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Több mint tíz évvel ezelőtt alakult meg a Tóvárosi Nyugdíjasok Baráti Köre. A fórum elején 
a városrész önkormányzati képviselője mondott köszönetet Schwerlichovszky Lászlónak és 
feleségének, Károli Évának az elmúlt évtized szervezőmunkájáért, ami közösségbe kovácsolta 
a tóvárosi időseket.
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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!

Emelkedik a karácsonyfák ára Fontos változások a buszmenetrendben

A menetrend – a módosításokkal együtt – elérhető a Google-térképen és több más, a Play 
áruházból letölthető alkalmazásban

Idén várhatóan tíz-húsz százalékkal emelkedik a 
karácsonyfa ára, elsősorban a szállítási és a bér-
költségek növekedése miatt – közölte a Magyar 
Díszkertészek Szakmaközi Szervezete kedden.

A közlemény szerint a legnépszerűbb 
fajta, az import nordmann fenyő az 
árfolyamváltozás miatt akár húsz szá-
zalékkal is drágulhat, méterenkénti ára 
így elérheti a hét-nyolcezer forintot.
A lucfenyő méterenként négy-ötezer 
forintba, az ezüstfenyő öt-hatezer fo-
rintba kerül majd, de egyre több helyen 
darabárat határoznak meg az eladók.
Magyarországon az emberek évente kö-
zel kétmillió karácsonyfát vásárolnak. 
A szakmai szervezet abban bízik, hogy 

A közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának 
javítása a célja a december hatodikától életbe 
lépő apróbb menetrendi változásoknak. Egyes 
autóbuszjáratoknál a jelenlegi megállók közötti 
távolságok csökkentése a cél, így a csalai iskolás 
járat több helyen áll majd meg, illetve a 37-es 
betétjáratai új vonalszámot kapnak. A menetrendi 
változások a 14-es, 20-as, 31-es, 32-es, 34-es, 
35-ös, 36-os, 37-es, 37A, 38-as, 40-es és 41-es 
buszokat érintik.

A következő változások december 
hatodikától lépnek érvénybe:

• A Sajó utca/Farkasvermi utca meg-
állóból iskolai előadási napokon 6.45-
kor és 6.55-kor induló 37-es járatok 
37A jelzést kapnak, hogy a rövidebb 
útvonalon közlekedő járatok megkü-
lönböztethetők legyenek.

• A Köfém-lakótelep végállomásról 
induló 20-as és 14-es járatok megáll-
nak a Verseci úton, a lakótelep felőli 
oldalon lévő megállóban is.
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Bácskai GerGely

A tóvárosi lakossági fórumon az elmúlt két évben 
elvégzett fejlesztésekről tartott beszámolót a 
városrész önkormányzati képviselője. Mészáros 
Attila arról is beszélt, hogy jól halad a Sárkeresz-
túri és a Seregélyesi út között az új déli össze-
kötőút építése, mely várhatóan jelentős terhelést 
vesz majd le a Széchenyi és a Horvát István utca 
kereszteződéséről. 

Megtörtént a Homok sor és a Hosz-
szúsétatér útfelújítása, a két beru-
házás összértéke meghaladja a 345 
millió forintot. A Sóstó Madármentő 
Központ is elkészült, és a Sóstó mel-
lett az új játszótér és a fitneszpark 
bővítése is készen lett.
A Torony sor melletti sétányt is fel-
újították, a Széchenyi út 51. melletti 
parkba pedig új fitneszeszközöket 
telepítettek. A Sárkeresztúri úton a 
Juharfa utcai buszmegálló átépítését 
végezték el a városból kivezető olda-
lon, a Sárkeresztúri út végénél pedig 
az útpadka térkövezése történt meg. 
A Jancsár közben az Aldi áruházhoz 
bevezető útnál szabványos gyalog-
átkelőhelyet alakítottak ki, a Horvát 
István utca és a Hosszúsétatér 
kereszteződésében pedig biztonságo-
sabbá tették a zebrát. 
Mészáros Attila az intézmények 
felújtásáról is beszélt. Kiemelte, 

Fórum a tóvárosi fejlesztésekről

hogy a bölcsődék, óvodák és iskolák 
felújítására a városrészben mintegy 
négyszázmillió forintot költöttek az 
elmúlt években.
Az Auchan melletti körforgalom 
bővítése is szóba került, amit jövőre 
kezdenek el építeni. Ez a beruházás 
szintén javítja majd a város déli 
részének közlekedését. Szó volt arról 
is, hogy pályáztatás alatt van a Sár-
keresztúri úton, az Akácfa utcai ke-
reszteződésnél egy gyalogátkelőhely 
kialakítása, közvilágítással együtt.

A Saára Gyula-program keretében 
szeretnék befejezni a Hosszúséta-
téren a járda felújítását a Horvát 
István utca és a vasúti aluljáró között, 
a páros oldalon. A Torony sor 1-2. 
előtti járda felújítását is szeretné mi-
előbb megvalósítani Mészáros Attila, 
a további járdaszakaszok megújítása 
pedig évente, ütemezetten történne.
Az Őrhalmi szőlők kis utcáiban for-
galomcsillapító pódiumok épülnek 
a Szőlő és a Halom, illetve a Körte, a 
Szilva és a Vermek útja kereszteződé-

sében. A környék utcáinak felújítá-
sáról elhangzott, hogy ütemezetten, 
több év alatt lehet korszerűsíteni a 
burkolatukat, ami szintén a tervek 
között szerepel.
A játszóterekkel kapcsolatban Bozai 
István városgondnok elmondta, 
hogy Fehérvár játszóterein rendsze-
res az ellenőrzés, kétévente pedig 
egy országos, független szervezet 
is ellenőrzi a város mintegy száztíz 
játszóterét. Évente közel százmillió 
forintba kerül a több mint száz ját-
szótér karbantartása, ellenőrzése és 
folyamatos szabványosítása.
Több társasház is érdeklődött az 
utóbbi időben, hogy lehetséges-e a 
fizető parkolás bevezetése a Tóvá-
rosban. Ennek azonban csak akkor 
lenne értelme, ha a teljes városrészt a 
parkolóövezetbe vonnák, ami kiszűr-
hetné a nem ott lakók parkolását. 
Erről azonban sem a lakossági fórum 
nyolcvan-száz résztvevője, sem pedig 
társasházi vagy utcafórumok nem 
dönthetnek. Ha továbbra is igény 
mutatkozik a tóvárosi társasházak 
részéről a parkolási övezet kiter-
jesztésére, arról a városrész összes 
lakójának a szavazata dönthet, de 
minimum az egyes társasházak 
egyértelmű, közös döntése szüksé-
ges a bevezetéséhez – hangsúlyozta 
Mészáros Attila.

• A vasútállomás felé közlekedő 31-es és 
32-es buszok megállnak a Rákóczi úton 
az Ősz utcánál, az Áron Nagy Lajos tér 
A jelű megállójában és a József Attila 
utcai megállóban is, hogy az átszállással 
utazóknak ne kelljen gyalogolni.

• A vasútállomásról induló 34-es, 35-ös, 
36-os, 37-es és 38-as buszok elindulás 
után megállnak a Béke tér felőli, Vasút-
állomás A jelű megállóhelyen is. A Piac 
tér, a belváros környéke így egyetlen 
megállóhelyről elérhető lesz.

• A 40-es és 41-es buszok új megállót 
kapnak a Brassói utca 8. előtt, így a 
Balatoni úti Rádiótelep megállók rövid 
gyaloglással elérhetők lesznek.

•Az iskolai előadási napokon Csalá-
ról az autóbusz-állomásig közlekedő, 
7.10-kor induló járat 26C jelzést kap, 
és minden megállóhelyen megáll, 
hogy csökkentse a reggeli zsúfolt-
ságot.

a koronavírus-járvány nem befolyásolja 
majd a vásárlási kedvet, és zavartalanul 
folyhat az árusítás is. Az értékesítés 
nagyrészt faiskolai árudákban, köz-
területeken és online történik.
Az országban mintegy háromezer 
hektáron termesztenek fenyőfát, főleg 
Vas, Zala és Somogy megyében. A 
fák kitermelése november második 
felében kezdődik, először a földlabdás 
fenyőfákkal, amit az exportra szánt 
fák követnek. A környező országokba, 
a román és szlovák piacra vegyesen 
kerülnek a fajták.
Importként pedig főleg nordmann 
fenyő érkezik, nagyrészt Dániából, a 
behozatal mennyisége közel hatszáz-
ezer darabot tesz ki. Ugyanakkor 
a nord mann fenyő iránti, évek óta 
erősödő keresletre válaszul az elmúlt 
tíz évben nagy mennyiségben telepítet-
ték ezt a fajtát a magyar gazdálkodók 
is, így idén széles választék várja a 
vásárlókat.
A szakmaközi szervezet úgy véli, 
célszerű őstermelőknél, bejáratott, 
megbízható árusítóhelyeken megvá-
sárolni a fenyőfákat, mert azokat csak 
decemberben vágják ki, ezért tartósab-
bak, szebbek.
Felhívták a figyelmet a műfenyőkre is, 
melyek zömében Kínából érkeznek, így 
rendkívül nagy az ökológiai lábnyo-
muk, ráadásul a tapasztalatok szerint 
általában öt-hat év elteltével leselejte-
zik ezeket, miközben legalább húsz 
évig kellene használni egy műfenyőt 
ahhoz, hogy valóban környezetkí-
mélőbb alternatíva legyen.
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Az épületben egy- és kétágyas, akadálymentesített kórtermek lesznek önálló vizesblokkal. 
Az épület kórházon belüli elhelyezése, valamint a felújításra kerülő függőfolyosó közvetlen 
kapcsolatot biztosít majd a többi egységgel.

Az új tömbben három osztály, a pulmonológia, az onkológia és az infektológia, valamint az 
azokhoz kapcsolódó ambulanciák kapnak helyet

Fehérvárt választotta a Metoxit Közösségi közlekedés és klímastratégia

Már januárban megkezdik a speciális kerámiaelemek gyártását, melyek órák, illetve fogászati 
implantátumok alkotói

Gáspár péter

Januártól új szereplővel bővül Székesfehérvár 
gazdasága: a fogászatban használt kerámiaimplan-
tátumok gyártásával foglalkozó svájci cég, a Metoxit 
Holding vállalata, az M+S új beruházóként érkezik 
Székesfehérvárra. A két és fél milliárd forintos 
beruházás összesen nyolcvan új munkahelyet teremt 
a városban. A több mint százéves cég rendkívül nagy 
tapasztalattal rendelkezik a kerámia és precíziós 
anyagok gyártásában.

A Külügyminisztériumban tartott hétfői 
sajtótájékoztatón Gian-Carlo Gullo 
vezérigazgató elmondta, hogy a holding 
első nemzetközi vállalata lesz a székes-
fehérvári. Januárban tíz fővel kezdik 
el az órákhoz való kerámiaelemek 
gyártását, majd 2022 végéig a fogászati 
kerámiakomponensek előállításával 
bővül a tevékenységi kör.
A cégvezető kiemelte, hogy Magyar-
ország fontos sarokköve a holdingnak: 
„Székesfehérvárra azért esett a választás, 

Ezúttal is több száz kérdéssel, illetve hozzá-
szólással ért véget szerdán este az online 
polgármesteri fogadóóra. A fórumon Székes-
fehérvár polgármestere arról is tájékoztatta a 
fehérváriakat, hogy a déli összekötőút, ami a 
Sárkeresztúri és a Seregélyesi út között halad, 
már teljes hosszában átjárható, meghaladta a 
kivitelezés a hatvanöt százalékos készültséget.

A multifunkciós csarnok beruházásá-
val kapcsolatos kérdésekre válaszolva 
a polgármester tájékoztatta az érdek-
lődőket arról, hogy a kivitelező már 
átvette a munkaterületet, és folyamat-
ban vannak a földmozgató munkák.
A csarnok nemcsak a hokisoknak 
készül, hanem számos nagy rendez-
vénynek – vásároknak, koncertek-
nek, konferenciáknak – is otthont 
adhat majd. A csarnok két év alatt 
készül el, de ebben már benne van-
nak az útépítések is.
Cser-Palkovics András polgármester 
az online fórumon felmerült kér-
désekre válaszolva közölte, hogy 
hamarosan megkezdik Székesfehér-
vár klímastratégiájának konzultáció-
ját, melyet tavasszal fogad majd el a 
város önkormányzata.
Ennek részét képezi a társasházak és 
az intézmények, gyárak tetejére terve-
zett napelemes rendszerek telepítése 
is. A Városháza hamarosan kezdődő 
felújítása során is napelemeket he-
lyeznek majd el a belső udvar felé eső 
tetőrészekre.
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ráBa Henrietta

Megkezdődött a székesfehérvári Szent György 
Kórház bővítésének tervezése. Az új belgyógyá-
szati tömb várhatóan 2023 végére, 2024 elejére 
épülhet meg.

A háromszintes, hatezer négyzetmé-
teres belgyógyászati tömb szerkezet-
építési kiviteli tervei 2022 elejére 

Két év múlva elkészülhet  
az új kórházi tömb

mert fejlett ipari területtel, megfelelő infra-
struktúrával és jó munkaerővel rendelkezik.” 
Gian-Carlo Gullo reményét fejezte ki, 
hogy az országos és helyi együttműködé-
seknek köszönhetően a jövőben jelentős 
mértékű növekedés várható majd.
„Januárban megkezdjük a közös munkát 
Székesfehérváron is. Ennek köszönhetően 
első körben több mint negyven új munka
helyet teremt a beruházás.” – hangsú-
lyozta Vargha Tamás. Székesfehérvár 
országgyűlési képviselője hozzátette: 
a legmodernebb technikát alkalmazó 
cég a gyártás mellett kutatás-fejlesztési 
tevékenységet is folytat majd. – „Ha egy 
nagy múltú svájci vállalat Magyarországon 
és Székesfehérváron talál otthonra, az bizo-
nyítja, hogy jó úton járunk. Az elmúlt közel 
tizenkét évben olyan gazdasági környezetet 
tudtunk teremteni országosan és helyben is, 
amely egy ilyen nagy múltú cég számára is 
vonzó lehet.”

elkészülnek – mondta el lapunknak 
Vargha Tamás országgyűlési képvise-
lő: „Százhuszonkettő, már meglévő ágy 
költözik majd ebbe az új épületbe, ahol 
nemcsak kórtermek, mosdók és fürdők 
lesznek, hanem az összes szükséges kiszol-
gálóhelyiség is. És mindez rácsatlakozik 
arra a folyosóra, amely szintén megújul, 
és összeköti az épületeket a 2014ben 
átadott diagnosztikai tömbbel is. Így 

válik tömbkórházzá a mi székesfehérvári 
kórházunk.”
Az új épülettömb a Modern Városok 
Program keretében tizenegy és fél 
milliárd forintból épül meg. Vargha 
Tamás elmondta, hogy a korszerűsítést 
már 2002-ben szerették volna megvaló-
sítani: „A teljes programot, sőt annak 
szűkített változatát is elvetette a szocia-
lista kormányzat. Azt mondták, erre nem 
adnak pénzt. Aztán 2010 után az Orbán 
Viktor vezette kormány döntött úgy, hogy 
az első üteme megépülhet, ez pedig már 

a második ütem, amihez a város hozzá-
tette a már meglévő épületek légtechnikai 
berendezéseinek megújítását is.”
Vargha Tamástól megtudtuk, hogy 
azoknak a parkolóknak az építése 
is a program része lett, amelyek már 
el is készültek az Erzsébet út végén, 
valamint a Seregélyesi út és a Kikindai 
utca közötti saroktelken. A belgyó-
gyászati tömb várhatóan 2023 elejére 
lesz szerkezetkész, annak az évnek a 
végére, legkésőbb 2024 elejére pedig 
teljesen elkészül. 

Több kérdés érkezett a kerékpárutak 
kialakításával, felújításával kap-
csolatban. Cser-Palkovics András 
válaszában kiemelte, hogy a Buda-
pest–Balaton-kerékpárút Székes-
fehérvár környékét érintő szakaszait 
követően kezdődik a városon belüli 
szakasz kiépítése. Az egyéb útszaka-
szokon pedig folyamatosan alakítják 
ki a kerékpársávokat. A polgármester 
beszámolt arról is, hogy jelentős fej-
lesztések várhatók a közösségi köz-
lekedésben. Az elektromos rollerek 
után következő lépésként elektromos 
kerékpárok érkeznek, ezt követően 
jöhet a robogó, és a „közösségi autók" 
irányába is szeretne elmozdulni a 
városvezetés.
Többen érdeklődtek az Alba Plaza 
felújításának ügyéről is. Válaszában 
a polgármester közölte, hogy zajlik 
a tervek véleményezése a tervtanács 
előtt.
A témák között szerepelt a Kiskút út-
ján a járda és a kerékpársáv kialakítá-
sa, a gyalogátkelők fényjelzéssel való 
ellátásának kérdése, a közvilágítás 
hiányosságai. Észrevételek érkeztek 
a Budai út felújitásával kapcsolat-
ban és a Pozsonyi–Zsolnai–Pöstyéni 
utcai körforgalom véglegesítésére. 
Többen is kíváncsiak voltak az Új 
Csóri úti körforgalom tehermentesí-
tésének tervére, és a városi parkolási 
gondokkal kapcsolatban is érkeztek 
észrevételek.
A fogadóóráról részletesen a szekes-
fehervar.hu oldalon olvashatnak.
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Egy év kihagyás után újra díjazták a megye legkiválóbb szakembereit
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Ismét díjazták a megye legkiemelkedőbb szak-
embereit. A Fejér Megyei Prima díj szombati 
átadóján az egymillió forinttal járó fődíjakat 
Molnár Ferenc közgazdász, fenntarthatósági 
szakértő, Halmay Tivadar festőművész és Tamás 
József Bálint öttusázó kapta. A közönségdíjat 
Bucsi László, a Szent György Kórház főigazga-
tója vehette át, míg az Alba Regia Művészeti 
Iskola Kókonya csoportja különdíjas lett.

A Vállalkozók és Munkáltatók Or-
szágos Szövetségének Fejér Megyei 
Szervezete idén immár tizenötödik 
alkalommal adta át a Fejér Megyei 
Prima díjakat. Az elismeréseket 
olyan személyeknek ítélik oda, 
akik saját területükön maradandót 
alkottak.
A Hotel Magyar Királyban rende-
zett szombati gálát Kovács Tibor, a 
VOSZ Fejér Megyei Szervezetének 
elnöke nyitotta meg, aki elmondta: 
az országos díjat alapító Demján 
Sándor érdeme, hogy minden 
évben átadják a rangos elismerése-
ket. Olyan embereket ismernek el 
évről évre, akikre példaként lehet 
tekinteni.
Az ünnepi esten Székesfehérvár 
polgármestere köszönetet mondott 
a fehérvári és megyei vállalkozá-

Átadták a Fejér megyei Prima díjakat

A Continus Nova Kft. székesfehérvári központjába
azonnali belépéssel állást hirdet az alábbi pozícióra:

BÉRSZÁMFEJTŐ - TB-ügyintéző
Feltételek:

• Társadalombiztosítási és bérügyintézői felső- vagy középfokú OKJ 
végzettség

• Hasonló munkakörben szerzett minimum 5 éves szakmai gyakorlat
• TB kifizetőhelyi gyakorlat
• Bérelszámolási rendszerek ismerete
• Bérszámfejtéshez kapcsolódó aktuális jogszabályi háttér ismerete
• Felhasználói szintű MS Office számítástechnikai ismeretek
• Precizitás, terhelhetőség, rugalmasság
• Határidők pontos betartása

Előny:
• Servantes rendszerben szerzett gyakorlat 

Amit kínálunk:
• Cafeteria
• Kedvezményes sportolási lehetőségek
• Családbarát, környezettudatos munkahely
• Munkába járáshoz hozzájárulás
• Hosszútávú munkalehetőség
• Támogató és stabil vállalati háttér

Fényképes önéletrajzokat bérigény-megjelöléssel  várjuk 
a munkaugy@continusnova.hu e-mail-címre 2021. december 15-ig

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

Demján Sándor  
öröksége

A Depónia ismét csatlakozott a  
hulladékcsökkentési héthez

Az idei kampány kiemelt témája a „körkörös 
közösségek”. Ennek részeként három városi cég, 
a Depónia, a Széphő és a Fehérvár Médiacentrum 
összefogva jótékonysági akciót hirdetett.

A kezdeményezést már több éve 
szívügyének tekinti a Depónia 
Nonprofit Kft., így nem is volt kérdés, 
hogy 2021-ben ismét csatlakozik a 
hulladékcsökkentési hét kampányá-
hoz. A tematikus hét minden évben a 
hulladékmegelőzés más-más területére 
összpontosít. Missziója, hogy meg-
szólítsa az embereket, és rávilágítson 
a hulladékcsökkentés jelentőségére, 
illetve a hulladékgazdálkodás három 
kulcsfontosságú elemére: a megelő-
zésre, az újrahasználatra, valamint az 
újrafeldolgozásra. 
Idén a kampány november 20. és 28. 
között zajlik, kiemelt témája pedig a 
„körkörös közösségek”. A Depóniának 
köszönhetően  azonban a kezdemé-
nyezés 2021-ben nem önmagában áll, 
nemcsak figyelemfelhívó és szemlé-
letformáló kampány, hanem jótékony-
sági akció is egyben: a Depónia lett a 
szervezője egy gardróbcsere-garázs-
vásár jótékonysági rendezvénynek is 
a Széphő Zrt.-vel, valamint a Fehérvár 
Médiacentrummal karöltve, így meg-
valósítva a körkörös közösséget.
Az akció keretében a jótékonysági 

soknak a társadalmi felelősség-
vállalásért, az elmúlt másfél évben 
tanúsított helytállásért.
A Fejér Megyei Prima díj idei 
fődíjait Halmay Tivadar festőmű-
vész, Tamás József Bálint öttusázó 
és Molnár Ferenc közgazdász, 
fenntarthatósági szakértő érdemel-
te ki. A közönségdíjat Bucsi László 
vehette át. Az Alba Regia Művésze-

ti Iskola Kókonya csoportja a VOSZ 
különdíját érdemelte ki.
A gálaesten sor került szakmai elis-
merések, valamint Az Év Fejér Me-
gyei Vállalkozója díjak átadására 
is. Idén Devecsai Péter (VT Ar trans 
Kft.), Fülöp Balázs (SÁG Építő 
Zrt.), Karetka Katalin (Készpénz 
Zrt.), Lehrner Lóránt (Közép-Pan-
non Zrt.), Podhorszki Istvánné (Tó-

Vill Kft.) és Tóth Ferenc (Alba Ipari 
Zóna Kft.) érdemelte ki e kitüntető 
címet. A decemberi országos ren-
dezvényen Az Év Vállalkozója díjat 
a székesfehérvári Szalay Hajnalka 
(Opex Regia Kft.) és Halenár István 
(SHS Építő Kft.) vehetik majd át. 
A 2019-ben alapított Kiemelkedő 
Társadalmi Szerepvállalásért díjat 
Molnár Krisztián, a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnöke kapta. Az Év 
Borászata díjat Molnár Pálnak, a 
Paulus Molnár Borház alapítójának, 
míg Az Év Társadalmilag Felelős 
Vállalkozása díjat a Lászlóvill Kft.-
nek ítélték oda. 

gyűjtés az ASKA menhelye részére 
történik. A három városi cég dolgozói 
már nem használt, de még jó állapotú 
tárgyaikat, könyveiket, ruhaneműiket 
vagy gyermekjátékaikat ajánlhatják fel 
a gardróbvásárra, illetve választhatnak 
ott a mások által hozott dolgokból. Az 
elvitt tárgyakért cserébe tetszőleges 
összegű adományt ajánlhatnak fel 
a menhelynek, ami szívesen fogad 
pokrócot, nagy méretű törölközőket, 
lábosokat és állatfelszerelést is.

Fejér megyében immár tizenötöd-
ször adták át a díjakat. Az elmúlt 
tizennégy alkalommal negyvenkét 
Prima díjat osztottak ki a megyé-
ben, és minden alkalommal átadták 
Az Év Vállalkozója elismeréseket 
is. „Akinek tele a zsebe, annak 
legyen meleg a szíve!” – az átadón 
elhangzott az országos díjat alapító 
Demján Sándor szállóigévé vált 
gondolata is.
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Ideális idő van a korizáshoz. Hétvégén megnyit a Koriliget is!

Az ünnepi világítás és a házikók már a helyükön, hétvégén kezdődik a Fehérvári advent
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látrányi viktória

Közlekedési koncepcióról, iskolai felújításokról, 
járványügyi intézkedésekről is szólt Cser-Palkovics 
András, Székesfehérvár polgármestere a Fehérvár 
Televízió múlt heti Köztér című műsorában. 

„Székesfehérváron is lehet érezni, hogy 
a negyedik hullám felívelő szakaszában 
vagyunk. Növekszik azoknak a száma, akik 
elkapják a vírust. Az is látszik, hogy az oltás 
működik, hiszen közülük, akik mégis elkap-
ják a fertőzést, jóval kevesebben kerülnek 
kórházba, vagy lesz az állapotuk súlyos.” – 
fogalmazott Cser-Palkovics András, aki 
maga is túl van a harmadik oltáson. 
Nemrégiben közzétették Magyaror-
szág átoltottsági térképét, amelyből 
kiderül, hogy Pest Megye (74%) után 
Fejér megyében (70,6%) a legmagasabb 
az átoltottság. Ezzel kapcsolatban a 
polgármester elmondta, hogy ha a me-
gyei adatokon belül megnéznék a helyi 
adatokat, biztos, hogy átoltottság 
tekintetében Székesfehérvár is az 
élmezőnyben lenne. Ha egyes országok 
a jövőben korlátozásokra kényszerülnek 
a járványügyi helyzet miatt, akkor lehet, 
hogy védettségi igazolványhoz kötnek 
majd bizonyos dolgokat. Ez egyébként 
már az élsport területén működik, hi-
szen csak védettségi igazolvánnyal lehet 
belépni a mérkőzésekre.

Mi lesz az adventi programokkal?

„A megszokott szabadtéri programok több-
sége nem marad el, de az egyre súlyosbodó 
járványhelyzet miatt nehéz előre tervezni.” 
– fogalmazott a polgármester, hozzá-
téve, hogy az év legkülönlegesebb és 
legszebb időszakára készülünk. – „Már 
megérkezett a főtérre a város karácsonyfája. 
De ha szétnézünk, azt is tapasztalhatjuk, 
hogy folyamatosan kerülnek ki az ünnepi 
díszek és fények a belvárosba, készülőd-
nek az adventi vásár résztvevői, hogy a 
hétvégére minden készen álljon. Szeretnénk 
a karácsonyvárás időszakának hangulatát 
újra a belvárosba varázsolni, ahol sétálva 
mindenki készülődhet az ünnepre. A progra-
mokat pedig elsősorban szabadtéren, mindig 
az aktuális előírásokhoz igazítva tervezzük 
és hirdetjük meg online felületeinken.”

Átalakítja a járvány a Fehérvári  
advent rendezvénysorozatát?

Köztér című műsorunk legutóbbi 
adását megtalálhatják a Fehérvár 
Televízió YouTube-csatornáján!

Levélben fordult a kormányhoz Cser-Palkovics 
András a rezsicsökkentés kiterjesztéséért. A 
kérésnek nemcsak anyagi, hanem stratégiai 
vetülete is van. 

„Levélben fordultam a kormányhoz 
a rezsicsökkentés kiterjesztéséért!" 
– tette közzé közösségi oldalán 
Cser-Palkovics András. Székes-
fehérvár polgármestere kiemelte: az 
energiaárak befagyasztása hosszú 
távon is igen hasznos, társadalmilag 
megtérülő döntésnek bizonyult a 
kormány részéről, hiszen számos 
család jelentős összeget takarít 
meg ezzel minden évben, főként a 
mostani helyzetben. Ugyanakkor 
a közszolgáltatók, például a távhőt 
és a vízellátást biztosító cégek 
továbbra is piaci áron kénytelenek 
beszerezni az elektromos áramot és 
a gázt.
„Ezek a piaci árak azonban – a 
nemzetközi folyamatok miatt – bru-
tális mértékben szálltak el az elmúlt 
időszakban, a többletköltséget pedig a 

A rezsicsökkentés kiterjesztésére  
van szükség!

Ami biztos: a november 27-28-i hétvé-
gén kezdődik az idei Fehérvári advent. 
A Városháza ablakai ismét élő adventi 
naptárrá alakulnak minden nap, lesz 
kisvonat a város karácsonyfája körül, 
megtartják az adventi vetítéseket a 
Zichy ligetben és a Varkocs-szobornál. 
Nem marad el a vasárnapi gyertyagyúj-
tás sem, a Koriligetet pedig már el is 
kezdték építeni.
Biztosan elmarad viszont az adventi 
jótékonysági futás, a nyugdíjasok kará-
csonya, valamint a gyerekkórusokról is 
le kell mondanunk ebben az évben.
„Szeretnénk idén is megtartani a Városház 
téri adventi gyertyagyújtások hagyományát. 
November 28án, vasárnap 18 órakor 
püspök atyával közösen gyújtjuk majd meg 
a város adventi koszorúján az első gyertyát. 
Mai tudásunk szerint védettségi igazolványt 
nem fogunk előírni az ezeken az eseménye-
ken való részvételhez. Nem is igazán tudjuk 
ezt megtenni a belvárosban. A maszkhasz-
nálat terén arra kérjük a látogatókat, hogy 
nyugodtan használják a maszkot, mi is ezt 
ajánljuk, és kérjük is majd mindenkitől!” – 
mondta el a polgármester.

A közlekedési koncepcióról

Ezúttal is volt lehetőség kérdezni a pol-
gármestert. A feketehegyi Lidl-áruház 
melletti körforgalom kapcsán érkezett 
kérdés az ott élőktől, hogy mikor lesz 
megoldás a folyamatos dugókra.

mi esetünkben a SZÉPHŐnek, a Fe-
jérvíznek, a Depóniának, egyébként 
pedig az ország területén működő, 
önkormányzati tulajdonban lévő 
közszolgáltató cégeknek kell kigaz-
dálkodnia, vagy pedig tulajdonosként 
az önkormányzatnak kellene állnia a 
számlát." – írja a polgármester.
A fentiek miatt kérte a kormány-
tól, hogy legalább átmenetileg 
tegyék lehetővé az önkormány-
zatok tulajdonában lévő közszol-
gáltató cégek számára is azt, hogy 
amennyiben nem tudják másként 
megoldani, úgy az egyetemes 
szolgáltatás keretében (tehát 
rögzített keretek és árak szerint) 
kaphassák meg a működésükhöz 
szükséges áramot és gázt.
„A közszolgáltató cégeink számá-
ra nemcsak az áremelkedés, de a 
piac teljes kiszámíthatatlansága is 
problémát jelent, tehát a kérésemnek 
nemcsak anyagi, hanem stratégiai 
vetülete is van." – erősítette meg 
Cser-Palkovics András.

„Nagyon régi probléma ez, talán már az út-
kapcsolat kialakításakor is alul volt tervezve 
ez a körforgalmi csomópont. Nemcsak azért, 
mert FeketehegySzárazrét folyamatosan 
bővül és fejlődik, hanem mert a környező 
települések is fejlődnek. Nincs egyetlen 
csodaszer, sok apró döntést kell meghozni és 
sok fontos fejlesztést megvalósítani, ez hoz-
hat előrelépést.” – fogalmazott válaszában 
Cser-Palkovics András, hozzátéve, hogy 
nemrégiben volt egy lakossági fórum 
Maroshegyen, ahol bemutattak egy 
közlekedési koncepciót, ez elérhető a 
város honlapján. 
Az Auchan melletti körforgalom átalakí-
tása jövő tavasz végén kezdődik, amire 
már a forrás is rendelkezésre áll. Az 
Úrhidai út felújítását is sikerül betenni a 

megyei útfelújítási programba. Az Úrhi-
dai út és az elkerülőút csomópontjának 
építése viszont összefügg a negyedik 
fehérvári autópálya-lehajtó megépü-
lésével. A környezeti hatástanulmány 
készül jelenleg, de azt tudjuk, hogy a 
81-es négysávossá bővítése az M7-es 
felől indul majd.

Negyvenmilliárd az oktatásra

„Negyvenmilliárd forint érkezik ezekben az 
években a fehérvári iskolákra.” – össze-
gezte Cser-Palkovics András az összes 
most záruló, folyamatban lévő és a 
következő években megvalósuló iskolai 
beruházást. – „Ebben van állami fejlesztés, 
szakképzési centrumos forrás, egyházi és 
magánfenntartói fejlesztés is. Ha ezeket 
összeadjuk, láthatjuk, hogy ekkora mértékű 
iskolabővítési és felújítási program a város 
életében még soha nem volt! Nemzeti, uniós 
és városi forrás is van ebben. Egy korszakos 
jelentőségű programot valósíthatunk meg!”
A program elemei között teljes felújí-
tások, vizesblokkcserék, energetikai 
fejlesztések, tornaterem-építések egy-
aránt vannak: „A Kodály iskola felújítása 
jelenleg is zajlik, ahogyan a Ciszterci Szent 
István Gimnáziumé is, de hamarosan újabb 
intézmények felújítását jelenthetjük be!” – 
fogalmazott a polgármester.
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Újra lesz Vízivárosi advent

Forró teával és süteménnyel várják majd a 
családokat a Vízivárosi adventre, melyet 
három városrész képviselői szerveznek meg

novák rita

A programsorozat szombatonként délután három 
és hat óra között várja az érdeklődőket. Színpadra 
lépnek a szervező városrészekben működő óvodák 
és iskolák gyermekei, valamint a nyugdíjasklubok 
tagjai, de kézműves foglalkozásokon is részt 
vehetnek az érdeklődők. 

Az első alkalom november huszonhete-
dikén lesz a Vízivárosi Általános Iskola 
aulájában. A karácsonyváró program 
középpontjában a családok állnak 
– hangsúlyozza Deák Lajosné önkor-
mányzati képviselő.
December negyedikén az Árpád úti és a 
Napsugár Óvoda gyermekei, valamint a 
Németh László Általános Iskola diákjai 
készülnek műsorral, de színpadra lép a 
Pitypang zenekar is – tudtuk meg Mol-
nár Tamás önkormányzati képviselőtől.
Advent utolsó szombatján Víziváros in-
tézményei szórakoztatják a közönséget, 
valamint Horváth Elemér hegedűmű-
vész és Horváth Péter zongoraművész 
dallamai járulnak hozzá az ünnepi 
hangulathoz – nyilatkozta lapunknak 
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Beindult a manógyár, a gyerekek által készített figuráknak csak a képzelet szabott határt!

A központ előtti téren, a játszópark mellett helyi termelők és kézművesek kínálták portékáikat
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A gyermekeké volt a Civilközpont
l. takács krisztina 

A gyermekjogok világnapján programkavalkáddal várta a kicsiket és nagyokat az Egyesület a 
Fehérvári Nőkért. Szombaton délután mesék és meseszereplők bukkantak fel a fehérvári Civil-
központban. Gyermekkoncert és bűvészelőadás is várta az érdeklődőket a színházteremben.

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

Négy hét múlva karácsony!

Advent alkalmából megtelik élettel a Rác utca és a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház

kovács szilvia

Karácsonyfák utcája, advent a Rác utcában és 
számos más színes program vár a fehérváriakra 
az előttünk álló hetekben. A Fehérvári Kézműve-
sek Egyesülete és a Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Ház is igyekszik mindenkinek széppé 
tenni a várakozás időszakát. 

Készülődnek a kézművesek: a Rác 
utca a tavalyi kényszerszünet után 
ismét karácsonyi pompában ragyog 
majd a következő hetekben, ismét lesz 
Karácsonyfák utcája. Az egyesület 
várja azokat az iskolásokat, családokat, 
akik szeretnék az utcában felállított 
húsz fenyőt feldíszíteni. Erre december 
másodikán és harmadikán 10 és 14 
óra között lesz lehetőség. Jelentkezni 
december elsejéig lehet postai vagy 
elektronikus úton. December ötödikén 
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17 órakor a legpompásabb fa készítőit 
jutalmazzák is egy kézműves csomag-
gal.
December huszonkettedikén a fákat 
lebontják, és rászoruló családoknak 
adományozzák. Emellett a Kézműve-
sek Házában adventi készülődésre is 
várják a hétvégeken az érdeklődőket, 
ahol kézműves foglalkozásokra, alkotó-
napra és gyermekműhely-foglalkozá-
sokra is sor kerül.
A Szent István Hitoktatási és Műve-
lődési Ház is csatlakozik a készülő-
déshez: az intézményben december 
negyedikén kreatív családi délelőttöt 
szerveznek, ahol lehetőség lesz asztali 
díszek, koszorúk készítésére és mézes-
kalácssütésre. Emellett az intézmény 
koncertekkel is készül az adventi idő-
szakban. A részletekről a művelődési 
ház honlapján lehet tájékozódni.

Horváth Miklósné önkormányzati 
képviselő.
A Vízivárosi advent programjai csak 
védettségi igazolvánnyal látogatha-
tók, és a rendezvényeket az aktuális 
járványügyi szabályokat figyelembe 
véve szervezik meg. Amennyiben zárt 
térben nem lehet majd megtartani, 
akkor szabadtéri lesz az esemény a 
Zöld fa téren. 
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Még tart az oltási akcióhét!

Szigorúbb belépési szabályok  
az oktatási intézményekben

ráBa Henrietta

Hétfőn és kedden összesen közel kétszázötven-
hatezer oltást adtak be, több mint harminckétezer 
eddig oltatlan ember jelent meg az oltópontokon 
az első oltásért, és több mint kétszázezren a 
megerősítő harmadik oltást is felvették. 

Két nap alatt, vagyis a hét első harma-
dában Fejér megyében tizenegyezer 
embert oltottak be az akcióhéten. A 
két székesfehérvári kórházi oltóponton 
minden nap reggel hét és este hét óra 
között fogadják az oltásra érkezőket.
A Szputnyik kivételével mindegyik 

December elsejétől szigorítják a belépés 
rendjét az iskolákba, óvodákba. A gyermekek, 
a pedagógusok további védelme és az oktatás 
zavartalansága érdekében a „külsősöknek", 
például a nem az iskola alkalmazásában 
álló takarítóknak, büféseknek, szállítóknak 
védettségi igazolvány szükséges a köznevelési 
és szakképzési intézményekbe való belépéshez. 
A gyermekeket kísérő szülők pedig az igazgató 
által kijelölt pontig léphetnek be az intézmény 
területére, aminek különösen az óvodák esetén 
van jelentősége.

Az erről kiadott miniszteri határozat 
nem vonatkozik azokra sem, akik 
valamilyen veszélyelhárítás céljával 
érkeznek az intézménybe. A maszk-
viselésre vonatkozó szabályokat 
a köznevelési intézményekben a 
kormány korábbi döntése értelmé-
ben az intézményvezetők állapít-
hatják meg. A fenti óvintézkedések 
mellett továbbra is az oltás felvétele a 

Varga Mihály elmondta, hogy ha 2008-ban ért volna bennünket egy hasonló típusú válság, 
valószínűleg nem lettek volna meg a források ahhoz, hogy ilyen típusú támogatásokat el 
tudjanak indítani. 2020-ban Magyarország az előző tíz évnek köszönhetően már külső források 
nélkül is el tudott indítani egy ilyen típusú támogatási programot. „Ezért döntöttünk úgy, hogy 
a magyar emberek egészsége nem függhet nemzetközi piacoktól. Kiemelt forrásokat tudtunk 
átcsoportosítani arra, hogy ez az egészségipari program megindulhasson.”
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Országszerte ötvenezer embernek ad 
 munkát az egészségipar

kaiser taMás

Az Egészségipari Támogatási Program 
keretében nyolcvankét egészségipari 
fejlesztés valósult, valósul meg – hangzott 
el a fejlesztésben részt tevő vállalkozások 
workshopján. Varga Mihály pénzügyminisz-
ter fehérvári látogatásán kiemelte, hogy 
a magyar egészségipar mintegy ötvenezer 
embernek ad munkát.

Nagyszabású kiállításon mutat-
koztak be Székesfehérváron azok 
a hazai vállalkozások, amelyek az 
Egészségipari Támogatási Prog-
ramban elnyert kormányzati támo-
gatásnak köszönhetően fejlesz-
tették tevékenységüket. A MOL 

legfontosabb a köznevelési intézmé-
nyek pedagógusai számára is – áll az 
EMMI közleményében. A jogszabály 
értelmében az állami fenntartású 
köznevelési intézményekben elvárt 
a pedagógusoktól az oltás felvétele, 
hiszen a tanárok sok emberrel, gyer-
mekekkel és szülőkkel találkoznak.
A Telex a téma kapcsán arról írt, 
hogy a birtokába került egy levél, 
melyben az Oktatási Hivatal arról tá-
jékoztatja az iskolaigazgatókat, hogy 
ha december elsejétől a gyerekeket 
iskolába kísérő vagy onnan haza-
kísérő szülőnek nem lesz védettségi 
igazolványa, akkor csak egy kijelölt 
pontig léphet be az iskola területére. 
Székesfehérváron a gyerekek biz-
tonsága érdekében már jelenleg is 
korlátozás van több iskolában. Van, 
ahol a szülők a kapuban, és ott is 
csak maszkot viselve várhatják meg 
gyermekeiket.

Aréna Sóstón rendezett workshop 
megnyitóján Cser-Palkovics And-
rás hangsúlyozta: az érintett cégek 
egymással együttműködve még 
tovább tudják erősíteni a szektort, 
és még magasabb minőséget elérve 
növelhetik az emberek biztonság-
érzetét: „Ezekkel a fejlesztésekkel 
munkahelyet lehet teremteni, családok 
egzisztenciájáról lehet gondoskodni. 
Az egészségipar magas minőségköve-
telményi rendszerrel működő gazdasá-
gi szegmens, azaz egy nagyon modern 
technológiájú termelést is magához 
vonz, az ahhoz kapcsolódó kutatás 
fejlesztési tevékenységgel együtt.”
Az Egészségipari Támogatási 
Program keretében nyolcvankét 

vakcinából van bőven – mondta el 
lapunknak Reiber István, a megyei 
kórház járványügyi főmunkatársa: 
„Amit mi biztosítunk, a tizenhathúsz 
oltóhely még messze nincs kihasználva. 
Tehát bátorítani szeretnék mindenkit, hogy 
jöjjön!”
Azok, akik regisztráció és időpontfog-
lalás nélkül szeretnék a vakcinák vala-
melyikét felvenni, továbbra is megtehe-
tik a Hunyadi úti rendelőintézetben 
reggel 7 óra és este 18.30 között. Az 
időpontra érkezőket a Kikindai utcai 
kórházi oltóponton fogadják reggel 7 
és este 7 óra között.

egészségipari fejlesztés valósulhat 
meg, összesen nyolcvanhatmilliárd 
forint értékben, amihez a kor-
mány hatvanhatmilliárd forintos 
támogatást nyújt a vállalkozások-
nak. A fejlesztésekkel összesen 
ötezer-hétszáz munkahely válik 
biztossá.
„Az Egészségipari Támogatási Prog-
ramban létrejött új beruházások a vá-
rakozások szerint évi száznyolcvan-
milliárd forint árbevételt termelnek, 
ami csaknem akkora, mint a teljes 
hazai bányászati szektor kibocsájtá-
sa. Ezzel együtt a szektor a program 
előttihez képes másfélszeresére nő. Jól 
látszik tehát, hogy ez a program jóval 
túlmutat elsődleges célján, mely a ma-

gyar emberek egészségügyi ellátásá-
nak biztosítása, a hazai egészségipar 
ellátásbiztonságának megteremtése 
volt.” – mondta a pénzügyminisz-
ter, majd hozzátette: a program-
nak köszönhetően olyan beruhá-
zások valósultak meg, amelyek 
révén a teljes régió védőfelszere-
lés-gyártóinak alapanyagigényét 
fedezni lehet, de biztosítottá 
vált a koronavírus ellen hatásos 
gyógyszer, a Favipiravir tabletta, 
továbbá évi negyvenmillió darab, 
laborvizsgálatokhoz használt 
orvosi pipetta hazai előállítása 
is. Magyarország önellátóvá vált 
maszkgyártásban és fertőtlenítő-
szerek készítésében is.
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Eperjes Károly első rendezését Fehérváron is nagy sikerrel vetítették

A tárlat a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány meg-
bízásából valósult meg, és december harmadikáig ingyenesen látogatható

Hárommillió magyart kényszerített idegen elnyomás alá a trianoni békediktátum
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Eperjes Károly: „Olyan ez nekünk, 
mint a lengyeleknek Katyn!”

Összetartoztunk, összetartozunk!

látrányi viktória

Vakler lajos

Szinte hihetetlen, amikor azt halljuk, hogy 
keresztényüldözés volt Magyarországon. Sajnos 
ez velünk történt, azonban a mai napig agyonhall-
gatott a téma. Eperjes Károly Magyar passió című 
filmje ezért is hiánypótló alkotás. A Rákosi-korszak 
gyalázatos keresztényüldözésének, a szerzetesren-
dek feloszlatásának korszakába viszi a nézőt. Olyan 
témát dolgoz fel, amit eddig kikerült a magyar 
filmművészet.

A Magyar passió október végén de-
bütált a hazai mozikban, a múlt héten 
pedig közönségtalálkozóval egybekötve 
láthatták a fehérváriak. A vetítést kö-
vetően Eperjes Károly színész-rendező, 
Nemcsák Károly színész, Csukás Sán-
dor operatőr és Fekete Mónika látvány-
tervező  vett részt a beszélgetésen. 
Eperjes Károly első filmrendezéséről 
azt mondta, ez egy sugalmazott film. A 
színművész Leopold atyát alakítja, aki 
szerzetestársaival azon dolgozik, hogy 
a második világháború után a ferences 
rendet ismét megerősítse. Feladatának 
kettősségéről is beszélt Eperjes Károly, 
aki elmondta, hogy Reviczky Gábort 
kérte fel Leopold szerepére: „Veszprém-

Trianon 100: Összetartoztunk – összetarto-
zunk! címmel országos vándorkiállítás nyílt a 
Jancsárkert Termelői és Biopiac parkolójában. 
A tematikus egységekre bontott tárlat számos 
forrás bevonásával idézi meg a tragikus béke-
diktátumhoz vezető utat és annak következmé-
nyeit.

Cser-Palkovics András polgármes-
ter megnyitóbeszédében fogalmazta 
meg gondolatait nemzeti sorstragé-
diánk kapcsán: „Nagyon sok érdekes 

technikai megoldással, elgondolkodtató 
adatokkal és idézetekkel, fotókkal, 
tárgyakkal mutatja be nemzetünk 
történelmi tragédiáját ez a kiállítás, 
rávilágítva arra is, hogy ennek mind a 
mai napig milyen súlyos következmé-
nyei vannak. Én egy ritkábban hallott 
adatot szeretnék kiemelni: Trianon előtt 
száztizenöt, utána hatvanöt színház 
volt hazánkban. Ez egyetlen példa, ami 
talán nem is a legjellemzőbb, de mégis 
sok mindent megmutat abból, ami ezt a 
nemzetet érte. Ennek ellenére ez a nem-
zet itt van, most is magyarul beszélünk, 

megtartottuk a magyar kultúra értékeit, 
eredményeit!”
Balogh Gábor történész, a Terror 
Háza Múzeum munkatársa, a tárlat 
kurátora kiemelte, hogy a kiállítás 
révén nyomon követhetjük, ahogy 
egész Európa térképét átrajzolta az 
I. világháborút lezáró békerendszer, 
melynek legnagyobb vesztese a Ma-
gyar Királyság lett. A trianoni béke-
diktátum következményei mélyen 
traumatizálták a magyar nemzetet, 
hárommillióan elvesztették az addig 
megszokott nyelvi és kulturális 
közegüket azzal, hogy a fejük fölött 
átrajzolták az országhatárokat: 

„Szeretném megköszönni, hogy Székes-
fehérvár önkormányzata befogadta ezt 
a kiállítást. Nagyon fontos állomás ez, 
hiszen Szent István városában járunk. 
Fontos üzenetnek tartjuk azt, amit ez 
a kiállítás hordoz, amit a címében is 
megfogalmaztunk: Összetartoztunk, 
összetartozunk! Ennek a jelmondatnak 
a jegyében járjuk körbe Magyarorszá-
got az idei esztendőben, illetve jövőre. 
A kiállítás felhívja a figyelmet arra a 
rendkívül fontos üzenetre, amit a tria-
noni békediktátum és ebből kifolyólag a 
nemzeti összetartozás dátuma hordoz, 
hogy egyek vagyunk, határokon innen 
és határokon túl!”

ben, az Éjjeli menedék rendezésekor úgy 
láttam, hogy remek Luka volt. Az pedig 
ugyanez a zsáner. Kocsis Fülöp érseknek is 
fölajánlottam a szerepet, aki egészen Rómá-
ig vitte a szívében. Még Szent II. János Pál 
pápa sírjánál is imádkozott, hogy egyáltalán 
elvállalhatjae. De ugyanígy a rendezést 
is felkínáltam másoknak.” – mesélte a 
vetítést követően Eperjes Károly. 
Várnai Péter forgatókönyvíró a saját 

maga által felkutatott, a ferences rend 
ellen az ÁVH által elkövetett kegyet-
lenségeket mutatta be a történetben. A 
színész-rendező azt is elmondta, hogy 
négy-öt személy sorsa elevenedik meg 
Leopold atya történetében. Köztük 
nagybátyjáé is, aki nem ismeretlen a 
székesfehérváriak számára sem, hiszen 
Vajk Gyula a bodajki kegytemplomban 
volt sokáig. A film nyitójelenetében 

láthatjuk, ahogy a karhatalom vízágyú-
val oszlatja szét a csendesen emlékező 
híveket. A jelenet 1950. június 4-én 
játszódik, a trianoni békeszerződés alá-
írásának harmincadik évfordulóján. Ez 
a való életben is megtörtént, mégpedig 
Bodajkon. 
Majdnem tizenkétezer szerzetest 
likvidáltak egyetlen éjszaka alatt, 1950. 
június 8-án. Többek külföldre menekül-
tek, voltak, akiket beszerveztek, sokan 
civil pályát választottak, és volt, aki a 
börtönben halt meg.
„Olyan ez nekünk, mint a lengyeleknek 
Katyń. Ha kivesznek mintegy tizenkétezer 
embert a társadalomból, az meglátszik, 
mind a kórházakban, mind az iskolákban, 
az egyetemeken. Ez borzasztó dolog. 
Hiányukat a mai napig érezzük a bőrünkön. 
Szerintem 1956 is másként történhetett 
volna, ha nem csak tömegként bolyonganak 
ott az emberek. Igazi közösséggé válhattak 
volna!” – emelte ki Eperjes Károly.

Nézze meg a közönségtalálkozó 
beszélgetését a Fehérvár Televízió 
Paletta című kulturális magazinjában, a 
Fehérvár Tv Youtube-csatornáján!

'
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A Depónia Nonprofit Kft. Csalai Hulladékkezelő Központjába

KERESKEDELMI ASSZISZTENS
munkatársat keres 4 órás munkaidőben.

A munkakörhöz tartozó főbb feladatok:

•	 Nyilvántartások	vezetése
•	 Levelezés
•	 Szerződések	előkészítése,kezelése
•	 Havi	számlázások	előkészítése
•	 Kimutatások	készítése

A munkakörhöz tartozó elvárások:

•	 min.	középfokú	végzettség
•	 stabil	számítógép-kezelői	ismeretek
•	 MS	Office-Excel	program	megbízható	stabil	ismerete,	használata
•	 jó	kommunikációs	készség

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

•	 B	kategóriás	jogosítvány	

Amit kínálunk:

•	 munkatársi	elkötelezettséget	és	megtartást	növelő	juttatás
•	 havi	rendszerességű	cafeteria
•	 munkába	járás	támogatása
•		hosszútávú,	biztos	munkalehetőség
•	 családbarát	közösségi	programok

Fényképes	önéletrajzokat	fizetési	igény	megjelölésével	a	munkaugy@deponia.hu	
e-mail	címre	kérjük	megküldeni	2021.	november	28.-ig.

“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 haladéktalanul töröl-
jük. Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb tájékoztatást a Depónia Nonprofit Kft. (www.deponia.hu) honlapján talál.”
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Több mint százan kapnak  
városi ösztöndíjat

„Passzold vissza, tesó!” Újabb támogatás a Vasvárinak

A járvány miatt ebben a félévben sem történhetett meg személyesen az ösztöndíjak átadá-
sa. Cser-Palkovics András polgármester közösségi oldalán gratulált a fiataloknak: „Székes-
fehérvár önkormányzata elkötelezett a város diákjai felé, hiszen az ő kiváló teljesítményük 
Székesfehérvár büszkesége is. Gratulálok az ösztöndíjasoknak!”

novák rita 

Megvannak a szeptemberben meghirdetett Alba 
Regia Ösztöndíjpályázat eredményei. Székes-
fehérvár önkormányzata összesen százkét fehérvári 
középiskolásnak és egyetemi hallgatónak biztosít 
támogatást. A nyertes pályázók között közel hat-
millió forintot osztanak ki.

A fiatalok szeptember 27-ig adhatták 
be pályázataikat az Alba Regia Közép-
iskolai, az Alba Regia Felsőoktatási, 
az Alba Regia Felsőoktatási Hallgatói 
Tanács, valamint újdonságként az 
Alba Regia Tanulmányi és Szakmai 
Verseny Ösztöndíjra. A kiírásra össze-
sen százkilencven pályázat érkezett be, 
melyek közül százkettő volt sikeres, 
így negyvenen kapnak középiskolai, 
ötvennégyen felsőoktatási ösztöndíjat, 

Ezekben a napokban tartják az Európai Hulladékcsökkentési Hetet. A környezetvédelmi kezdeménye-
zéshez a fenti címet viselő akciójával a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár is csatlakozott. 
Az intézmény mind a hét épületében használt mobiltelefonokat és tartozékaikat lehet leadni.

Székesfehérvár alpolgármestere az elsők között csatlakozott a környezetvédelmi akcióhoz. 
Lehrner Zsolt régi mobiltelefonokat és töltőket tett a gyűjtődobozba. Városunkban a könyvtár, 
a Vörösmarty Általános Iskola és a Depónia Kft. csatlakozott az Európai Hulladékcsökkentési 
Héthez.
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míg a Székesfehérvári Felsőoktatási 
Hallgatói Tanács Tagjai közül hat fő 
nyer támogatást, az első alkalommal 
meghirdetett Alba Regia Tanulmányi 
és Szakmai Verseny Ösztöndíjban 
pedig kettő diák részesül – ez utóbbi 
teljes tanévre szól, a másik három 
ösztöndíjtípus pedig a 2021/2022-es 
tanév első félévére vonatkozik.
A középiskolások negyvenezer, az 
egyetemi hallgatók hetvenötezer, a 
tanácstagok huszonötezer forintot, a 
tanulmányi és szakmai verseny ösztön-
díjasok szintén huszonötezer forintot 
kapnak. Összesen ötmillió-nyolcszáz-
ötvenezer forint ösztöndíjban részesül-
nek a fiatalok, amit egy összegben utal 
át számukra az önkormányzat.

A Howmet-Köfém Kft. alapítványa a Science, Technology, Engineering and Math (STEM) 
program keretében húszezer dolláros, azaz közel hatmillió forintos támogatásban részesí-
tette a természettudományos, műszaki és mérnöki pályák felé orientáló iskolai projektet 
a Vasvári Pál Gimnáziumban. A támogatást jelképező csekket szerdán adta át Katus 
István cégvezető Horváth József iskolaigazgatónak. „A város gazdasága olyan mértékben 
fejlődött és folyamatosan fejlődik, hogy a gyártócégeknek egyre több mérnökre van szük-
ségük. Olyan magasan képzett szakemberekre, akik képesek a legújabb technológiával 
dolgozni." – mondta Katus István.                                                                                                      K. T.                                                                             
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A megnyitón szóba került Pilinszky János 
fehérvári kötődése is
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Tablókiállítás Pilinszky emlékére
Vakler lajos

A száz éve született és negyven esztendeje 
elhunyt Pilinszky Jánosra emlékeztek a Gárdonyi 
Géza Művelődési Házban. A költő emlékét meg-
idéző tablókiállítás múlt hétfői megnyitóján Ba-
konyi István irodalomtörténész tekintett vissza 
a költő életművére, majd Kiss Diána Magdolna 
versekkel idézte meg Pilinszky Jánost.

„Életünk valószínű realitása a magasság 
és a mélység függőleges síkján zajlik 
le, pontosabban: egyszerre két síkon, 
vagyis a kereszt realitásában.” Ez a 
Pilinszky-idézet lehetett a mottója 
annak a plakátkiállításnak, amellyel 
a Gárdonyi Géza Művelődési Ház 
emlékezett a száz esztendővel ez-
előtt született költőzsenire, Pilinsz-
ky Jánosra.
Bakonyi Istvánt pedagógusként, 
irodalomtörténészként is számtalan 
emlék fűzi a költőhöz, aki székes-
fehérváriként aktív tagja volt a város 
irodalmi közösségének: „Mélysége-
sen hívő keresztény emberről van szó, 
aki gyakran hangsúlyozta, hogy ő nem 
katolikus költő, hanem katolikus és 
költő. A másik kedvenc idézetem egy 
interjújából az, hogy nem az a fontos, 
hányat csap a madár a szárnyával, ha-
nem az, hogy íveljen. Ez a fajta minőség 
a későbbiek folyamán is mindig ott volt 
az életművében.”
A megnyitón Kiss Diána Magdolna, 
a Vörösmarty Színház művésze 
tett hitet Pilinszky versekbe szőtt 
egyedi gondolatai mellett, hitelesen 

Emberkereskedelem a faluszéli „kóreában”? És mit tud erről a polgármester? 

Somos Zoltán és Somos Ákos a színdarabban is testvérek
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Az örökség az Igézőben
Vakler lajos 

Az Igézőben is bemutatták Schwehtje Mihály 
Az örökség című darabját, mellyel az Örökség 
Csoport a Paál István Fesztiválon rendkívüli 
sikereket aratott, hiszen a legjobb előadás 
elismerő cím mellett Somos Ákos, a darab 
rendezője átvehette a Matolcsi Miklós-díjat, és 
övé lett a legtehetségesebb férfi előadónak járó 
elismerés is. 

„Ez egy mai darab: Schwechtje Mihály 
két évvel ezelőtt írta, és ő is rendezte az 
ősbemutatóját. Amikor megnéztem és el-
olvastam a szöveget, nagyon szíven ütött, 
hiszen a téma fontos, és ő nagyon egy-
szerű és rendkívül profán mondatokkal, 
keményen beszél valamiről, ami itt van 
velünk, csak nem akarunk róla tudomást 

venni. Nagyon fontos szempont volt 
az is, hogy ez egy nagyon jól játszható 
darab, remek szerepekkel. Bíztam benne, 
hogy előbbutóbb megcsináljuk, és így 
is történt!” – mondta el lapunknak 
Somos Ákos.
A Juló néni, majd Jusztina, majd 
drogos nő, majd Emőke, később a 
gyámügyes szerepében tündöklő 
Cseh Katalin számára – aki a feszti-
válon a zsűri különdíját, a Boldizsár 
Péter-díjat érdemelte ki – kiemelten 
fontos az erőteljes társadalomkritikát 
megfogalmazó darab üzenete: „Ez egy 
érdekes és izgalmas feladat, igazi kihívás. 
Igyekszem belülről dolgozni, megformálni 
a karaktereket, próbálom beleképzelni 
magamat a helyükbe, hogy vajon milyen 
lehet ez az élet, függetlenül attól, hogy 

nehéz beleképzelni magunkat egy ilyen 
társadalmi problémába.”
Somos Zoltán Péter szerepében, de a 
mindennapokban is kénytelen szem-
besülni a tabuk értelmezésének mai 
nehézségeivel, illetve a bűn huszon-
egyedik századi természetrajzának 
megfogalmazásával: „Ez a darab egy 
olyan Magyarországról szól, ami itt van 
velünk, de nagyon nem akarjuk, mert 
nem túl kényelmes tudomásul venni, 
hogy sokan rettentő mélyszegénységben, 

embertelen körülmények között élnek. 
Ezen túl számomra legalább ennyire 
fontos réteges jelentése a drámának, 
hogy a mindennapi rasszizmus ebben a 
darabban nagyon keményen megfogal-
mazódik. Szembesülni azzal, hogy talán 
mindenkinek az ismeretségi körében van 
olyan ember, aki néha kimondja ezeket 
a dolgokat, mi pedig egy vállrándítással 
elmegyünk mellette. Ennek megjelenítése 
és drámai bemutatása a darab egyik 
legnagyobb erénye!” 

tolmácsolva az újholdas nemzedék 
legendájának szellemiségét: „Nagyon 
bonyolult gondolkodású ember volt, és 
ennek szellemében születtek a versei 
is. Érdekes módon rövid verseket is írt, 
amelyek nagyon tömények. Úgy érzem, 
hogy ezek a versei hozzám közel állnak, 
mert nagyon jó, ha egy gondolatot úgy 
tudok átadni, hogy az nincs túlbeszél-
ve.”  
A bensőséges hangulatú találkozó 
megerősítette, hogy ma is helyén-
való a költő intelme: az igazi szeretet 
próbája egyedül az, hogy nem fél a 
másik ember szeretetétől, hogy ele-
gendő benne a szelídség, a türelem 
és az alázat ahhoz, hogy elfogadja 
azt.

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormány

zata a tulajdonában lévő alábbi lakásokat piaci  

alapon történő bérbeadásra hirdeti meg:

Cím
(Székesférvár)

Alap
terület

Szoba
szám

Komfort
fokozat

Induló 
bérleti díj 

(Ft/hó)

József Attila utca 2/E. 7/1. 67 m2 3 összkomfortos 63.400,-

Oskola utca 12. fsz. 3. 40 m2 1 komfortos 36.000,-

Sziget utca 31. 3/2 49 m2 2 összkomfortos 49.000,-

Tolnai utca 16. 3/2. 49 m2 2 összkomfortos 49.000,-

Pályázati nyomtatvány az alábbi helyről letölthető:

https://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati-kiiras_-nyomtatvanyok 
 

További részletek:  

www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon. 

Székesfehérvár, 2021. november 11.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
nevében és megbízásából:

Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 
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Ikrek 5. 21. – 6. 21.
Remek napokra számíthatsz: bárkit megnyerhetsz magad-
nak, a kisugárzásod felerősödik. Most elfogulatlanabbul és 
tisztábban látod a szerelmi életed kérdéseit. Ragadd meg 
az alkalmat, beszélj egyértelműen, nyíltan a pároddal, most 
egyébként is mindketten higgadtabbak lesztek. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Fontos változás előtt áll az életed. Ha még egyedülállóként élsz, 
megismerkedhetsz valakivel az interneten keresztül, vagy a 
szomszéddal folytatsz izgalmas beszélgetéseket, de lehet, hogy 
a testvéred révén kerül valaki közelebb hozzád. A munkában is 
sikerre számíthatsz.

Bika 4. 21. – 5. 20.
Lelki átalakulást jeleznek a bolygók az utolsó novemberi héten. 
Az érdeklődésed komolyabb témák felé irányul, aminek köszön-
hetően sokat fejlődik az önismereted. A héten bármi is kerüljön 
terítékre, nem elégszel meg a felszínes válaszokkal, muszáj 
mélyebbre ásnod.

Rák 6. 22. – 7. 22.
November utolsó hetében a Vénusz és a Mars kedvező 
fényszöge támogatja a szerelmi életedet. Ha még keresed 
a párodat, könnyen lehet, hogy a munkahelyen ismered 
meg új szerelmedet. A bolygók állása garantálja az izgalmas 
beszélgetéseket. S lesz is mit mesélned! 

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A Bak jegyében járó Vénusz hatására vidámabb leszel egész héten, 
sőt még új szerelemre is nyílhat esély! Ha kapcsolatban állsz, most 
intenzívebb szerelmi időszakot, boldog napokat éltek meg a párod-
dal. Légy résen, mert valaki kétségbe vonhatja a rátermettségedet a 
munkahelyeden!2021. nov. 25 - dec. 1.
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8000 Székesfehérvár,  Kőrösi u. 228. 
(Farkasvermi u.–Bébic u. sarok)

Tel/Fax: 06-22/313-167 
Mobil: 06-70/270-0603
E-mail: lene@t-online.hu

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.

Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.

Székesfehérvári telephely: Móri út 154.
Tel.: 22/310-615, 06-70/203-5943
www.pilkingtonagr.hu • laszlo.kulcsar@nsg.com

ISO 9001

Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,

AUTÓ DIAGNOSZTIKA, 
GUMISZERELÉS

Székesfehérvár, 
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

SZERVIZ

Dübörög a használtautó-piac, mert egy új autóra akár másfél évet is várni kell!
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Óriási drágulás a használtautó-piacon
l. takács krisztina

Egyre többen vásárolnak használt autót. A 
vevőket az sem tántorítja el, hogy most akár 
húsz-harminc százalékkal többet kell fizetni a 
tavaly év végi árnál. Az áremelkedésnek több oka 
is van, az azonban biztos, hogy aki ma belátható 
időn belül autóhoz szeretne jutni, inkább a 
használt járműveket választja.

Jelentősen, modellenként akár tizenöt 
százalékkal magasabb összeget kell 
fizetni a használt autókért Magyaror-
szágon, mint az év elején – közölte az 
egyik országos hálózattal rendelkező 
használtautó-kereskedő adataira hivat-
kozva október végén az MTI. Szak-
értők szerint ez részben az új autók 
értékesítésének lassulása miatt van. 
A kereslet egyre nagyobb: az év első 
kilenc hónapjában 616 564 gépjármű 
cserélt gazdát hazánkban, ami a 2020-
as év azonos időszakához képest négy 
és fél százalékos növekedést jelent. A 
számok pedig mind a kereslet, mind 
az eladási ár tekintetében tovább 
nőnek.

Meddig drágulnak az autók?

A Pénzcentrum gazdasági hírpor-
tál legfrissebb kimutatása szerint 
az átlagos hirdetési ár csak az idei 
évben közel huszonöt százalékkal, 
az elmúlt tizenkét hónapban pedig 
mintegy ötven százalékkal emelkedett 
a legnagyobb hazai autóhirdetési por-
tálon. Mint kiderült, minél olcsóbban 
üzemeltethető, minél népszerűbb egy 

Kos 3.21. - 4. 20. 

Pompás időszak veszi kezdetét. Elemedben leszel ezen a héten is. Bár-
milyen területen sikeres lehetsz, beleértve a párkapcsolatot is. Nagy 
szerelmet jeleznek a bolygók, ha nyitott vagy az érzésekre. Egyedül 
a mértéktartásra kell jobban odafigyelned: például a munkahelyi 
beszélgetésekben.

A használtautó-kereskedők szerint 
a kereslet az év végéig biztosan 
megmarad, mivel a világ összes 
autógyárát sújtó félvezetőhiány miatt 
a gyártás és a szállítás is jelentősen 
lelassult az új autók piacán. A jelen-
ség legkorábban 2022-re szűnhet 
meg, de előfordulhat, hogy a folyamat 
2024-ig is eltart. Mivel sokan nem 
jutottak új autóhoz, mivel az akár 
egy-másfél éves szállítási időt nem 
tudják kivárni, inkább másodkézből 
származó gépkocsit vásárolnak. Az 
óriási kereslet pedig felsrófolta az 
árakat 2021 elejéhez képest, ráadásul 
további áremelkedés várható.

autó, annál jelentősebb az áremelke-
dés.
 
Milyen autót keresünk és 
mennyiért?

Ma a legtöbb vevő másfél és hárommil-
lió forint közötti áron szeretne használt 
autót venni, a kínálat átlagára azonban 
már magasabb – írja a gazdasági por-
tál. A Pénzcentrum által megkérdezett 
szakértő szerint a vevők legtöbbször 
a Volkswagen, a BMW és a Mercedes 
márkákat keresik, ha viszont egy-egy 
konkrét modellt vizsgálunk, akkor a 
Škoda Octavia, a Suzuki Swift és az 
Audi A4 van a dobogón. A szakember 
azt is kifejtette, hogy jócskán megválto-
zott a magyar autóvásárlók prioritása: 
az elmúlt években a vágyott álomautók 
helyett már fenntarthatóbb autókat 
keresnek a vevők: a legismertebb on-
line használtautó-piactéren a hibrid és 
elektromos autók immár a keresések 
csaknem tíz százalékát adják.
A keresésekben érezhető a dízel autók 
kitiltásával kapcsolatos hírek hatása 
is. Míg ugyanis néhány évvel ezelőtt 
nagyjából azonos mértékben kerestek 
benzines és dízel autókra a hirdetési 
portál felületén, ma kétszer annyian 
keresnek benzinest, mint dízelt.

A használt autók árának megugrása Fehérvá-
ron is tapasztalható. Az általunk megkérde-
zett használtautó-értékesítési vezető szerint 
azonban még mindig inkább a hiány, mint a 
túlkínálat jellemző a piacon. Nádpor Ármin 
szerint a benzines modellek a keresettebbek, 
így azok drágábbak is.

Mennyire érezhető a használt autók 
iránti kereslet megugrása az önök 
kereskedésében?
Az új gépkocsik szállítási határ-
idejének növekedésével párhuza-
mosan – mely részben a világmé-
retű fél vezetőhiánynak, részben a 
járványnak köszönhető – a használt 
autók iránti kereslet egyértelmű-
en megnövekedett. Készletünk a 
kereslet megugrásával a több éves 
átlagos készletállomány kétharma-
dára csökkent.
Az, hogy keresettebbek a használt jár-
művek, egyértelműen növeli az árukat? 
Mi lehet még a drágulás hátterében?
Az árakat, mint általában a kereske-
delemben mindenhol, a kereslet és 
a kínálat alakulása határozza meg. 
A keresettség nem egyértelműen 
növeli az árakat, de a készletek 
forgási sebességét egyértelműen nö-

Tízévesnél fiatalabb kocsikat keresnek
veli. Az árakat a forint árfolyamának 
gyengülése is felfelé tereli.
Melyek a legkeresettebb márkák, és 
milyen évjáratú autókat keresnek a 
legtöbben?
Nálunk a cégünk által forgalmazott 
„saját” márkákat keresik a legjob-
ban. Ezek a Volvo, a Ford és a Hyun-
dai. Jellemzően a tízéves kor és a 
százötven-kétszázezer kilométeres 
futásteljesítmény alatti gépjárműve-
ket keresik a legtöbben.
Lehete még alkudni? Mivel lehet lejjebb 
faragni egy autó árát?
A használtautó-piacon természe-
tesen létezik alku, a lehetősége 
azonban csökken, amikor a kereslet 
megélénkül egy termék iránt.
A benzines vagy dízel modellek a 
népszerűbbek? Keresneke használt 
elektromos autót?
A benzines modellek egyértelmű-
en keresettebbek és drágábbak az 
utóbbi időszakban, de ettől függet-
lenül a dízel modellek is ugyanúgy 
gazdára lelnek. Az elektromos 
autók iránti kereslet egyre jobban 
növekszik, egyelőre azonban még 
kevés a piacon a használt elektro-
mos gépkocsi.
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Az utolsó novemberi héten az otthon harmóniáját élheted meg. 
Szeretnéd élvezni a boldogságot, és milyen jól is teszed! Érdemes a 
magánéletedre koncentrálni, mert a hosszú távú tervek megvalósítása 
most nem az erősséged. Nehezen koncentrálsz egy dologra, éppen 
ezért kerüld az ilyen jellegű feladatokat! 

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Céltudatos és elszánt leszel egész héten ahhoz, hogy végigvidd a 
terveidet. Viszont ne lepődj meg, ha sikereiddel magad ellen hango-
lod a riválisokat. Az a veszély is fennáll, hogy túlvállalod magadat, 
pusztán a kaland kedvéért. Próbáld meg reálisan nézni, hogy mit és 
mennyit bírsz el, és mi az, ami már túlzott vállalás lenne! 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A horoszkóp szerint ezen a héten minden úgy megy majd, mint a ka-
rikacsapás. Főnökeid is szokatlanul kedvesek, az is lehet, hogy akarnak 
tőled valamit. Járj nyitott szemmel és füllel! Párkapcsolatodban ugyan-
akkor megint előjöhetnek a régi problémák. Talán be kellene látnod, 
hogy lehet olyasmi egy kapcsolatban, amit nem lehet megváltoztatni.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Hevesen vágysz valakire. A bolygók jelzése szerint bárkit meghó-
díthatsz, akit csak akarsz. A pénzügyeket is rendbe tudod tenni, na-
gyon eredményes leszel a következő napokban. Nagy kedvvel veted 
magad bele egy új, munkával kapcsolatos ötlet megvalósításába. Ne 
zavarjon, ha a környezeted nem mindenben ért egyet veled! 

Bak 12. 21. – 1. 20.

Az utolsó novemberi hét a párkapcsolatodra jelez kedvező lehetősé-
geket. Ha még keresed a párodat, könnyen lehet, hogy a következő 
napokban találsz társra. Ha így történik, ez a kapcsolat biztosan 
hosszú távra szól majd! Ha van már párod, akkor újra elmélyülhet-
nek köztetek az érzések. Nagyon boldog időszak vár rád.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Kicsit eleged van a világból, mert az elmúlt napokban túl sok 
feladat gyűlt össze, és egyébként is mintha mindenki tőled várná a 
megváltást. Itt az ideje, hogy átadj a feladatokból a többieknek is! 
Ha családon, párkapcsolaton belül adódik ez a helyzet, könnyebb a 
dolgod, hiszen a szeretteid örömmel és szívesen segítenek neked.

17.00–21.00 INTERAKTÍV JÁTÉKOS VETÍTÉS
(Varkocs-szobor)

17.00–21.00 HOLOGRAFIKUS ADVENTI VETÍTÉS
(Zichy liget)

11.27.
SZOM BAT

12.00–20.00 MÉZESKALÁCS SÜTÉSE ÉS DÍSZÍTÉSE
(Székesfehérvári Közösségi és Kulturális 
Központ, Fürdő sor 3.)

17.00–21.00 INTERAKTÍV JÁTÉKOS VETÍTÉS  
(Varkocs-szobor)

17.00–21.00 HOLOGRAFIKUS ADVENTI VETÍTÉS  
(Zichy liget)

17.30 OTTI VOICE & BASS 
(Adventi színpad, Városház tér)

18.00 GYERTYAGYÚJTÁS AZ ADVENTI 
SZÍNPADON (Városház tér)

18.15 ZSEBSZALMA TRIÓ 
(Adventi színpad, Városház tér)

SÖTÉTEDÉSTŐL: ÜNNEPI FÉNYFESTÉS 
(Székesfehérvári Közösségi és Kulturális 
Központ épülete, Fürdő sor 3.)

11. 28.
VASÁRNAP

12.04.
S Z O M B A T

15.00–19.00 KÉZMŰVES DÉLUTÁN A TEREMBURA 
KULTURÁLIS EGYESÜLETTEL
(Székesfehérvári Közösségi és Kulturális 
Központ, Fürdő sor 3.)

17.00–21.00 INTERAKTÍV JÁTÉKOS VETÍTÉS
(Varkocs-szobor)

17.00–21.00 HOLOGRAFIKUS ADVENTI VETÍTÉS 
(Zichy liget)

SÖTÉTEDÉSTŐL: ÜNNEPI FÉNYFESTÉS 
(Székesfehérvári Közösségi és Kulturális 
Központ épülete, Fürdő sor 3.)

12.05.
VASÁRNAP

15.00–19.00 KÉZMŰVES DÉLUTÁN A TEREMBURA 
KULTURÁLIS EGYESÜLETTEL
(Székesfehérvári Közösségi és Kulturális 
Központ, Fürdő sor 3.)

17.00–21.00 INTERAKTÍV JÁTÉKOS VETÍTÉS
(Varkocs-szobor)

17.00–21.00 HOLOGRAFIKUS ADVENTI VETÍTÉS 
(Zichy liget)

17.35 ALBA REGIA VEGYESKAR 
(Adventi színpad, Városház tér)

12.06.
HÉTFŐ

16.30–19.00 MIKULÁSVÁRÓ MŰSOR AZ ADVENTI 
SZÍNPADNÁL (Városház tér)

18.00 GYERTYAGYÚJTÁS AZ ADVENTI 
SZÍNPADON (Városház tér)

18.05 SERES BROTHERS 
(Adventi színpad, Városház tér)

SÖTÉTEDÉSTŐL: ÜNNEPI FÉNYFESTÉS 
(Székesfehérvári Közösségi és Kulturális 
Központ épülete, Fürdő sor 3.)

ÁLLANDÓ PROGRAMOK:

• Kisvonat és betlehem a Városház téren  
• Élő adventi naptár december 1–23. 
között naponta 17.30 órakor a Városháza 
ablakaiban 

Az óvodai, iskolai csoportok fellépésének 
időpontját keressék 
a www.fehervariprogram.hu oldalon!

Untitled-2.indd   1 2021. 11. 24.   13:53



  A Vörösmarty Rádió műsora november 27-től december 3-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. 

2021. 11. 28. VASÁRNAP 2021. 11. 29. HÉTFŐ 2021. 11. 30. KEDD 2021. 12. 01. SZERDA 2021. 12. 02. 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:	
Szöllősi	Attila

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

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt	
11.10 Hétvégi programajánló
12.10	 Ebédidő	
13.10	 A	bor	szerintünk	Vendég:	

Fáncsi	Viktória
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Bóna	Éva

15.10 Útravaló
17.10	 Női	vonalak
18.00 Családi magazin 

Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi
19.00	 Városrészek	titkai	

Vendég:	Váczi	Márk	
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Kiss	György

2021. 12. 03. PÉNTEK

08.00	 Friss	hírek,	időjárás	és	
közlekedési információk 

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

	 Műsorvezető:	Kiss	György	
Hírszerkesztő:	Bóna	Éva

08.10	 Internetes	ügyeink	Vendég:	
dr.	Czenczi	Anikó

09.10	 Kedvencek	percei	
Vendég:	dr.	Paál	Csaba

09.35 Jótékonysági est a Tüzér 
Utcai	Gyermekvédelmi	
Központ	javára	Vendég:	
Hufnágel	Gábor

10.10 Mesterségem címere 
Vendég:	Filotás	
Tamás búvár

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

12.10	 Virágpercek	Vendég:	
Winkler	Kriszti

13.10 Ügyvédi jótanácsok 
Vendég:	dr.	Berzeviczy	
Gábor	ügyvéd

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

	 Műsorvezető:	
Gemeiner	Lajos	

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

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

16.10	 Válaszd	az	életet!	(12)	
Vendég:	Perger	Tünde	
és	Brunner	Tünde

17.10	 Filmkocka	Vendég:	
Kalmár	Ádám

18.10 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

08.00	 Friss	hírek,	időjárás	és	
közlekedési információk 

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

	 Műsorvezető:	Sasvári	
Csilla	Hírszerkesztő:	
Bóna	Éva

09.10	 Az	egészség	
hullámhosszán	Vendég:	
Supliczné	Tóth	Mária	

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

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

11.35	 Szabadidőben	
Vendég:	Kulcsárné	
Németh Mariann

12.10	 Csak	stílusosan!	
Vendég:	Pánczél	Anikó

13.05	 A	táncdalfesztiváloktól	
napjainkig	Vendég:	
Kiss	György

14.10	 Zeneturmix	Műsorvezető:	
Kiss	György	

18.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

2021. 11. 27. SZOMBAT

06.00 Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk  
Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

09.10	 Autófitnesz	Vendég:	
Polgár	Tibor

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

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt	
12.10	 Ebédidő	
13.10	 Illemtan	Vendég:	

Óber	László
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
17.10	 Pénzügyi	percek	Vendég:	

Potolák	Gábor
18.00	 Az	én	utam	Szerkesztő:	

Galántai	Zsuzsi
19.00	 Kastélyok	és	arisztokraták	

Fejér megyében 
Vendég:	Dr.	Séllei

						 Erzsébet	Szerkesztő:	
Sasvári	Csilla

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

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

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

09.10	 Munkaügyek	Vendég:	
Pajtók-Vizsolyi	Júlia

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

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

Puska	József
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:	
Szöllősi	Attila

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 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

09.10	 Az	egészség	
hullámhosszán 

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

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt
12.10	 Ebédidő	
13.10	 Környezetbarát	Vendég:	

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

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

						 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10 Útravaló
16.10	 Szuvenír	Vendég:	

Grósz	Pálma
18.00	 Beszéljünk	róla!	

Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi	
19.00 Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

21.00	 Tiszta	szex!	(12)	
Vendég:	Séllei	Györgyi

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

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

09.10	 Állati	dolgok	Vendég:	
Lorászkó	Gábor

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

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt
10.10 Útravaló
11.10	 Társasház	Vendég:	

Egyed	Attila
12.10	 Ebédidő	
13.10	 A	Városgondnokság	

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

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

						 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Bóna	Éva	

16.10	 KRESZ-percek	Vendég:	
Ábrahám	Csaba	

17.10	 Barangoló	Vendég:	
Tarsoly	Péter

18.00	 Zöldellő	utakon	Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

A Fehérvár Televízió műsora november 27-től december 3-ig

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 
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00:00 Képes hírek
07:00 A hét hírei 
07:20 Generációnk
07:55 Fehérvári beszélgetések 

–  Vakler Lajos vendége 
Ladányi Júlia színművész

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

archívumából
09:30 Képes hírek
11:00 Kvantum – 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
15:50 Szerelem egy életen át 

és még azon is túl
16:15 Mezőföldi Néptáncgála 

– I. rész
17:00 Híradó
17:20 Együtt magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos 
vendége Simon Gábor 
gyermekgyógyász főorvos

18:25 Hangvilla – könnyűzenei 
magazinműsor

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

– ismétlés
20:25 Hangvilla – ismétlés
20:50  Mezőföldi Néptáncgála 

– II. rész
21:30 Fehérvár AV19–Klagenfurt-
 jégkorongmérkőzés 

közvetítése felvételről
23:30 Híradó – ismétlés
23:50 Képes hírek

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

– Vakler Lajos 
vendége Simon Gábor 
gyermekgyógyász főorvos

08:20 Hangvilla – könnyűzenei 
magazinműsor

08:50 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

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

archívumából – ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:35 Farmerzseb
17:00 Híradó
17:20 Paletta 
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos 
vendége Gervain Judit 
gasztroenterológus főorvos

18:25 Honvéd7
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Kezdőkör
20:10 Hírek – ismétlés
20:15 Paletta – ismétlés 
20:45 Honvéd7 – ismétlés
21:10 Kezdőkör – ismétlés
22:00 A Fehérvár Televízió 

archívumából – Fehér 
vászon: Kerékpártolvajok; 
Mázlista (16)

22:45 Híradó – ismétlés
23:05 Képes hírek

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

– Vakler Lajos 
vendége Gervain Judit 
gasztroenterológus főorvos

08:20 Honvéd7 
08:45 Kezdőkör
09:35 Képes hírek
 11:00 Honvéd7 – ismétlés 
11:25 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
11:55 A Fehérvár Televízió 

archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:45 Sebő Ferenc-portré
16:40 X. Fehérvári ének
17:00 Híradó
17:20 Családőrzők
17:50 Hírek 
17:55 80 éves a Howmet-

Köfém – Alcoa-magazin
18:15 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Családőrzők – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 A Teremtés – oratórium
21:40 Tiber László-portré
22:05 Híradó – ismétlés
22:25 Képes hírek

00:00 Képes hírek

07:00 Híradó 

07:20 Családőrzők 

07:50 A Fehérvár Televízió 

archívumából

09:25 Képes hírek

11:00 Családőrzők – ismétlés

11:30 Fa Nándor – Kikötés

12:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából – ismétlés

13:00 Híradó 1-kor

13:15 Képes hírek

15:30 Adventi vershúron 2016

16:35 Fodor István, a 

mindenség harmóniája

17:00 Híradó

17:20 Köztér

17:50 Köztér Extra 

18:35 Hírek

18:40 A Fehérvár Televízió 

archívumából 

19:00 Híradó – ismétlés

19:20 Bajnokok városa 

19:50 Hírek – ismétlés

19:55 Köztér – ismétlés 

20:30 Köztér Extra – ismétlés 

21:10 Bajnokok városa – ismétlés

21:40 Csupa romantika 

– Bogányi Gergely 

koncertje a színházban

23:15 Híradó – ismétlés

23:35 Képes hírek

2021. 12. 03. PÉNTEK

00:00 Képes hírek

07:00 Híradó 

07:20 Bajnokok városa

07:50 Köztér

08:20 Köztér Extra

09:00 Képes hírek

11:00 Bajnokok városa – ismétlés

11:30 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából

13:00 Híradó 1-kor

13:15 Képes hírek

15:30 Elkészült immár a ház 

dicső koronája

15:45 Kempogála

16:35 A Fehérvár Televízió 

archívumából

17:00 Híradó

17:20 Agrárinfó

17:50 Hírek

17:55 Nálatok mizu? 

19:00 Híradó – ismétlés

19:20 Agrárinfó – ismétlés

19:50 Hírek – ismétlés

19:55 Nálatok mizu? – ismétlés

21:00 Adventi Vershúron 

a Misztrállal

22:15 Híradó – ismétlés

22:35 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: november 30. 17:55 Vakler Lajos vendége Gervain Judit gasztroenterológus főorvos

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

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

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

archívumából
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 A Fehérvár Televízió 

archívumából
14:15 Honvéd7 
14:40 A Fehérvár Televízió 

archívumából
15:00 Agrárinfó – ismétlés
15:30 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
17:00 Hírek
17:05 Egy nap a világ – Kovács 

Áron útikalauza
17:55 Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Kiss Csaba színművész

18:25 Virtuózok – gálaest
19:00 Hírek – ismétlés
19:05 Generációnk
19:40 Gorsium együttes
20:10 A 313. ugrás
20:35 Fehérvár AV19–Salzburg-
 jégkorongmérkőzés 

közvetítése felvételről
22:35 Hírek – ismétlés
22:40 Képes hírek

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

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

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

archívumából 
17:00 A hét hírei 
17:20 Hitünk és életünk
17:55 Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Ladányi Júlia színművész

18:25 Székesfehérvári virtuózok
19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
19:50 Rossini – Stabat mater
21:00 Mits Jazz Band
21:35 Csíkcsomortáni Varga 

Sándor Verstábor 
– Ünnepi gála

22:55 A hét hírei – ismétlés
23:15 Képes hírek
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Meccsben hagyott ponttal  
mennek szünetreMÁV Előre: egyetemi szinten

Varga Emőkéék nem örültek a Budaörs elleni döntetlennekA rektori megbízott és a sportklub elnöke is elégedett a most kötött megállapodással

kaiser taMássoMos zoltán

Hat hétig áll a női kézilabda-bajnokság a 
világbajnokság miatt. Az Alba Fehérvár KC 
kilenc mérkőzés után a tizenegyedik helyen 
áll.

Pedig akár egy-két hellyel előrébb 
is lehetne a csapat, ha nem adja 
el félidei hatgólos, vagy az ötven-
harmadik percben még mindig 
háromgólos előnyét szombaton, 
a Budaörs ellen. De eladta, a 30-
30-as döntetlen pedig azt jelenti, 
hogy a két együttes között nem 
változott az egypontos különb-
ség, nem történt helycsere, ma-

A Pannon Egyetem után a Budapesti Corvinus 
Egyetem Székesfehérvári Campusával is együtt-
működési megállapodást kötött a MÁV Előre Sport 
Club.

A megállapodás kiterjed a legkivá-
lóbb utánpótlás-sportolók megtartá-
sára Székesfehérváron, a Budapesti 
Corvinus Egyetem keretein belül 
folytatott tanulmányokra, illetve a 
sportolói karrier lezárását követően a 
megszerzett tudás hasznosítására is.
Tálos Péter, a MÁV Előre SC elnöke 
elmondta, hogy a megállapodásnak 
köszönhetően lehetőség nyílik arra, 
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Új edző jött, új lendület kell!

Határozottan látott munkához az Albánál az új mester, Matthias Zollner

soMos zoltán

Kirúgták Dejan Mihevcet az Alba Fehérvár 
csapatától. A szlovén vezetőedzővel négyszer 
nyert az Alba tíz meccsen, és nem áll jól a 
bajnokságban. Utódja, a korábban Kör-
menden is dolgozó Matthias Zollner nagy 
ambíciókkal látott munkához.

Tavaly március tizenegyedikén 
a járvány miatt már zárt kapuk 
mögött rendezték az Alba Fehér-
vár–Körmend-kosárrangadót. 
Simán nyertek a vendégek, de 
ennek sok jelentősége nem volt, 
hiszen nem sokkal később lefúj-
ták a bajnokságot. A körmendiek 
akkori edzője, Matthias Zollner 
ezután távozott, hogy több mint 
másfél évvel később visszatér-
jen Magyarországra, immár az 
Albához. Múlt hét végén döntöt-
tek úgy a fehérvári klubvezetők, 
hogy felbontják a csapat eddigi 
mesterének szerződését, Dejan 
Mihevc utódja pedig Zollner lett. 
A negyvenéves német szakember 
a Körmenddel bajnoki döntőig 
jutott 2019-ben, és mint mondja, 
mindig az inspirálta, hogy komoly 
célokért dolgozhasson. Úgy tűnik, 
Fehérváron lát erre esélyt, így 
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munkába állt.
„Élveztem Magyarországon dolgozni. 
Nemcsak azért, mert az eredmé-
nyek jók voltak, hanem a kultúra, 
az atmoszféra miatt is. Sok barátot 
szereztem itt. Különösen élveztem a 
meccsek hangulatát, reméltem, hogy 
még visszatérhetek. Németország 
nagyobb, de ott nincs mindig ilyen jó 
hangulat a meccseken. Alig várom, 

hogy újra átélhessem!” – nyilatkoz-
ta lapunknak Zollner a szerda 
délelőtti edzés végén.
A válogatott programja miatt 
jelenleg csonka a keret, a bajnoki 
folytatás előtt nem lesz sok idő 
együtt gyakorolni. De Zollner 
szerint az itteni hagyományok 
köteleznek, fel kell kapaszkodni 
a táblázaton: „Tudom, hogy nagy 

potenciál van a csapatban, még ha 
a legutóbbi években az eredmények 
nem is olyanok voltak, amilyeneket 
mindenki remélne Fehérváron. Nagy 
csapat az Alba, sok tehetséggel. Az 
én dolgom lesz elérni, hogy ezek 
az egyéniségek jól tudjanak együtt
működni. Mindenkinek a maximu-
mot kell beletennie a csapatmunkába, 
aminek lehet, hogy nem egy vagy két 
hét múlva lesz meg az eredménye, 
de mire elérkezik a rájátszás, készen 
fogunk állni!”
Ami pedig a jelenleg tizenegyedik 
helyen álló csapat esélyeit illeti, 
hogy elérje a célokat, Zollner 
annyit ígér, az akaraton nem 
múlhat a jobb szereplés: „Azért 
jöttem ide, mert nagyon ambiciózus 
edző vagyok, aki mindig nyerni 
akar. Nyerni annyi meccset és címet, 
amennyit csak lehetséges. Az a filo-
zófiám, hogy minden meccs minden 
másodpercében maximális erővel 
harcoljunk, teljes koncentrációval 
játsszunk, és próbáljunk megnyerni 
minden mérkőzést! Nagyon egyszerű: 
ha minden meccset megnyersz, első 
leszel. Persze tudom, hogy nem lehet 
mindig győzni, de meg fogjuk próbál-
ni, erre fókuszálunk. Magyarország 
egyik élcsapata akarunk lenni!”

hogy a profi sportolók, ha vállalják a 
továbbtanulást, abban is maximáli-
san támogatva legyenek.
Ősz Rita, a Corvinus Székesfehérvári 
Campusának rektori megbízottja ki-
emelte, hogy egykori élsportolóként 
tudja, mennyire nehéz az élsportot 
a sikeres felsőfokú tanulmányokkal 
összehangolni, de ezzel a megálla-
podással közelebb kerültek ahhoz, 
hogy ebben utat mutassanak a fiata-
lok számára. A fehérvári campuson 
jelenleg a sportközgazdászképzés 
és a gazdálkodás és menedzsment 
alapszakon indult sportgazdaságtani 
specializáció kínál lehetőséget spor-
tos érdeklődésű hallgatóknak.

radtak a budaörsiek Triscsukék 
előtt.
A következő hetek feladata pedig 
az lesz a klubnál, hogy megoldást 
találjanak a problémára, amely 
miatt nem áll sokkal előrébb a 
tabellán az Alba. Ez a probléma 
pedig az, hogy a csapat rendre 
eldobja előnyét a második játék-
részben, ráadásul akkor, amikor 
már nagyon nehéz kezelni a hely-
zetet – a negyvenedik perc után. 
Hogy sikeres lesz-e a probléma-
megoldás – melyben Csernus 
doktor is a klub segítségére 
van – december harmincadikán 
derülhet ki, Debrecenben.



 *Jelen ajánlat 2021. 10. 01-jétől visszavonásig, új Citroën C4 modell esetén gyártásba leadott és visszaigazolt megrendelésekre érvényes. A bruttó 5 995 000 Ft-os ár a Citroën C4 modell LIVE PT 100 S&S 
M6 alapfelszereltségű verziójára vonatkozik, opciók nélkül, hófehér fényezéssel. A feltüntetett ár a regisztrációs adóval növelt, a maximális ügyfélkedvezménnyel már csökkentett árat jelöli. A jelen ajánlat más akcióval vagy kedvezménnyel 
nem vonható össze. Az új Citroën C4 vegyes fogyasztása: 4,3–6 l/100 km, CO2-kibocsátása: 114–133 g/km (WLTP mérési ciklus szerinti adatok). A feltüntetett termékelőnyök felszereltségi szinttől függően, vagy felár ellenében elérhetők. 
A hirdetésben látható autó feláras extra felszereltségeket tartalmaz. A kép illusztráció, a tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a C Automobil Import Kft. és a Fábián Kft. fenntartja a kondíciók változta-
tásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Részletekért forduljon az akcióban részt vevő márkakereskedésünkhöz, illetve keresse fel a www.citroen.hu honlapot.

ÚJ CITROËN C4 
NYISS A JÖVŐ FELË!

LED nappali menetfények
9 vezetéstámogató rendszer
Legendás Citroën kényelem

BENZINES VAGY DÍZEL

ËLEKTROMOS  VÁLTOZATBAN IS ELÉRHETŐ!

5 995 000 FT-TÓL*

CITROËN FÁBIÁN SZÉKESFEHÉRVÁR
Székesfehérvár, Budai út 175. | Tel.: +36 22 303 406 | www.fabian.hu


