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Mikor nyit a szárazréti posta?

A HETILAP

Az országban elsőként a székesfehérvári mentőállomásnál alakították ki azt a professzionális
konténeregységet, ahol a koronavírusos és fertőzésgyanús betegeket szállító mentőautókat fertőtlenítik és töltik fel védőfelszereléssel.

Márciusban bezárt a posta Feketehegy-Szárazréten, azóta Maroshegyen vehetik át küldeményeiket
az itt élők. A veszélyhelyzet feloldása után azonban
újra kinyit a létesítmény.

Hiányolják a postát a Feketehegy-Szárazrét városrészben lakók, petíció is
született annak érdekében, hogy újra
kinyisson. Az itt élőknek ugyanis
jelenleg a város másik végébe, Maroshegyre kell menniük, hogy küldeményeiket átvehessék. Számukra jó
hír, hogy a veszélyhelyzet elmúltával
ismét működni fog a posta.
Megkeresésünkre a posta sajtóosztálya közölte: a bezárás oka a járványhelyzet volt, és a posta újra változatlan
szolgáltatásokkal nyit majd ki a
veszélyhelyzet végén.
„A Székesfehérvár Séd u. 3. szám alatti
posta működése két hónapja szünetel. Az
ideiglenes szünetelés oka a járvány illetve
a veszélyhelyzet, mely a Postára komoly

terhet ró, és amely miatt számos rendkívüli intézkedést kellett megtennünk, amelyek némelyike sajnos kényelmetlenséggel
járhat az ügyfelek számára, emiatt ezúton
is elnézésüket és további türelmüket
kérjük! – áll a válaszlevélben.
Székesfehérváron jelenleg tíz posta
tart nyitva, a város postai ellátása
teljes egészében biztosított, zökkenőmentes.
A Feketehegy-Szárazrét városrészben lakók jelenleg a maroshegyi 4-es postán tudják átvenni
értesített küldeményeiket, amely
valóban 13 km-re van a Séd utcaitól, de tömegközlekedéssel megközelíthető, valamint a maroshegyi
posta a város egyik nemrég felújított, korszerű, nagyobb ügyfélforgalmat is elbíró, akadálymentes
postája – válaszolta kérdésünkre a
Posta sajtóosztálya.

Fotó: Molnár Artúr

Nem muszáj időpontot foglalni

A vadonatúj mentesítő zóna kialakítását több mint tizennyolcmillió forinttal támogatta a város
önkormányzata. A felszerelést a járvány után más célokra is tudják hasznosítani.

A védelmi intézkedések betartása mellett
fokozatosan bővül a személyes ügyintézés
lehetősége. Ha mégis szükség van a veszélyhelyzet idején lejárt okmányok gyors cseréjére,
Székesfehérváron már nem szükséges időpontot
foglalni a kormányablakokba.

Minden más esetben továbbra is interneten vagy telefonon lehet időpontot
kérni. A kormányablakkal nem rendelkező településekre ismét kitelepülnek

a mobilizált ügyfélszolgálatok. Az
enyhítések a megfelelő óvintézkedések
betartása mellett lépnek életbe. Arra
kérik az ügyfeleket, hogy korlátozott
számban, lehetőleg az arcot eltakarva, egymástól megfelelő távolságra
várakozzanak az ügyfélterekben. A
március tizenkettedikét követően lejáró
személyi okmányok a veszélyhelyzet
megszűnését követő tizenöt napig még
érvényesek.

Kényelmesebb ügyintézést kínál a SZÉPHŐ
Szabó Petra

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN!
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés
Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét.

Új szolgáltatással bővítette ügyfélkiszolgálását
a SZÉPHŐ Zrt. A lakosoknak lehetőségük van
visszahívást kérni a cégtől, így még kényelmesebbé válik számukra az ügyintézés.

A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzet kezdete és a személyes ügyfélszolgálat felfüggesztése
óta a SZÉPHŐ Zrt. folyamatosan

Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• energetikai tanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS

Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300
• www.szepho.hu

• szakmai tapasztalat 70 éves múlttal;
• stabil, a lakosság érdekeit figyelembe vevő önkormányzati tulajdonosi háttér;
• kiegyensúlyozott pénzügyi környezet;
• ellenőrzött működés: rendszeres és eseti ellenőrzés minden tevékenységre;
• szigorú pénzügyi, számlaigazolási és szerződéskötési szabályozás;
• komplexitás – számos, a társasházak számára szükséges szakterület együttesen megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül.

és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

Kép: Zsiday Ádám

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelését?

dolgozik azon, hogy a lehető
legteljesebb módon kiszolgálja az
ügyfeleit. A cég honlapján folyamatosan frissülnek a lakosságot érintő
tájékoztatások, illetve működik az
online és a telefonos ügyfélszolgálat.
„Bevezettük az sms-es megkeresést,
illetve telefonos visszahívást is kérhetnek már az ügyfelek. A honlapunkon látható telefonszám felhívásával
jelezni tudja az ügyfél az érdeklődését,
és kollégáink visszahívják.” – tudtuk
meg Szauter Ákostól, a cég vezérigazgatójától.
A szakemberek minden olyan ügyben segítenek telefonon, amit eddig
személyesen lehetett elintézni.

A kiegészítő szolgáltatás egyelőre tesztüzemben működik, addig, amíg újból megnyílik
a lehetőség a személyes ügyfélfogadásra.
Ha beválik és igény van rá, úgy a SZÉPHŐ
mérlegeli további fenntartását a rendkívüli
helyzet lejárta után is.

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638
szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu
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Több ezer dolgozó munkahelyét védték meg
A HETILAP

Kiss-Dávid Renáta

A Densónál március végén állt le
a termelés a járvány miatt, most
már azonban kezd visszaállni az
élet a normális kerékvágásba.
A cég céljai között különösen
fontos szerepet játszott a vírushelyzetben, hogy minél több
ember munkája megmaradjon. A
gápjárműalkatrész-gyártó vállalat
háromezer-nyolcszáz dolgozójának
munkahelyét védte meg a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a
kormány által nyújtott vissza nem
térítendő támogatás. Palkovics
László miniszter úgy fogalmazott:
„Magyarország nem szeretné feladni
az elveit, hogy hazánkban ne segélyből, hanem munkából éljenek meg az

Kép: Tar Károly

Nyolcvanmilliárd forintos keretösszeggel
kormányzati munkahelyteremtő bértámogatási
program indult, mely hetvenezer ember munkába állását segíti. A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a Denso Gyártó Magyarország
Kft. is munkahelyvédelmi bértámogatásban
részesült. A Székesfehérváron húsz éve működő
cég a háromszáztízmillió forintos állami támogatással több mint háromezer-nyolcszáz
munkavállalóját tudja továbbra is foglalkoztatni. A megállapodásról szóló okiratot
Palkovics László innovációs és technológiai miniszter és Törő Gábor országgyűlési képviselő
adta át Szincsák Attila ügyvezető igazgatónak.

A kormányzati támogatásnak köszönhetően közel négyezer munkavállaló érezheti magát biztonságban a Densónál

emberek!” Hozzátette: 2010 és 2020
eleje között több mint nyolcezer új
munkahelyet teremtett a kormány,
és a vírus okozta helyzetben is cél
a munkahelyek megőrzése, újak
létrehozása.
Törő Gábor országgyűlési képviselő
lapunknak elmondta, hogy Fejér
megyében tizenegyezer munkahelyet sikerült megőrizni a kor-

mányzati támogatásnak köszönhetően. A program segítséget nyújt
azokban a szektorokban, amelyeket
a veszélyhelyzeti intézkedések hátrányosan érintettek, és kénytelenek
voltak munkavállalókat elbocsátani.
Székesfehérváron körülbelül ezer
új álláskereső van, akik az elmúlt
hónapokban vesztették el munkahelyüket. A program keretében a

hathónapos bértámogatás mellé
három hónap továbbfoglalkoztatást várnak el a vállalkozásoktól,
a programban résztvevő munkavállalóknak így kilenc hónapig
biztosítottá válik a foglalkoztatása.
A program keretében a kormány
a fél év során havi nettó száztizenkétezer forintot ad az így munkát
találó álláskeresőknek.

Szombaton nyit a strand, működnek a szökőkutak
Segítség a kisvállalkozóknak

László-Takács Krisztina
Cser-Palkovics András polgármester a Fehérvár
Televízió híradójában több, a várost érintő
kérdésről beszélt. Összeszedtük a legfontosabb
fehérvári tudnivalókat, változásokat.

Hétvégétől várhatóan augusztus
végéig faházak kihelyezésével
segítséget nyújtanak Fehérváron
a kisvállalkozóknak termékeik
árusítására.
Fotó: Bácskai Gergely

Nem marad el a pünkösdi
virágözön
Tíz helyszínen díszítik majd péntektől
a várost a fehérvári virágkötők gyönyörű alkotásai, ám a szokásos kapcsolódó
rendezvényeket idén nem tartják meg.

Hétvégén nyit a strand
Az ezerháromszáz fő befogadására
alkalmas létesítményben most,
a speciális szabályok betartására
figyelve kilencszáz főben maximalizálják a belépők számát.

Hétvégi gyermeknap
Meglepik a gyerekeket vasárnap: bár
a szokásos Hetedhét Játékfesztivál
idén elmarad, vasárnap meglepetéssel
várják a kicsiket gyereknap alkalmából Székesfehérváron. Jó idő esetén a
Városi Strandra, kevésbé jó idő esetén
a Koronás Parkba lesz érdemes ellátogatni késő délelőtt, kora délután.

Nyári ügyelet az óvodákban
Nyáron mindig lesz nyitva tartó
óvoda. Már több mint ezer óvodás
és több mint kétszáz bölcsődés jár

Beüzemelik a szökőkutakat is: minden városi szökőkút esetében rendszeresen takarítják a
vízforgató rendszer szűrőit, és pótolják az elpárolgott vizet. A Városgondnokság az úszómedencéknél is használatos vegyszerezéssel kezeli a fehérvári szökőkutak vizét, hogy mindig tiszta
legyen a víz, és ne legyen fertőzésveszélyes.

naponta a fehérvári intézményekbe. A jelenlegi helyzetben nem kötelező óvodába vinni a gyerekeket,
az igazolást meg fogják kapni azok
is, akik biztonságosabbnak ítélik az
otthonlétet. Az intézményvezetőknél kell jelezni azt is, ha nem megy
a gyermek, azt is, ha hosszabb idő
után ismét viszik az óvodába a
kicsit. A nyári nyitvatartási rend
még nem készült el, de a tervek
szerint összesen két olyan hét lesz,
amikor az adott óvoda nem nyit
ki, és nem egyszerre zárnak az
intézmények. Tehát a város biztosítja, hogy egész nyáron legyen olyan
óvoda és bölcsőde, ami fogadja a
gyermekeket.

Lesz személyes ügyfélfogadás
Az önkormányzatnál egyelőre nem
térnek vissza teljesen a korábbi
ügyfélfogadási rendre: lesz enyhítés
az ügyfélfogadási rendben, heti
többször személyesen is lehet majd
ügyet intézni.

Tovább nyitva a teraszok és
kerthelyiségek
Péntektől módosítják a vendéglátóhelyek teraszaira és kerthelyiségeire vonatkozó szabályozást: hétköznapokon
és vasárnap este kilencig, pénteki és
szombati napokon valamint pünkösdvasárnap este tízig tarthatnak nyitva.

Júliustól kell fizetni a parkolásért
A kormány javaslata szerint a
parkolás júniusban még ingyenes
marad. A fizető parkolás rendszere
július 1-jén áll vissza Fehérváron is.
„Júliustól is élni fognak azonban
városukban az eredeti rend szerinti
parkolási kedvezmények, így például
az NFC-kártyával biztosított napi egy
óra időtartamú ingyenes parkolás is. A
korábban a 2020. évre megváltott éves,
illetve a 2020 márciusára megváltott
havi parkolóbérleteknél – bár a koronavírus-járvány miatt vis maior helyzet
alakult ki – úgy tartjuk méltányosnak,
hogy a kedvezmény mindenkinek járjon ebben az időszakban.” – olvasható
a polgármester közösségi oldalán.
Aki éves bérletet vásárolt 2020-ban,
lehetősége lesz a 2021-ben váltandó
éves bérletet három hónapos, azaz
huszonöt százalékos kedvezmén�nyel megvásárolni. Aki pedig bemutatja majd a Városgondnokságnál
a 2020. évi március havi bérletét,
a július havi bérlet árából ötven
százalékos kedvezményt kap. Ez
a döntés összességében harmincnégymillió forint visszatérítését
jelenti a fehérvári autósoknak.
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A HETILAP

László-Takács Krisztina
Márciusban nem állt le az oktatás, nem
maradtak iskola nélkül a diákok, fizetés
nélkül a pedagógusok – önmagában már
ez is nyereség. A másik fontos hozadéka a
kényszerű online tanításnak a megszerzett
tapasztalat és az oktatási eszközök szélesebb körű kihasználása. Lássuk, mit hozott
az online élet az iskoláknak!

„Zökkenők, szülői észrevételek,
javaslatok nyilván voltak az első
időszakban, de azt hiszem, nagyon
hamar sikerült átállnunk az online
oktatásra, pedig sem eszközben,
sem módszerben nem voltunk erre
felkészülve.” – mondja Orosz
Ágoston, a Ciszterci gimnázium
igazgatója.
Az általunk megkérdezett iskolák szerint az első naptól kezdve
a diákok és a szülők is partnerek
voltak abban, hogy minél sikeresebben vegyék az iskolák az akadályokat: „Az első pár nap majdhogynem úgy telt, hogy a gyerekek
tanítottak bennünket, tanárokat, és
tulajdonképpen együtt döntöttük el,
hogy milyen kommunikációs csatornán folyjon az oktatás.” – meséli
Vizi László Tamásné, a Tóparti
gimnázium igazgatója.

Mikor, mit, mivel?
A hivatalos Kréta rendszert nem
a digitális oktatásra fejlesztették, inkább a nyilvántartásra
alkalmas. Így az online oktatásra való átállás első nagy kérdése az volt, milyen platformon
kommunikáljanak a diákokkal.
A választások között az első
helyen egyértelműen a Google
Classroom végzett, de szívesen
használták a tanításban a Zoom
alkalmazást, mely alkalmas
nagy létszámú konferenciahívásra is, így például online tanítási
óra megtartására. De voltak
más ötletek, megoldások is. A
Tópartiban a Discord oldalon
folyt a diákok és a tanárok
közötti párbeszéd. Ez a program
egyébként alapvetően egy online
játékplatform, amit a diákok
választottak, és a gyakorlatban
kiderült, hogy jól lehet használ-

ni az online órák megtartására,
üzenetváltásra, feladatok megosztására is.
Eszközökben sem volt egységes a
készlet. Volt olyan iskola, ahol a
matektanár az online órai magyarázathoz hazavitte a filccel írható
fehér táblát, hogy a kamerán keresztül a feladatot leírva tudjon
magyarázni. Volt, ahol az iskolai
egyesületnek köszönhetően digitális írótáblát kaptak a tanárok.
Ezt csupán a számítógéphez
kellett csatlakoztatni, és a tanár
kézírását a diákok egyidőben
követhették monitorjaikon.

következő fejezet viszont már a következő tanévre csúszik. Geometriát
szóban tanítani elég nehéz lenne!” –
mondja Vizi László Tamásné.
A szülőkre is nagyobb teher
hárult, pláne az alsó tagozatosok esetében. Volt, ahol online
leadták az órákat, de a legtöbb
iskolában a tananyagot küldték
el, és tulajdonképpen a többségében otthon dolgozó szülők
„adták le az órát” a gyerekeknek.
Nyilván itt sem lehetett túlzottan
terhelni a családokat.

Arányok és értékek

A Tópartiban úgy tapasztalták,
hogy a művészeti oktatás is
megoldható digitálisan: „Az egyik
kerámiaművész kollégám azt mondta, hogy otthon mindent meg lehet
csinálni, amihez az alapanyagot
megtaláljuk a spájzban. Olyan fantasztikus installációkat hoztak létre
otthon a gyerekek és olyan különleges térbeli műveket, amelyek csak
ebben a helyzetben jöhettek létre.”
– meséli a művészeti gimnázium
igazgatója, majd hozzáteszi: „Már
a rajztanításban is vannak olyan
programok, amelyekkel a beküldött
rajzot javítani is lehet.”
Persze attól is függ, milyen
művészeti ágról beszélünk. A
kodályosoknak például hátrányt
jelentett a távoktatás a zeneoktatásban: „A zenében nagyon fontos
az egyidejű vizualitás és a hangzás,
és bizony egy telefonos hangszóró
nem képes átadni a részleteket, nem
mindegy a hang minősége.” – magyarázta Kneifel Imre igazgató.
A Kodály iskolában az együtt
muzsikálás, a kórusmunka
mindennapos, ez online szinte kivitelezhetetlen. – „Látunk
a közösségi oldalakon gyönyörű
kórusmunkákat, amiket ebben az
időszakban összeállítottak, de azt
nagyon komoly technikával és utómunkával tették. Erre egy iskolának
nincs lehetősége.”

Ahogy a legtöbb iskolában, a
Ciszterci gimnáziumban és a
Tópartiban sem adtak le minden órát online. Volt, ahol napi
két-három órát, volt, ahol heti
egy-két online órát tartottak
szükségesnek, a lényeg, hogy
segítsék a megértést, miközben ne terheljék fölöslegesen a
diákokat. Feladatokat viszont
minden óra anyagából küldtek,
és számonkérés is volt. Máshol,
például a Vasvári gimnáziumban, bevált az online tanóra, így
az órarendhez igazodva reggel
nyolckor minden diák ott ült
a gép előtt és figyelte az órát:
„Nálunk a diákok kifejezetten
igényelték, hogy legyen interaktív a
tanítás, és az óra ideje alatt legyen
élő kommunikáció. Nyilván azt nem
lehet ellenőrizni, hogy mindenki ott
ült-e és végighallgatta-e a tanórát,
de a legfontosabb az, hogy minden
segítséget megadjunk a diákoknak a
haladáshoz.” – mondta Horváth
József igazgató.
Az már az első hét után kiderült,
hogy ugyanolyan mennyiségű
anyagot ugyanolyan szigorú
számonkéréssel távoktatásban
nem lehet megvalósítani, mint
a normál oktatásban. Ezért a
diákok és a szülők visszajelzéseit
monitorozták az intézmények,
és megpróbáltak konszenzusra
jutni.
„Matematika szakos vagyok, és
úgy tapasztaltam, hogy többnyire
sikerült átadni a tananyagot, a most

Művészeti nevelés online?

szinte mindent bevetettek az
iskolák, és az is jellemző volt,
hogy az első hetekben nem
kaptak, vagy motivációs jelleggel
csak jó jegyet kaphattak a diákok: „Ahol a szülők otthon voltak,
ott látványosan javultak a gyermek
eredményei, hiszen egy kicsit a
szülők is visszatértek az iskolapadba. Szükség is volt a segítségükre,
hiszen egyrészt korlátozva van a
gép előtt töltött idő, ha nincs elég
számítógép a családban, másrészt
egy-egy magyarázatban, a feladat
megoldásának ellenőrzésében is
jó, hogy jelen voltak a szülők.” –
magyarázta Orosz Ágoston, a
Ciszterci igazgatója. Az értékelés
egyszerűsödött abban az értelemben, hogy az elvégzett munka nem minden elemét tudják
értékelni, és nyilván mindig ott
van a kérdés: ki áll a feladatok
helyes megoldása mögött?
„Nem lehet kivédeni a külső segítséget, ezért muszáj pozitívan gondolkodni! Némelyik tanár ezt elfogadja
és ennek megfelelően értékel, van,
aki pedig nem hiszi el, eleve feltételezi, hogy a gyerek segítséggel oldja
meg a feladatot. Ez azonban az életben is így van, pedagógusfüggő az
értékelés, még akkor is, ha próbálnak az iskolák egységes megoldásra
törekedni.” – vélekedik Kneifel
Imre, a Kodály vezetője.

Mi marad meg ebből a normál
oktatásban?

Megrendelés: +36 20 351 4202

Abban szinte mindenki egyetért, hogy az utóbbi két hónap
kényszerhelyzete nagyon sokat
lendített az oktatás modernizációjában, és nagy lépést jelent
az oktatás digitális világba való
integrálásának útján. Az már
most biztos, hogy az összegyűjtött segédanyagok, a kialakított
digitális osztálytermek és a
digitális oktatási módszerek
vagy az online tesztek a normál
oktatásban is megmaradnak,
nem beszélve a tapasztalatokról. Mindezzel együtt abban
azért mindenki reménykedik,
hogy a következő tanév már
normál rendben zajlik, hiszen
a személyes kapcsolatokat, a
közösséget, az élő interakciót
nem tudja kiváltani a digitális
világ. Márpedig ez a nevelésben
elengedhetetlen.
Van, ahol a ballagást is próbálják
valamiképp pótolni: a Ciszterciben már tervezik a lehetséges
megoldásokat: „Személyes búcsúzás nélkül nem lehet elengedni a
végzőseinket!” – mondja az iskola
igazgatója.

Hogyan fessen bútort saját kezűleg,

GÁBOR ESZMERALDA becsüs,

Ki kapja a jegyet?
Az értékelésben az online szóbeli feleléstől kezdve a beadandó
dolgozaton át az online tesztekig

A Csutora Virág
ÚJRA NYITVA

a Berényi úton, a Csutora temető mellett.
H-P 8:00-17:00
Szo-V 8:00-12:00
(Parkolás a temető bejáratán behajtva,
közvetlenül az épület/ faház mellett.)

Csutora Virág Székesfehérvár

megfizethető áron, könnyedén?
Segítünk, hogy büszke legyen
otthona átfestett bútoraira!
Mindezt családias környezetben,
ingyenes tanácsadással.
Hívjon bennünket még MA az alábbi számon:

06 30 448 3291 • RegAndina Alkotóműhely

műgyűjtőnő, legmagasabb áron,
készpénzért vásárol festményeket,
aranyakat, ezüsttárgyakat, bútorokat,
órákat, bronzokat, Herendiket, satöbbi,
teljes hagyatékot. Kiszállás díjtalan.
Üzlet tel: 06/1/789-1693, 06/30/898-5720

www.Aranybecsus.hu
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Harminc éve szabadon
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Vakler Lajos

Hogy fogalmazná meg a kiállítás
célját?
Azok számára, akik átélték azokat
az eseményeket, talán segít emlékezni a kiállítás, hiszen nagyszerű
pillanatokat élhettek át, akik ott
voltak 1989-ben a Kossuth téren
vagy tanúi lehettek a televíziókészülékek előtt vagy az újságokon keresztül Nagy Imre és
mártírtársai újratemetésének.
Ugyanakkor annak a generációnak, amely ezt még nem élhette
meg, mert még egészen fiatal
volt vagy csak később született, a
tárlat bemutatja, mit is jelentett az
a katarzis, a rendszerváltoztatás
élménye, amely meghatározta az új
generáció életét is.
Az odavezető út is olyan volt, amire
emlékeznünk kell!

Kép: Körtvélyes Tivadar

Harminc éve volt az első szabad parlamenti választás hazánkban. A Terror Háza gondozásában,
Cser-Palkovics András polgármester támogatásával a Szabadművelődés Házánál nyílt meg
a Harminc éve szabadon című kiállítás, mely
a kommunizmus bukására és a kelet-európai
nemzetek három évtizeddel ezelőtti rendszerváltó törekvéseire emlékezik. A szabadtéri
tárlatot Balogh Gábor, a Terror Háza történésze
nyitotta meg, őt kértük meg, hogy ossza meg
gondolatait olvasóinkkal.

A kiállítás méltó emléket állít a rendszerváltoztató időszak eseményeinek

Nem véletlenül tartja számon a
történelemtudomány az 1989-es
esztendőt a csodák éveként, hiszen
olyan események sora következett
be, amiért pestiesen fogalmazva egy lyukas garast nem adtak
volna az emberek. Gondolok itt

A csonka Magyarország száz éve

elsősorban a tömegtüntetésekre,
a Balti-élőláncra, az első szabad
Szent Jobb-körmenetre. Azokat az
eseményeket emeltem ki, amelyek
stációként jelképezték azt, ahogy a
rendszer, mely 1945-ben felépült,
és amelyet – mint minden dikta-

Lábodi Ádám: lezárult egy fontos időszak

Vakler Lajos

László-Takács Krisztina

Az egy évszázaddal ezelőtti trianoni békediktátum
megszületéséről tartott online konferenciát a
Magyarságkutató Intézet.

Nyolc év után elhagyja Székesfehérvárt Lábodi
Ádám. A színművész, aki az egyetem után
rögtön a Vörösmarty Színház társulatának tagja
lett, meghatározónak tartja az elmúlt időszakot, most azonban új feladatokra, másfajta
színházcsinálásra szeretne koncentrálni. A jövő
évadot már Szombathelyen kezdi.

„Azt éreztem az elmúlt egy-két évben,
hogy kezdek elfáradni, belefásulni a
munkába, robottá válni. A mostani
kényszerpihenőben volt időm azon
gondolkodni, hogy miért vagyok én
színész, mit várok ettől, hová szeretnék
a szakmában eljutni. A hétköznapok
pörgésében nincs idő ezeken elgondolkodni, mert az ember csak megy előre,
folyamatosan teljesít és egyfolytában

készenléti állapotban van.” – mondta
el lapunknak Lábodi Ádám.
A színművész nehéz szívvel búcsúzik Fehérvártól, hiszen az egyetem
befejezése óta tagja a társulatnak:
„Ahogy velem bántak Fehérváron, mind
a vezetés, mind a kollégáim, mind a
nézők, azt nem tudom elfelejteni nekik.
A legfontosabbnak tartom, amit eddig
kaptam. Azok a barátságok, azok a
szakmai közösségek, amik a fehérvári
társulatot összetartják, nem múlnak el.
A tapasztalataimat viszem át Szombathelyre és mindenhová, ahová ezután
megyek. Az azonban biztos, hogy vissza
fogok járni előadásokat nézni!”

A Lábodi Ádámmal készült teljes interjút elolvashatják az fmc.hu-n.

Trianon traumája száz éve velünk van

Megemlékezés Trianon évfordulóján
Különleges megemlékezéssel készül a város Trianon századik évfordulójára. A
Fehérvár Televízióban több mint nyolcórás élő adásban lehet figyelemmel kísérni a
produkciót, melynek során a város közéleti szereplői és művészei mellett a fehérváriak is szerephez juthatnak. A műsort reggel nyolctól délután fél ötig láthatják a
Fehérvár Televízió nézői.

Fotó: Kiss László archív

következményeit, Horthy szerepét,
illetve a terület- és emberveszteségeinkkel kapcsolatos összegző előadást is
hallhattak.
Fotó: Simon Erika

Az előadásokon neves történészek
vették górcső alá az I. világháború
illetve a békekötés utáni történéseket.
A rendezvényen előadást tartott többek
között Raffay Ernő történész, Nánay
Mihály, a Történelemoktatók Szakmai
Egyesületének elnöke, Vizi László
Tamás, a Magyarságkutató Intézet
tudományos főigazgató-helyettese valamint Gulyás László, a Magyarságkutató
Intézet Történeti Kutatóközpontjának
tudományos tanácsadója is.
Vizi László Tamás előadása képet adott
a békeszerződés megszületéséhez
vezető folyamatokról. A történészek
bemutatták továbbá azt is, hogy a
békediktátum hogyan hatott a magyar
társadalomra, az országhatárokra, a
lakosságra, a kulturális és a vallási
életre, hazánk katonai potenciáljára.
A résztvevők tartalmas előadásokból
ismerhették meg Trianon kulturális

túrát – örök időkre terveztek, gyakorlatilag egy-két év alatt atomjaira
hullott.
Egy ilyen kiállítás segít abban, hogy
visszatekinthessenek az emberek a
kortárs történelem fontos időszakára?
Remélem, hogy segít, hiszen modern eszközökkel, színes képi világgal próbáltuk bemutatni ezt az
időszakot. Komoly feladat volt,
mert aki nem élte át, az nehezen
tudja felfogni, milyen lehetett az
a szabadsághiányos állapot. Ezt
próbáltuk kiemelni a tablókon
rövid átkötőszövegek segítségével, hogy mindenki érezze, mi az,
amit magunk mögött hagytunk.
Hogy érezzék, nem volt tét nélküli az 1988-ban indult történések sora. Rávilágítunk, hogy
igenis volt mit veszíteni, mert azt
senki nem tudhatta, Moszkva
mikor lép közbe, vagy hogy a
Szovjetunióban mikor következik
be adott esetben egy puccs, ami
megálljt parancsol az egész folyamatnak. Ha mindezt figyelembe
vesszük – és azt is hozzátesszük,
hogy Magyarország területén
1991-ig szovjet katonák állomásoztak – megérthetjük, hogy ez
nem egy tét nélküli mérkőzés
volt! Ki kell mondanunk, hogy az
1989-90-es rendszerváltoztatók
jól vizsgáztak.

Lábodi Ádám a Mohácsi János rendezte Black Comedy-ben

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: 70 319 6909 • Az e heti lapszám szerkesztője: László-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: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc • Terjesztő: DMH M Magyarország Kft. • A FehérVár megjelenik hetente 40 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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Nyitott templomok, nyitott szívek
A HETILAP

Vakler Lajos

tételnek, ennek a kéthónapos nehéz
időszaknak a gyümölcsét, hogy az
emberek törődnek egymással, hogy
áldozatosan önkéntes munkát vállalnak, hogy tudnak tevékenykedni és
dolgozni, hogy tudják, akarják védeni
az időseket. Olyan példákat láttunk,
amelyek ebben a világban felemelőek és vigasztalóak mindannyiunk
számára.”

Megnyitottak a templomok a Székesfehérvári
Egyházmegyében is. Városunkban az Úr mennybemenetelének napján Spányi Antal celebrált
hálaadó szentmisét a Szent Imre-templomban.

Tizenhét éves püspöki szolgálat

Fotó: Simon Erika

A hívek jelenlétében Ugrits Tamás
püspöki irodaigazgató, pasztorális
helynök bensőséges hangulatú
gondolatokkal kért áldást Spányi
Antalra abból az alkalomból, hogy
2003-ban ezen a napon volt székesfehérvári püspöki beiktatásának
ünnepe: „Az egyház a hit fényében
úgy tekint a főpásztorra, mint az apostolok utódjára, aki apostoli hatalommal, felelősséggel és szeretettel vezeti a
rábízott részegyházat.”
Spányi Antal szentbeszédében
köszönetet mondott mindazoknak,
akik áldozatos munkájukkal megteremtették a lehetőséget arra, hogy a
hívők újra az egyházközösségekben
tehetnek hitet elkötelezettségükről.
A hívek számára nagy öröm, hogy
újra közösségben élhetik meg hitüket, és a papságnak is sokat jelent,
hogy találkozhatnak a közösség
tagjaival: „Nehéz volt megélnünk
érzelmileg is azt a helyzetet, hogy a
hívek előtt nyitva volt az ajtó, betekinthettek a templomba, de a liturgiába
nem tudtak bekapcsolódni. A szentségekben nem tudtak részesülni úgy,

A közösség jelesre vizsgázott a járvány idején – emelte ki a főpásztor

ahogy azt megszokták, és ahogy azt
szerették volna. Nagy öröm, hogy újra
megnyíltak a templomok – a megfelelő
óvintézkedések betartásával. Megfelelő
módon vigyázva magunkra és mások
egészségére, együtt tudunk imádkozni,
mint közösség. Tudunk együtt a szentségekhez járulva Jézussal találkozni, be
tudjuk fogadni az ő szeretetét, kegyelmét, hálát tudunk neki adni.”

A püspök szerint fontos, hogy
a gondoskodó szeretet immár a
személyességben is megjelenhet:
„Világossá kell tenni mindannyiunk
előtt, hogy nemcsak önmagunkért,
hanem egymásért is felelősek vagyunk! Így tudunk gondoskodó szeretettel egymásra tekinteni, kapcsolatot
tartani, és ez egy nagy előrelépés.
Öröm volt látni ennek a próba-

Idestova tizenhét esztendeje, hogy Spányi
Antal átvehette a Székesfehérvári Egyházmegye irányítását. A püspök így emlékezik
vissza az eltelt időszakra: „Tizenhét év elég
hosszú ahhoz, hogy az emberben sokféle
emlék és gondolat kavarogjon. Hálás
vagyok a Jóistennek, hogy gondviselése
idevezetett Székesfehérvárra, a szent királyok városába, abba a városba, melyben
az első szent család tisztelete virágzik és
amelyben ott van előttem Kaszap István és
Shvoy Lajos példája, ott van Bognár Mária
Margit és Prohászka Ottokár tanítása,
akik a magyar egyháznak jeles és fontos
személyiségei. Nagy öröm számomra,
hogy ebben a városban örömmel fogadtak,
elfogadtak, hogy tudunk együtt dolgozni a
város polgári vezetésével, és a papsággal
sikerült megtalálni a hangot, hogy minél
több ember felé áradjon a béke, a szeretet,
az öröm és a remény.”

FIZESSE SAJÁT ÉS CSALÁDTAGJAI
SZÁMLÁIT OTTHONRÓL, DÍJNETTEL!
Fizesse be Ön is SZÉPHŐ-s számláit sorban állás nélkül,
biztonságosan, gyorsan a Díjnet rendszerén keresztül!
Újdonság, hogy akár családtagjai tartozását is rendezheti
a saját Díjnet fiókjából. Továbbá a SZÉPHŐ Zrt. mellett
más csatlakozott szolgáltatók számláit is egy helyen,
néhány kattintással, kockázat nélkül kiegyenlítheti.
Bővebb tájékoztatásért, további információért látogassa
meg a www.dijnet.hu honlapot!
„Én is itt bérelek,
mert a csarnok
az M7-es autópálya
mellett van.”

Interex-WAGA Kft.
Mahovszky Miklós
cégvezető

RAKTÁRAK,
MŰHELYEK
22 / 500-153
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Kilencven éve fehérvári
Különleges születésnapot ünnepelt Mohai Pali
bácsi, akit kilencvenedik évfordulója alkalmából
az önkormányzat is köszöntött, sőt családja is
meglepte egy különleges ajándékkal.

diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen.
1989-es nyugdíjba vonulásáig maradt a
Videotonnál.
Párjával, Éva nénivel 1957-ben kötöttek
házasságot. Egyetlen gyermekük, a ma
Svájcban élő Mariann két lányunokával
ajándékozta meg őket. Pali bácsi ma
fizikailag már kevésbé aktív, de jókedvének, örökös humorizálásának semmi sem
szab gátat, szinte mindenből viccet csinál,
öröm időt tölteni a társaságában – vallják
a rokonok.
Kilencvenedik születésnapján igen nagy
meglepetés érte. Lánya és unokái a koronavírus-járvány miatt nem tudtak hazajönni
Svájcból, viszont leszerveztek számára
egy váratlan családi találkozót. Pali bácsit
bátyja lányai köszöntötték fel, akiket már
harminc éve nem látott, férjeiket pedig
nem is ismerte.
Forrás: ÖKK

Fotó: Simon Erika

Mosolyogva, derűsen fogadta Fiskális úti
otthonában az őt köszöntő vendégeket
Mohai Pál, aki egész életét Székesfehérváron töltötte. 1930. március 19-én született a
városban, négyen voltak testvérek. Elvégezte az elemi iskolát, 1948 szeptemberében
szabadult fel a vasúton, majd a Vadásztölténygyárban, később annak jogutódjánál, a
Videotonnál dolgozott mintegy negyvenöt
éven át. „Úgy mentem be a gyárba, mint egy
egyszerű beállító lakatos, majd egészen a rádiógyáregység igazgatói posztjáig jutottam.” –
mesélt pályájáról Pali bácsi. A tanulást
egész életében fontosnak tartotta, így
munka mellett, levelező szakon szerzett

A HETILAP

Horváth Miklós Csaba hétfőn délelőtt otthonában köszöntötte fel Pali bácsit, és közösen elevenítették fel a múlt eseményeit. Az önkormányzati képviselő átadta Orbán Viktor miniszterelnök
gratuláló emléklapját, és további jó egészséget kívánt az ünnepeltnek.

Kiss-Dávid Renáta

Otthonról indultam, de újra
hazatartok
Rúzsa Magdi Hazatalálsz című dala
csendült fel aznap a rádióban. Szeretem ezt a számot, igaz és megindító. Aztán ehhez társult, hogy aznap
egy Fejér megyei kis faluban forgattunk operatőr kollégámmal, nem
messze Dégtől. Mikor megláttam a
dégi helységnévtáblát, összeszorult
a szívem, eszembe jutott, milyen
volt itt gyereknek lenni. Dég... Ide
születtem, itt nőttem fel, itt szurkoltam a kék-sárgáknak, itt értek
a legszebb emlékeim, az első nagy
csalódások. Aztán kirepültem a
családi fészekből, majd jött az első
nagy tragédia, édesapám halála. Fiatal felnőttként ezt nagyon nehezen
viseltem. Lázadtam, megváltozott a
viselkedésem, de egy életre megtanultam, hogy akit szeretek, annak
ki is mutassam azt.
Ma már keveset járok haza, már
nem köt oda a szülői ház, de
álmomban néha az akkori szobámban teszek-veszek, a testvéremmel
azon civakodunk, ki mosogat el,
mire anya hazaér, a konyhában fő
a vasárnapi húsleves, az udvaron
pakoljuk a fát apával, a kutyáink
szaladgálnak, a szomszédban

fűrészelnek. Emlékek, amik többet
jelentenek mindennél. Ám édesanyám elköltözött a nagy családi
házból, de él ott néhány rokonom
és apukám sírja is Dégen van. Ez
mind, ami maradt nekem a faluból.
Már csak egy helyen érzem magam
otthon, ha hazaindulok. Morbid
vagy sem, ez a hely a temető.
Ott csönd van, és megnyugtat a
tudat: apát már nem érheti baj.
Odaguggolok hozzá, s úgy érzem,
megérkeztem. Otthon vagyok, vele
vagyok, négyen vagyunk. Pedig
csak a hideg márványhoz beszélek
immár öt éve.
Egy időben az volt a célom, hogy
minél messzebbre kerüljek ettől a
helytől. Fájtak az emlékek – már
nem négyen alkottunk egy családot.
Menekültem. Egészen Fehérvárig. Sebzett madárként éltem a
mindennapokat. S végül rá kellett
jönnöm, nem a falutól igyekeztem
távol maradni, hanem a bennem
élő sebektől.
Ma már nem futok el. Néhány
sebet begyógyítottam. De nem a
távolság segített, hanem hogy évekig dolgoztam ezen tudatosan. Még
ma sem tudom megemészteni, hogy
nem láthatta az esküvőmet, az unokáját, viszont miatta tudom, hogy
hol kezdődött az én történetem!
Otthonról indultam, de mostanra
mindig hazatartok. Hozzá menekülök fizikálisan és hozzá lélekben.
Talán csak egy rideg sírhoz, csupán
egy hideg kőfalhoz, de mindig az
Édesapámhoz.

A Vörösmarty Rádió műsora május 30-tól június 5-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2020. 5. 30. szOMBat

2020. 5. 31. Vasárnap

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
életmód, kulturális
programajánlatok,
kikapcsolódási
lehetőségek
Székesfehérvár és Fejér
megye egész területéről.
Műsorvezető: Gemeiner
Lajos Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
13.00 Party Zóna: könnyed
pihentető műsorfolyam
a hétvége tükrében,
félóránként friss
hírekkel, a hazai és
külföldi zenei élet
legkiválóbb muzsikáival.

08.00 Fehérvári hétvége:
friss hírek, időjárás és
közlekedési információk,
műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
Műsorvezető: Sasvári
Csilla Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
08.30 Napindító gyakorlatok
a lakásban Vendég:
Vízbor Margó
09.10 Természetesen
egészségesen Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdit keresünk az ASKA
menhelyén élő kutyáknak
Vendég: Molnár Tamásné
11.10 A család Vendég: FeketeCseri Zsuzsanna, Pap
Csilla, Tornyai Gábor
12.10 Városismeret –
Palotaváros Vendég:
Váczi Márk
16.10 Zeneturmix Műsorvezető:
Kiss György
20.00 Party Zóna: könnyed
pihentető műsorfolyam
a hétvége tükrében,
félóránként friss
hírekkel, a hazai és
külföldi zenei élet
legkiválóbb muzsikáival

2020. 6. 1. Hétfő

2020. 6. 2. Kedd

06.00 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval: minden
Rádióval: minden
félórában friss hírek,
félórában friss hírek,
programajánló,
kalendárium, közlekedési
programajánló,
információk, a hallgatók
kalendárium, közlekedési
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk.
információk, a hallgatók
Műsorvezető: Schéda
születésnapi köszöntése,
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
kék hírek és információk
08.10 Sporthírek
Műsorvezető: Gemeiner 10.00 Fehérvári délelőtt:
napi aktualitások,
Lajos Hírszerkesztő:
kulturális ajánlatok,
Germán Márton
közérdekű információk.
Műsorvezető: Kiss
Műsorvezető: Bokányi
György Hírszerkesztő:
Zsolt Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
Bóna Éva
13.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
13.10 Fehérvári délután: napi
formában, helyi
aktualitások szórakoztató
szakértők, szakemberek
részvételével
formában, helyi
Műsorvezető:
szakértők, szakemberek
Bokányi Zsolt
15.00 Uzsonna – gasztronómiai
részvételével
magazin vendég:
15.10 Zeneterápiás percek –
Szabó László
16.00 Fehérvári este: könnyed
Sasvári Csilla műsora
elemző beszélgetések
Vendég: Burján Gabriella
egy-egy témában.
Műsorvezető: Galántai
16.00 Uzsonna Vendég:
Zsuzsa Hírszerkesztő:
Szabó László séf
Bóna Éva
18.00 Pünkösdi beszélgetés
19.10 Esti Blokk a Vörösmarty
Rádióban: félóránként
Vendég: Agyagási
hírek és zene minden
István lelkipásztor
mennyiségben
06.00 Ébredjen a Vörösmarty

2020. 6. 3. szerda

2020. 6. 4. CsütörtöK

2020. 6. 5. pénteK

06.00 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Benne:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
a hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek
és információk.
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
08.10 Sporthírek
10.00 Fehérvári délelőtt:
napi aktualitások,
kulturális ajánlatok,
közérdekű információk
Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Bóna Éva
13.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
15.00 Uzsonna – gasztronómiai
magazin vendég:
Szabó László
16.00 Fehérvári este: könnyed
elemző beszélgetések
egy-egy témában.
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsa Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
19.00 Esti Blokk a Vörösmarty
Rádióban: félóránként
hírek és zene minden
mennyiségben

06.00 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval: minden
félórában friss hírek,
programajánló,
kalendárium, közlekedés,
a hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek
és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
08.10 Sporthírek
08.35 Állati dolgok vendég:
dr. Lorászkó Gábor
10.00 Fehérvári délelőtt:
napi aktualitások,
kulturális ajánlatok,
közérdekű információk
Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Bóna Éva
13.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
Trianon emlékműsor –
Vendég: Bakonyi István
irodalomtörténész
és Tóth Árpád Zoltán
zeneszerző
14.00 Orvos válaszol
15.00 Uzsonna – gasztronómiai
magazin vendég:
Szabó László
16.00 Fehérvári este: könnyed
elemző beszélgetések
egy-egy témában.
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsa Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
19.00 Esti Blokk a Vörösmarty
Rádióban: félóránként
hírek és zene minden
mennyiségben

06.00 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval: minden
félórában friss hírek,
programajánló,
kalendárium, közlekedés,
a hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek
és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
08.10 Sporthírek
08.35 Pszichológus szemmel
vendég: Egey Tímea
és Fischer Imre
10.00 Fehérvári délelőtt:
napi aktualitások,
kulturális ajánlatok,
közérdekű információk
Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Bóna Éva
13.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
15.00 Uzsonna – gasztronómiai
magazin vendég:
Szabó László
16.00 Fehérvári este: könnyed
elemző beszélgetések
egy-egy témában.
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsa Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
19.00 Esti Blokk a Vörösmarty
Rádióban: félóránként
hírek és zene minden
mennyiségben

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

Kiss-Dávid Renáta

A magyar kormány 2016 óta támogatja
az elektromos autók vásárlását annak
érdekében, hogy elősegítse a környezetbarát technológia hazai elterjedését, és
közelebb kerüljön az elektromobilitás
területén kitűzött céljaihoz.
Újabb fontos kormányzati lépés történt
nemrég: ötmilliárd forintos keretösszegű
pályázat indult a tisztán elektromos
autók és segédmotoros kerékpárok
beszerzésének támogatására – jelentette be Kaderják Péter, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium energia- és
klímapolitikáért felelős államtitkára. A
vissza nem térítendő támogatás összege
tizenegymillió forintos beszerzési ár

Fotó: Kiss-Dávid Renáta

Megduplázódott az eladott elektromos autók száma Európában 2020 elején, míg a nem elektromos meghajtású
járművek forgalma közel harminc százalékkal visszaesett
a tavalyi értékekhez képest. A European Alternative Fuels
Observatory adatai szerint az elektromos autók a piac
négy százalékát tették ki. Most, hogy még több modell
elérhető és az árak is esnek, egyre többen vásárolnak
elektromos autót. Magyarországon ötmilliárd forintos
keretösszegű pályázati lehetőség nyílt meg.

Székesfehérváron már húsz helyszínen tölthetik elektromos autóikat a tulajdonosok

alatt a két és fél millió forintot is elérheti
gépjárművenként, a tizenegy és tizenötmillió forint közötti autóknál a támogatás
maximum ötszázezer forint. A taxisok
esetében a támogatás a beszerzési ár
ötvenöt százaléka is lehet.
A Klíma- és Természetvédelmi Akciótervvel összhangban a kormány az
eddiginél szélesebb vásárlói kör számára

szeretné elérhetővé tenni az elektromos
meghajtású gépjárműveket. Elektromos

Elektromos vagy hibrid?
Annak a kérdésnek az eldöntésében, hogy melyik típust válasszuk, az a legfontosabb, hogy
meghatározzuk, hol és milyen célra használjuk majd a gépjárművet. Ha például csak városi
környezetben közlekedünk majd, akkor a tisztán elektromos hajtást fontoljuk meg! Ha városban és országúton is használnánk a járművet, akkor olyan autót válasszunk, amely képes a
városi környezetben elektromos, míg a vidéki utakon hagyományos hajtással közlekedni. Például egy önkormányzatnak egy tisztán elektromos hajtású személygépkocsi ideális választás
lehet, a költségeket pedig az elektromos autók lízingmegoldásával optimalizálhatják, de egy
kistelepülésen, ahol elsősorban országúton használják majd a járművet, a nagyobb hatótávolságú hibrid modellekben érdemes gondolkodni.
Az elektromos és a hibrid járművek között ugyanis a fogyasztó szempontjából a fő különbség
a hatótávolságban van. Ha az elektromos autó mellett döntünk, azt vizsgáljuk meg, hogy
tudjuk-e majd otthon vagy a munkahelyünkön tölteni a járművet két használat között!

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.

Horoszkóp
május 28. – június 3.

Judy jósnő

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. május 4-től
a meglévő szolgáltatásainkat bővítettük, így lehetőség
nyílik visszahívást kérni ügyfélszolgálatunktól,
az alábbi telefonszámra küldött SMS-el
vagy hangüzenettel: +36 70/ 7979-090.
Üdvözlettel,
SZÉPHŐ Zrt.

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

SZERV IZ

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,
AUTÓ DIAGNOSZTIKA,
GUMISZERELÉS

Kos 3. 21. – 4. 20.

Már hosszú ideje fontolgatja a váltást. Most olyan lehetőséget lát, amely vonzza Önt. Legyen bátor és jelentkezzen
rá, mert hamar behívhatják egy interjúra! Másoknak
pedig csak a sarkukra kellene állniuk és szóvá tenniük
felettesük részére, hogy mivel elégedetlenek!

Bika 4. 21. – 5. 20.

www.facebook.com/judyjos21/

segédmotoros kerékpárt cégek és egyéni
vállalkozók, főként futárok vehetnek a
pályázat keretében. A százezer és egymillió forint közötti robogók esetében a
támogatás elérheti a beszerzési ár ötvenöt
százalékát.
Elektromos töltőállomást már 2016-ban
üzembe helyeztek városunkban a Városfejlesztési Kft. udvarán, az Irányi Dániel
utcában. Székesfehérvár környezettudatos szemléletéhez igazodóan a gazdaságos, zöld gépkocsik használata 2018
elején kezdődött meg a Polgármesteri
Hivatal és intézményeinek napi munkája
során. Az E.on E-flotta programja által
biztosított gépkocsik használatával a
városüzemeltetési feladatok hatékony
ellátása mellett a környezetkímélő
közlekedés terjedéséért és az elektromos
autózás széleskörű népszerűsítéséért is
tesz a város.

Egész héten több oka is lesz arra, hogy ünnepeljen! Nemcsak Önt érik kellemes meglepetések és
élmények, hanem a környezetét is. A napokban
bizakodva tekinthet a jövőre. Merjen álmodni, és ne
féljen a csalódástól!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ez a tökéletes hét, amikor megfigyelőképességével és türelmével lenyűgözheti a környezetét. Képes lesz megoldást
kínálni valamelyik nagyobb problémára a munkahelyén vagy valamelyik barátja számára. Izgalmas hét
következik, mert több újdonságban is része lehet.

Ez a hét meghozza az áttörést. Talán köze lesz ahhoz
a jó hírhez is, amit hallani fog. Amennyiben folyamatban lévő jogi ügye van, az úgy rendeződik el,
hogy Önnek jó legyen, de az ingatlannal kapcsolatos
ügyek is jól sikerülnek.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A héten elhatározza, hogy véghez viszi terveit. De ne
feledkezzen meg közben a családi kötelezettségekről
sem! Ha valakinek megígért valamit, azt tartsa is be!
Sok múlik az Ön hozzáállásán, hogy miként reagál
környezete bizonyos dolgokra.

A hétre azt tanácsolják a csillagok, hogy igyekezzen
észszerűen gondolkodni! Kommunikációs készségeit
kellene kihasználnia a saját javára. A stressz csökkentése érdekében nem ártana többet mozognia, ami
lefoglalná és kikapcsolná!

Közéleti hetilap

FEHÉRVÁR

szabadidő

Lesz idén is városi tábor!
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A HETILAP

Szabó Miklós Bence

Habár egy hónapja még nem úgy
tűnt, de idén is van lehetőség a
nyári táborok megszervezésére.
Várhatóan pénteken jelennek
majd meg a részletek az idei
Bregyó közi táborokkal kapcsolatban. A koronavírus miatt kialakult
helyzet okán a létszám ugyan korlátozott lesz – az eddigi négyszáz

Fotó: Kiss László archív

Korábban is a családok zökkenőmentes nyári
életét oldották meg a táborok, de idén a
helyzet még speciálisabb: a koronavírusjárvány miatt ugyanis sokan mostanra már elfogyasztották szabadságuk tetemes részét, és a legtöbb helyen idén a nagyszülők sem bevethetők,
hiszen rájuk kell továbbra is a leginkább vigyázni.
Jó hír viszont, hogy a nyár folyamán lesznek
táborok Fehérváron és környéken egyaránt!

A Napraforgó Városi Tábor hétről hétre mindig valamilyen tematika köré szerveződik. Ezen a
korábbi képünkön éppen indiántáborban voltak a gyerekek.

helyett várhatóan kétszáz gyermeket tudnak majd egyidőben
beengedni – a táborokat azonban
a tavalyinál több turnusban,
hosszabb ideig szervezik meg a
sportcentrumban: az eddigi hat
hét helyett nyolc héten keresztül – jelentette be Cser-Palkovics
András polgármester a Fehérvár
Televízió Híradójában.
A velencei tábor viszont idén nem
nyit ki, de nem a vírushelyzet
miatt, hanem mert elkezdődik a
felújítás, melynek eredményeként
a jövőben akár téli táborokat
is lehet rendezni a Velencei-tó
partján. A városban különböző
egyesületek és szervezetek szintén
terveznek a nyárra táborokat. A
listát mindenki megtalálja az fmc.hu
oldalon!

Szeretné tudni, hogy megfertőződött-e a
mostani járványban?
Vajon védett-e a vírussal szemben?
Úgy érzi magát biztonságban,
ha ezt tesztekkel kimutatjuk?
Azoknak javasoljuk a szűrést, akik
tünetmentesek, de szeretnének
megbizonyosodni arról, hogy szereztek-e
védettséget a COVID-19-el szemben!

AMERIKAI és KOREAI tesztekkel történik a vizsgálat!
Bővebb információ a weboldalon:
www.allergia-szoboszlaine.hu

Bejelentkezés: 06-20-9708-600
E-mail: terez.szoboszlai@gmail.com
Regia Dermatológia 2005 Kft.
8000. Székesfehérvár, Fiskális út 65.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Amibe a héten belefog, abban sikerrel fog járni,
függetlenül attól, hogy milyen akadály merül fel!
A héten sikeresen újraépítheti másokkal fennálló
kapcsolatait. Csupán át kellene állnia arra, hogy
pozitívabban lássa a helyzetét és az életét!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Azoknak, akik betegséggel küzdenek, számottevően javulhat az állapotuk. De akik lelki bajoktól szenvednek, ők is
végre fellélegezhetnek. Képes lesz beismerni valamilyen tévedését, amit korábban elkövetett, és ez segít majd abban,
hogy továbblépjen vagy megjavuljanak kapcsolatai.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A családi és az ingatlanügyek előtérbe kerülhetnek,
és ezek okozhatnak némi fejtörést vagy éppen
kellemetlenséget. A régi és megoldatlan problémák
elárasztják, és addig nem léphet tovább, amíg nem
zárja le ezeket!

Az idők és az események megváltoznak Ön körül, így szükség
lehet egy jól átgondolt döntés megváltoztatására. Felelősebben
kell reagálnia bármire! Nem tudja követni a korábban kidolgozott ütemtervet, mivel valami sürgős és kiszámíthatatlan fog
felmerülni, ami befolyásolja az összes rövid távú tervét.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

A héten elképesztő szinten jelenik meg életében a vonzás
törvénye. Szinte mindent megteremt magának, amire csak
vágyik! A napokban érdemes lenne elgondolkodnia a
múltról, a jelenről és a jövőről, mert sok kérdésére választ
kaphat, de még a problémáira is megoldásokat találhat!

A csillagok hatása miatt minden érzés fokozódik
Önben. Még mélyebben fog szeretni, gyűlölni,
szomorkodni, örülni. Lehetősége nyílik arra is,
hogy megtudja, mi akadályozza meg abban, hogy
közelebb kerüljön bizonyos személyekhez.
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Somos Zoltán
A koronavírus miatt félbeszakadt kosárlabdaszezon után az Alba Fehérvár nem hosszabbított
szerződést Arie Shivek vezetőedzővel. Az izraeli
szakember utódja Kecskemétről érkezik, bár
tősgyökeres fehérvári. Forray Gáborral kétéves
szerződést kötött az Alba.

az a célom, hogy megfeleljek az itt mindig
nagy elvárásoknak. Székesfehérvárnak
már sok bajnokcsapata volt több sportágban, de fehérvári edzőként én lehetnék
az első, aki ezt itt eléri, ez a vágyam.
Mindenképpen olyan csapatot szeretnék,
amely versenyben van ezért, ha nem is
lehet minden meccset megnyerni. Tudom,
más stílusban játszott a Kecskemét az
irányításom alatt, mint az Alba szokott.
De edzőként úgy látom, a lényeg, hogy
legyen egy rendszer, ami ha működik,
olyan játékot lehet játszani, ami az adott

Fotó: Simon Erika

Sajtótájékoztatón jelentették be, ami
a kosarasberkeken belül nyílt titok
volt: Forray Gábor lesz az Alba új
edzője. A negyvenhat éves szakember

2005 óta Kecskeméten dolgozott,
előtte azonban Székesfehérváron
élt, kosárlabdázott és edzőként is
itt szerezte első tapasztalatait. A
KTE mestereként markáns csapatot épített, 2016 óta vezette az első
osztályú felnőtt együttest. Most pedig
– elmondása szerint – szintet lépett,
hiszen a mindig nagy célokért küzdő,
bajnoki ambíciókkal rendelkező Alba
Fehérvár mestere lett.
„Kecskeméten már bizonyítottam, de ez
más, nagyobb kihívás lesz. Természetesen

Komoly hagyományok és sikerek kötelezik az Alba új edzőjét, Forray Gábort (képünkön balra)

állományhoz illik. Nem fogunk agyonkontrollált kosárlabdát játszani, persze a
védekezés mindig alap!” – mondta az új
vezetőedző.
Simon Balázs, az Alba Fehérvár ügyvezetője kiemelte: a magyar bajnokságot jól ismerő, ambiciózus és fiatal
edzőt kerestek, ennek tökéletesen
megfelel Forray. A játékosállományban a magyar mag adott, Vojvoda,
Csorvási, Markovics, Lukács és a
Takács testvérek is szerződéssel rendelkeznek. Melléjük még egy hazai
játékost tervez igazolni a klub. A
légiósokat pedig a rendelkezésre álló
lehetőségek szerint a közeljövőben
szeretnék kiválasztani. Ehhez az ügyvezető elmondása szerint biztosított a
szükséges költségvetés.
A tájékoztatón jelen volt Cser-Palkovics András polgármester, aki
szerint Vojvoda Dávid és most az új
vezetőedző igazolása is jelzi, hogy az
újraindulás után is nagy célok lesznek
az Albánál. Persze most egyetlen
egyesület sincs könnyű helyzetben,
ezért Fehérváron is bíznak benne,
hogy további támogatók állnak a klub
mellé: „A sport és a kultúra közösségi erejét most, amikor hiányoznak az
életünkből a mérkőzések, előadások, még
jobban érezzük. Bízom benne, hogy amikor ismét lehetséges lesz, a szurkolók újra
megveszik a jegyeket, ezzel is hitet téve a
sport és a csapat mellett!”

Nem lesz címvédés
Hiába egyenlített kétgólos hátrányból az
elődöntő visszavágóján, nem jutott a Magyar
Kupa fináléjába a MOL Fehérvár. A Vidi
huszáros hajrát vágott ki a Mezőkövesd ellen,
de az első félidei mérsékelt teljesítménye
megpecsételte a sorsát. 3-3-mal, idegenben
lőtt több góllal Kuttor Attila csapata játszhat
a döntőben.

Az idegenben elért 1-1 után a
visszavágón hazai pályán hamar
hátrányba került a MOL Fehérvár
a Mezőkövesd elleni kupaelődöntőben. Sőt a második félidő
elején megduplázták előnyüket a
vendégek, és a hatalmasat hajrázó Vidi erejéből csak egyenlítésre
futotta. Így pedig összesítésben
3-3-mal, idegenben lőtt több
góllal a Mezőkövesd jutott be a
Magyar Kupa döntőjébe.
A tényekhez az is hozzátartozik,
hogy Hodžić és Stopira mellett
Nikolics is betalált, de az ő gólját
les miatt érvénytelenítették.
„A szünetben kockázatot vállaltunk,
három belső védőre váltottunk. Volt
három tiszta lehetőségünk is, de
egy újabb hibánkat kihasználva egy
kontrából ismét betalált a Mezőkövesd.” – értékelt Joan Carrillo
vezetőedző. – „Ezt követően
szerintem volt egy szabályos gólunk,
nekem nem tűnt lesnek, de ez nem
lehet kifogás az eredményt illetően. Nem lehet egy rossz szavam
sem a csapatra, az utolsó percekig

hajtott mindenki, jöttek a gólok és
a helyzetek, de a továbbjutást érő
találatot nem sikerült bevinni. Mindenki csalódott, hiszen szerettünk
volna ott lenni a döntőben, ebben az
emberpróbáló helyzetben szerettük
volna a kupagyőzelmet ajándékozni

a szurkolóinknak és a klubnak!”
A Magyar Kupa idei kiírását tehát
biztosan nem a címvédő nyeri.
Persze kiegyeznénk azzal, ha ez
a bajnokságban is így lenne, ami
azt jelentené, hogy a fehérváriaknak sikerülne megelőzniük az

éllovas Ferencvárost. A hátrány
nem csekély, persze a hátralévő
nyolc fordulóban el lehet még
tüntetni.
Ha nem sikerül? Címvédés lesz.
No, és hátrafelé is kell figyelni: a
Mezőkövesdre...

Fotó: molvidi.hu

Németh Krisztián

Minden az arcára van írva Kovács Istvánnak
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A Fehérvár Televízió műsora május 30-tól június 5-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

K Ö Z É L E T - K U LT Ú R A - S P O R T - S Z Ó R A K O Z Á S

2020. 5. 30. SZOMBAT

2020. 5. 31. VASárnAp

2020. 6. 1. Hétfő

2020. 6. 2. Kedd

2020. 6. 3. SZerdA

2020. 6. 4. CSüTörTöK

2020. 6. 5. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
06:45 Lendüljünk formába! – ismétlés
07:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Farmerzseb – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Gayer
Ferenc dzsesszzenész
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető:Vakler
Lajos. Vendég: Kovács
Loránd Olivér igazgató,
Gorsium Régészet Park
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Egerházi Attila
igazgató, Székesfehérvári
Balettszínház
12:40 Honvéd7 – ismétlés
13:00 Hírek
13:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Cristina Porres
Mormeneo balett-táncos
13:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Tóth
Ildikó színművész,
Vörösmarty Színház
14:00 Egy nap a világ – Prága,
Szlovákia – ismétlés
15:00 Hírek
15:05 Agrárinfó – ismétlés
15:35 X. Fehérvári Versünnep
elődöntő 1. rész
17:00 Hírek
17:05 Léptei nyomában
virágok nyíljanak
Portréfilm Csomortáni
Gál László székelyföldi
képzőművészről
17:25 Szarajevó 2018
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Varga
Gabriella színművész,
Vörösmarty Színház
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:50 Mesék otthonról
19:00 Hírek
19:05 Kvantum – tudományos
magazin
19:35 Kortárs Nyugdíjas Ki mit
tud? – gála 1-2. rész
23:00 Hírek – ismétlés
23:05 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
10:05 A Fehérvár Televízió
archívumából
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Varga
Gabriella színművész,
Vörösmarty Színház
10:45 Farmerzseb – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Gayer
Ferenc dzsesszzenész
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető:Vakler
Lajos. Vendég: Kovács
Loránd Olivér igazgató,
Gorsium Régészet Park
12:40 6. Savaria Filmszemle (12)
13:00 Hírek
13:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Egerházi Attila
igazgató, Székesfehérvári
Balettszínház
13:35 Gorsium együttes 2017
14:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Cristina Porres
Mormeneo balett-táncos
14:40 6. Savaria Filmszemle (12)
15:00 Hírek
15:05 X. Fehérvári Versünnep
elődöntő 2. rész
17:00 Hírek
17:05 Egy nap a világ – Malajzia
1-2. – ismétlés
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Csongrádi
Ferenc labdarúgó
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:50 Mesék otthonról
19:00 Hírek
19:05 Hitünk és életünk
19:35 Paks – MOL Fehérvár
FC labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:15 Lelkünk épületének
szolgálatában – Vakler Lajos
interjúkötetének bemutatója
22:00 Hírek – ismétlés
22:05 Képes hírek – benne egész
órakor a Hírek ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
06:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
07:00 Hírek – ismétlés
07:05 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
09:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Képes hírek
10:40 Kvantum – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Képes hírek – benne egész
órakor a Hírek ismétlése
13:00 Hírek
13:05 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
15:00 Hírek
15:05 Képes hírek
15:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
16:00 Képes hírek
16:30 Kvantum – ismétlés
17:00 Híradó
17:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Csongrádi
Ferenc labdarúgó
17:50 Mesevarázs – Fazekas
Anna: Öreg néne őzikéje
18:00 Híradó – ismétlés
18:20 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Jakubek
Tiborné igazgató, Szent
István Művelődési Ház
18:50 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
19:00 Híradó
19:20 6. Savaria Filmszemle (12)
19:50 Szilágyi István – portréfilm
20:50 Kunszentmártontól –
Budaörsig – portréfilm
Szabó Gyuláról, a
Nemzet Színészéről
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
06:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
09:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
10:00 Képes hírek
10:45 6. Savaria Filmszemle (12)
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:20 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
15:00 Híradó
15:20 Képes hírek
15:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
16:00 Híradó – ismétlés
16:20 Képes hírek
16:30 6. Savaria Filmszemle (12)
17:00 Híradó
17:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Jakubek
Tiborné igazgató, Szent
István Művelődési Ház
17:50 Mesevarázs – Lázár
Ervin: A zöld lific
18:00 Híradó – ismétlés
18:20 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bobory Zoltán elnök,
Vörösmarty Társaság
18:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
19:00 Híradó
19:20 Farmerzseb – válogatás
a Fehérvár Televízió
archívumából
19:45 Paletta magazin
20:15 Rendhagyó tárlatvezetés a
Trianon kiállításon 1. rész
Beszélgetőtárs: Látrányi
Viktória. Vendég:
Jankovics Marcell
rajzfilmrendező, grafikus
21:20 Mits Jazz Band
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
06:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
07:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
09:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
10:00 Képes hírek
10:45 Paletta magazin – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:20 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
15:00 Híradó
15:20 Képes hírek
15:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
16:00 Híradó – ismétlés
16:20 Képes hírek
16:30 Paletta magazin – ismétlés
17:00 Híradó
17:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bobory Zoltán elnök,
Vörösmarty Társaság
17:50 Mesevarázs – Magyar
népmesék: A kiskondás
18:00 Híradó – ismétlés
18:20 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Lukácsy
József közíró
18:50 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
19:00 Híradó
19:20 Honvéd7
19:50 Rendhagyó tárlatvezetés a
Trianon kiállításon 2. rész
Beszélgetőtárs: Vakler Lajos.
Vendég: Szakály Sándor a
VERITAS Történetkutató
Intézet főigazgatója
20:50 Rossini: Stabat Mater
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
06:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
07:00 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
08:00 Trianon 100 – élő kapcsolás
a Városháza díszterméből
16:30 Honvéd7 – ismétlés
17:00 Híradó
17:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Lukácsy
József közíró
17:50 Mesevarázs – Nógrádi Gábor:
Hogyan neveljük az UFO-t?
18:00 Híradó – ismétlés
18:20 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Vizi László Tamás
elnök, Trianon Centenáriumi
Emlékbizottság
18:50 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
19:00 Híradó
19:20 Trianon 100
Vizi László Tamás a
Trianon Centenáriumi
Emlékbizottság elnöke a
trianoni békediktátum 100.
évfordulója alkalmából
tartott előadást a
Városháza dísztermében
20:30 Koncert a Nemzeti
Összetartozás jegyében
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
06:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
07:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
09:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
10:00 Képes hírek
10:45 Farmerzseb – válogatás
a Fehérvár Televízió
archívumából
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:20 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
15:00 Híradó
15:20 Képes hírek
15:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
16:00 Híradó – ismétlés
16:20 Képes hírek
16:30 Farmerzseb – ismétlés
17:00 Híradó
17:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Vizi László Tamás
elnök, Trianon Centenáriumi
Emlékbizottság
17:50 Mesevarázs – Lázár Ervin:
Szervusz, Mufurc
18:00 Híradó – ismétlés
18:20 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: L. Simon
László, téma: Trianon
18:50 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
19:00 Híradó
19:20 Agrárinfo
19:50 Rendhagyó tárlatvezetés a
Trianon kiállításon 3. rész
21:00 VII. Csíki Versünnep
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: június 4. 08:00 Trianon 100 – élő kapcsolás a Városháza Díszterméből

