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A várakozás fényei
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A Városgondnokság december elsején megkezdte a 
közvilágítási hálózat világítótestjeinek energia-
takarékos korszerűsítését. A régi, hagyományos 
izzókal világító lámpafejeket LED-es világítótes-
tekre cserélik. 
 
A korszerűsítés első ütemének kivite-
lezését még lapunk megjelenésének 
hetében megkezdi a kivitelező, és a 
tervek szerint – az időjárás függvényé-
ben – december harmincegyedikéig 
be is fejezi. A cseréket emelőkosaras 
járműről végzik a szakemberek, mely 
időszakosan és kismértékben a forgal-
mat is zavarhatja. A munkák az alábbi 
utcákban kezdődnek: Budai út, Deák 
Ferenc utca, Dózsa György út, Gáz utca, 
Horvát István utca, József Attila utca, 
Lövölde út, Mátyás Király krt., Mészöly 
Géza utca, Palotai út, Rákóczi Ferenc 
utca, Széchenyi út, Szekfű Gyula utca, 
Vörösmarty tér, Zichy liget.

December 9-én, csütörtökön 17 órakor 
lakossági fórumot tart Mészáros Attila, az 
5. számú választókörzet önkormányzati 
képviselője a Szárcsa utca 39. szám alatt, 
a Sóstó Természetvédelmi Terület melletti 
új közösségi térben. A fórumon részt 
vesz Cser-Palkovics András polgármester, 
Bozai István városgondnok, a Városi 
Rendőrkapitányság képviselője, Steiger-
wald Tibor, a Depónia Nonprofit Kft. 
ügyvezetője és Nagy Zsolt, a Közlekedési 
Iroda vezetője is.

Korszerűsítik a
közvilágítást 

Fórum Alsóvárosban

Választókerületi
programok

Köfém-lakótelep, Ráchegy, Búr-
telep, Börgönd – Dienesné Fluck 
Györgyi

Újraindítja képviselői fogadóórá-
it Dienesné Fluck Györgyi, aki 
december 6-án, hétfőn 15 és 18 óra 
között az Erzsébet út 12. szám alatti 
irodájában fogadja az érdeklődő 
lakókat, december 7-én, kedden 17 
és 19 óra között pedig a Köfém-lakó-
telep 1. szám alatt várja a 14. számú 
választókörzetben élőket. 

Városközpont-észak – Kovács 
Zsoltné

Két helyszínen és időpontban tart 
fogadóórát Kovács Zsoltné, hogy – a 
körzet kiterjedésére is figyelemmel 
– több helyszínen is elérhessék a 
lakók. A 2. számú választókörzet 
önkormányzati képviselője decem-
ber 8-án, szerdán 17 és 18 óra között 
a Vörösmarty, december 9-én, 
csütörtökön 17-től 18 óráig pedig a 
Rákóczi iskolában várja a lakossági 
javaslatokat, észrevételeket. 

Felsőváros – Földi Zoltán

December 9-én, csütörtökön 17 és 
19 óra között tartja fogadóóráját Föl-
di Zoltán, Felsőváros önkormány-
zati képviselője, aki a Királykút 
Emlékházban található képviselői 
irodában várja a városrész lakóit. 

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!

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS PÉNZTÁR  
ÜNNEPI NYITVATARTÁSA

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az ügyfélszolgálat és  
pénztár ünnepi nyitvatartása az alábbiak szerint alakul:

2021. DECEMBER 10-ÉN (PÉNTEKEN)   
                                                    7.30-TÓL 16.00 ÓRÁIG
2021. DECEMBER 11-ÉN (SZOMBATON)  
                                                    ZÁRVA
2021. DECEMBER 16-ÁN (CSÜTÖRTÖKÖN)  
                                                    7.30-TÓL 15.00 ÓRÁIG
2021. DECEMBER 23-ÁN (CSÜTÖRTÖKÖN)  
                                                    7.30-TÓL 12.00 ÓRÁIG

Két ünnep között az ügyfélszolgálat és pénztár kizárólag

2021. DECEMBER 29-ÉN (SZERDÁN) LESZ NYITVA 
                                                    7.00-TÓL 19.00 ÓRÁIG

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

A gyerekek nagy örömmel vették birtokba az új játszóeszközöket

A Munkácsyban is egyedi arculatot kapott a digitális „játszótér”
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Kovács szilvia

Valódi és digitális játszóteret is avattak múlt 
héten csütörtökön a Munkácsy Mihály Általá-
nos Iskolában. A megújult játszóeszközöket és 
az új okostantermet múlt csütörtökön adták át.

Az iskola lelkes apróságai nagy öröm-
mel vették birtokba az eszközöket. 
Csúszda, libikóka és számos más 
színes, biztonságos játék szórakoztat-
ja mostantól a gyerekeket a szüne-
tekben.
De nemcsak a kinti újdonságokban 
lelhetik örömüket a diákok: egy 
okostantermet is átadtak az intéz-
ményben. Így az Alba Innovárral 
és a Székesfehérvár Fejlődéséért 

Megújul a Munkácsy

Alapítvánnyal közösen megvalósított 
speciális tantermek száma négyre 
bővült az idei évben a városban.

„Itt a rajzórától az énekóráig minden-
féle műveltségterületet lehet tanítani a 
gyerekeknek. A digitalizáció önmagában 
véve nem minden, megfelelő tudás is kell 
hozzá. Van olyan kollégám, aki krétával 
és zöld táblával jobb órát tud tartani, 
mint mások tévesen értelmezett digitális 
órákat. Az arany középutat kell megtalál-
nunk!” – mondta el lapunknak Tóth 
Péter, az iskola igazgatója.
Cser-Palkovics András polgármester 
az ünnepélyes átadáson köszönetet 
mondott az összefogásért. Mint 
mondta, fontos cél, hogy minden 
iskolában legyen a jövőben hasonló 
okosterem.
Laufer Tamás, az alapítvány kura-
tóriumi elnöke kiemelte, hogy az 
eszközök biztosítása mellett a peda-

gógusok képzésére is nagy hangsúlyt 
fektetnek.
A Munkácsyban a fejlesztések sora 
itt nem áll meg: a közeljövőben 
összesen kétszázötvenmillió forin-
tot fordít az intézmény felújítására 
Székesfehérvár önkormányzata. A 
hamarosan kezdődő nagyszabású 
fejlesztésnek köszönhetően felújítják 
a vizesblokkokat, és megtörténik 
az épület teljes körű energetikai 
felújítása.
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Majdnem kerek születésnap

Mikulás-csomagok a rászorulóknakMegkezdődött az
Alba Aréna kivitelezése

 A magyar rádiózás napján tartotta tíz plusz egyedik születésnapját a székesfehérvári Táska 
Rádió a Lánczos Kornél Gimnáziumban. A rendezvényen megnyitották a rádió fennállását 
ünneplő fotókiállítást, valamint bemutatták a Táska Rádió stúdióját és az itt tevékenykedő 
önkéntes diákrádiósokat.                                          F. Sz. 

Szent Miklós, a hit védelmezője és a szegények gyámolítója áldott tevékenységére emlékezett 
köszöntőjében Párkányi Tamás elnök, aki egy kosárnyi Mikulás-csomaggal érkezett a KDNP 
helyi alapszervezetének képviselőivel a Széna Egyesülethez. 

A jelentős mennyiségű termőföld elszállítása elsősorban munkanapokon és munkaidőben, 
esetenként szombati napokon történik

Együtt a díjazottak, akiknek sokat köszönhet a város

Csomagokat adományozott a KDNP Székesfehérvári Alapszervezetének vezetősége a SZÉNA Egyesü-
letnek. A karitatív szervezet az ajándékokat rászoruló családokhoz juttatja el.

Földszállítás miatt kell megnövekedett teher-
gépjármű-forgalommal számolni a városban az 
elkövetkező hetekben: az Alba Aréna kivitele-
zéséhez kapcsolódóan kitermelt termőföldet az 
Alsóvárosi-réten helyezik el.

Az oda- és visszaúton közlekedő 
teherautók mozgása főként munka-
napokon és munkaidőben történik, 
de az ünnepi időszakban szünetelni 
fog. A teherautók az M7-es autó-
pályát, a 63. sz. főúti csomópontot 
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Vargha Tamás és Törő Gábor országgyű-
lési képviselők, Cser-Palkovics András 
polgármester, Mészáros Attila és Lehrner 
Zsolt alpolgármesterek és a város önkor-
mányzati képviselőinek jelenlétében a 
Városháza Dísztermében rendezték meg 
kedden Székesfehérvár önkormányzata 
díjátadó ünnepségét, ahol a város gazda-
ságáért, a Nemzeti Emlékhely megőr-
zéséért, a sportéletért és az oktatásért 
végzett kiemelkedő tevékenységeket 
ismertek el.

Cser-Palkovics András polgár-
mester köszöntőjében kiemelte: 
a város az elismerések adomá-
nyozásával kifejezi tiszteletét 
és megbecsülését mindazon 
személyek és közösségek iránt, 
akik életművükkel, munkájuk-
kal, a város közéletében való 
közreműködésükkel kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak, a köz 
érdekében végzett tevékenysé-
gükkel segítették Székesfehérvár 
szellemi és anyagi gyarapodását: 
„Kicsit más körülmények között ad-
juk át most a város díjait, szakmai 
elismeréseit, mint ahogy szoktuk. 
Szűkebb körben, de mondhatjuk, 
hogy baráti körben. Szimbolikus, 
hogy a különböző szakmai díjakat, 

Díjátadó a Városházán

A földmunkák miatt kérnek türelmet a közlekedőktől
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amelyek különböző események, év-
fordulók keretében szoktak átadásra 
kerülni, most így, egyszerre adhat-
juk át többeknek, megmutatva, hogy 
egy város milyen sok elemből épül 
fel. Megerősítve, hogy szükség van 
a kultúrára, a közösségformálásra, 
az oktatásra, a sportra, a gazdaság-
ra egyaránt, és ezeknek a területek-
nek a munkája összefügg, 

kiegészítik, inspirálják egymást.”
A Székesfehérvár Gazdaságáért 
díjat olyan természetes személy 
kaphatja, aki a szakmában 
elismert, köztiszteletben álló 
személyiség, és tevékenységé-
vel hozzájárul Székesfehérvár 
gazdasági életének fejlődéséhez, 
hírnevének öregbítéséhez. 2020-
as posztumusz díjazott Jüllich 

Ádám, a Jüllich Glass Holding 
Zrt. néhai elnöke. A 2021-es elis-
merést Tóth Ferenc, az Alba Ipari 
Zóna Kft. ügyvezető igazgatója 
vehette át.
Az Érdy János-emlékérem annak 
a természetes személynek ado-
mányozható, aki a székesfehér-
vári Nemzeti Emlékhely meg-
őrzése, bemutatása érdekében 
kiemelkedő munkát végzett. Az 
idei díjazott Lakat Erika népmű-
velő lett.
Székesfehérvár Sportjáért díj 
adományozható annak a termé-
szetes személynek, sportegyesü-
letnek, csapatnak vagy közös-
ségnek, aki vagy amely a sport 
területén kimagasló szakmai 
tevékenységet végzett, illetve ki-
emelkedő hazai vagy nemzetközi 
eredményt ért el. A Székesfehér-
vár Sportjáért díjakat ezúttal 
Horváth István, a Fejér Megyei 
Szabadidősport-szövetség elnöke 
és Szentes László, a Honvéd 
Szondi György Sportegyesület 
elnöke érdemelte ki.
Polgármesteri Elismerő Emlék-
érmet vehetett át Dominó Csaba, 
a Székesfehérvári Szakképzési 
Centrum nyugalmazott kancel-
lárja, a Széchenyi István Műszaki 
Technikum korábbi igazgatója.

(az Auchan mellett) és a 7. sz. főút 
elkerülőszakaszát érintik majd. 
Az üresen visszatérő gépjárművek 
esetében az önkormányzat egy, a 
lakosságot kevésbé zavaró útvonallal 
tervezett, de a Magyar Közút előírásai 
mellett erre nincs lehetőség, így a 
Budai úton, a Topolyai utcai jelző-
lámpás csomópontnál és a Palánkai 
út egy szakaszán közlekedve tudnak 
csak visszafordulni a teherautók a 
munkaterület irányába.
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Szombaton megnyílt a XIX. Betlehemi Szép Csillag kiállítás, ezzel a közös programmal indította 
az adventi ünnepváró programokat a Fehérvári Kézművesek Egyesülete és a Szent István 
Hitoktatási és Művelődési Ház

A betlehemkészítő pályázatra sok szép alkotás érkezett, a legjobbakat díjazták is
Advent egy olyan varázslatos időszak, melyben újra átéljük és megértjük a régen megtapasz-
talt történéseket, és advent végeztével újra tisztábban látjuk életünk célját. Átéljük azt az időt, 
amikor az emberiség évezredeken keresztül várta az eljövendő Messiást – hangsúlyozta ünnepi 
beszédében Spányi Antal megyés püspök.

Adventi fényekben fürdik a Városház tér
Ünnepi díszbe öltözött a Jancsárkert is – a piacon már kaphatók a karácsonyi étkek és kézmű-
ves termékek

A termelői piac adventi koszorúján az első gyertyát Szabó Ferenc abai őstermelő kislánya, az 
ötéves Meszlényi Szabó Hajnal gyújtotta meg, aki minden szombaton elkíséri szüleit, tehát 
valóban otthon érzi magát a piaci közösségben
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l. TaKács KriszTina 

A nappalok rövidülése emberemlékezet óta arra késztet bennünket, hogy a magunk eszközeivel 
fényt gyújtsunk, világosságot teremtsünk – nemcsak magunk körül, de a szívünkben is. Advent első 
vasárnapja ezt a belső világosságot jelképezi, ahogy a városszerte felcsendülő karácsonyi énekek, 
a frissen sült kürtőskalács illata vagy a forró italok mellett találkozó barátok kézfogása. Fehérvár 
fényesebb lett, hangulatosabb, az pedig csak rajtunk múlik, hogy az adventi hetekben igazán 
bensőségessé váljon!

A várakozás fényei
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Mesevilággá változott a Bartók Béla tér: különleges alkotások költöztek ide, hogy tovább 
bővítsék a város adventi tereit

Már hagyomány, hogy a karácsonyi várakozás a színházban az Újszövetség-maratonnal 
kezdődik

A polgármester két, nevelőszülőknél élő kisgyermekkel együtt kapcsolta fel a belváros ünnepi 
díszkivilágítását

„Az adventben igazán arra kellene törekednünk, hogy mi magunk legyünk ajándékká!” – 
mondta köszöntőjében Spányi Antal. Cser-Palkovics András polgármester arról az örömről 
beszélt, ami a közös találkozásból fakad: „A tavalyi esztendő után különösen tudjuk értékelni, 
hogy milyen nagy dolog együtt lenni, hogy így kezdhetjük el az adventi várakozást, és élhetjük 
meg a következő napokat, heteket!”

Ismét megrendezték a Vízivárosi adventet a város kisiskolásainak, óvodásainak műsorával. 
Az első gyertyagyújtás alkalmával a Hétpettyes Óvoda nagycsoportosainak műsorát láthattuk 
Holdapó és a kíváncsi kiscsillag címmel, majd Girbe-gurba fenyőfa címmel a Hétvezér iskola 
2. b osztályának műsora következett. Ezt az Arany János iskola ünnepi összeállítása, majd a 
Széna Téri Általános Iskola 2. b osztályának műsora követte. Az első adventi alkalom ünnepi 
műsorát a Nosztalgia Nyugdíjasklub fellépése zárta.

Vízivárosban is sokan várták az első adventi gyertya meggyújtását

A legnépszerűbb állomás mindig a betlehem

Adventi díszbe öltözött a Püspöki palota udvara: családias hangulat jellemzi a csodaszép ker-
tet, ahol a gyerekek Jézust is megajándékozhatják, szüleik pedig a rászorulóknak adományoz-
hatnak. Van gyereksarok, fotófal, megnézhetjük a betlehemet, és egyedi kézműves termékeket 
is vásárolhatunk. Szombatonként délután fél ötkor kezdődik a közös adventi gyertyagyújtás. Az 
egyházmegye iskoláinak, óvodáinak gyermekműsorára is invitálják a fehérváriakat.
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Tudatosság, felkészültség, alázat – Filotás Tamás nemcsak a munkában, de a sportban is ezt 
vallja
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Huszonegy éve a Köfém csapatában
Kiss GyörGy

A Vörösmarty Rádióban kéthetente szombaton-
ként bemutatkoznak az idei évben nyolcvanadik 
születésnapját ünneplő Howmet-Köfém Kft. 
munkatársai. Legutóbb Filotás Tamással beszélget-
tünk, aki energetikusi, épületgépész-technikusi és 
tüzeléstechnikai szakfelelősi feladatkörökben áll 
helyt nap mint nap.

A Köfém volt már az első munkahelye is?
Nem. Gépjármű-villamossági műsze-
részként végeztem tizennyolc éves 
koromban, és először az Ikarus munka-
társa voltam. Ezt követően gyengeáramú 
műszerészként újabb gyakorlati lehetősé-
geket kerestem.
Szinte valamennyi korábbi köfémes vendé-
günknek volt már korábbi kötődése a céghez, 
ami általában a szülők révén vagy a család 
ismerősei segítségével került a középpontba. 
Filotás Tamás életében is így történt?
Gyanítom, hogy a kivételt erősítem: 
nálam kimondottan a személyes kihívás 
volt az ok! Korábban még a Videoton 
egyik cégénél is dolgoztam, ahonnan 
elektromos karbantartói végzetséggel 
úgy igazoltam át a Köfémhez, hogy ösz-
szesen ötvennyolc fő jelentkezett arra a 
munkakörre, amit végül nekem sikerült 
elnyernem.
Évtizedek óta benne van a köztudatban, hogy 
a Köfém csapatához tartozni nem könnyű, de 
akinek sikerül, annak száz százalékban biz-
tosított a fejlődés, a továbbképzés lehetősége. 
Egyetért ezzel?

A sétányt jelző tábla a gyárban előállított alumíniumból készült

Sokan kivették a részüket a faültetésből
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Átadták az Arconic sétányt
Kovács szilvia

Nyolcvan új fából álló sétányt adományozott 
Székesfehérvárnak az idén nyolcvanéves 
Arconic-Köfém Mill Products Hungary Kft. A 
széles körű összefogásban telepített fasor a 
Gaja Környezetvédő Egyesület projektjének 
keretében valósult meg, amihez az Arconic 
Alapítvány nyújtott támogatást.

A felső palotavárosi tó mellett múlt 
csütörtök óta az Arconic nevét 
viselő új sétány fái teszik szebbé, 
zöldebbé és fenntarthatóbbá a kör-
nyezetet. Európa egyik vezető  
alumínium-hengerműve és -öntö-

déje idén nyolcvanéves, amit több 
hónapos rendezvénysorozat kereté-
ben ünnepelnek. A cég elkötelezett 
a fenntarthatóság, a folyamatos 
fejlődés mellett, ezért azon dolgo-
zik, hogy értéket teremtsen ügyfe-
lei, alkalmazottai és részvényesei 
számára.
A sétány ünnepi megnyitóján 
Cser-Palkovics András, Székes-
fehérvár polgármestere köszönetet 
mondott a vállalat kiemelkedő és 
példaértékű társadalmi szerep-
vállalásáért, a közösséghez való 
viszonyáért.

Varga Zsuzsanna, az Arconic- 
Köfém Mill Products Hungary Kft. 
ügyvezetője az ünnepélyes avatáson 
elmondta: a vállalat elkötelezett a 
fenntartható, folyamatos fejlődés 
támogatásáért. Idén is több mint 
hetvenmillió forinttal támogatta a 
helyi közösség működését, ezúttal 
pedig huszonötezer dollárt ado-
mányozott a Gaja Környezet védő 
Egyesület számára – ennek köszön-
hetően született meg az új sétány. 
Az egyesület harminc éve áll a 
környezetvédelem szolgálatában. 
Legfontosabb küldetéseik között 

szerepel a környezeti nevelés és a 
zöldfelületek megőrzése, növelése, 
melyre Varga Gábor elnök szerint a 
faültetés a lehető legjobb megoldás. 
Az Arconic dolgozói, az Arany 
János Iskola, az Entz Ferenc Mező-
gazdasági Szakgimnázium, Szak-
középiskola és Kollégium, valamint 
az István Király Általános Iskola 
tanulói közösen ültették el a sétány 
fáit, az adományozók pedig bíznak 
abban, hogy a mostani fiatalok egy-
kor leendő gyermekeikkel együtt is 
élvezhetik majd a szép környezetet 
a palotavárosi tavaknál.

Igen! A saját példámmal élve: mint 
tüzeléstechnikai szakfelelős, egyre in-
kább előttem volt a környezettudatosság, 
az energiatakarékosság, ami egyébként a 
cég jövőképében is prioritással bír. Az új, 
közelmúltban átadásra került K2-es csar-
nok kapcsán szintén óriási a felelősség, 
de nálam ez a hivatásom szépségéhez 
tartozik.
Huszonegy év elteltével úgy érzi, hogy 
elképzeléseinek megfelelően alakult a pályája 
a Köfémnél?
Teljes mértékben, sőt jobban, mint 
reméltem! Nem véletlenül hallom én 

magam is oly sokszor, hogy azt mondják 
rólunk, az itt dolgozókról, hogy szinte 
mint egy család, úgy éljük a munkával 
telített napjainkat.
Visszaemlékszik még az első, munkavégzésé-
vel kapcsolatos sikerélményére?
Érzékelni magunkon azt, hogy a vezető-
ink bíznak bennünk, bizonyítási lehe-
tőséget kínálnak – ez nagyon motiváló 
tud lenni! Megtiszteltetés volt a munkám 
elején rögtön átvenni egy egyműszakos 
munkatárs feladatkörét, amit sikeresen 
teljesítettem is.
A minőségi, magas szintű munkavégzés-

hez elengedhetetlen a kiegyensúlyozott 
magánélet. Ön elmondhatja magáról, hogy a 
napi céges feladatai harmóniában vannak a 
családdal, a hobbijával?
Maximálisan! Tartós családi háttér, 
kiváló barátok, kollégák, akikkel együtt 
élhetek a búvárkodás nem mindennapi 
szenvedélyének. Az a csend, az a nyuga-
lom lebilincselő tud lenni, még annak is, 
aki hozzám hasonlóan egyébként nem a 
lábát lógató típusnak számít.
A kívülállók többsége úgy véli, hogy a 
búvárkodás nagyon veszélyes. Osztja ezt a 
véleményt?
Nem hinném, hogy bármivel is veszé-
lyesebb lenne, mint a technikai sportok 
bármely válfaja. Ahogy a munkám so-
rán, itt is visszaigazolódik a tudatosság, 
a felkészültség, az alázat. A tudás iránti 
vágy, annak elérése, teljesítése itt is szük-
séges! A több száz merülés meghozta 
gyümölcsét, ezért is lettem haladó, idővel 
mentő, három éve pedig már divemaster, 
azaz hivatásos búvár.
Beszéltünk a múltról, jelenről. Mit hozhat 
önnek a jövő?
Éljük meg a mindennapjainkat, ne csak 
leéljük, vagyis élvezzük a benne rejlő 
szépségeket, örömteli pillanatokat! Én 
nagyon jól érzem magam itt, és biztos 
vagyok benne, hogy még több feladat, 
megbízás vár még rám a cégen belül is. 
Aki ide jön, jönne dolgozni, számítson a 
21. század technikai szintjére! Ehhez per-
sze megfelelő tudás és képzettség kell, 
ami a továbbiakban csak bővülni fog!



7Közéleti hetilap EGÉSZSÉG FEHÉRVÁR

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: FehérVár MédiacentruM kFt., 8000 székesFehérVár, szent Vendel u. 17/a. leVelezési cíM: 8000 székesFehérVár, szent Vendel utca 17/a. Vagy 8001 székesFehérVár, pF. 229. • e-Mail: ujsag@FMc.hu 
• Főszerkesztő: Wéhli regős dóra • teleFon: 22 516 100 • az e heti lapszáM szerkesztője: l. takács krisztina • Fotók: kiss lászló, siMon erika • hirdetés: Marketing@FMc.hu • terjesztési probléMák bejelentése: terjesztes@FMc.hu Vagy 22 502 663 • tördelés, 
nyoMdai előkészítés: FehérVár MédiacentruM kFt. • nyoMdai előállítás: MediaWorks hungary zrt. • Felelős Vezető: horVáth gábor Ferenc • terjesztő: Médialog-dMhM logisztikai zrt. • a FehérVár Megjelenik hetente 30 000 példányban • issn: 2061-2273

Gyűjtés a kórház
koraszülöttosztálya javára

Magyarországon minden tizedik baba koraszülött. Székesfehérváron a szülések tizenegy 
százaléka koraszülés.

December elseje és huszonkettedike 
között adománygyűjtést rendeznek a 
székesfehérvári koraszülöttosztálynak. 
Többek között takarókat, lepedőket és 
külső inkubátortakarókat gyűjtenek: 
ezekre a textilekre nagy szüksége van a 
koraszülött babáknak!

Az adományokat csütörtökönként 9 
óra és 12.30 között a Szent György 
Kórház csomagleadási pontjánál, 
péntekenként pedig a Prohászka- 
plébánia irodaszolgálatánál lehet 
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Hamarosan újabb
korosztály kaphat oltást

l. TaKács KriszTina

Az elmúlt héten ismét megugrott a fertőzöttek 
száma, szerdai lapzártánkig közel kétszázra 
növekedett az egy nap alatt elhunytak száma 
országosan. A héten is tart az oltási akció, hama-
rosan az öt és tizenegy év közötti korosztályt is 
elkezdik oltani.

A beoltottak száma szerdán már 
meghaladta a hatmillió-egyszázezret, 
több mint ötmillió-nyolcszázezren már 
a második oltást is megkapták. Több 
mint két és fél millióan már a harma-
dik oltást is felvették. 

Folytatódik az oltási akcióhét

Az első oltási akcióhét sikerét látva a 
kormány meghosszabbította az akciót, 
így december ötödikéig, vasárnapig 
akár előzetes időpontfoglalás nélkül is 
lehet menni az oltópontokra reggel hét 
és este hét óra között.

átadni 9 és 12 óra között.
Főként kis takarókat várnak, így a 
varrni tudók segítségét kérik. Kis 
méretű, például hatvanszor hatvan 
centiméteres polár vagy wellsoft 
anyagból készült takarókra, szintén 
kis méretű flanel vagy pamutvá-
szon lepedőkre, illetve a külső 
inkubátor letakarásához szükséges 
fényzáró anyagokból varrt takarók-
ra van szükség. Bővebb információ 
Béndek-Rácz Judittól kérhető a 
70 418 5389-es telefonszámon.

Indul a gyerekek oltása

Az Európai Gyógyszerügynökség múlt 
héten csütörtökön engedélyezte az öt 
és tizenegy év közötti korosztály oltását 
is a Pfizer-vakcinával. Magyarország 
készen áll ennek a megszervezésére, a 
kormány le is kötött további, gyerme-
kek oltására való vakcinákat. Az első 
szállítmány várhatóan decemberben 
érkezik hazánkba.

Zsiliprendszer az óvodákban

Az EMMI által előírtakhoz igazod-
va a városi fenntartásban műkö-
dő óvodákban is szigorításokat 
kellett bevezetni. Az önkormány-
zati óvodákban a belépés rendje 
december elsejétől zsiliprendszerű 
lesz, ami azt jelenti, hogy a szülők 
nem léphetnek be az intézménybe, 
gyermeküket a főbejáratnál adják át 
a nevelőknek.

Vérplazmát az adhat, aki két hete tünet-
mentes, nincs karanténban, nincs súlyos 
krónikus betegsége, tizennyolc és hatvan 
év közötti. Idősebb véradó esetén egyedileg 
bírálják el a lehetőséget. Aki vérplazmát 
ad, annak egy kétlépcsős kivizsgáláson kell 
részt vennie, ahol ellenőrzik, hogy vírus-
mentes-e, illetve hogy van-e kellő mennyi-
ségben ellenanyag a szervezetükben.

Ismét donorok jelentkezését várja az 
Országos Vérellátó Szolgálat: a korona-
vírus-fertőzöttek gyógyulási esélyeinek 
növelése érdekében újra vérplazmára van 
szükség a már felgyógyult betegektől.
Az OVSZ keddi közleményében azt írta, 
hogy folyamatosan nő az igény a speciális 
plazmakészítményre, ezért arra kérnek 
mindenkit, aki a járvány negyedik hullá-
mában bizonyítottan átesett korona vírus-
fertőzésen, hogy mielőbb jelentkezzen 
mintavételre, hogy kellő mennyiségű 
terápiás plazmakészítmény készülhessen. 
Mintavételre minden véradáson lehet 
jelentkezni, előzetes bejelentkezés nem 
szükséges.
Nemcsak a plazmadonorokat, a véradókat 
is várják: a vérkészlet egyensúlyát egyre 
nehezebb fenntartani, a megbetegedések 
miatt a kiszállásos véradásokat nehezebb 
megtartani, ugyanakkor a kórházi felhasz-
nálási igények folyamatosan emelkednek.

Vérplazmaadásra kérik a gyógyultakat 
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Az ünnepen a Tilinkó Zenekar húzta a talpalávalót

A beszédek után Cser-Palkovics András, Földi Zoltán és Vargha Tamás egy-egy szál virággal 
köszöntötte az ünnepségen megjelent hölgyeket

A szép számú közönséget a Hagyományos Piacokért Egyesület és a Fehérvári Polgárok Egyesü-
lete zsíros kenyérrel, forralt borral, meleg teával, almával és felsővárosi savanyú káposztával 
látta vendégül

A rendezvényen Földi Zoltán, Felsőváros önkormányzati képviselője szívet melengető érzésnek 
nevezte, hogy újra együtt lehetnek azok az emberek, akik ezt az ünnepséget igazán közel érzik 
magukhoz
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Katalinok napja
Farkas szilárd

Zenés-táncos ünnepség kíséretében köszöntötték a Katalinokat nevük napján. A hagyományos programot ta-
valy a járvány miatt nem lehetett megtartani, most azonban újra együtt ünnepelhettek a fehérvári Katalinok!

Tájékoztató a 
fogyasztóvédelmi szabályokról

Vargha Tamás szerint az internetes vásárlások gyakoribbá válásával még inkább tisztában kell 
lennünk fogyasztói jogainkkal

csapó raMóna 

A tudatos fogyasztói magatartás kialakítása, a 
fogyasztók biztonságának és gazdasági érdekei-
nek védelme – ez a célja a városunkban már évek 
óta működő Székesfehérvári Fogyasztó- 
védelemért Alapítványnak, mely egy új kiad-
ványt jelentetett meg. 

A Tájékoztató a fogyasztóvédelmi 
jogszabályokról címmel megjelent 
kiadványt a Civilközpontban mutat-
ták be múlt pénteken. A kis brosúra 
abban segít eligazodni, hogy mik a 
legfontosabb változások, különösen a 
szavatosság és a jótállás fogalmainak 
szempontjából, azokra a problé-
más ügyekre helyezve a hangsúlyt, 
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Három évtizedes közösség

Buch Tibor színművész ajándékozta meg műsorával az ünneplő pedagógusokat 
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melyekből mostanában több kerül a 
hatóságok látókörébe, mint például az 
építkezésekhez, digitális eszközökhöz 
kapcsolódó szavatossági problémák.
Az eseményen részt vett Vargha 
Tamás is: „Fontos, hogy ma, amikor 
nemcsak üzletben vásárolunk, hanem 
rendelünk online is, ismerjük jogainkat, 
tudjuk, hogy mi a teendő akkor, ha nem 
azt kapjuk, amire számítottunk!” – 
mondta el lapunknak Székesfehérvár 
országgyűlési képviselője.
Az Alapítvány a Székesfehérvári Fo-
gyasztóvédelemért kurátora, Németh 
László elmondta: „Tudatos fogyasztó 
csak akkor van, ha tisztában van a 
jogaival és él is vele. Akkor fogja tudni 
megvédeni saját magát!”

Harmincéves fennállását ünnepelte múlt 
pénteken a Pedagógusok Szakszerveze-
te Fejér Megyei Szervezete Nyugdíjas 
Tagozata. A jeles évforduló tavaly volt, 
azonban a járvány miatt egy évvel elha-
lasztották az eseményt. 

Három évtizednyi, valódi és 
tartalmas közösségi létet tudhat 
maga mögött a nyugdíjas tagozat. 
A tagok havonta általában egy 
alkalommal találkoznak, utaz-
nak, kirándulnak, városnézést, 
színházlátogatást szerveznek, 
részt vesznek városi vetélkedő-

kön, és – ami talán a legfontosabb 
– törődnek egymással, ápolják 
személyes kapcsolataikat, látogat-
ják egymást. A közösség megtartó 
erejének és aktivitásának köszön-
hető az elmúlt harminc esztendő.
Székesfehérvár önkormányzata 
nevében Mészáros Attila alpolgár-
mester gratulált a szervezetnek. 
A jubileumi ünnepség résztvevőit 
Vargha Tamás államtitkár, a város 
országgyűlési képviselője is kö-
szöntötte, majd Jámbor Ferencné, 
a szakszervezet megyei elnöke 
tartott vetített képes beszámolót.
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Pilinszky és FehérvárÉnekverseny a Hermannban

Vigh Tamás Pilinszky-reliefje mellé most névtábla is került

szabó Miklós bence nováK riTa

Beszélgetéssel, kötetbemutatóval és névtábla-
avatóval emlékeztek Pilinszky Jánosra múlt héten 
csütörtökön.

Pilinszky élete utolsó évét Székesfehér-
váron töltötte, egy Kígyó utcai panelház 
hatodik emeleti kis lakásában. 1990 
októbere óta látható a Kígyó utca 4. szám 
alatti ház oldalfalán Vigh Tamás Rejtőz-
ködő című bronzreliefje. Az emlékművet 
– saját költségén – egy fehérvári polgár, 
Cseh István nyugalmazott matematika-
tanár állíttatta. Most az alkotás mellé – a 
költő születésének századik, halálának 
negyvenedik évfordulóján – baráti kez-
deményezésre névtábla is került.
A Pilinszky-centenárium jegyében szer-
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A Fehérvár Televízió műsora december 4-től 10-ig
Fehérvár Televízió

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2021. 12. 04. SZOMBAT 2021. 12. 05. VASÁRNAP 2021. 12. 06. HÉTFŐ 2021. 12. 07. KEDD 2021. 12. 08. SZERDA 2021. 12. 09. CSÜTÖRTÖK

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

–  Vakler Lajos vendége 
Kovács Tamás színművész

08:25 Hitünk és életünk 
08:55 A Fehérvár Televízió 

archívumából
09:30 Képes hírek
11:00 Diagnózis – 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
15:40 Diákszínpad: 

Makrancos Kata
17:00 Híradó
17:20 Együtt magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Marosi Ilona képzőművész

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 Zorán 
21:20 Hydro Fehérvár AV19–

Linz-jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

23:20 Híradó – ismétlés
23:40 Képes hírek

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

– Vakler Lajos vendége 
Marosi Ilona képzőművész

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
15:45 Savaria 2021 – Fotó- 

és filmművészet: Az 
én történetem

16:00 Seuso Kedd – Vadászat
17:00 Híradó
17:20 Paletta 
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos 
vendége Nyisztor 
Ilona népdalénekes

18:30 Honvéd7
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Kezdőkör
20:10 Hírek – ismétlés
20:15 Paletta – ismétlés 
20:45 Honvéd7 – ismétlés
21:10 Harmonia Albensis
22:30 Híradó – ismétlés
22:50 Képes hírek

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

– Vakler Lajos 
vendége Nyisztor 
Ilona népdalénekes

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
15:30 Senkalszky Endre-portré
16:25 Művészeti sikerek
17:00 Híradó
17:20 Családőrzők
17:50 Hírek  
17:55 80 éves a Howmet 

Köfém! – Alcoa magazin
18:20 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Családőrzők – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Madjar-magyar találkozó
20:20 Igazságszolgáltaás 

az Alaptörvény 
tükrében 1-2. rész

22:15 Híradó – ismétlés
22:35 Képes hírek

00:00 Képes hírek

07:00 Híradó 

07:20 Családőrzők 

07:50 A Fehérvár Televízió 

archívumából

08:20 Képes hírek

11:00 Családőrzők – ismétlés

11:30 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából

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 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából

19:00 Híradó – ismétlés

19:20 Bajnokok városa 

19:50 Hírek – ismétlés

19:55 Köztér – ismétlés

20:30 In memoriam Varga Sándor

22:00 Híradó – ismétlés

22:20 Képes hírek

2021. 12. 10. PÉNTEK

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 Krinolin, turnűr, halcsont 

– A babák és a divat 

17:00 Híradó

17:20 Úton

17:50 Hírek

17:55 Városrészek titkai

21:00 Agrárinfó 

21:30 Beszélgetés az 

Aranycsapat legendáival

22:50 A Fehérvár Televízió 

archívumából – Ének 

a Don hőseiért 

23:35 Híradó – ismétlés

23:55 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: december 5. 19:00 A hét hírei – minden vasárnap jelnyelvi tolmácsolással

00:00 Képes hírek
07:00 Híradó 
07:20 Köztér
07:55 Nálatok mizu? 
09:00 Agrárinfó 
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 Köztér Extra 
13:40 Szarajevó
14:20 Honvéd7 
14:45 A Fehérvár Televízió 

archívumából 
15:00 Agrárinfó – ismétlés
15:30 A Fehérvár Televízió 

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

Áron útikalauza
17:55 Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Varga Lili színművész

18:25 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Hírek – ismétlés
19:05 Diagnózis
19:40 Két hang, 
 két lélek – koncert
21:10 Mese habbal
21:40 Fehérvár AV19–

HC Orli Znojmo-
jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

23:40 Hírek – ismétlés
23:45 Képes hírek

00:00 Képes hírek
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 Filmválogatás a Fehérvár 

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

– Vakler Lajos vendége 
Kovács Tamás színművész

18:25 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

– ismétlés
19:50 Harmonia Albensis 
21:10 Szimfonik 

Táncdalfesztivál 2016
22:35 A hét hírei – ismétlés
22:55 Képes hírek

vezett programot az Új Magyar Képtár is. 
Pilinszky Fehérváron töltött éveiről Gá-
bor Gina kérdezte a költő unokaöccsét, 
Kovács Pétert és feleségét, Kovalovszky 
Mártát.
Az esten bemutatták az idén megjelent, 
Önéletrajzaim című könyvet is. Pilinszky 
élete utolsó éveiben ugyanis ezzel a 
címmel publikálandó köteten dolgozott – 
a teljes mű azonban már nem készült el. 
A most megjelent könyv az elkészült, és 
életében megjelent fejezeteket rendszere-
zi, mellette pedig közreadja a kapcsolódó 
töredékeket is. A könyv szövegeit Bende 
József válogatta és rendezte sajtó alá. A 
könyvbe bekerült az a kézirat is eredeti 
formájában, mely negyven évvel Pi-
linszky János halála után került elő idén 
tavasszal a költő egykori bérlakásából.

Országos énekversenynek adott otthont 
Székesfehérvár. A Gregor József nevét viselő 
háromnapos megmérettetést a Hermann László 
Zeneiskola rendezte meg.

Az országos énekversenyt hatodik 
alkalommal szervezték meg. A meg-
mérettetés vasárnap a Szent István 
Hitoktatási és Művelődési Házban 
gálaműsorral zárult.
A csaknem kilencven fiatal részvé-
telével rendezett versenyen több ka-
tegóriadíjat és különdíjat is kiosztot-
tak. A zsűri különdíját, azaz a Gregor 
József-díjat Tóth-Fejel Dániel József, 

Huszonhárom intézményből nyolcvankilenc nevezés érkezett az énekversenyre, mellyel méltó 
módon állítottak emléket a 2006-ban elhunyt operaénekesnek, Gregor Józsefnek

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a

Székesfehérvár különdíját pedig 
Lakatos Erzsébet kapta. 
A gálán a város polgármestere 
mondott köszöntőt. Cser-Palkovics 
András hangsúlyozta: az is nagy 
dolog, hogy a mostani helyzetben 
egyáltalán megrendezhették ezt a 
színvonalas versenyt. Hozzátette: egy 
város kulturális élete meghatározza a 
mindennapjait.
A diákok három kategóriában, kor-
csoportonkénti bontásban verseng-
tek. Magyar népdalfeldolgozásokkal, 
XX. századi magyar dalokkal, barokk, 
klasszikus és romantikus dalokkal, 
áriákkal és szabadon választott mű-
vekkel készülhettek.
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2021. dec. 2 - dec. 8.
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Kos 3. 21. – 4. 20.

Biztos vagy abban, hogy kivételes tehetségedet jó célokra használod? 
Az önbecsapás, az illúziókergetés veszélyére figyelmeztetnek a 
csillagok. Ha csak a külvilággal akarsz elhitetni önmagadról valamit, 
miközben tisztában vagy a saját valós értékeiddel, az is fárasztani fog 
egy idő után, főleg, ha valami fontosat elhanyagolsz miatta.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

A tárgyalások kiemelt szerephez jutnak ebben az időszak
ban. Kedvező napok ezek új kapcsolatokra vagy a meg
lévők újrafogalmazására. Előtérbe kerülnek a megosztás és 
a partnerség kérdései.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Nagy előrelépést tehetsz a munkádban, és új célokat fogalmazhatsz 
meg minden fronton. Valamiképpen az is megújul, ahogyan ön
magadat definiálod, és nagyobb fegyelmezettségre teszel szert. Most 
kitartóan tudsz küzdeni az álmaidért!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Jó alkalom ez az időszak arra, hogy az önismeret fejlesztésére 
összpontosíts! Ebben az időszakban megtapasztalhatod a tudatosság 
erősödését, megismerheted legbelső motivációidat. Ez egy olyan 
időszak, amikor a párkapcsolatod is intimebbé válik, a legmélyebb 
érzéseiteket oszthatjátok meg egymással.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Most sikeresen megreformálhatod azt, amiről úgy érzed, 
igényli a változtatást: legyen szó új étrendről, szokásokról, 
munkarendről. Ez az üzleti ügyek intézésének, a részletek 
kezelésének és a hatékonyság növelésének az ideje.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Élvezed az élet apró örömeit, figyelmed középpontjában az anyagi 
biztonság megteremtése áll, pluszmunkát vállalsz, befektetsz. Belső 
biztonságodat is megtalálod, és szerelmi életed is nagy örömet hoz.

VÖRÖSMARTY SZÍNHÁZ

WWW.FEHERVARIBALETT.HU

Jegyértékesítés: 
 a Vörösmarty 

Színház 
előcsarnokában 
(Székesfehérvár, 

Fő utca 8.), 
valamint a www.

jegy.hu 
weboldalon.

december
2021.

14., kedd   
 15 óra és 19 óra

15., szerda 
 13 óra és 18 óra

Vörösmarty Rádió99.2

 Balett 

Ha december, akkor Diótörő!
Idén öt alkalommal kísérhetjük el Marikát 
kalandos útján a Vörösmarty Színház 
nagyszínpadán. December 14-én, kedden 
15 és 19 órakor, december 15-én, szerdán 
13 és 18 órakor, valamint december 
28-án, kedden 11 órakor újra életre kel 
a Hoffmann meséjéből és Csajkovszkij 
balettjéből jól ismert Diótörő. Jegyek már 
kaphatók!

A Székesfehérvári Balettszín-
ház 2018-ban mutatta be első 
alkalommal a Diótörőt. Egerhá-
zi Attila rendező-koreográfus, 
valamint csapata igazi családi 
balettelőadást varázsolt a Vörös-
marty Színház nagyszínpadára, 
újragondolva egy klasszikust: 
Csajkovszkij muzsikájával, de 

a balett klasszikus verziójától 
eltérő módon állította színpadra a 
népszerű művet.
A kétfelvonásos produkciót idén 
újra élvezhetik a fehérváriak: „Ka-
rácsony ünnepe többek között arra 
is emlékeztet bennünket, hogy ha 
szeretet lakozik a szívünkben, akkor 
életünk bármely napját ünnepként 
élhetjük meg, és hétköznapi csodák 
történhetnek meg velünk. A Diótörő 
azt a különleges, gyermeki képzelet-
világot jelképezi, amely a fantázia 
gazdag színpalettájáról, szeretetből 
szőtt ecsettel képes újra színessé 
festeni a felnőttek világának hétköz-
napok során elkoptatott és elszürkült 
festővásznát.” – fogalmaz a balett-
színház oldalán Egerházi Attila.

 Koncert 

Adventi dzsesszkoncertek szerdánként
Advent heteiben minden szerda estére 
dzsesszkoncertet kínál a műfaj kedve-
lőinek a Székesfehérvári Közösségi és 
Kulturális Központ: két-két alkalommal 
az Öreghegyi Közösségi Házba, illetve 
a Fürdő sori központi épületbe várják 
a közönséget. Az előadások a Magyar 
Jazz Szövetség 30 év jazz című sorozata 
részeként valósulnak meg. Az ingyenes 
koncertekre a www.fehervariprogram.hu 
oldalon lehet regisztrálni.

Székesfehérvár híres arról, hogy 
itt a dzsessz műfajának van ha-
gyománya és értő közönsége is. 
Számukra minden bizonnyal jó 
hír, hogy a karácsonyt megelőző 
négy hétben minden szerda esté-
re egy-egy kiváló muzsikusokból 
álló zenekar érkezik a városba, 
hogy koncertet adjon. A Székes-
fehérvári Közösségi és Kulturális 
Központ Fürdő sori épületébe és 
az Öreghegyi Közösségi Házba 
várják a dzsesszkedvelőket a 
fellépésekre, melyek minden al-
kalommal 18 órakor kezdődnek. 
A koncertek ingyenesek, de a 
szervezők kérik, hogy az érdek-
lődők előzetesen regisztráljanak 
a www.fehervariprogram.hu
A program része egy-egy isme-
retterjesztő előadás is: ezekre 
iskolai osztályokat hív meg az 
intézmény. A fellépő zeneka-
rok tagjai kötetlen beszélgetés 
keretében mutatják be a műfaj 
születését, történetét, közben 
egy kis ízelítőt is adnak saját 
művészetükből.

Az első dzsessz-szerdán, 
december 1-jén a Bacsó Kristóf 
Triadot hallhatták az érdeklő-
dők az Öreghegyi Közösségi 
Házban. December 8-án a Feke-
te-Kovács Quintet játszik majd 
az Öreghegyen. December 15-
én a Coltrane Legacy koncertjét 
hallhatják a dzsesszkedvelők 
az SZKKK Fürdő sori központi 
épületében. A montreux-i ver-
senygyőztes, Junior Prima díjas 
előadó, Szőke Nikoletta lesz a 
december 22-i koncert fellépő-
je, ugyancsak a Fürdő soron. 
Az ország egyik legnépszerűbb 
dzsesszénekesnője azon ritka 
művészek közé tartozik, akit a 
közönség és a szakma egyaránt 
elismer. A hazai koncerttermek 
és fesztiválok mellett nagy si-
kerrel lépett már fel New York-
ban, Tokióban, Brüsszelben, 
Koppenhágában, Londonban és 
Berlinben is, énekelt többek kö-
zött Michel Legranddal, Bobby 
McFerrinnel, Kurt Ellinggel és 
Gregory Hutchinsonnal.
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Új ismereteket szerezhetsz, új tudásra tehetsz szert. Jobban oda tudsz 
figyelni a másokkal való lelki kapcsolat ápolására. Éberséged nem 
lankad, szinte minden részletre kiterjed a figyelmed a hétköznapok 
során is.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

A kapcsolódás, kapcsolatteremtés válik hangsúlyossá minden 
téren. Itt az ideje, hogy tisztázd az érzéseidet, és megnyugvást 
találj a másokkal való kapcsolataidban. A személyes kötelékek is 
megerősödnek.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Az otthon és a család áll most a középpontban. Személyes fejlődési 
szinten itt az ideje a belső biztonságérzet felfedezésének! Képes vagy 
bizalomteljesen kapcsolódni másokhoz, és ha volt is problémád az 
intimitással, sebezhetőséggel, most azt is sikerül feldolgoznod.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Itt az ideje, hogy újradefiniáld magadat valamilyen személyes 
módon, például új megjelenéssel vagy új célok kitűzésével! Ez a hét 
mozgalmas időszakot hoz, amitől energikusnak érezheted magadat. A 
legfontosabb azonban az, hogy maradj hű önmagadhoz!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Ez az áttekintés, az elengedés, a lelki és a fizikai „akkumulátorok” 
feltöltésének időszaka. A fókusz most a szolgálat, az empátia általi 
kiteljesedésen van, de lehet ez az elvonulás és valamilyen társasági 
értelemben vett visszavonulás időszaka is.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Éjjelnappal az anyagiak foglalkoztatnak. Mindenképpen fontos, 
hogy figyelj és hallgass a megérzéseidre, hiszen döntéseid a saját 
pénzügyeidre is hatással lesznek. Nincs okod félni, a Jupiter bolygó 
megóv minden bajtól!

Kiadványok terjesztésére, 
rendszeres elfoglaltságot 

jelentő munkára,

KIEMELT BÉREZÉSSEL

terjesztő kollégákat keresünk.

Székesfehérvár 
több 

területére

Akár azonnali kezdéssel!
Jelentkezés: 06 70 778 54 51
ellenorzes@privatposta.hu

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

 Mikulás 

Mikulás-napi programok
szerte a városban

 Mozi 

Kedvezményes mozijegy

Lesz, ahol hintón, lesz, ahol biciklin, lesz, ahol zenével 
érkezik meg a Mikulás. Válogattunk néhányat a 
számtalan fehérvári program közül.

Vattacukorfelhő

Élő zenés meseelőadással érkezik a Mi-
kulás december 5-én, vasárnap 11 órára 
az Igézőbe. Az interaktív előadás címe: 
Fagyvirág és vattacukorfelhő – titokzatos 
légköri jelenségek a Mikulásgyár felett. 
Az előzetesen regisztráló gyerekek cso-
magot is kapnak. Regisztrálni és jegyet 
rendelni az Igéző Facebook-oldalán vagy 
személyesen a Basa u. 1. szám alatt lehet, 
hétköznapokon délután kettő és hét óra 
között.

Hintós menet Maroshegyen

Találkozz a Mikulással Maroshegyen! De-
cember 5-én, vasárnap 15 órakor a Gárdo-
nyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár 
elől hintón indul útnak, és a városrész 
több pontján várja a gyerekeket.
A Mikulás hintós menete ünnepi 
dallamokkal és szaloncukorral érkezik 
az utcákba, és az alábbi időpontokban 
és helyszíneken áll meg: 15.15-15.30 
– Batthyány utcai orvosi rendelők, 
15.45-16.00 – Szilvamag, 16.15-16.30 – 
Brassói-Nagybányai úti elágazás, 16.45-
17.00 – Lugosi-Besztercei-Kovásznai utcák 
csomópontja, 17.15-17.30 – Vízaknai-Gyu-
lafehérvári úti csomópont, 17.45-18.00 – 
Nagykárolyi-Zsombolyai utcák kereszte-
ződése, 18.15-18.30 – Rádió úti lakótelep, 
játszótér, 18.45-19.00 – Vásárhelyi úti ltp. 
15. mögötti zöldterület.

Keresd a biciklis Mikulást!

Valahol a városban vár vasárnap a biciklis 
Mikulás! Járd be a várost és keresd meg! 
– invitál a Hetedhét Játékmúzeum. A 
kereséshez adnak egy kis segítséget is: az 
első súgás a Hetedhét Játékmúzeumban 
vár, itt kapjuk meg, hogy merre induljunk 
tovább. Összesen négy állomást kell fel-
keresni december 5-én, vasárnap 10 és 15 
óra között, és a végén vár a biciklis Miku-
lás finomságokkal a város egyik izgalmas 
pontján! A teljes táv tizenhat kilométer, 
kerékpárral könnyedén teljesíthető akkor 
is, ha közben néha megpihenünk.

Városrészi Mikulásvárók

A Csalai Közösségi Térbe (Csala, Fő u. 1.) 
is megérkezik a nagyszakállú december 

5-én, vasárnap 16 és 18 óra között. Amíg 
várakoznak a gyerekek, játékokkal és 
kézműves foglalkozással tölthetik az időt.
Kisfaludra már december 4-én, szom-
baton megérkezik a Mikulás: délután 
gyermekjátszó táncház várja a kicsiket és 
szüleiket a Kisfaludi Közösségi Házban 
(Kisfalud, Könyves Kálmán u. 10/A.), a 
talpalávalót a Szedtevette zenekar húzza 
16 órától. A szervezők azt ígérik, hogy a 
muzsika közben egyszer csak megérkezik 
a Mikulás, és ha a gyerekek jók voltak, 
ajándékokra is számíthatnak tőle!
A Mikulás érkezését együtt várhatják gye-
rekek és szülők a város másik felében is, 
a Feketehegy-szárazréti Kultúrudvarban: 
december 5-én, vasárnap 14 órakor kez-
dődik a program játékokkal, kézműves 
foglalkozással. Az eseményen 15 órától 
elsőként a Felsővárosi Óvoda Szárazréti 
Tagóvodája Mókus csoportjának műsorát 
láthatják a vendégek, majd a Sing For 
Joy kamarakórus műsora következik, 
végül – az adventi gyertyagyújtás után – 
Zsigmond Lala karácsonyi kiskoncertjét 
hallhatja a közönség.

Mindegy, hogyan érkezik, a lényeg, hogy 
ajándékot és örömet hoz!

Francia krimi-vígjátékot nézhetnek meg 
kedvezményes áron az idősek a Barátság 
moziban december 8-án, szerdán 15 órakor. 

A Rejtély a Riviérán című alkotás-
ra a mozi kedvezménykártyájával 
rendelkező nyugdíjasok csökken-
tett áron válthatnak jegyet a mozi 
honlapján vagy pénztárában, mely 
a vetítések előtt egy órával nyit.
Vidám másfél órát ígér a Chris-
tian Clavier, Benoît Poelvoorde, 
Thierry Lhermitte és Gérard 
Depardieu főszereplésével készült 

francia krimi-vígjáték, melynek 
rendezője Nicolas Benamou, 
a Felvigyázó vagy a Totál gáz 
direktora. A történet szerint a 
milliárdos Claude Tranchant fele-
ségét megpróbálják meggyilkolni 
úgy, hogy az egészet balesetnek 
álcázzák, az üzletember pedig egy 
régi barátját hívja segítségül, egy 
rendőrkapitányt, hogy küldje el 
hozzá Párizs legjobb nyomozóját. 
De csak egy detektív szabad, ő 
azonban általában többet árt, 
mint használ...
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13Közéleti hetilap OTTHON FEHÉRVÁR

A témát a természetes folyóviz és az olyan, 
vadon élő állatok ihlették, mint a pisztráng, a 
vidra és a jégmadár. A réz sárga-vörös színe 
és a víz változó kékje derűs, de dekadens 
megjelenést hoz létre.

Drágakőerdő Városi luxus

Városi luxus

RézfolyóHóhegy

A klasszikus

A Skót-felföld, a hegyi élővilág és a drámai 
havas tájak ihlette Hóhegy egy időtlen 
színséma, mely meleg puhasággal, lágy kék 
tónusokkal és ezüsttel rétegződik

Megjelenése varázslatos erdőkről, mitikus 
lényekről és meseszerű tájakról szól. A 
dekorációs séma gazdag színeket tartalmaz, 
melyek szürkületben az erdőben megtalálha-
tók, és szórakoztató megjelenést kölcsönöz-
nek ennek a fényűző megjelenésnek.

Ezt a karácsonyi dekorációs trendet a 
városok és azok ragyogó építészete ihlette. 
Egy kortárs téma divatos színpalettával. Az 
arany csillogása és az ezüst jelenléte ennek a 
trendnek a motorja.

Az örök kedvenc! Melegséget sugároz és 
könnyen fejleszthető tematika. Ilyenkor sem-
mi sem sok. A hagyományok, a régi díszek és 
a meleg fények gyönyörű egyvelege.
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Adjunk stílust a fenyőnek!
Ahány fenyő, annyi karácsonyfa! Rajtunk múlik, mit hangsúlyozunk, hogyan díszítjük. Néhány tipp azért nem árt, hogy ne csak fénye, de stílusa is legyen az ünnepnek! Lapunk Varga Nikolettát, az egyik fehérvári 
függöny- és dekorbolt tulajdonosát, textiltervezőt és trendkutatót hívta segítségül, aki az angol karácsonyszakértő, John Lewis munkáiból válogatott. Íme öt remek stílusú, ám könnyen utánozható karácsonyfa! 

Decemberi feladatok a kertben
Elérkezett az év utolsó hónapja. A kert alig ad feladatot, leülhetünk az asztal, vagy a kályha mellé. 
Visszagondolhatunk a mögöttünk álló esztendőre, és elkezdhetjük tervezni a következőt. Szakítsunk időt 
a vetőmag és növényvédőszer készleteink átnézésére, készítsünk leltárt, tervezzük meg a következő év 
veteményesét, vagy egynyári virágágyását. 
A meleg szobából az ablakon kitekintve pedig csodáljuk a kismadarakat, cinkéket, zöldikéket, tengeliceket 
és a megannyi kisebb-nagyobb madárkát, ahogy a nagy hidegben is keresik az eleséget. Bízom benne, 
hogy az Önök kertjében is találnak maguknak enni és innivalót.
Az év végével mi is tartunk egy kis pihenőt, na meg előkészülünk a tavaszra. Leltározunk, 
válogatunk, selejtezünk, vetőmagokat rendelünk és rendszerezünk, feltöltjük üzletünket.
  
December 13-tól január 14-ig zárva tartunk. Január 17-től ismét várjuk Önöket.
 
Boldog ünnepeket és jó egészséget kíván Németh László kertészmérnök és a 
Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B 
Nyitva: H-P: 8.00-17.00
December és január hónapokban Szo.: ZÁRVA
Tel.: 22/308-685, 30/647-9111
info@kenderzsineg.com • www.kenderzsineg.com

 ÉPÍTŐANYAG 
SZAKKERESKEDÉS

ALAPTÓL A TETŐIG
SZAKÉRTELEM ~ MINŐSÉG ~ GARANCIA

tetocentrum.fehervar@gmail.com
epito.neked@gmail.com

Az ajánlat 2021.10.07-től a készlet erejéig tart. Részletek az üzletben.

VEGYE  MEG IDÉN, 
VIGYE EL JÖVŐRE!

Rendelje meg tetőcserepét és 
tetőkiegészítőjét idei, akciós áron!

(2022. március 30-ig tároljuk)

Kiárusítás: 
egyes maradvány cserepeink és 

tetőkiegészítők akciós áron kaphatók!

TETŐCENTRUM 
Fehérvár Kft.

Székesfehérvár, Széchenyi út 120. 
(Széchenyi út – Új Váralja sor sarok) 

Tel.: 22/500-921 • 30/586-4162

Az ajánlat 2021.12.31-ig, ill. a készlet erejéig tart. Részletek az üzletben.

(2022. március 31-ig tároljuk)

Székesfehérvár, Móri út 102.
Tel.: 22/513-220

35 ÉVE AZ  
ÉPÍTKEZŐKÉRT!

www.braunbau.hu

BURKOLAT
ÉPÍTŐANYAG

NYÍLÁSZÁRÓ
SZANITER

BARKÁCS

ÉVE35braun
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Gál Péter Pál és Szélig Viktor mutatta be a Volán decemberi, ünnepi mezét
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Hokifórum új csarnokról,

adventi akciókról
silye sándor

A Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapata 
online tájékoztatóra, fórumra hívta a város 
jégkorongbarátait. A téma a multifunkcionális 
csarnok, az adventi jótékonysági események, 
a decemberi mérkőzések voltak. A fórumon 
Székesfehérvár polgármestere is jelen volt.

Cser-Palkovics András egy órán 
keresztül állta a szurkolók érdek-
lődő rohamát a leendő csarnok 
ügyében. Hallhattuk: elindult a 
beruházás, október közepén alá-
írták a szerződést, a földmunkát 
elkezdték. A csarnok elkészülte 
várhatóan huszonhat hónapot vesz 
igénybe, azaz ha minden jól megy, 
2023 végén, 2024 elején rendez-
hetnek ott először jégkorongmér-
kőzéseket. A csarnokot többféle 
rendezvényre lehet használni, de a 
jégkorong lesz az első az egyen-
lők között. Alkalmas lesz nagy 
nemzetközi mérkőzések megren-
dezésére, így Budapesttel közösen 
akár világbajnokságnak is otthont 
adhat Székesfehérvár.
A csarnok állami beruházásban 
készül el, de a tulajdonos a város 
önkormányzata. Az üzemeltetést 
is neki kell megoldania, de tudnak 

Kovács Sarolta ajándékokkal lepte meg segítőit, így a várost képviselő Mészáros Attilát is
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Sikerek után, váltás előtt
soMos zoltán

A nemzetközi öttusaszövetség számos érintett 
tiltakozása ellenére helybenhagyta a végrehajtó bi-
zottság döntését, így lovaglás nélküli lebonyolítás-
ra tesznek javaslatot a 2028-as olimpiára. Ez érinti 
a Volán Fehérvár versenyzőit is, de pénteken, a 
szakosztály évzáróján még inkább az elmúlt időszak 
sikereit ünnepelték. 

Bár ez hagyományos esemény, ezúttal 
egyben rendhagyó is, hiszen tavaly nem 
találkozhattak a szokásos ünnepségen. 
Rendkívül hektikus időszak zárult 
le, de szerencsére az eredmények 
nem maradtak el! Ezt erősítette meg a 
szakosztály vezetője, a korábbi olimpiai 
bajnok, Vörös Zsuzsanna is: „A tavalyi 
év úgy, ahogy volt, kimaradt a pandémia 
miatt, és még most is sok a kérdőjel. Ha az 
év elején tervezett versenyeket az eredeti 
időpontjukban rendezték volna, akkor 
kevés versenyzőnk lett volna a korosztályos 
világ- és Európa-bajnokságokon. Kedvezett 
nekünk, hogy eltolódtak ezek az esemé-
nyek, így most büszkén mondhatom, hogy 
minden korosztályban voltak versenyzőink 
világeseményen.”
A 2021-es évben kétségkívül Kovács 
Sarolta olimpiai bronzérme jelentette a 
szakosztály legnagyobb sikerét. Az évzá-
rón is felidézték a tokiói pillanatokat, 
a főhős pedig nemcsak emiatt érezheti 
élete legboldogabb időszakának a 
mostanit: „Az évet nagy önbizalommal 

kezdtem, de volt egy műtétem, utána egy 
trombózisom, ami azért elbizonytalanított 
egy kicsit. Mentálisan szerencsére erős 
voltam, és fizikai formámat tekintve is 
vissza tudtam kerülni a korábbi szintre. És 
azóta már csak jó dolgok történtek velem! 
Az olimpia előtt megkérték a kezemet, utána 
Tokióban dobogóra állhattam, amivel egyik 
nagy álmom vált valóra. A másik a család 
volt mindig, és az olimpia után meg is fogant 
első gyermekünk, akiről most már tudjuk, 
hogy kisfiú lesz!” – sorolta boldogan az 
olimpiai bronzérmes. Most egy időre 
háttérbe szorul életében az öttusa, de 
2024-ben Párizsban, ahol még lesz 
lovaglás, tervezi az indulást.
Igaz, még mindig nem tudni, milyen 
lesz a jövőre bevezetendő, másfél órás 
lebonyolítás, a távolabbi jövő pedig a 
nemzetközi szövetség döntése után még 
bizonytalanabb. De az biztos, hogy az 
alpolgármestere személyében elnökségi 
tagot adó Székesfehérvár városa tovább-
ra is a sportág mögött áll – ezt Mészáros 
Attila az évzárón is megerősítette. Em-
lékeztetett rá: jövőre ismét Európa-baj-
nokságot rendezhet Fehérvár.

Az évzárón köszöntötték 2021 leg-
jobbjait. A Volán Fehérvár színeiben 
Walthier Laura, Jassó Zalán, Gyugyi 
Laura, Tamás József, Kovács Sarolta és 
Demeter Bence érte el a legjobb kor-
osztályos, illetve felnőtt eredményeket.

jó tapasztalatokat meríteni a sóstói 
stadion fenntartásának példájá-
ból, illetve TAO-pénzeket is lehet 
az üzemeltetésre fordítani. Ki 
kell használni ennek marketing-
értékét, illetve azt, hogy a magyar 
jégkorong központja lehet a város, 
válogatott mérkőzésekkel, nem-

zetközi tornákkal. Ami a megkö-
zelíthetőséget, a közlekedést illeti, 
az Alba Ipari Zónát összenyitják a 
csarnokkal, háromsávos úton lehet 
majd erre közlekedni.
Gál Péter Pál egyesületi elnök – 
akit a héten ismét megválasztottak 
– szólt arról, hogy a decemberi, 

adventi jótékonysági hagyományu-
kat idén is folytatják. Az Adni Jó 
Kupa és a SZETA közös szerve-
zését segíti idén az egyesület. 
Tartós élelmiszereket gyűjtenek 
– a december 3-án, 10-én és 17-én 
megrendezendő mérkőzéseken 
lehet leadni az adománynak szánt 
élelmiszereket. Tavaly kétszáz 
család támogatását tervezték, 
miként idén is, egy éve végül 
ötszáz családon tudtak segíteni. 
A Székesfehérvári Anyaotthont 
is támogatja a klub – a december 
21-i mérkőzésén sütivásárlással se-
gíthetnek a szurkolók is. A csapat 
játékosainak relikviáit is eladásra 
kínálják, a bevételt jótékony célok-
ra fordítják.
Megtudtuk azt is, hogy december 
28-án közösségi napot szerveznek, 
a játékosok egymás ellen próbál-
ják ki magukat különböző felada-
tokban, illetve három a három 
elleni mérkőzéseken. Bemutatták 
a csapat adventi mezét, amit a 
decemberi mérkőzéseken viselnek 
a játékosok. A Gál Péter és Szélig 
Viktor által bemutatott Erdély 
Csanád-mezt licitálásra ajánlják 
fel, a nyertes a mez árával szintén 
jótékony célt segíthet.
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06.00 Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

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

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt	
11.10 Hétvégi programajánló 

Vendég: Ocsenás Kati
12.10	 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
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
16.10	 Limonádé
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. 10. 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: Paál Csaba

10.10 Vendég: Fejér Kata 
párkapcsolati coach

11.10 Dojo önvédelmi és távol-
	 keleti	harcművészeti	

magazin Vendég: 
Rétlaki	Gábor

12.10 Virágpercek Vendég: 
Winkler Krisztina

13.10	 Fehérvár	első	kézből	
Vendég: Cser-Palkovics 
András	polgármester

14.00 Fehérvári délután: napi 
aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 

	 szakértők,	szakemberek	
részvételével	Műsorvezető:	
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 

18.00 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

	 Műsorvezető:	Sasvári	
Csilla	Hírszerkesztő:	
Bóna	Éva

08:45	 Légzőgyakorlatok	Vendég:	
Persoczki	Gábor

09.10	 Az	egészség	
hullámhosszán Vendég: 
Supliczné	Tóth	Mária	

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

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

11.35	 Tér	és	harmónia	Vendég:	
Varga Nikolet ta

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
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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

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	
Szöllősi	Attila	

15.10 Útravaló
16.10 Kék jelzésen, zöld úton 

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

17.10 Pénzügyi percek Vendég: 
Potolák	Gábor

18.00	 Az	én	utam	Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00 Kastélyok és arisztokraták 
Fejér megyében Vendég: 
Dr.	Séllei	Erzsébet	
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00 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 

	 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

10.10 Útravaló 
11.10	 Kézműveink
12.10	 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
13.10 Vakolat Vendég: 

Puska	József
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10 Útravaló
16.10 Vörösmarty kocka Vendég: 

Gombaszögi	Attila
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

09.05	 Az	egészség	
hullámhosszán Vendég: 
dr.	Guseo	András

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
18.10	 Beszéljünk	róla!	

Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi	
19.00 Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

21.10	 Tiszta	szex!	(16)	
Vendég:	Séllei	Györgyi

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

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
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	Vendég:	

Szabó	László
13.10	 A	Városgondnokság	

műsora
14.10	 Az	orvos	válaszol	Vendég:	

Csulak Fruzsina
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

		 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Bóna	Éva

15.10 Útravaló
16.10	 KRESZ-percek	Vendég:	

Ábrahám Csaba 
17.10	 Barangoló	Vendég:	

Tarsoly	Péter
18.00	 Zöldellő	utakon	Szerkesztő:	

Galántai	Zsuzsi
19.00	 Gyermekeink	fejlődése	

Vendég: Fekete-Cseri 
Zsuzsanna	Szerkesztő:	
Sasvári	Csilla

20.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

 *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


