30 óra 
között a Kassai út 43. szám alatti 
irodájában tart fogadóórát Östör 
Annamária, a 12. számú választó-
körzet önkormányzati képviselője.

Lakossági fórum 
a Belvárosban

Október 26-án, kedden 17 órakor 
lakossági fórumot tart az 1. számú 
választókörzet önkormányzati 
képviselője, Szabó Bakos György-
né. A fórum helyszíne a Városháza 
Díszterme (Városház tér 1.).

Lakossági fórum 
a Vasútvidéken

Molnár Tamás, a 4. sz. választó-
kerület önkormányzati képviselője 
október 28-án, csütörtökön 17 
órakor lakossági fórumot tart a 
Vasvári Pál Gimnáziumban. 
A fórum fő témája az Intermodális 
Közlekedési Központ építése lesz, 
ezért a rendezvényen részt vesz 
a beruházó NIF Zrt. képviselője, 
de várja a résztvevők kérdéseit, 
javaslatait Cser-Palkovics András 
polgármester, Bozai István város-
gondnok és a városi rendőrkapi-
tányság képviselője is.

gyűjtötték össze a megyei értéktár 
ötvenkilenc értékét, bemutatva a 
megye csodálatos kincseit.
Az angol nyelvre is lefordított, Fejér 
Megye értékei az ezeréves megye 
tükrében című kötetben pedig – 
mely angol nyelvű fordításban is 
megjelent – Bödő István, a megyei le-
véltár igazgatója Czetz Balázs, Dakó 
Péter és Gulyás Anita társaságában 
a több mint ezeréves Fejér megyei 
közigazgatás történetét, változásait, 
illetve meghatározó közigazgatási 
helyszíneit, épített örökséget mutat-
ja be tudományos kritériumoknak is 
megfelelő kötetében.
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Havi buszbérlet diákoknak egy jegy áráért! Ideje megújítani a parkolóbérleteket!

Ha kevesebb szülő vinné autóval a gyerekét iskolába, csökkennének a dugók is
A Városgondnokságon már jelenleg is kiválthatók a novembertől 2023. január 31-ig érvényes 
parkolóbérletek

A Prohászka út és a „kis” Budai út munkálatai várhatóan december közepéig tartanak

l. Takács kriszTina

CserPalkovics András polgármester közösségi 
oldalán osztotta meg a hírt vasárnap reggel: 
január elsejétől mindössze kétszáznyolcvan fo-
rintba kerül majd a havi diákbérlet Fehérváron.

A negyedéves diákbérleteket 
ugyanakkor megszüntetik, és csak 
a havi bérlet lesz elérhető – az 
viszont egy vonaljegy áráért. Ez 
érvényes a papíralapú és az elektro-
nikus bérletekre is.
A kedvezményes bérletárat egyelőre 
egy évre vezetik be, mert szeret-
nék látni, hogy mennyivel többen 
használják a buszhálózatot akkor, 
ha ennyire kedvezményes a bérlet: 
„Amennyiben tapasztalható lesz érde-
mi emelkedés az értékesített bérletek 
számában és az utasforgalomban, 

A Városgondnokság parkolási csoportjának 
ügyfélszolgálata a megnövekedett ügyfél-
forgalomra való tekintettel október 18tól 
29ig meghosszabbított nyitvatartással várja a 
parkolóbérletért érkező ügyfeleket.

2021. október 31. után már nem 
lesznek érvényesek a 2020. március 
20. előtt kiváltott éves lakossági par-
kolóbérletek. Az idén novembertől 
érvényes 2022-es lakossági bérletek 
viszont 2023. január 31-ig lesznek 
érvényesek.
Az I-es, a II-es és a III-as parkoló-
övezetekben csak a 2020. március 
20. előtt kiváltott éves lakossági bér-
letek járnak le október 31-én. Több 
ezer ilyen bérlet van forgalomban.
Akinek a hónap végén lejár a bérle-
te, nemcsak novemberre és decem-
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bácskai gergely

A Prohászka út felújítása a föld alatt található 
közművek miatt szervesen összefügg a „kis” Budai 
út teljes felújításával. Az útépítés előtt az ivóvíz-
vezeték, valamint a szennyvíz és csapadékvíz 
csatorna teljes felújítása és cseréje is megtörténik. 
A munkálatokat a Prohászka és a Horvát István utca 
kereszteződésénél kezdték, és szakaszosan halad-
nak a Vár körút irányába. E hét elejétől a kis Budai 
úton is megkezdődött a vezetékek cseréje.

A régi közművek nagyon sok mű-
szaki problémát, számtalan cső- 
törést okoztak, ezért is muszáj a tel-
jes hálózatot kicserélni. Mindezek 
után lehet utat és járdát építeni.

December közepéig lezárták a „kis” Budai utat

berre, hanem már a teljes 2022-es 
évre ki tudja váltani az új bérletet. 
Ezek 2023. január 31-ig lesznek 
érvényesek – mondta el lapunknak 
Fenyves Balázs, a Városgondnokság 
Parkolási és Jegyellenőrzési Csoport-
jának vezetője. A nyáron cserélt bér-
letek 2022. január 31-ig érvényesek.
A 2023. január 31-ig érvényes éves 
lakossági bérletek – arányosítva az 
idei évből hátralévő időszakkal – 
5915 forintért válthatók ki. Ez tizen-
öt hónapra biztosítja a parkolást, 
havi 394 forintért.

Hétfőtől csütörtökig 8 és 18 óra kö-
zött, pénteken 8 és 16 óra között tart 
nyitva a parkolási ügyfélszolgálat.

Nehéz lesz a közlekedés a környéken 
december közepéig, éppen ezért türel-
met és megértést kérnek a kivitelezők. 
A munka után azonban évtizedekig 
nem kell majd komolyabban hozzá-
nyúlni a közművekhez és az útszer-
kezethez. Minden közlekedőt kérnek, 
hogy tervezzen a közlekedési változás-
sal, és keressen az úti céljainak legin-
kább megfelelő terelőútvonalat. Ehhez 
javaslatokat is adnak a szakemberek a 
város honlapján térképpel, magyará-
zattal és az ideiglenesen megváltozott 
buszvonalak feltüntetésével.

A kivitelezők kérik a gépjárművel közleke-
dőket, hogy – ha tehetik – vegyék igénybe 
a várost elkerülő utakat, illetve a belváros 
környezetében található úti céljaik 
megközelítése során inkább a kiindulási 
helyük szerinti városrészben parkoljanak, 
hogy a „keresztező” gépjárműközleke-
déssel ne növeljék a forgalmat. A közle-
kedőknek az ingyenesen igénybe vehető, 
a palotavárosi régi iparcikkpiac, valamint 
a Sarló utcai, a fűtőerőmű területén 
kialakított parkolót javasolják, melyektől 
a belváros és környezete néhány perces 
sétával megközelíthető.

A két forgalmas utcát érintő beruházás 
komoly kihívás a kivitelezőknek is, 
hiszen van, ahol hatméteres mélység-
ben fut a csatorna. A Budai út és a 
Vár körút kereszteződésében két nagy 
aknát kell építeni, de teljes csomó-
ponti lezárás nem lesz: egyes forgalmi 
irányok a munkálatoktól függően hasz-
nálhatók maradnak. A lehető leggyor-
sabban dolgoznak majd a kivitelezők: a 
lezárás alatt párhuzamosan zajlik több 
munkafolyamat is egymás mellett.
A Prohászka úton a vízvezeték a fák 
alatt, a szennyvízvezeték a fák mel-
lett húzódik. Itt olyan technológiával 
újítják fel a csöveket, ami nem jár 
jelentős földmunkával.

akkor 2023-tól is fenn fogjuk tartani 
ezt a kedvezményes árat.” – emelte ki 
a polgármester.
Ez a kedvezmény várhatóan száz-
harminchatmillió forintjába kerül 
majd a városnak, tehát ennyivel 
kell kipótolni a szolgáltató veszte-
ségét. Ha több bérletet vesznek, ez 
az összeg persze csökken.
„A tanítási időszak reggelein és 
délutánjain érzékelhető városi torló-
dásokat jelentős részben az okozza, 
hogy sok szülő fuvarozza gyermekeit 
a város legkülönbözőbb pontjaira. Ha 
csökkentjük ezeknek a fuvaroknak a 
számát, csökkennek a dugók is.” – írja 
Cser-Palkovics András.
A polgármester hozzátette: cél az is, 
hogy minden buszon legyen ingye-
nes wifi, illetve a jegy- és bérletérté-
kesítési rendszert is átdolgozzák.
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A Deák Ferenc és az Erkel Ferenc utcán kívül jövőre az Erzsébet utca burkolatának felújítását is 
szeretné elkezdeni az önkormányzat
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Világszínvonalú kiállítótere lesz Fehérvárnak

Útfelújítások a Béke téren

Megújulva és kibővülve nyitja meg tavasszal kapuit a múzeum
l. Takács kriszTina

bácskai gergely

Teljesen megújul az egykori rendház épülete, 
a munkálatok jól haladnak. A több mint ötmil-
liárd forintos beruházásnak köszönhetően a 
Szent István Király Múzeum korszerű, látványos 
központot kap, mely méltó lesz a Királyok 
Városa örökségének bemutatására.

Egy központi információs aulából 
nyílnak majd a kiállítóterek, az iro-
dák és a kiszolgáló helyiségek, és a 
műszaki tartalom is huszonegyedik 
századi lesz, hogy a lehető legjobb 
körülmények között mutassák be 
a múzeum kincseit és az időszaki 
kiállítások anyagát. Fontos ez a 
fejlesztés a városnak is, de országo-
san is kiemelt jelentőségű, hiszen 
az Aranybulla-emlékévben itt nyílik 
egy olyan nagyszabású, az Árpád- 
háznak emléket állító kiállítás, 
mely sokak érdeklődésére tarthat 
számot.
„A Külügyminisztériummal együtt dol-
gozunk azon, hogy minél több országból 
minél több műtárgy kerülhessen ide, 
Székesfehérvárra. Természetesen a 
műtárgyak kölcsönbe érkeznek, de így is 
sok egyeztetés van mögöttük, hogy jövő 
tavaszra teljessé váljon a kiállítás anya-
ga.” – mondta el lapunknak Vargha 
Tamás országgyűlési képviselő.
Amellett, hogy megújul az épület, 
bővül is: új közösségi terek és új ki-

A Deák Ferenc utca belső útjaihoz hasonló 
felújítási program indul a Béke téren, melynek 
első üteme az Erkel Ferenc utca és a parkolók 
burkolatfelújítása.

A Vasútkörnyéken már a második 
fejlesztés indul meg októberben 
– erről Molnár Tamás önkormány-
zati képviselő számolt be keddi 

sajtótájékoztatóján. Mint el-
mondta, napokon belül kezdődik 
az Erkel Ferenc utca felújítása a 
járdákkal és a parkolókkal együtt. 
A beruházás három ütemben 
valósul meg.
December közepéig a Horvát 
István utca felől, az egyenes sza-
kaszon építenek új útburkolatot, a 
parkolók régi, gyeprácsos burkola-
ta helyett pedig térkövet raknak le.

állítóterek jönnek létre, miközben 
a műemlék épületet is jellegének 
megfelelően helyreállították.
„A modern épületrész jól illeszkedik 
ebbe a környezetbe, és azok a felszere-
lések is adottak, amelyek segítségével 
a világ bármely tájáról fogadhatunk 
műtárgyakat, hiszen az épület színvo-
nala, műszaki adottságai ezek bemuta-
tására alkalmasak. Köszönet mindezért 

Az új fogadótér még épül, de három hónap múlva az is elkészül

A műemlékjelleget megőrizték, a klasszikus vonalak mögött azonban a legújabb technika lapul

Az elegáns, patinás homlokzat modern és klasszikus belsőt is takar
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a kormánynak, hiszen ez a felújítás a 
városnak egyetlen fillérjébe sem ke-
rült!” – tudtuk meg Cser-Palkovics 
András polgármestertől.
Az 5,1 milliárd forintos keretösz-
szegből az épületegyüttes teljes 
felújítása és új fogadótérrel való bő-

vítése valósulhatott meg, valamint 
az összes olyan eszköz, amelyek az 
itt kiállítandó műtárgyak biztonsá-
gát szolgálják.
„Fontosnak tartom, hogy ebből az 
összegből meg is tudtuk nagyobbíta-
ni az épületet, hiszen új fogadóteret 
alakítottunk ki. Továbbá a régi irodák 
egy része is máshová került, így több 
kiállítóhelyiséget tudunk biztosítani.” – 
tette hozzá a polgármester.
Az új épületrész kivitelezése még 
zajlik, hiszen annak megvalósítása 
volt építészetileg a legbonyolul-
tabb. A kiállítóterek azonban már 
elkészültek.
„Azért is fontos, hogy a kiállítóterek 
készen vannak, mert az Árpád-ház- 
kiállítás már szervezés alatt áll. Az 
új fogadótér a Louvre üvegpiramisát 
idéző stílusban lesz kialakítva: üveg- és 
fémfelületek jellemzik. Ez egy nagy tér 
lesz, mely a tükröződő és átlátszó felü-
leteknek köszönhetően még nagyobb-
nak tűnik majd.” – részletezte a most 
épülő látványos, modern belső 
teret Sipos Tamás, a kivitelező cég 
ügyvezetője.
A régi épületrész felújítása tehát 
befejeződött. A modern, új fogadó-
tér munkálatai még körülbelül két 
és fél hónapot vesznek igénybe.
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Bucsi László, a Szent György Kórház főigazgatója, Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumá nak minisztere és Vargha Tamás ország gyűlési képviselő számolt be a küszöbön 
álló beruházásról

láTrányi VikTória

A Szent György Kórház új épülettömbjében a 
pulmonológia, az onkológia és az infektológia 
kap helyet. A Modern Városok Program kereté-
ben tizenegy és fél milliárd forintból épülhet 
meg az új tömb – erről beszélt Kásler Miklós, 
az emberi erőforrások minisztere pénteken, 
Székesfehérváron.

Az új tömb 2023 végére készülhet 
el. A projektindító sajtótájékoz-
tatón Kásler Miklós arról beszélt, 
hogy a hatezer négyzetméteres, há-
romszintes épületben modern kö-
rülmények között helyezik majd el 
a három osztályt: „Az új épületkomp-
lexumban egy-egy emeleten valósulhat 
meg a három betegségcsoport kezelése. 
Száztizenkét ággyal bővül az ellátás, és 
nagyon korszerű körülmények között 
zajlik majd a kezelés, egy- és kétágyas 
szobákban.”
A miniszter azt is hozzátette, hogy 
a magyar egészségügy hat nem-
zeti programra épül, és azokra a 
betegségcsoportokra dolgozták ki, 
amelyek a legtöbb ember haláláért 
vagy életkörülményeinek jelentős 
romlásáért felelnek. Idetartozik az 
onkológia, a kardiológia, a kerin-
gési betegségek, a mentálhigiénés 
problémák, a mozgásszervi beteg-
ségek és az infektológia. 

Folytatódik a kórház korszerűsítése

Kásler Miklós kiemelte, hogy 
az utóbbi években ötszázmilli-
árd forintból újult meg a vidéki 

A kórház új belgyógyászati tömbjének látványterve

A régi épületet elbontják, és itt kap helyett az új belgyógyászati tömb
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ellátórendszer, most hétszázötven-
milliárd forintból a központi régió 
fejlesztése zajlik.

A Szent György Kórház új épület-
tömbje a Modern Városok Program 
részeként épülhet meg tizenegy 
és fél milliárd forintból. Ahogyan 
arról korábban már beszámoltunk 
a Fehérvár hetilap hasábjain, a 
kórházban egy több mint másfél 
milliárdos eszközfejlesztés is meg-
valósul.
Vargha Tamás, Székesfehérvár 
országgyűlési képviselője arról 
beszélt, hogy már az új műtőblokk 
2014-es felavatásakor is megfogal-
mazták célként a megkezdett út 
folytatását, hogy egy 21. századi 
kórházat hozzanak létre Fejér me-
gye lakosságának.
A beruházás két év alatt valósul 
meg, és nemcsak az új belgyó-
gyászati tömbre koncentrál majd: 
korábban már két helyszínen is 
épültek parkolók, emellett a meg-
lévő épületekben a légtechnikai 
berendezések is megújulnak, hogy 
mindig ideális legyen a hőmérsék-
let a gyógyuláshoz. 
A beruházás bontással és terepren-
dezéssel az elkövetkező hetekben 
kezdődhet. Bucsi László, a kórház 
főigazgatója arról is beszámolt, 
hogy a pulmonológia korábbi 
épületének bontása hamarosan 
kezdődik, ugyanis annak a helyén 
épül fel az új kórházi tömb.

Székesfehérvár, Nagy László u. 1. 
Bejelentkezés:

22/500-300 • www.mentahaz.hu

Több, mint 50 szakember, több, mint 40 féle felnőtt 
és gyermek szakrendelés

4 épületben az Önök szolgálatában

Pácienseink részére ingyenes privát parkoló áll rendelkezésre.

• Vérvétel (H-Sz)
• Kardiológia
• Belgyógyászat
• Ultrahang
• Endokrinológia
• Idegsebészet
• Ortopédia
• Urológia
• Immunológia
• Sebészet

• Antigén és ellenanyag vizsgálat
• Arcesztétikai kezések (botox, 

hialuronsav)
• H2 kilégzéses vizsgálat
• Folyamatos vércukor monitorozó 

szenzor (CGM)

• Covid fertőzés utáni szűrőcsomagok
• SOS diagnosztika ujjbegyből vett 

minta alapján (CRP – gyulladás szint, 
HGBA1C – 3 havi vércukor átlag)

• Afázia terápia (agysérülés utáni 
beszédfejlesztés)

FELNŐTT SZAKRENDELÉSEK:

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK:

• Csecsemő- és gyermek vérvétel (H-Sz)
• Csecsemő- és gyermek ortopédia 
• Csecsemő csípőszűrés ultrahanggal
• Csecsemő és gyermekgyógyászat
• Csecsemő- és gyermek gasztroenterológia
• Csecsemő-, és gyermekkardiológia
• Gyermek- és ifjúságpszichológia
• Fül-orr-gégészet

• Ultrahang
• Dietetika
• Csecsemő- és gyermek endokrinológia
• Csecsemő- és gyermek diabetológia
• Gyermeksebészet
• Gyermekpulmonológia
• Gyermek- és ifjúságpszichiátria
• Gyermekneurológia, EEG

GYERMEK SZAKRENDELÉSEK:

• Érsebészet
• Reumatológia
• Diabetológia
• Dietetika
• Gasztroenterológia
• Nefrológia
• Fül-orr-gégészet
• Hepatológia
• Neurológia
• Bőrgyógyászat

• Afázia terápia
• Neurofiziológia, 

EEG-ENG-EMG
• Hematológia
• Obezitológia
• Lipidológia
• Aspirációs citológia
• Pacemaker gondozás
• Proktológia
• Sportorvostan (felnőtt, gyermek)
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Álmodtam egy világot magamnak… Statisztákat keresnek!

Pisztácia és mogyoróA játék fiatalít!

Orbán Ágnes, az alapítvány elnöke is jelen volt a filmbemutatón Részlet a készülő filmből

A darab két fő jellemzője az abszurditás és a humorLehrner Zsolt alpolgármester nyitotta meg a Hetedhét Játékmúzeum tudományos konferenciáját

Vakler lajos Vakler lajos

Vakler lajosFarkas szilárd

A Városháza dísztermében mutatták be múlt héten 
csütörtökön Megyeri Zoltán és Nagy Zoltán Péter 
Álmodtam egy világot magamnak… című dokumen-
tumfilmjét, mely a székelyudvarhelyi Orbán Alapít-
vány tevékenységét, mindennapjait tárja elénk.

Az alapítvány 1996 óta teljesíti 
misszióját az elhanyagolt, elhagyott, 
sorsukra bízott sérült gyermekek 
befogadásával és gondozásával. Az 
alapítvány Udvarhelyszéken létre-
hozott a gyermekek számára egy 
külön kis világot. A filmből kiderül, 
hogy milyen fel emelő érzés megte-
remteni az esélyt, hogy a fiatalok, 
akiknek otthonra, élelmiszerre, ok-
tatásra, rehabilitációra van szüksé-
gük, tisztességes életet élhessenek. 

Rövidesen befejeződik a Hadik című történelmi 
kalandfilm forgatása. Szikora János rendező 
sajtótájékoztató keretében számolt be a 
produkció jelenlegi állásáról, illetve kitért 
Hadik András, Mária Terézia császárnő kedvenc 
tábornokának hőstetteire.

A film zárójelenetének forgatásáról 
Szikora János elmondta: annak 
Székesfehérvár, jelesül az Oskola 
utca ad otthont, melyben dicső-
séges hadjáratuk után a fehérvári 
polgárok köszöntik a huszársereget: 
„Az élet már megajándékozott jó né-
hány nagy kihívással, ami meghatározó 
volt számomra, de ha számba veszem 

A Vörösmarty Színházban Zsótér Sándor rende-
zésében mutatták be a múlt hétvégén az osztrák 
dráma fenegyerekeként számon tartott Werner 
Schwab Pisztácia és mogyoró című művét.

A tömör megfogalmazásokkal és 
humorral átszőtt dráma egyik főszere-
pében Varga Máriát köszönthetjük: 
„Csodálatos munkafolyamatunk volt Zsó-
tér Sándorral! Az egész olyan, mint egy 
opera, hihetetlen tömörséggel, humorral, 
iróniával, abszurditással telítve.”
Az új színpadi nyelv egyik európai 
ikonjának darabja egy bérházban 
játszódik, ahol a vallásos közeg 
találkozik a jómóddal, a diplomás 
magasságok a kispolgári attitűddel. 
Keller Jánost Kovacic szerepében lát-
hajuk: „Ha az abszurditás és a valóság 
találkozik, az valami fenséges! A darab 

A fenti címmel rendeztek tudományos konfe-
renciát hétfőn, a Hetedhét Játékmúzeumban. A 
rendezvény célja az volt, hogy a fiatal kutatók 
bemutassák a legújabb, játékokkal kapcsolatos 
kutatási eredményeiket.

A konferenciát immár huszonhárom 
éve rendezi meg Székesfehérvár 
önkormányzata a múzeum Mos-
kovszky-gyűjteménye köré szerve-
ződve, a játék tudományos kutatói 
részvételével.
A szervezők idén a fiatal kutatókat 
szólították meg abból a célból, hogy 
megismerjék a játékhoz kapcsolódó 
kutatási területeiket.
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a mindennapi életünkről szól, és abban 
is biztos vagyok, hogy mindenki úgy fog 
elmenni erről az előadásról, hogy elgon-
dolkozik az életéről.” 
A családi és szomszédi együttélés hét-
köznapi súrlódásait Schwab már-már 
apokaliptikussá fokozza azzal, hogy 
mindenki kimondja, amit gondol. Ez 
konfliktusokat szül, ahol az abszur-
ditás és a valóság találkozik: „Nagyon 
bravúros a szöveg, olyan nyelvi lelemény-
nyel vannak a szófüzérek megalkotva, 
hogy tulajdonképpen egyfajta költészet is 
egyben.” – mondta a darabról Váradi 
Eszter Sára, aki Desiree-t alakítja.
Zsótér Sándor rendezése ismét 
megmutatja a köznapi lét hiteles 
ábrázolásával, hogy az a szemlélődő 
álomvilág, amit hajlamosak vagyunk 
valóságként elfogadni, bizony nem 
több, mint önmagunk becsapása, 
aminek ára van.

„Sok tudományterületről és sokféle 
intézményből jöttek a kutatók. Látszólag 
szűk a játék, mint tudományterület, de 
az derült ki, hogy rengeteg megnyilvá-
nulás létezhet a múzeumpedagógiától 
kezdve a gyűjteményekig, a polgári 
játékig, a népi játékig, a folklór játékok-
ban való továbbéléséig, tehát nagyon 
sokféle megközelítés létezik.” – mondta 
el a konferenciáról Nagy Veronika 
muzeológus.
Lehrner Zsolt alpolgármester a 
rendezvényt megnyitó beszédében 
kiemelte, hogy a járványidőszak fe-
nyegetései közepette nagy öröm egy 
olyan konferencián részt venni, mely-
ből Székesfehérvár városa turisztikai 
szempontból is sokat profitálhat.

őket, ez a legnagyobb. Az a jelenet, amit 
Fehérváron forgatunk, a film zárójele-
nete. Arról szól, hogy a város lakossága 
lelkesen üdvözli a csatából hazatérő 
Hadik-huszárokat. A helyszín kivá-
lasztásánál nem feledkezhetünk meg 
arról, hogy a híres fehérvári huszárok 
történelmi ősei a Hadik-huszárok!”
A készülő alkotásnak a székesfe-
hérváriak és a környékén élők is ré-
szesei lehetnek. A grandiózus utcai 
jelenetekhez, a fogadóünnepséghez 
a produkció kétszáz statisztát 
keres. A november ötödikén, pénte-
ken kezdődő forgatásra korhatártól 
függetlenül bárki jelentkezhet Né-
meth Mariann-nál, a 70 6699 311-es 
telefonszámon.

Mindennek alapja Orbán Ágnes, az 
alapítvány elnöke és munkatársai 
elkötelezettsége.
Az alkotók hitelesen fogalmazzák 
meg a mindennapok nehézségeit, 
az esélyteremtés, a rehabilitá-
ció folyamatát, azt a biztonságot 
nyújtó folyamatot, melynek mentén 
reményt kapnak a szellemileg és tes-
tileg súlyosan fogyatékos fiatalok. A 
film megerősítést ad, hogy az Orbán 
család a segítőknek is köszönhetően 
a jövőben is folytathatja misszióját.

A filmet a Fehérvár Televízió október 
huszonegyedikén este fél kilenckor, 
majd október huszonharmadikán 
délután egykor tűzi műsorra.
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A Fülöp-szigetekről látogattak a VideotonbaKönyv a katonai épített örökségről
rába HenrieTTa

Magyarországra érkezett egy delegáció a Fülöp 
szigetekről. A küldöttség tagjai szerdai látogatásuk 
során a székesfehérvári Videoton EAS Kft. gyártási 
folyamataival, termékeivel ismerkedtek.

A Fülöp-szigetek Kereskedelmi és Ipari 
Minisztériumának miniszterhelyette-
se, külgazdasági attaséja és Magyar-
ország manilai nagykövete érkezett 
Fehérvárra, a Videoton EAS Kft.-hez, 
hogy megismerkedjen a cég gyártási 
folyamataival. Ceferino Rodolfo minisz-
terhelyettes elmondta, hogy számos 
magyar cég kíván befektetni náluk, pél-
dául a mezőgazdasági területeken, és jó 
néhány olyan vállalatuk van, amelyek 
Magyarországon szeretnék kiépíteni az 
európai vállalati központjukat. Ezért is 
szerettek volna megismerni egy magyar 
vállalkozást: „Úgy vélem, a Fülöp-szigetek 
nagyon hasonlít Magyarországhoz. Nagyon 
jó lehetőségnek tartom számunkra, hogy 
ellátogathattunk a Videoton gyárába, ahol 
tényleg egy erős együttműködést látok. 
Kiemelkedő gyártási folyamatokat tekint-
hettünk meg. Ugyanakkor különbségeket is 
felfedeztünk: önöknél már magas fokú au-
tomatizált gyártási folyamatok figyelhetők 
meg, nálunk ez kissé még másképp van.”
A Videoton EAS Kft. 2018-ban épült 
új üzemcsarnokában többek között 
épületautomatizáláshoz szükséges 
eszközöket, wifi-routereket, összessé-

A Videoton EAS Kft. termékeinek vásárlói amerikai, 
francia, japán, német cégek. A vállalkozásnál 
összesen ezer főt foglalkoztatnak.
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A pipettahegyek gyártásánál elsőbbséget élveznek a magyar kórházak és laborok, de már Törökországból is érkezett megrendelés
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Pipettahegyeket gyárt a Karsai
rába HenrieTTa

Új üzemrésszel bővült a Karsai Alba Kft. A 
vállalkozás pipettahegyek gyártásába kezdett. 
A beruházás az Egészségipari Támogatási 
Program keretében valósult meg.

Tisztateres csarnokban készülnek 
azok a pipettahegyek, amelyekre 
az egészségiparban nagy szükség 
van. Az új üzemrészben található 
szerszámok, az automatizálás és 
a robottechnológia nagy részben 
magyar gyártóknak köszönhető. A 
fejlesztéssel évente kétszázötven-
millió pipettahegy gyártására nyílt 
lehetőség a Karsai Alba Kft.-nél.
Karsai Béla, a Karsai Műanyag-
technika Holding Zrt. elnöke a 
múlt csütörtöki átadóünnepségen 
elmondta: „A német ipar, mely 
nagyon erős labortechnikában, nem 
tudta kiszolgálni az országot. Ez indí-
totta el ezt a gondolatot, hogy valami 
megoldást kell találniuk a magyar 
műanyag-feldolgozóknak arra, hogyan 
tudják ezt a hiányt pótolni. Így jött az 
ötlet, hogy csináljunk egy pipettahegy-
gyártó üzemet.”
A 2,2 milliárd forintos beruházás az 
Egészségipari Támogatási Program 
keretében készült el. A magyar 
kormány 1,7 milliárd forint vissza 
nem térítendő támogatással segí-

Fröhlich Dávid és Káplár Zsolt Székesfehérvár épített katonai öröksége című könyvét mutatták be szer-
dán a Hiemer-házban. A helyi katonai emlékek és történelmi hagyatékok gyűjteményét Ruszin-Szendi 
Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka, Vargha Tamás, Székesfehérvár ország-
gyűlési képviselője és Cser-Palkovics András polgármester jelenlétében Káplár Zsolt, a Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum munkatársa, a kötet társszerzője ajánlotta az olvasók figyelmébe. L. T. K.
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tette a cég fejlesztésének második 
ütemét. Varga Mihály pénzügy-
miniszter elmondta, hogy a járvány 
kihívások elé állította az országot, 
és a hangsúlyok áthelyezésére volt 
szükség. Ezért kapott támogatást a 
Karsai Alba Kft. is: „Első és legfon-
tosabb volt ebben a helyzetben, hogy a 
fókuszt az egészségiparra helyezzük át, 
annak fejlesztésére, hogy egészségügyi 
eszközök terén is képesek legyünk az 

önellátásra. A másik fontos szempont 
az volt, hogy a megvalósuló beruhá-
zások emeljék a cégek nemzetközi ver-
senyképességét, és a külpiaci jelenlétük 
is erősödhessen.”
Cser-Palkovics András polgármes-
ter az ünnepségen elmondta, hogy 
a Karsai Holding Zrt. hosszú idő 
óta jelen van Székesfehérvár életé-
ben. Az egészségipar terén a város 
jövőbeli elképzeléseinek meg-

valósítását segíti: „Egy új területre is 
belép a Karsai Holding, ezáltal segíti a 
város iparpolitikai célját, hogy minél 
heterogénebb legyen a helyi gazdaság. 
Ne egy-egy iparágra, ne egy-egy nagy 
külföldi cégcsoportra építkezzünk, 
hanem a biztonság és a stabilitás 
érdekében minél több területen legyen 
jelen a város. Különösen fontosak azok 
a szereplők, akik a város növekedését 
magyar vállalatként határozzák meg.”

gében több ezer elektronikai terméket 
gyártanak. Lakatos Péter, a Videoton 
Holding Zrt. társ-vezérigazgatója 
elmondta: „Ebben az egy épületben évi 
kétmilliárd alkatrész kerül beültetésre a 
legkülönbözőbb felhasználásra. Ma már 
jobbára automatizálással gyártunk, ezzel 
tudjuk a versenyképességet fenntartani.”
Vargha Tamás országgyűlési képviselő 
szerint a Fülöp-szigeteki miniszter-
helyettes látogatása jó kezdete lehet a 
Fülöp-szigetek, Magyarország, Székes-
fehérvár és a Videoton közötti együtt-
működésnek: „Nagy elismerés és siker, 
hogy a Fülöp-szigeteki miniszter helyettes, 
aki az iparért és a kereskedelemért felel, 
magyarországi látogatása során a mi váro-
sunkba látogatott, és a mi Videotonunkat 
tekintette meg. A cég neve Székesfehér-
váron évtizedek óta fogalom, a Videoton 
sikere a város sikere is egyben.”
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Öt éve a hallgatókért

Az ünnep elengedhetetlen velejárója volt a születésnapi torta, melynek elfogyasztása után 
az elkövetkező időszakról és a további fejlődés lehetőségéről beszélgettek a Székesfehérvári 
Hallgatói Tanács tagjai

ring júlia

Ötödik születésnapját ünnepelte a Székes
fehérvári Hallgatói Tanács. A három fehérvári 
felsőoktatási intézményt képviselő szervezet a 
velencei Gyermek és Ifjúsági Táborban tartot-
ta az elmúlt éveket összegző találkozóját.

A Székesfehérvári Hallgatói Ta-
nács egykori és jelenlegi tagjait 
Cser-Palkovics András polgármester 
köszöntötte: „Valamit elindítani sem 
könnyű, de ha már annak hagyománya 
van, az bizonyítja, hogy ami egykor lét-
rejött, mára jól működik, és volt értelme 
létrehozni.”
A Székesfehérvári Hallgatói Tanács 
azzal a céllal alakult meg 2016 szep-
temberében, hogy a három felsőok-
tatási intézmény hallgatóit egy nagy 
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Hála és köszönet
Az érettségi előtti utolsó tan-
évben – az egyházi iskolák 
kivételével – diákjaink leg-
nagyobb része a történelem-
tanulásban ritkán jut el a II. 
világháború utáni évtizedek 
eseményeinek megismerésé-
hez, így az 1956-os forrada-
lom történetéhez. Ehhez a 
korosztályhoz tartozó fiatal 
pácienseimet, de főiskolá-
sokat és egyetemistákat is 
érdeklődéssel kérdezgetve 
mindig ezt tapasztalom. 
Sajnos irodalmi, természet- 
és társadalomtudományi 
ismereteik is hiányosak. A 
lexikális tudás elégtelensége 
megnehezíti múltunk érdem-
leges megértését, jelenünk 
„progresszív, haladó”, illetve 
antilibertárius percepcióját, 
valamint családjaink, kö-
zösségünk és hazánk érde-
kében a fenntarthatóságra, 
a gazdasági és társadalmi 
stabilitásra is tekintettel lévő 
döntések meghozatalát. Már 
ha a jövőnkért felelős fiatal 
generációknak lesz életterük, 

megfelelő éghajlati és környe-
zeti feltételekkel.
1956 forradalmáról napjaink-
ban sincs társadalmi dis-
kurzus. A hivatalos ünnepi 
szónokok és az érintettek is 
csak óvatosan emlékeznek. 
Kivételek azért hála istennek 
vannak! Ilyen a magyarsá-
gához hű, Fehérváron ne-
velő és oktató Matyi József 
tanító, aki tanítványaival 
felépítette a pesti srácokat a 
harci események színhelyére 
szállító teherautók korhű, 
életnagyságú makettjét, hogy 
a gyerekek számára átélhető-
vé tegye ötvenhat forradalmi 
hangulatát.
Arra szeretném biztatni fia-
taljainkat, hogy ismerjék meg 
történelmi múltunkat, mert 
enélkül nincs sem egyéni, 
sem családi, sem az időtálló 
európai értékeket is felmutató 
nemzeti identitás. Emlékez-
zünk együtt azon ötvenha-
tosokra, akik életüket okkal 
féltve, kényszerűségből hagy-
ták el szülőföldjüket, de min-
denütt megállták a helyüket 
és bizonyítottak. És különös 
szeretettel és megbecsüléssel 
gondoljunk a harcokban ele-
settekre, a megtorlás áldoza-
taira és azon honfitársainkra, 
akik hazájukban maradva, a 
legnehezebb időkben cipelték 
a hátukon az országot. Hála 
és köszönet érte!

lukácsy józseF

közösséggé formálja. Öt évvel ezelőtt 
tizenkét fiatal társaságában ülte kö-
rül az asztalt Cser-Palkovics András 
polgármester, Mészáros Attila al-
polgármester és Veres Richárd felső-
oktatási tanácsadó, hogy elindítson 
egy fontos kezdeményezést.
„A hallgatóság mára érzékeli, hogy ez a 
tanács egy létező dolog. Olyan szerve-
zet, melyre lehet számítani. A legbüsz-
kébbek az elmúlt öt évből erre lehetünk!” 
– fogalmazott Zámbó László Áron, a 
hallgatói tanács elnöke.
Az összejövetelen a polgármester 
kiemelte: fontos, hogy a Fehérváron 
tanuló fiatalok megéljék a diákéve-
ket, és hogy megszerezzék a későbbi 
munkához való tudást is. Ehhez a 
város minden tekintetben kiváló 
lehetőségekkel bír.

Fehérváron tartotta ülését az Országos Diáktanács

A jövő szakmáival ismerkedtek
Flashmobbal köszöntötték az Országos Diáktanács tagjait, akik nem először gyűltek össze Fehérváron

l. Takács kriszTina

Az Országos Diáktanács feladata, hogy a 
diákság terveit, elképzeléseit, problémáit 
képviselje. A testület múlt hét végén tartott 
fehérvári ülésén Maruzsa Zoltán köznevelésért 
felelős államtitkárral is tárgyalt.

Fehérvár nem először adott otthont 
az Országos Diáktanács ülésé-
nek. Ezúttal a MOL Aréna Sóstó 
közösségi termében tartották a 
tanácskozást. Az eszmecserén részt 
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Sportosan, tánccal avatták fel a Vörösmarty iskola megújult tornatermét a diákok, egyúttal 
az iskola fennállásának negyvenedik évfordulóját is megünnepelve. A város és az Alba Öttusa 
jóvoltából kicserélték a nyílászárókat, és új sportpadlót is kapott a tornaterem. A beruházás 
közel huszonkétmillió forintba került. A Vörösmartyban a kezdetek óta kiemelt figyelmet fordí-
tanak az egészséges életmódra nevelésre, a mozgás népszerűsítésére, így nem véletlen, hogy a 
születésnapra megújult tornatermet kaptak az iskolások. N. R.

Pályaorientációs kiállítást rendeztek kedden a Titkok Házában. A 5-8. évfolyamos diákok tíz 
mai, vagy éppen születőben lévő szakma képviselőivel találkozhattak, akik figyelemfelkeltő 
kiselőadásokkal igyekeztek felkelteni a tanulók figyelmét a műszaki pályák iránt. A diákok 
UX-designerként készíthettek ételrendelő applikációt, belekóstolhattak a videójáték-fejlesztés 
alapjaiba, megismerhették a drónok sokszínű felhasználását, a robotok világát, de a környe-
zetvédelem és a fenntarthatóság is szóba került a környezetmérnökök munkáján keresztül.
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Tornaterem születésnapra

vett Maruzsa Zoltán köznevelésért 
felelős államtitkár is, aki lapunk-
nak elmondta: „Az oktatáspolitika 
akkor tud jól működni, ha visszacsato-
lásokat kapunk az érintettektől. Ezért 
zajlanak folyamatosan az egyeztetések 
a Nemzeti Pedagóguskarral, de a tanu-
lói visszajelzések is fontosak, hogy ők 
hogyan látják az oktatás erősségeit és 
gyengéit. A fiatalok felvetései, ötletei 
a mindenkori oktatáspolitikának is se-
gítséget nyújtanak abban, hogy milyen 
irányba érdemes továbbmenni.”
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Igazak – egy darab eleven múlt
Ünnepi műsor október huszonharmadikán tíz órakor a Városház téren

l. Takács kriszTina

Rendhagyó előadásra készülnek a fehérvári 
fiatalok október huszonharmadikán. A Városház 
téren felállított színpadon az Igazak című szín-
játékot láthatjuk zenével, tánccal és vizuális 
elemekkel kiegészítve. Az 1956os forradalom 
és szabadságharc évfordulójára készült előadás 
szombaton tíz órakor kezdődik. Most nézzünk 
be a kulisszák mögé, hogy jobban megismerjük 
az Igazak alkotóit!

Pillantás a múltba

2015-ben néhány fehérvári fiatal 
vállalkozott arra, hogy az akkori és 
a mindenkori fiatalok szemszögé-
ből mutasson fel ötvenhatból egy 
darab eleven múltat. Ők azok, aki-
ket a János vitéz Pelikán Kamara-
színházban tartott bemutatója óta 
a fehérvári média csak úgy hívott: a 
Nyolcak. A Megyeháza dísztermé-
ben akkor bemutatott – rendhagyó 
– előadás „nagyot szólt”, és attól a 
naptól Székesfehérváron az ünnepi 
műsorokat más mederbe terelte.
„2015-ben egy állandó csapattal 
dolgoztam, akikkel megkaptuk a felké-
rést, hogy készítsünk egy előadást. A 
Megyeházán adtuk elő, és nagyon ked-
vező visszajelzéseket kaptunk, hiszen 
egészen másképp szólt a közönséghez, 

mint az addig megszokott ünnepsé-
gek. A Tiszta szívvel című, hat évvel 
ezelőtti előadás történetét vettük elő 
most újra.” – mesélte Matuz János, a 
darab írója és rendezője.

A Nyolcak a színpadon

Matuz János az eredeti szövegköny-
vet dolgozta át, írta újra azokra a 
lehetőségekre figyelemmel, amiket 
a belvárosban felállított színpad ad. 
Így született meg az Igazak című 
darab, amit nem egyetlen iskola 
színjátszói, hanem hat középisko-
lából kiválasztott nyolc tehetséges 
diák ad elő. Mondhatjuk úgy is, 
hogy a régi Nyolcak helyére új 
Nyolcak érkeztek.
A lényeg azonban változatlan: ma 
is egy elképzelt történetet mesél-
nek el, néhány fiatal néhány napját 
– történelmünk legszebb forradal-
mának idejéből.

Összművészet és alkotói 
csapat

Különleges előadásra számítha-
tunk, mert az Igazak alkotócsapata 
egészpályás letámadást tervez. 
A nyolc szereplő viszi ugyan a 
történetet, de számtalan kiegészítő 
elem kapott helyet. Ilyen példul a 
háttérben lévő LED-fal, amelyen 
videóinstallációk futnak. Tehát 
mindig zajlik majd valami a háttér-
ben, ami hol közvetlen, hol asszo-
ciatív összefüggésben lesz azzal, 
ami a színpadon történik. Matuz 
János a Kodolányi János Gimnázi-
um dráma tanárát, Bobory-Michna 
Boglárkát kérte fel a vizuális ren-
dezésre. Nem véletlenül, hiszen a 
tanárnő évek óta használ diákszín-
padi előadásaiban korszerű vizuális 
elemeket: „Gimnáziumi magyartanár 
vagyok, és meglehetősen szokatlan, 
hogy ezt egy vizuális rendezői titulus-
sal kapcsoljuk össze. Nagyon szeretek 
egy meglévő történethez, zenéhez képe-
ket is társítani. Ahhoz pedig, hogy ezek 
a képek valóban láthatók legyenek, én 
önmagamban kevés vagyok.” – vallja 
a darab vizuális rendezője.
Az elképzelés tehát Boglárkáé, a 
technikai megvalósítás azonban 
kollégája, Szöllősi Dániel nevéhez 

fűződik: „Azt a feladatot kaptuk, hogy 
a színdarab hátteréül szolgáló LED- 
falra készítsünk egy háttérvetítést, ami 
kiegészíti, támogatja azt a történetet, 
ami a színpadon látható. A munka 
rendszerint úgy zajlik, hogy Boginak 
megvan az elképzelése, én pedig a 
technikai megvalósítás lehetőségeit 
mutatom meg. Nem mondanám, hogy 
ez a szakmám, inkább autodidakta 
módon fejlődöm benne. Ő megmond-
ja reggel, hogy mit szeretne, én meg 
estére megtanulom azt elkészíteni.” – 
magyarázta Dániel.
Fehér László festményeit vették 
alapul, azokból kreáltak mozgó-
képeket. Grafikai elemekkel, felira-
tokkal látták el, így készült el az a 
háttéranimáció, amely az előadás 
szerves részét képezi.

„Az előadás együtt van 
a vállunkon”

„Újra sikerül egy ügy égisze alatt meg-
mutatni, helyzetben hozni tehetséges 
embereket, akik messze túllépnek 
azokon a kereteken, amiket a napi 
rutin számukra lehetővé tesz. Boldog 
vagyok, hogy ez az előadás együtt van 
a vállunkon, és ez a teher egyaránt 
nyomja és emeli valamennyiünket. 
Bogiék vizuális technikával végzett 
munkája egyenrangú 
azzal a szöveggel, 
amit én már hét éve 
hordozok magam-
ban.” – összegezte 
Matuz János.
Az alkotók sora 
itt nem ér véget, 
hiszen élő zene is 
lesz: a darab egyik 
szereplője, Helmrich 
Márton kiválóan 
fuvolázik, így az ő 
játéka is az előadás 
részévé válik. Rovó 
Tamás pedig hozza a 
Megadance társu-
latot, így komoly 
koreográfiája is 
van az előadásnak: 
„Tamás alkotói szem-
pontból nagyon jó 
passzban van, hiszen 
a Fame musical nagy 
sikerét éppen most 

A befektetett munka nem vész el, 
hiszen amellett, hogy október 23án, 
szombaton 10 órakor az Igazak című 
előadást személyesen is megtekint-
hetik a nézők a Városház téren, a 
Fehérvár Televízió élőben közvetíti, 
sőt rögzíti is a darabot, így aki lema-
rad róla vagy szeretné újra megnézni, 
megteheti azt a Fehérvár Televízió 
műsorában, de a Youtubeon is.

Szereplők:

 Mesélő: Csengey Márton
 Márkus Flóra: Farkas Eszter
 Gruber Irma: Török Laura
 Körmendi Pista: Vágó Bendegúz
 Domonkos Feri: Helmrich Márton
 Papp Norbi: Somos Gergő
 Komlódi Szabi: Bíró Mózes
 Detre Pali: Németh Dávid

Közreműködnek a Megadance
Székes fehérvári Táncszínház Egyesület
táncosai

 Videóinstalláció: Szöllősi Dániel
 Vizuális rendező: BoboryMichna 
  Boglárka
 Produkciós vezető: Harcos Edina
 Zenei vezető: Cserta Balázs
 Koreográfus: Rovó Tamás
 Írta és rendezte: Matuz János

heveri ki.” – mondta Matuz János. 
A szereplők közül Csengey Márton 
neve ismerősen csenghet, hiszen őt 
már több fehérvári produkcióban is 
láthattuk. Végzősként is elvállalta 
a szerepet, pedig Matuz Jánossal 
jelenleg több projektben is együtt 
dolgozik.
A zenei koncepcióért idén is Cserta 
Balázs felel. „Ő ennek a városnak az 
egyik nagy titka!” – hívta fel a figyel-
met Matuz János, majd hozzátette: 
„Az a nemzetközi szintű tudás, amit 
Balázs magában hordoz, kivételes! 
Szerencsésnek érzem magam, hogy 
már ötödik éve együtt dolgozunk. 
Nehezen tudom elképzelni, hogy az én 
történetmesélési szándékom mögött a 
háttérben ne ő álljon.”

Fo
tó

k:
 Lő

rin
cz

 M
ik

ló
s



10 PROGRAMAJÁNLÓFEHÉRVÁR 2021.10.21.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Kiegyensúlyozott, kellemes hét ígérkezik, ha elfogadod, hogy 
egy lassabb tempójú életvitelre érdemes most hangolódni. 
Ha valamiféle anyagi zűrzavarba keveredsz, egy fiatalabb 
személyre számíthatsz a kilábalásban. Fontos tudnod, hogy ez 
a segítség nem akadályozhatja meg, hogy ugyanez a gond ne 
bukkanjon fel a jövőben.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Az új ismeretek elsajátításában egy bizonyos téma túlteljesítése 
feszültséget hozhat az életedbe, és elképzelhető, hogy a külvilágot 
okolod a sikerek elmaradása miatt. Ha ez így van, akkor a legjobb 
mód az előrehaladásra, ha egy másik területen szerzel új ismereteket, 
és abban számítasz az elismerésre.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Érdemes azokra az eredményekre fókuszálnod, amiket ténylegesen 
elértél szakmai vagy magánéleti szinten. Szorongással élheted meg, 
amint az elfojtott energiáid szeretnének a felszínre törni, pedig 
csupán a bűntudatodat kellene helyreigazítani, és elindulhatnál 
végre előre, minden hátráltató hatás ellenére!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Lehet, hogy a héten csapdában érzed majd magad, a tétlenség, 
tehetetlenség miatt. Elképzelhető, hogy valamilyen idejétmúlt 
gondolatot, kapcsolatot, barátságot kell elengedni és lezárni. 
Ezen a módon érkezhet levegőváltozás az életedbe.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Talán választanod kell majd a héten, hogy az elméleti vagy a 
gyakorlati dolgokat részesíted előnyben. Érdemes az intuíciódra és a 
belső hangodra figyelni, ha úgy érzed, hogy kénytelen vagy feladni 
a biztonságodat az eredmények érdekében. Kreatív megoldásaid, 
meditatív hozzáállásod egészen újszerű lehetőségekhez vezetnek.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Bizonytalankodóvá tehetnek belső ösztönös érzelmeid, olyan 
érzelmek, amiknek valójában nincs realitásuk. Érdemes a 
harmónia állapotában tartani magadat meditációval, zenehall-
gatással, mozgással vagy tánccal, mert sokat segíthet a halogatás 
felszámolásában.2021. október 21-27.

Sarokülő, kanapé, franciaágy akár

Hol?

Székesfehérvár, Mészöly Géza u. 1.
Telefon: +36 205675504  • kikolbutor.hu

30% engedménnyel!

R
észletek az üzletben, érv.: 11.15-ig.

Távhővel ellátott lakásban lakik? 
Postai csekken fizeti be távhőszámláit?

 
Váltson Ön is kényelemes, gyors, elektronikus fizetésre!

 A SZÉPHŐ Zrt. nyereményjátékot hirdet 
szeptember 1. és október 31. között!

 A részvételért nem kell mást tennie, mint a játék ideje alatt 
áttérni postai csekkes fizetési módról elektronikus fizetésre.

Szeptember 8-tól kilenc héten át, minden szerdán kisebb nyeremények 
találnak gazdára a sorsolást megelőző héten fizetési módot váltott fogyasz-
tóink között. A páros heteken 5 ezer forint értékű Média Markt utalványt, 

a páratlan heteken 5 ezer forint értékű ajándékkosarat sorsolunk.

 A főnyeremény az akció végén egy szabadon felhasználható, 120 ezer forint 
értékű utalvány, amely beváltható az Accent Hotels lánc bármelyik 

szállodájában.

A szerencsés nyerteseket a SZÉPHŐ Zrt-nél megadott elérhetőségeken 
fogjuk kiértesíteni.

Bővebb információ az elektronikus fizetésre áttérés lehetőségeiről, 
a www.szepho.hu honlap hírfolyamán olvasható.

 A játékkal kapcsolatos tájékoztatás és játékszabály az akció ideje alatt 
a SZÉPHŐ Zrt. honlapján lesz elérhető.

Forradalmi koncertet ad a Székesfehérvári Ifjú-
sági Fúvószenekar október 23án, szombaton 
17 órától a Szent István Hitoktatási és Műve-
lődési Házban. A hangversenyen Erkel Ferenc, 
Hidas Frigyes, Bartók Béla és Kodály Zoltán 
művei csendülnek fel. A koncert a helyszínen 
váltható támogatójeggyel látogatható. Minden 
érdeklődőt szeretettel várnak!

Klasszikus zenei hangversenyén 
magyar szerzők darabjaival 
tiszteleg az 1956-os forradalom 
és szabadságharc emléke előtt a 
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvós-
zenekar. A koncerten Erkel Fe-
renc, Hidas Frigyes, Bartók Béla 
és Kodály Zoltán művei csendül-
nek fel. A művek között rövid 
ismertetőt is hallhat a közönség.

Az ötvenhatos forradalom hatvanötödik évfor-
dulóján iskolai megemlékezések lesznek szerte 
a városban október 22én. Október 23án pedig 
városi rendezvénysorozattal várnak mindenkit a 
megemlékezések helyszínére.

Iskolai megemlékezések 
október 22-én

• 10 óra, Ötvenhatosok tere
 Házigazda: Bugát Pál Szakgimná-

zium és Szakközépiskola
• 11 óra, Szent István-bazilika, 

Ötvenhatos emlékkereszt
 Házigazda: Tóvárosi Általános 

Iskola
• 12 óra, Hotel Magyar Király, 

Ötvenhatos emléktábla
 Házigazda: Ciszterci Szent István 

Gimnázium

 Koncert 

Forradalmi koncertre hívnak
 Nemzeti ünnep 

Székesfehérvári programok
a nemzeti ünnepen

KOSZORÚ- ÉS
KRIZANTÉMVÁSÁR!

4 Évszak kincsei • Berényi út 5.
+ 36 30 703 6744

A Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Ház Szent István- 
termében október 23-án, szom-
baton 17 órakor kezdődő prog-
ramon a helyszínen váltható, 
ülőhelyre szóló támogatói jegyek 
megvásárlásával lehet részt 
venni.

Városi rendezvények 
október 23-án

Ünnepi megemlékezés

10 óra Igazak – a forradalom és 
szabadságharc eseményeinek meg-
elevenítése a Városház téren

A műsor előtt ünnepi beszédet 
mond Vargha Tamás, Székesfehér-
vár országgyűlési képviselője.

A produkcióban felhasznált képek 
Fehér László Kossuth-díjas festő-
művész alkotásai.

A műsort néma koszorúzás követi 
a Szent István-bazilika Ötvenhatos 
emlékkeresztjénél.

Az Igazak című előadást a Fehérvár Televízió élőben közvetíti. A színdarabról bővebben lapunk 
9. oldalán olvashatnak!
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Az anyagi világban való sikerek beteljesülésének ízét érezheted a 
héten. Mivel az anyagiak erőteljesen a földhöz kötik az elmét, így 
elképzelhető, hogy fontos lesz mozgásba hozni magadat valamivel, 
ami segít elszakadni a régi beidegződésektől. Érdemes most önként 
vállalni a magányosságot, és bölcsen megélni a kezdeti sikereket!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Hited és tudatosságod eredményeként most átélheted a saját ösvé-
nyedre való lépés örömét. Ez a valódi győzelem és változás hete. 
Nehéz időket is hozhat mindez, ha te akarod szüntelenül megvál-
toztatni a körülményeket, mert ez valójában csak menekülés. A 
változással való együttműködés hozza meg az igaz örömöket!

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ezen a héten a munka, a családi kötelezettségek és a 
vágyaid között lavírozol. Könnyen kimerülhetsz, ha 
erővel és megfelelésben próbálod összeegyeztetni a 
karriert az emberi kapcsolataiddal, vagy a munkádat 
az önmegvalósítással.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Figyelj oda azokra az emberi kapcsolataidra, amelyekben többen 
érintettek! Őszinteségből vizsgázhatsz. Próbálj minél őszintébben 
kommunikálni, és óvakodj attól, hogy mások szokásaihoz vagy bírá-
lataihoz igazítsd az ítéleteidet! Ha fájdalommal is jár ez az időszak, 
tartsd meg a hited, mert a legnehezebben így hamar túljuthatsz!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Egy új lehetőség bukkanhat fel a láthatáron, ami nagyon hirtelen 
és szokatlan módon jön elő. Ez el is bizonytalaníthat, mert 
kételkedővé tehet. Sokat segít, ha fontolóra veszed, hogy egy 
új lehetőség nem kíván tökéletességet, inkább kalandosságára 
érdemes fókuszálni!

Halak 2. 19. – 3. 20.

Fontos megértened, hogy nem mások boldogságáért 
vagy felelős, hanem a saját egyensúlyodért. Fedezd 
fel lépésről lépésre azt, ami újdonság az életedben, és 
ne ítéld meg előre: tedd a hétköznapjaid részéve, és 
hosszabb távon értékeld az eseményeket!

Ön is felújítaná lakását, családi házát? 
Álmodja meg új otthonát, 
mi pedig megvalósítjuk!

 Az Otthonfelújítási Program 2021 keretein belül egyedülálló lehetőség kínálkozik a 
lakások és családi házak felújítására. 

 Teljes körű generálkivitelezés számlával, szerződéssel és garanciával a 
Városgondnokság kivitelezési csoportjától.

 Az Otthonfelújítási Program keretein belül az 50%-os, maximum 3 millió forint 
erejéig terjedő támogatás kültéri és beltéri munkákra egyaránt igényelhető.

 A projektek kivitelezése magas színvonalú szakértelemmel, gondos odafigyeléssel 
készül, megfelelő otthont, környezetet teremtve használói számára. Ezt a hozzáállást követve 
piaci árakon, pontos határidőtartással dolgozunk, garanciát vállalva az 
elvégzett munkánkra.

Szolgáltatásaink: 
• kőműves munkák • burkolási munkák • festő-mázolói munkák
• szárazépítési munkák • asztalos munkák • lakatos munkák
• mélyépítési munkák • épületgépészeti munkák • épületvillamossági munkák

Kérjen árajánlatot munkatársainktól, hogy a kivitelezést a legmegfelelőbb időre ütemezhessük! 
Tervezzen előre, hogy jól képzett építőipari szakmunkások készíthessék felújítását! 

E-mail: felujitas@varosgondnoksag.hu
Telefon: 06-70/984-16-82 vagy 06-70/502-51-90 vagy 06-22/513-493 

Kollégáink munkaidőben állnak rendelkezésükre: H-Cs: 7:30-16:00,  P: 7:30-13:00

Hal Melinda, a Mathias Corvinus Col-
legium pszichológiai műhelyvezetője és 
TóthUgyonka Krisztina pszichológus
hallgató saját szakmai tapasztalataik 
alapján járják körül a kérdést október 27
én, szerdán 17 órakor Székesfehérváron, a 
Király sor 30. alatt.

 Tök 

Halloween napján lesz
a Fehérvári Töklámpásfesztivál

 Interaktív szülőklub 

Család- és karriermenedzsment

A Székesfehérvári Egyházmegye szervezésében 
október 22én, pénteken reggel 9 órakor tar-
tanak imádságos megemlékezést az ötvenhatos 
áldozatokról a székesegyház emlékkeresztjénél.

Spányi Antal megyés püspök meghí-
vására az ünnepség keretében együtt 
imádkoznak a történelmi egyházak 

Egy év kihagyás után újra lesz töklámpás-
fesztivál Székesfehérváron. Ráadásul október 
utolsó vasárnapja egyben a hónap utolsó 
napja is lesz.

Tavaly a járvány miatt elmaradt, 
idén azonban újra lesz Fehérvári 
Töklámpásfesztivál a Városház 
téren, ezúttal az fmc.hu és a Fiatal 
Családosok Klubja (FICSAK) 
szervezésében. A hagyományosan 
október utolsó vasárnapján esedé-
kes közösségi tökölés idén éppen 
halloween napjára, vagyis október 
31-re esik.
Aki tehát szeretné megnézni a 
világító tökök fényében a fehérvári 
belvárost, ne csináljon magának 
más programot jövő vasárnap 17 
és 19 óra között, hanem tervezzen 
egy jókora sétát az Országalma 
környékére! Mivel napnyugta a 
rendezvény kezdete előtt szűk 
félórával lesz, már a pontosan 

 1956 

Ima nemzetünk hőseiért
helyi képviselői a forradalom és 
szabadságharc áldozataiért.
A csendes, imádságos megemlékezé-
sen részt vesznek Székesfehérvár és 
Fejér megye közéleti vezetői, és közös 
koszorút helyeznek el az áldozatok 
emlékére. Az ünnep szónoka Görög 
István lesz.

érkezők is szürkületben láthatják 
a töklámpások vibráló fényét.
Az eddigi két alkalomhoz képest 
újdonság, hogy idén korlátozott 
számban ugyan, de közös tök-
faragásra és lámpásfestésre is 
várunk mindenkit délután három 
órától egészen a fesztivál kezde-
téig a Szent István Hitoktatási 
és Művelődési Ház (Liszt Ferenc 
utca 1.) udvarára. Az első harminc 
érkezőnek ingyenesen biztosít-
juk a tököt. Biztonsági okokból a 
tizennégy év alatti gyerekek csak 
szülői felügyelettel vehetnek részt 
a programon.
Az egyedi töklámpások kifaragá-
sához kézművesek és az fmc.hu 
újságírói adnak ötleteket.

Az ökumenikus imára várnak minden megemlékezőt!
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A szülő és a gyermek összehangoló-
dása érzelmileg és időbeosztásban 
sem könnyű feladat. Mi történik, 
ha a szülő világának egyensúlya 
bomlik fel? Hogyan kezeljük az 
ebből fakadó konfliktusokat? 
Regisztráció: tinyurl.com/szeszak.

A rendezvényről bővebben az fmc.hu 
oldalon tájékozódhat!
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HA BEKÖSZÖNT A HIDEG IDŐ, 
AKKOR IS VÁRUNK A FEDETT, FŰTÖTT 

TERASZUNKON ÉS A kerthelyiségben 
reggel 9-től 19 óráig!

Kóstoljátok meg mentes 
és hagyományos sütijeinket, 

macaronjainkat, élénkítsétek 
magatokat kávéinkkal!

Tortarendelés: torta.saveur@gmail.com • +36 30 681 6881
Egyéb: info@saveur.hu • +36 20 466 5363 

www.facebook.com/saveurkavezo 
Székesfehérvár, Budai út 140.

Egy csóri és egy fehérvári étterem lett a legjobb

A fehérvári 67Sigma az Országos Étteremhéten a vidéki éttermek között a második helyet érte el

kurucz tünde

Első helyen a csóri Fiastyúk Udvarház, míg a 
másodikon a székesfehérvári 67Sigma Restau-
rant végzett a XX. Országos Étteremhét exkluzív 
kategóriájában a vidéki éttermek között. A 
Fejér megyei vendéglátóhelyek olyan legendás 
éttermeket utasítottak maguk mögé, mint a 
balatonszemesi Kistücsök.

Az október 1. és 10. közötti XX. 
Diningcity Országos Étteremhét al-
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Édes ízek az ősz jegyében
Az őszi időszakhoz a desszertek készítése kap-
csán is érdemes alkalmazkodni. Használjuk ki az 
egészséges és finom szezonális alapanyagokat!

Milyen jó látvány a szemnek, amikor 
a természetben megjelenő sárga, 
barna, vörös színek egy-egy éte-
len is visszaköszönnek! Az egyik 
fehérvári cukrászda tulajdonosa, 
Karetka Katalin ezúttal kifejezetten 
őszi ízeket és süteményeket ajánl: 
„Érdemes alkalmazkodni az évszakhoz 
és a nyári gyümölcsök – például az 
eper, a meggy, a cseresznye – helyett a 
szezonális, lehetőleg hazai termesztésű 
kínálatból válogatni. Nagyon finom és 
vitamindús ilyenkor az alma, a szilva, a 
körte, a csonthéjasok közül pedig a dió, 
a mogyoró. A C-vitaminban gazdag csip-
kebogyó is felhasználható sütemények-
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hez, akár lekvár formájában. Hasznos 
növény a homoktövis, nálunk az egyik 
nagy kedvenc például a homoktövises 
sajttorta, amelyből vegán változat is 
van. Ugyancsak ajánlom a grillázsos, 
karamellás desszerteket, aki pedig a 
mediterrán hangulat híve, az használhat 
fügét, narancsot is. A fűszerezés szintén 
nagyon fontos, sokat tehetünk vele a 
dúsabb ízvilág érdekében: a szegfűszeg, 
a kardamom, a fahéj és a rózsabors a 
hűvös időben is felmelegít!”
Jó, ha az édesítéshez cukor helyett 
mézet használunk, ebből is több 
féléből lehet választani. 
Nagyon jóleshet ebben az időszak-
ban például egy répatorta, egy 
sütőtökkrémes sütemény, egy diós 
piskótás finomság vagy akár egy 
karamellás brownie.

kalmával összesen száz étteremben 
próbálhattak ki a vendégek külön-
leges, háromfogásos menüajánla-
tokat. A résztvevők közül három-
ezren küldték el véleményüket. 
Mindhárom kategóriában hirdettek 
budapesti és országos győztest.
A csóri Fiastyúk Udvarház az 
exkluzív kategóriában bizonyult 
a legjobbnak. A második helyen 
a fehérvári 67Sigma Restaurant 
végzett.

Új kedvenc pizzája van Székesfehérvárnak

A sonkás pizzát szeretik a legtöbben Fehérváron

PaPP brigiTTa

A korábbi favorit ananászos pizza már az első 
háromból is kiszorult városunkban.

Az országos pizzatérképet a pénz-
centrum.hu készítette el a korábbi 
Netpincér, most Foodpanda, illetve 
Wolt ételkiszállító cégek adataira 
támaszkodva. A koronavírus-jár-
vány miatti lezárásokból a házhoz-
szállításra specializálódott üzletek 
egyértelműen jól jöttek ki, amit mi 
sem bizonyít jobban, mint hogy a 
Foodpandára átkeresztelt szolgál-
tatást üzemeltető Delivery Hero 
Hungary Kft. 2020-ban két és fél-
szer akkora bevételt ért el, mint egy 
évvel korábban, a Wolt forgalma 
pedig ebben az időszakban több 
mint háromszorosára növekedett. 
Székesfehérvárral kapcsolatos 
adatokat csak a Foodpanda közölt, 
így a következőkben az ő statiszti-
káikra támaszkodva láthatjuk, hogy 
a székesfehérváriak milyen pizzáért 
rajonganak.
A 2018-as képhez viszonyítva jelen- 
tős változás történt: ahogy fogal-
maznak, az egyesek által pizza-
szörnynek tartott Hawaii pizza 
kiesett a pikszisből. Míg 2018-ban 
Budapesten, Székesfehérváron, 
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Szombathelyen, Debrecenben és 
Miskolcon is az ananászos pizza 
számított a legnépszerűbbnek, 
mára minden vizsgált városban 
kiszorult az első helyről – egyedül 
Budapest 17. kerülete tartott ki.
Székesfehérvár követte az átalakuló 
pizzatrendet, és legtöbben a sonkás 
pizzára szavaztak – így tettek a 
vizsgált huszonnégy településből 
tizenháromban.
Második helyen a négysajtos feltét 
végzett, harmadikként a húsimádó 
pizza futott be.
Fejér megyéből Dunaújváros is 
felkerült a listára. A Duna-parti 
város lakói teljesen más ízléssel 
bírnak: ott a húsimádó lett az első, 
ezt követte a sonkás-kukoricás, a 
harmadik helyen pedig a négysajtos 
pizza végzett.
Ami pedig az árakat illeti: a leg-
népszerűbb sonkás pizza átlagára 
Székesfehérváron a legmagasabb 
a vidéki városok közül, hiszen 
a nálunk számolt 2217 forintnál 
többe csak Budapesten (2343 
forint) kerül. A második helye-
zett négysajtos átlagárát tekintve 
viszont még Budapestet is sikerült 
túlszárnyalnunk: a fővárosban 2250 
forintba kerül átlagosan, nálunk 
2262 forintba.
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A Fehérvár Televízió műsora október 23-tól 29-ig
Fehérvár Televízió

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2021. 10. 23. SZOMBAT 2021. 10. 24. VASÁRNAP 2021. 10. 25. HÉTFŐ 2021. 10. 26. KEDD 2021. 10. 27. SZERDA 2021. 10. 28. CSÜTÖRTÖK

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

–  Vakler Lajos 
vendége Váczi Márk

08:25 Hitünk és életünk 
09:00 A Fehérvár Televízió 

archívumából
09:30 Képes hírek
11:00 Euróinfó – ismétlés 
11:30 Fehérvári beszélgetések 

– 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 Szerelem egy életen át 

és még azon is túl
16:00 Portrék a Királykúton 

Vendég: L. Simon László
17:00 Híradó
17:20 Együtt magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Kész-Varga Mónika

18:25	 Hangvilla	–	könnyűzenei	
magazinműsor

19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Együtt magazin 

– ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Alba Fehérvár–Szolnok-

kosárlabdamérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:25 Hydro Fehérvár 
AV19–Klagenfurt-
jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

23:25 Híradó – ismétlés
23:45 Képes hírek

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

– Vakler Lajos vendége 
Kész-Varga Mónika

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
15:10 Jáky 65
17:00 Híradó
17:20 Paletta 
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Dobri Dániel, az Alba 
Regia Szimfonikus Zenekar 
kortárs	művészeti	vezetője

18:30 Honvéd7
19:00 Híradó – ismétlés
19:20	 Kezdőkör
20:10 Hírek – ismétlés
20:15 Paletta – ismétlés 
20:45 Múzeumi beszélgetések
21:15 Honvéd7 – ismétlés
21:40 Savaria 2021 – Irodalom: 

Így	látták	ők
23:30 Híradó – ismétlés
23:50 Képes hírek

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

– Vakler Lajos vendége 
Dobri Dániel, az Alba 
Regia Szimfonikus Zenekar 
kortárs	művészeti	vezetője

08:20 Honvéd7 
08:45	 Kezdőkör	–	ismétlés
09:35 Képes hírek
11:00 Paletta – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések 

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

archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:45 Király László-portré
16:40	 Kalotaszegtől	Moldváig	

–	Néprajzi	gyűjtemény
17:00 Híradó
17:20	 Családőrzők
17:50 Hírek  
17:55 80 éves a Howmet-Köfém 

Vendég: Czampa Miklós
18:25	 Kalotaszegtől	Moldváig 

– 25 éves a Kallós 
Alapítvány

19:00 Híradó – ismétlés
19:20	 Családőrzők	–	ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55	 Krinolin,	turnűr,	halcsont 

– A babák és a divat 
1. rész

21:00 Parlami d’Amore 
– Tre Tenori

23:00 Híradó – ismétlés
23:20 Képes hírek

00:00 Képes hírek
07:00 Híradó 
07:20	 Családőrzők	
07:50 Múzeumi beszélgetések
08:20 A Fehérvár Televízió 

archívumából
09:00 Képes hírek
11:00	 Családőrzők 

– ismétlés
11:30 Nyugdíjas Ki mit tud? 

– 1. rész
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:30 E kávéházi szegleten
17:00 Híradó
17:20 Köztér
17:50 Hírek 
17:55 A Fehérvár Televízió 

archívumából 
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Bajnokok városa 
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Köztér – ismétlés
20:30 Bajnokok városa 

– ismétlés
21:00 A Fehérvár Televízió 

archívumából 
–	Üzenet	a	jövőnek

21:35 A Fehérvár Televízió 
archívumából 
– Akropolisz Rallye

21:55 Híradó 
– ismétlés

22:15 Képes hírek
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00:00 Képes hírek

07:00 Híradó 

07:20 Köztér

07:50 Bajnokok városa

08:20 A Fehérvár Televízió 

archívumából

08:50 Képes hírek

11:00 Köztér 

– ismétlés

11:30 Bajnokok városa

12:00 A Fehérvár Televízió 

archívumából

13:00 Híradó 1-kor

13:15 Képes hírek

15:50 Nyugdíjas Ki mit tud? 

– 2. rész

17:00 Híradó

17:20 Úton

17:50 Hírek

17:55 Városrészek titkai

21:00 Agrárinfó 

21:30 Alba Regia Feszt 

2015 

21:50 A Fehérvár Televízió 

archívumából 

–	Drogfilm	(16)

22:20 Híradó 

– ismétlés

22:40 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: október 23. 10:00 Igazak – az ’56-os emlékműsor élő közvetítése

00:00 Képes hírek
07:00 Híradó 
07:20 Köztér
07:55 Nálatok mizu? 
09:00 Agrárinfó 
09:30 Együtt magazin
10:00 Igazak – az ’56-os emlék-

műsor	élő	közvetítése
10:40	 Hangvilla	–	könnyűzenei	

magazinműsor
11:10 Fehérvári beszélgetések
11:40 Paletta magazin
12:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Álmodtam egy világot 

magamnak
14:30 Honvéd7 
14:40	 Kalotaszegtől	Moldváig
15:00 Agrárinfó – ismétlés
15:30 Alba Fehérvár–Kisvárda-

kézilabdamérkőzés	
közvetítése	felvételről

17:00 Hírek
17:05 Egy nap a világ 

– Kovács Áron útikalauza
17:50 Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Bagos	Rita	atlétaedző

18:20 Igazak – az ’56-os emlék- 
műsor	ismétlése	

19:00 Hírek – ismétlés
19:05 Euróinfó
19:40 Fehérvár AV19–Linz-

jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:40 Kerekasztal-beszélgetés 
az ’56-os forradalomról

22:25 Az ’56-os forradalomról 
Darvas Ivánnal

22:45 Almási László, a 
szabadságharc fotósa

23:05 Hírek – ismétlés
23:10 Képes hírek

00:00 Képes hírek
08:00 Snooker magazin 
	08:10	 Kezdőkör	
09:00 A Fehérvár Televízió 

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

archívumából
11:00 Fehérvári beszélgetések 
11:35 Bajnokok városa
12:05 Fehérvári beszélgetések 
12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Köztér 
13:20	 Családőrzők
13:50 Agrárinfó 
14:20 Nálatok mizu?  
15:25 A Fehérvár Televízió 

archívumából
16:00 Savaria 2021 – Autó-

stoppal a szabadság felé
17:00 A hét hírei 
17:20 Hitünk és életünk
17:55 Fehérvári beszélgetések – 

Vakler Lajos vendége 
Váczi Márk történész

18:25 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

– ismétlés
19:50 ’56-ról Farkas Gábor 

történésszel
20:20 ’56-ról Román Károllyal, 

Bartók Károllyal és 
Kovács Péter Barnabással

22:15	 Égő	talajra	hullott	a	
zsarátnok	–	emlékfilm	az	
’56-os forradalomról

23:05 A hét hírei – ismétlés
23:25 Képes hírek

Minden egyes fehérvárira évente háromszáztizenhét kiló hulladék jut. Ez a szám a járvány alatt még emelkedett.
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Nem fogtuk vissza magunkat a szeméttermelésben!
PaPP brigiTTa

A járvány miatti lezárások idején nemcsak 
a hulladékmennyiség nőtt, de elképesztő 
tempóban lomtalanítottuk az otthonunkat 
is – összegezhető a Depónia Nonprofit Kft. 
statisztikájából leszűrt tapasztalat.

A koronavírus-járvány miatt 2020 
tavaszán szembesültünk először 
olyan, korábban ismeretlen élet-
helyzetekkel és fogalmakkal, mint 
a kijárási tilalom, a boltzár vagy a 
kötelező maszkviselés. Életünk min-
den területére rányomta a bélyegét 
a járvány. Voltak időszakok, amikor 
sokat voltunk otthon, és olyan is 
volt, amikor csak otthon voltunk.
Talán nem meglepő, hogy ebben 
a helyzetben megnövekedett a 
hulladéktermelésünk. Ami inkább 
érdekes a Depónia Nonprofit Kft. 
adatait látva, hogy bár 2020-ban volt 
a teljes lezárás, egy évvel később 
csak részleges, mégis 2021 első fél-
évében termeltünk több szemetet.
„Egyértelműen nőtt a kérdéses idő-
szakokban az elszállított hulladék meny-
nyisége, sőt hat százalékkal emelkedett 
a két vizsgált félév között az összes 
elszállított hulladék. A közszolgáltatás-
ból begyűjtött anyagmennyiség, vagyis 
a vegyes települési, a szelektív és a 
zöldhulladék 2020 első félévében közel 

46 ezer tonna volt, míg 2021 első fél- 
évében majd 48 ezer tonna!” – mondta 
el Polónyi Dóra, a Depónia Non-
profit Kft. kommunikációs vezetője.
Bár a vegyes települési hulladékból 
is több lett, a szelektív mennyisé-
gének növekedése egészen kiugró: 
huszonkilenc százalékkal többet 
kellett elszállítania a Depóniának, 
mint a korábbi évben.
„A jelentősen megnövekedett szelek-
tívhulladék-mennyiségnek két oka is 

lehet: számos településen az ingatlan-
tulajdonosok szelektívhulladék-gyűjtő 
edényhez jutottak, illetve az otthon 
töltött időszakban többen rendeltek 
házhoz akár ételt, akár egyéb haszná-
lati tárgyat, ami miatt a csomagoló-
anyagok mennyisége megnövekedett.” 
– emelte ki Polónyi Dóra.
A lezárások ideje alatt egy kicsit 
több figyelmet szenteltünk a kertnek 
is: a zöldhulladék mennyisége öt 
százalékkal nőtt, de amiben igazán 

nagyot alkottunk, az az otthonunk-
ban lévő tárgyak szanálása volt. Azt 
nem tudni, hogy jobban zavart-e 
minket vagy csak több időnk lett 
rá, de rengetegen ugrottunk neki a 
nagytakarításnak, lomtalanításnak, 
az évek alatt felgyülemlett holmi 
átválogatásának, ugyanis a lezárá-
sokat követően megugrott a házhoz 
menő lomtalanítás igénye, összes-
ségében pedig negyven százalékkal 
nőtt a lomhulladék mennyisége.
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Horvát mesterrel dolgoznak

Tonči Baturina komoly célokkal érkezett Fehérvárra

kaiser TaMás

Nemzetközi irányba szeretne nyitni a Kiskút 
Teniszklub, ennek érdekében együttműködés 
látszik körvonalazódni az egyesület és Tonči 
Badurina között. A harminchét esztendős horvát 
szakember az umagi teniszakadémiáról érkezett 
Székesfehérvárra, és egyelőre a versenyző
csoport tagjaival foglalkozik.

„A tenisz miatt vagyok itt. Székesfehér-
váron minden adott a minőségi mun-
kához, ebben a nagyszerű csarnokban 
sok pálya van, remek a létesítmény. 
Umagból, egy kis horvát városból 
érkeztem, ott ilyen nincs. Pedig Umag 
a tenisz városa Horvátországban! Már 
egészen fiatal koromban labdaszedő-
ként dolgoztam tenisztornákon, aztán 
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Az edző ősz hajszálaiMiben bízhatunk?

A Honvéd ellen Petrjak és Zivzivadze góljával nyert a VidiVojvoda Dávid (99) mindent megtesz, de kellenének a jó légiósteljesítmények is a sikerekhez!

soMos zolTánsoMos zolTán

Harmadszor győzött a szezonban a Mol Fehér-
vár. Lehetett volna sokkal simább a Honvéd 
elleni 21es siker, csak hát a helyzetkihasz-
nálás…

Szabics Imre nem egy vicces kedvű 
ember, legalábbis meccs után rit-
kán látni nevetgélni. A Mol Fehér-
vár edzőjének persze korábban oka 
sem mindig volt a jókedvre, elvégre 
sok pontot vesztett a csapat. A 
Honvéd elleni győzelem után pedig 
azért dolgozhatott benne a feszült-
ség, mert igazán „edzőgyilkos” 
módon nyert a Vidi: elképesztő 
helyzetek maradtak ki, márpedig 

A hagyományosan nagy érdeklődéssel kísért 
Szolnok elleni rangadóra készül az Alba 
Fehérvár. Pocsék előjelekkel, miután legutóbb a 
Kecskeméttől is kikapott itthon a csapat.

A kosárlabda-bajnokságban immár 
nincs nyeretlen csapat. Olyan van, 
amelyiknek eddig kevésszer sikerült 
győznie. A fehérvári szurkolók 
legrosszabb rémálmát teljesíti be, 
hogy hat forduló után kétszer annyi 
vereség, mint győzelem áll csapatuk 
neve mellett.
A Pécs után ugyanis a Kecskemét is 
megverte az Albát, ráadásul Fehér-
váron. Csak a Nyíregyházát és a két 
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Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az ügyfélszolgálat és 

pénztár nyitvatartása 2021. november 2-tól 
az alábbiak szerint alakul: 

hétfő, kedd, csütörtök:  7.30 – 12.00 és 12.30 – 15.30 
szerda: 7.00 – 19.00 
péntek: 7.30 – 12.00

Üdvözlettel: 
SZÉPHŐ Zrt.

meccsel kevesebbet játszó Szegedet 
előzi meg a táblázaton Dejan Mihevc 
csapata, amely vasárnap az előző 
szezon ezüstérmesét, a Szolnokot 
fogadja. Ha figyelembe vesszük, 
mennyire stabil idén is az Olaj, va-
lamint, hogy két másik élcsapattól, 
a Falcótól és a Debrecentől milyen 
simán kaptak ki a mieink, ugyan 
miben bízhatunk? Talán abban, 
hogy mindenki egészséges lesz és 
extrát nyújt, főleg a húzóembernek 
szánt légiósok. De ez egyelőre vágy, 
ahogy az is, hogy sikerül stabilizálni 
a védekezést. Száz pont körül van az 
Alba kapott pontjainak átlaga. Nem-
csak a Szolnok ellen igaz, hogy ezzel 
nem lehetnek vérmes reményei…

ilyenkor mindig benne van, hogy a 
végén az ellenfél talál egy gólt.
Hogy mennyivel lett több ősz 
hajszála Szabicsnak, azt még félig 
komolyan sem akarta fejtegetni, 
inkább arról beszélt, hogy a beteg-
ségek és sérülések „beszöktek” az 
öltözőbe, de ő nem panaszkodott 
miatta. Úgyhogy most sem fog, 
csak reméli, végre elmúlik a pech-
sorozat.
Talán a Honvéd elleni meccs jó jel 
volt, most pedig az utolsó helyen 
álló Újpest következik. Legutóbb 
augusztusban sikerült két egymás 
utáni bajnokit nyerni. Ha megint 
összejönne, talán Szabics arcán is 
látnánk végre önfeledt mosolyt!

persze játszottam, most pedig edzőskö-
döm, szóval az egész életem a teniszről 
szól.” – nyilatkozta lapunknak Tonči 
Badurina, aki számára most az a 
legfontosabb, hogy megismerje a 
Kiskút Teniszklubban pallérozódó 
játékosokat, hogy aztán a lehető 
legtöbbet tudja kihozni belőlük az 
ittléte alatt. – „Ők mind egyéniségek! 
Először rájuk kell hangolódnom. Ha ez 
megvan, akkor fogom látni, hogyan is 
dolgoznak. Ezután Pákai Norbival ki 
tudjuk alakítani a legjobb edzésprog-
ramot számukra. A cél, hogy minden 
egyes pályán töltött perc értékes 
legyen! Fontos, hogy annyit tanuljanak, 
fejlődjenek, amennyit csak lehet. A 
telet együtt dolgozzuk végig, és mindent 
megteszünk, hogy ez egy jó tél legyen!”
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06.00 Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 
Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 
Hírszerkesztő: 
Germán Márton

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

11.10 Hétvégi programajánló 
Vendég: Ocsenás Kati

12.10 Ebédidő 
Vendég: Szabó László

13.10 A bor szerintünk 
Vendég: Fáncsi Viktória

14.10 Kertészeti magazin 
Vendég: Németh László

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 Limonádé
17.10 Női vonalak
18.00 Tabuk nélkül 

Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Városrészek titkai 

Vendég: Váczi Márk 
Szerkesztő: Sasvári Csilla

20.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő: Kiss György

2021. 10. 29. PÉNTEK

08.00 Friss hírek, időjárás és 
közlekedési információk 
Fehérvári hétvége: 
életmód, kulturális 
programajánlatok, 
kikapcsolódási lehetőségek 
Székesfehérvár és Fejér 
megye egész területéről 
Műsorvezető: Kiss György 
Hírszerkesztő: Varga Zalán

08.10 Internetes ügyeink 
Vendég: dr. Czenczi Anikó

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

10.10 Párkapcsolati műsoróra 
Vendég: Fejér Kata 

11.10 Kedvencek percei 
Vendég: Paál Csaba

13.10 Tűzoltók órája – Vendég: 
Koppán Viktor Dávid

14.00 Fehérvári délután: napi 
aktualitások szórakoztató 
formában, helyi szakértők, 
szakemberek részvételével 
M.vez.: Gemeiner Lajos

14.35 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 és Pál Loránd

18.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi

19.00 A Vörösmarty Rádió 
archívumából 
Az ’56-os forradalom 
fehérvári eseményeire 
emlékezünk a néhai szem-
tanúkkal, Pintér Jánossal 
és Horváth Miklóssal 
Szerkesztő: Sasvári Csilla

20.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerk.: Gemeiner Lajos

08.00 Friss hírek, időjárás és 
közlekedési információk 
Fehérvári hétvége: 
műsorajánló, kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek 
Műsorvezető: 
Sasvári Csilla 
Hírszerkesztő: 
Varga Zalán

08:45 Légzőgyakorlatok 
Vendég: Persoczki Gábor

09.10 Az egészség 
hullámhosszán 
Vendég: Supliczné 
Tóth Mária 

10.10 Gazdát keresünk a 
HEROSZ Fehérvári 
Állatotthonban élő 
kutyáknak és macskáknak 
Vendég: Krepsz Gyöngyi

11.10 Ez itt az én hazám! 
Vendég: Oláh László 

11.35 Tér és harmónia 
Vendég: Varga Nikoletta

12.10 Családőrzők 
Vendég: Fekete-Cseri 
Zsuzsanna, Pap Csilla, 
Tornyai Gábor

13.05 A táncdalfesztiváloktól 
napjainkig 
Vendég: Kiss György 

14.10 Zeneturmix 
Műsorvezető: Kiss György 
Vendég: Bodonyi Dániel 

18.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő: 
Galántai Zsuzsi

19.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő: 
Sasvári Csilla

20.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő: 
Gemeiner Lajos
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06.00 Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 
M.vez.: Schéda Zoltán 
Hírszerk.: 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 
Vendég: Szabó László

13.10 Illemtan 
Vendég: Óber László

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 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 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő: Kiss György

06.00 Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 
M.vez.: Schéda Zoltán 
Hírszerk.: Germán Márton

09.10 Munkaügyek – Vendég: 
Pajtók-Vizsolyi Júlia

10.00 Fehérvári délelőtt: napi 
aktualitások szórakoztató 
formában, helyi szakértők, 
szakemberek részvételével. 
Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

10.10 Útravaló 
11.10 Kézműveink
12.10 Ebédidő 

Vendég: Szabó László
13.10 Vakolat 

Vendég: Puska József
14.10 Autó, motor, sport 

Vendég: Debreczeni Dávid
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 Vörösmarty kocka 

Vendég: Gombaszögi Attila
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 
M.vez.: Schéda Zoltán 
Hírszerk.: Germán Márton

09.05 Az egészség 
hullámhosszán

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

12.10 Ebédidő 
Vendég: Szabó László

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
17.10 Beszéljünk róla! 

Szerkesztő: Galántai Zsuzsi 
18.00 Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő: Sasvári Csilla
19.00 Tiszta szex! Vendég: 

Séllei Györgyi 
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 
M.vez.: Schéda Zoltán 
Hírszerkesztő: Bóna Éva

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 

Vendég: Szabó László
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 
M.vez.: Galántai Zsuzsi 
Hírszerk.: Szöllősi Attila

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 Gyermekeink fejlődése 

Vendég: Fekete-Cseri 
Zsuzsanna 
Szerkesztő: Sasvári Csilla

20.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő: 
Gemeiner Lajos

PEUGEOT FÁBIÁN SZÉKESFEHÉRVÁR 
8000 Székesfehérvár, Budai út 175. | Tel.: +36 22 303 406, www.fabianauto.hu

PEUGEOT 3008

 Az új Peugeot 3008 WLTP szabvány szerinti 
vegyes átlagfogyasztása 3,9–5,4 l/100 km, CO2-kibocsátása 103–124 g/km. Az új Peugeot 
3008 HYBRID modell WLTP szabvány szerinti vegyes átlagfogyasztása 1,5 l/100 km, 
CO2-kibocsátása 106–125 g/km.

1Jelen ajánlat a 2021. október 1-től visszavonásig megkötött adásvételi szerződésekre 
érvényes új Peugeot 3008 Premium Edition vásárlása esetén. Az akció időtartama 
alatt minden új Peugeot 3008 Premium Edition felszereltségű autót 900.000 Ft ked-
vez ménnyel vásárolhat meg. A fenti kedvezményes ajánlat teszt- és használt Peugeot 
3008 vásárlására nem vonatkozik. A kedvezmény más akcióval vagy kedvez ménnyel 
nem vonható össze. A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül 
szerződéses ajánlatnak, továbbá a P Automobil Import Kft. fenntartja a kondíciók vál-
toz tatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Az akció részle tei ről érdek-
lődjön a Peugeot-márkakereskedésünkben.
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