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Ünnepelt
a királyi város
Szeretnél Te is hétfőtől péntekig, napi 8 órában dolgozni egy jó csapatban, multinacionális környezetben? ®

Csatlakozz hozzánk, mert
Bővülés miatt nyitott pozícióink: - Gépkezelő műanyagüzembe
„Jó emberek jó dolgokat hoznak létre”
- CNC forgácsoló
Amit kínálunk: gépkezelő br. 250.000 Ft alapbér + 30.000 Ft jelenléti bónusz + Cafetéria br. 32.500 Ft
(belépéstől kezdve) hosszú távú, stabil munkalehetőség.
Jelentkezés: hr-hungary@cranecpe.com vagy az alábbi telefonszámon:
®

22/513-123 vagy Viberen: 70/512-1562 • Székesfehérvár, Cseh utca 1. (Sóstó Ipari Park)
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Harmincéves barátság
Vakler Lajos
Székesfehérvár és Schwäbisch Gmünd harmincéves testvérvárosi kapcsolatát ünnepeljük
ebben az esztendőben.

A Királyi Napok keretében
Cser-Palkovics András polgármester a Városháza Dísztermében
fogadta a Richard Arnold főpolgármester vezette német delegációt,
a civilkapcsolatok képviselőit, a
baráti körök tagjait, és köszöntőjében örömének adott hangot, hogy a
három évtizedes találkozót Székesfehérváron ünnepelheti a két város.
Richard Arnold, akit Szent István
ünnepén Tiszteletbeli Polgárává
fogadott a város, kiemelte: ma is
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Összefogás a sulikezdés előtt

büszkeséggel tölti el, hogy Székesfehérvár a testvérvárosa Schwäbisch Gmündnek. Hangsúlyozta,
hogy a kapcsolat virágzásához
mindkét város polgárai és intézményei hozzájárultak.
A kezdeteket, az azóta kiszélesedett testvérvárosi kapcsolat kialakulásának történetét Balsay István
akkori polgármester idézte fel.
Az ünnepség keretében a résztvevők
közösen nézték meg a Virágóránál
elhelyezett installációkat a harminc
év emlékezetes pillanatairól. A rendezvényen részt vettek a város alpolgármesterei, képviselői, a baráti kör
és a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai, valamint a Fehérvári
Tűzoltó Egyesület képviselői.

L. Takács Krisztina
Már csak néhány nap, és újra becsöngetnek, az iskolakezdés azonban anyagi terhekkel is jár. Annak érdekében,
hogy a kevesebb pénzből élő családoknak is zökkenőmentes legyen a sulikezdés, több adománygyűjtés is zajlott
Fehérváron, az iskolaszereket pedig a nyár utolsó hetén
át is adták a kedvezményezetteknek.

Tanszerek a foci útján
Immár tizedik alkalommal rendezték meg
az Adni Jó Kupát. Az Adni Jó Kupa Baráti
Kör minden évben megszervezi amatőrfocibajnokságát, a nevezési díjak és a támogatók által felajánlott összegek pedig idén
is lehetővé tették, hogy intézményeket,
családokat támogassanak. A jótékonysági
focibajnokság egyik kedvezményezettje
a Szegényeket Támogató Alapítvány volt,
akik több mint hatvan iskolakezdési
csomagot osztottak szét a befolyt adományokból.

Fotó: Simon Erika

Utalvány a papírboltba

Richard Arnold Székesfehérvár Tiszteletbeli Polgára címet kapott augusztus huszadikán

Helyi értékek a könyvtárban
A Vörösmarty Mihály Könyvtár is készül a kilencvenkettedik Ünnepi Könyvhét megünneplésére.

Augusztus harmincadikán szakmai nap keretében várják
a helyi értékek iránt érdeklődőket, azokat, akik foglalkoznak az értékmentéssel, de azokat is, akik megismerni
szeretnék azokat. A részvételi szándékot az intézmény
regisztrációs oldalán kell jelezni.
A könyvtár minden részlegében érdekes programmal
várják a látogatókat. Gondoltak a kisgyerekekre, a
romantikus regények kedvelőire, de kínálnak találkozási
lehetőséget Silye Sándor riportalanyaival is. A Kávészünet Együttes teljes felállásban ad koncertet, és maradandó élményre számíthatnak azok is, akik Ács Tamás
vagy Buza Tímea előadását tekintik meg. Hahner Péter
előadásai mindig tartogatnak izgalmas történeteket, ezt is
jó szívvel ajánlják meghallgatásra a könyvtár munkatársai.

Hat családnak lehet könnyebb az
iskolakezdés a Szegényeket Támogató
Alapítvány és Kőnig Nóra papírboltja
együttműködésének köszönhetően. Tíz
darab ötezer forintos utalványt adtak át
hétfőn a Fehérvári Civilközpontban a rászoruló családoknak. Az együttműködésnek köszönhetően a SZETA támogatottjai
egy regisztrációs kártyát is kaptak, mellyel
egész évben kedvezményesen vásárolhatnak a papírboltban.

Gondtalan felkészülés
Negyven kisiskolás és családjuk tanévkezdését könnyíti meg az Alba Bástya
Család- és Gyermekjóléti Központ és a
Next Stop Üzletközpont közösen meghirdetett tanszeradomány-gyűjtő akciója. A
vásárlók által felajánlott új tanszereket az
üzletlánc táskákból és egyéb tanszerekből
álló csomaggal egészítette ki. Az adomány
átadóján Mészáros Attila alpolgármester
köszönetet mondott az akcióban résztvevőknek. Hozzátette, hogy az összegyűlt
adománycsomagot az önkormányzat
egymillió forinttal kiegészíti. A város a
Székesfehérvári Szociális Alapítványon keresztül az Alba Bástya számára biztosítja az
összeget, mely segítséget nyújt a rászoruló
családoknak a tanévkezdéshez. A pénz egy
részéből tanszert, másik részéből iskolai kiegészítőket – tornazsákot, uzsonnásdobozt,
kulacsot – vásárolnak a gyermekeknek.
Tisztl Henrik, a gyermekjóléti központ
vezetője elmondta, hogy az iskolaszerekből és egyéb használati eszközökből
összeállított csomagokat székesfehérvári
és környékbeli rászoruló családok között
osztják szét.
Hiszünk a kis lépések erejében – mondta
az üzletközpont igazgatója. Kostka Miklós
beszámolt arról, hogy idén is megduplázták azokat az adományokat, amiket a
vásárlók hoztak az ötnapos gyűjtés során.
A cégcsoport számára fontos a társadalmi
felelősségvállalás, feladatuknak érzik,
hogy aktív részesei legyenek a fehérvári
civiléletnek.

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

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

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN!
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés
Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét.
Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• energetikai tanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.
Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300
• www.szepho.hu

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelését?
• 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.
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Megszépül a Várfal park
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Új játszótér épül a belvárosban

Kurucz Tünde
Megkezdődött a Várfal parkban annak az új játszótérnek a kivitelezése, mellyel a nyolcvan évvel
ezelőtt alapított Székesfehérvári Könnyűfémmű
örökségét képviselő vállalatok és Székesfehérvár
önkormányzata tiszteleg a nagy múltú, a város
gazdasági fejlődését meghatározó egykori Köfém
emléke előtt.

Alig egy hét, és megkezdődik a 2021/2022-es
tanév, melynek fő változásait, új szabályait kedden ismertették a Városházán. Ötödik alkalommal
tartotta meg az EMMI Oktatási Hivatala a Fejér
Megyei Szakmai Tanévnyitó konferenciát, melyre
valamennyi Fejér megyei közoktatási intézmény
vezetője meghívást kapott.

A Fejér Megyei Szakmai Tanévnyitó
Konferencián Mészáros Attila köszöntötte a jelenlévő intézményvezetőket. Az alpolgármester arról szólt,
hogy a kiváló együttműködés mellett
a város igyekszik pluszforrásokat
is biztosítani az intézményeknek.

Példaként említette az Arany János
iskola felújítási programját, de beszámolt arról is, hogy közbeszerzési
eljárás alatt van az a másfél milliárd
forintos energetikai felújítási csomag,
amelyből tizenöt intézmény fejlesztése valósulhat majd meg.
A tanácskozáson Madarász Hedvig,
az Emberi Erőforrások Minisztériuma
főosztályvezetője, Sipos Imre, az Oktatási Hivatal elnökhelyettese, Török
Szabolcs, a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatója, valamint
Galambos Zsuzsanna, az Oktatási
Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai
Oktatási Központjának főosztályvezetője tartott szakmai előadást.

A nyolcvanadik évfordulóhoz kapcsolódóan – az Arconic-Köfém Mill Products Hungary Kft. és a Howmet-Köfém Kft. kezdeményezésére – a Howmet Aerospace Foundation és az Arconic Foundation amerikai székhelyű alapítványok összesen kilencvenötezer dollárt különítettek el, a Hydro Extrusion Hungary
Kft. pedig további tízezer dollárt ajánlott fel székesfehérvári felhasználásra, a park fejlesztésére

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

Nyolcvan évvel ezelőtt, 1941-ben alapították a Székesfehérvári Könnyűfémmű első üzemeit. Az évfordulót
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Együttműködés a város iskoláival

L. Takács Krisztina

több hónapos programsorozattal
ünneplik azon társaságok, amelyek
valamilyen kötődésük révén utódtársaságai az egykori vállalatnak.
A Könnyűfémmű és az annak bázisán
létrejött társaságok minőségi alumíniumtermékek széles kínálatával látták
és látják el a jármű-, a csomagoló-, a
háztartási, a teherszállítási és az építőipart, ezzel öregbítve városunk hírnevét. A nyolc évtized alatt már négy
generációnak biztosítottak munkát és
megélhetést Székesfehérváron.

FEHÉRVÁR

Kedden a Városházán tájékoztatták a köznevelési intézmények vezetőit és az intézmények
fenntartóit az új tanévet érintő főbb változásokról és szakmai feladatokról

(Palotai Kapu tér)
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Ünnepi közgyűlés Szent István napján
Vakler Lajos

Az ünnepi műsor keretében
Matuz János, a Székesfehérvári
Közösségi és Kulturális Központ
művészeti intendánsa összeállításában Gizella királyné fohásza
hangzott el István királyhoz
Kneifel Nóra, a 2019-es Versünnep győztese és Kárász András,
az Alba Regia Szimfonikus Zenekar csellistája előadásában.
A műsort követően Cser-Palkovics András ünnepi beszédében kiemelte, hogy népünk
történelme, Szent István élete,
az államalapítás, Kárpát-medencei létünk megszilárdítása
inspirációt adhat a jelen embe-

Fotók: Simon Erika

A hagyományokhoz hűen a Szent István
téren tartotta ünnepi közgyűlését Székesfehérvár önkormányzata. Az ülés kezdetén a
Fehérvár fanfár hangzott el a Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar előadásában,
majd a résztvevők közösen elénekelték a
Himnuszt.

Égi Tamás díszpolgári kitüntetését özvegye, Östör Annamária vette át

és szeretetét jelenti, Szent István
örökségének legegyszerűbb és hitem
szerint legerőteljesebb megbecsülé-

De ne legyenek illúzióink: a választás, a döntés kényszere velünk van!
Vagy közösségként, közös akarattal

Varga Gábor és Vargha Tamás országgyűlési képviselők, Simon László kormánymegbízott, Cser-Palkovics András polgármester és Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke együtt koszorúztak államalapító királyunk szobránál

rének – ahogy adott már sok-sok
nemzedéknek. A polgármester
vízválasztónak nevezte a következő éveket: „Felettünk Szent
István tekint a jövőbe, lábunk alatt
történelmi romok történelmi földben, körülöttünk patinás épületek.
Most azonban ne ezeket keressék
tekintetükkel, most embertársaik, az
önök mellett lévők tekintetét kapják
el egy pillanatra! A mai napon a
nemzetet ünnepeljük. A nemzetet,
mely azonban nem értelmezhető az
emberek nélkül, a mi közösségünk
nélkül. Nem egyszerűen államalapító szent királyunkat ünnepeljük,
hanem az ő alkotását, melynek hála,
mi itt lehetünk. Amik mi vagyunk:
magyarok és fehérváriak. Ez pedig
mindenekelőtt egymás tiszteletét

sét. Mert ha tudatosítjuk, hogy mi
vagyunk a nemzet, mi vagyunk a
város, akkor kovácsolódunk igazi
közösséggé, akkor nyílnak meg a
jövő nagy tetteit lehetővé tévő, kemény kihívásait leküzdeni képes közös akarat forrásai. Márpedig nagy
tettekre szükség van és szükség
lesz! Bizonyos értelemben ugyanis vízválasztóhoz érkeztünk. A
következő évek eldöntik majd, hogy
Székesfehérvár provinciális irányba
mozdul, vagy folytatjuk utunkat
Közép-Európa egyik legdinamikusabban fejlődő városa irányába. A
két világ közti ellentmondásokat, a
konfliktusokat már most érzékeljük!
A koronavírus-járvány elodázta
ezt a döntést, lassította valamelyest
ennek a konfliktusnak az éleződését.

a vágyak, az ambíciók mögé tesszük
a munkát és az áldozatokat, vagy
a régi, kényelmes, de lehetőségeit
elmulasztó várost és életet választjuk. Hogyan döntünk, hogyan
cselekszünk tehát majd mi, kedves
fehérváriak? Melyik lehetőséget
választjuk? A kényelmes múltat
vagy a vágyott jövőt? Ha az utóbbit,
akkor hajlandók leszünk-e mögétenni a munkát, vállaljuk-e az árat,
ami ezzel jár? Véleményem szerint
a válasz egyértelmű: a nehéz, de jutalmazó, az izzadságos, de fejlődő, a
felelősségvállalást kívánó, de önálló
jövő mellett kell döntenünk! Ezt a
döntést hozta Szent István ezer éve,
és ennek a döntésnek köszönhetően
ma is itt vagyunk. Ezt a döntést kell
meghoznunk most, hogy további
évszázadokon át itt lehessünk!”
Az ünnepi beszédet követően
átadták a Székesfehérvár önkormányzata által alapított városi
kitüntetéseket. A Székesfehérvár
fejlődése, gazdasági gyarapodása
érdekében végzett kiemelkedő
munkája elismeréseként posztumusz Székesfehérvár Díszpolgára címet adományozott az
önkormányzat Égi Tamás egykori
alpolgármesternek.
Az egészségügyben végzett
kiemelkedő szakmai és tudományos tevékenysége elismeréseként Pro Civitate díjat
vehetett át Izbéki Ferenc, a Szent
György Kórház tudományos
orvosigazgató-helyettese és
Klupács Péter mentőtechnikus.
Nagy Judit, a Szabad Színház
művészeti vezetője, a színházat
működtető egyesület elnöke a
város kulturális életéért végzett
több évtizedes tevékenységével
érdemelte ki ugyanezt az elismerést. A Székesfehérvár oktatási
életében végzett több évtizedes
kiemelkedő munkája elismeréseként ugyancsak Pro Civitate
díjat vehetett át Nagy Kálmán
János, a József Attila Középiskolai Kollégium igazgatója, illetve a
vízügyi szakmai területen végzett
kiemelkedő munkája elismeréseként Hullay Gyula.

Schwäbisch Gmünd főpolgármestere, Richard Arnold átveszi a Székesfehérvár Tiszteletbeli
Polgára címet

Közélet

Közéleti hetilap
A város és a honvédség közti
társadalmi kapcsolatok terén
végzett munkája elismeréseként
Székesfehérvár önkormányzata
Székesfehérvár Tiszteletbeli
Polgára kitüntető címet adományozott Korom Ferenc vezérezredesnek, a Magyar Honvédség
korábbi parancsnokának,
valamint a Székesfehérvár és
Schwäbisch Gmünd közötti
kapcsolatok ápolása, fejlesztése,
valamint a kulturális értékek
megőrzése érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként
Richard Arnoldnak, Schwäbisch
Gmünd főpolgármesterének.
A Szent István napi ünnepi díszközgyűlésen jelen volt Vargha
Tamás, Törő Gábor és Varga
Gábor országgyűlési képviselő,
L. Simon László, a Magyar Nem-
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Lukácsy József

Szent István ünnepe
történelmünk fővárosában

Korom Ferenc vezérezredes is városunk Tiszteletbeli Polgára lett

Cser-Palkovics András ünnepi beszédében a döntés felelősségét hangsúlyozta

Együtt a díjazottak

FEHÉRVÁR

Augusztus huszadika Szent István
királyunk államalapításának
ünnepe. Szent Istváné, aki Mária
oltalmába ajánlotta országát és
népét. Fiához, Imre herceghez írt
Intelmeivel, ránk maradt ötvenhat
törvényével, országépítő, a katonaságot és a társadalmat újjászervező
tehetségével maradandót alkotott.
Most arra kérem először önöket,
hogy forduljanak egymás felé, és
fürkésszék néhány pillanatig egymás tekintetét, mert ma a nemzetet,
városunkat és közösségünket ünnepeljük – mondta ünnepi beszédének
bevezetőjében városunk polgármestere. Az, hogy végre felszabadultan
ünnepelhetünk Székesfehérváron,
azt jelenti, hogy Szent István
életműve időtálló, működő- és
fejlődőképes.
A polgármester néhány finoman
megfogalmazott kritikai megjegyzésnek is hangot adott. Több mint
ötvenezer gépjármű tulajdonosai
vagyunk, viszont a közlekedési dugókat elégedetlenkedve és nehezen
viseljük. Csaknem száz kilométer
utunk kapott új burkolatot. Ez
természetes, de a felújítások okozta
közlekedési akadályokat türelmetlenül vesszük tudomásul. Büszkék
vagyunk arra, hogy Fehérvár az új
technológiák, a kutatás és fejlesztés
egyik fellegvára, azonban az ehhez
szükséges tanulás, ismeretszerzés
és szellemi energiabefektetés árát
már nehezen akarjuk megfizetni.
Megszoktuk: az elismerés és köszönet ritkán tűnik fel mindennapjaink
horizontján.
Szent István ünnepén minden
évben városunkban rendezik az
ország legimpozánsabb, többnapos
történelmi-kulturális fesztiválját,
a Királyi Napokat. Ennél többre
vágyunk – jegyezte meg a polgármester. Mivel minden, amit szent
királyunk megcselekedett, Székesfehérváron történt, szükségszerű
és természetes lenne, ha a nemzeti
összetartozást is megjelenítő állami
ünnepünk központi székhelye hivatalosan is Székesfehérvár lenne.
Reményeink szerint a város elöljáróinak ilyetén ambíciói megvalósulhatnak. Talán együtt sikerülni fog!
zeti Múzeum főigazgatója, Simon
László kormánymegbízott,
Molnár Krisztián, a Fejér Megyei
Közgyűlés elnöke, a történelmi
egyházak képviselői és a fegyveres, rendvédelmi és igazságügyi
szervek tisztviselői mellett a
testvérváros Schwäbisch Gmünd
delegációja is.
A közgyűlés végén közös koszorút helyeztek el az ünnepi közgyűlés résztvevői Szent István
szobránál.
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Így ünnepelt a királyi város
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Az államalapítás ünnepén városunk közössége világi és szakrális rendezvényeken hajtott
fejet Szent István emléke, Székesfehérvár több mint ezeréves múltja és történelmi fővárosként
betöltött szerepe előtt. A város polgárai a Nemzeti Emlékhelynél gyűltek össze, hogy Szent
István szarkofágjánál leróják tiszteletüket, és megemlékezzenek államalapító nagy királyunk
tetteiről és máig is kiható intézkedéseiről. A szarkofág előtt Molnár Krisztián, a Fejér Megyei
Közgyűlés elnöke mondott ünnepi beszédet.

Fotó: Molnár Artúr

Telt ház előtt nyitotta meg új évadát az Alba Regia Szimfonikus Zenekar, mely egyben lehetőséget adott arra is, hogy bemutatkozzon közönségének az új művészeti vezetés. A Tér-élmény
című hangversenyen felcsendültek Liszt Ferenc, Antonín Dvořák és Dobri Dániel művei, valamint az államalapítás ünnepének tiszteletére a ráadás Kodály Zoltán Magyar rondója volt.

Fotó: Molnár Artúr

Fotó: Simon Erika

Augusztus a fehérvári szakrális és kulturális események csúcspontja, ami a járványhelyzet enyhülésének köszönhetően idén sem maradt el. A szakrális ünnep mellett bőven voltak világi programok:
lehettek koncertek a Zichy ligetben és a megújult Bartók Béla téren, a középkor beköltözhetett a
belvárosba – ismét megtelt élettel Fehérvár. A szeptemberi dolgos, iskolás hétköznapok közeledtével is érdemes visszapillantani, mi mindennel gazdagodtunk a Szent István-i ünnepek alatt!

Augusztus huszadikán, Szent István király ünnepén a város papságával együtt celebrált szentmisét első uralkodónk fejereklyéjének és a Szent Korona hiteles másolatának jelenlétében
Spányi Antal a Szent Imre-templomban. A megyés püspök ünnepi beszédében hangsúlyozta:
István emberként mutatott példát azzal, hogy képes volt elfogadni a rámért isteni küldetést.

Fotó: Molnár Artúr

Fotó: Molnár Artúr

Az állami ünnepünket megelőző napon érkeztek meg Fehérvárra az Otthonról haza! elnevezésű kerékpáros túra teljesítői. A közel húszfős csapat a nemzeti összetartozást erősítő túrák Lendva–
Budapest-útvonalán mintegy háromszáznegyven kilométert kerékpározott, befutója pedig a sóstói stadionnál volt, ahol Mészáros Attila várta és köszöntötte a résztvevőket. Az alpolgármester
egy rövid sóstói sétára invitálta a kerékpárosokat, pénteken pedig innen indultak tovább Budapestre.

A szentmise után a főpásztor megáldotta az új kenyeret, mint a családi jólét és a jövő jelképét,
majd Isten áldását kérte valamennyi magyar család kenyerére és életére

Fotó: Simon Erika

Hamisítatlan középkori hangulat, vásári életképek, piaci perpatvarok, gólyalábasok, hagyományőrző bemutatók, régizenei együttesek, számos gyermekjáték, kreatív és kézműves
foglalkozások és királyi óriásbábok várták a vendégeket a belvárosban

Fotó: Kiss László

A programsorozat talán leglátványosabb eleme a Koronázási Ünnepi Játékok, ahol több napon
át interaktív műsoroknak lehettünk részesei
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Hatalmas sikere volt a Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekarnak a Városház téren. A fiatalok
másfél éve nem tudtak koncertezni a városban. Népszerű muzsikák zengték be a teret, voltak
filmzenék, Queen- és Abba-slágerek is.

Fotó: Simon Erika

Ünnepi fénybe borult a Nemzeti Emlékhely: fényfestéssel idézték meg a középkort

FEHÉRVÁR

Fotó: Bácskai Gergely

Kultúra

Fotó: Kiss László

Közéleti hetilap

Könnyűzenei koncertekből sem volt idén hiány. Csütörtökön hatalmas tömeget vonzott a Zichy Színpadhoz a Best of Geszti című produkció.
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
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Fotó: Simon Erika

2021.08.26.

Fotó: Simon Erika
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Idén a Pannon mesék egy régen játszott darabját, Estephan király legendáját is láthattuk:
nemcsak az Adorján Viktor által színpadra írt Hartvik-legenda, de a Szabad Színház játékstílusa is visszarepítette a nézőt a középkorba

Vaskos humor, jó szöveg és helyzetkomikum, hogy az „egyszeri” néző is könnyedén megismerkedjen István király életével – ilyen piaci előadások kísérték a középkorban is a nagy szakrális
eseményeket

Méz, kenyér, bor
Vakler Lajos
Hagyományosan a Királyi Napok keretében,
a Szent István-ünnep előestéjén rendezték
meg az Öreghegyi Mulatságot. A Máriavölgy
megtelt élettel, az öreghegyi polgárokat és
az idelátogatókat színes, látványos színpadi
produkciók és kirakodóvásár fogadta a Bory
téren és a Máriavölgyi úton.

Az idei, huszonkilencedik találkozó
a Szent István Mézlovagrend beavatási ceremóniájával vette kezdetét. A
program egyik meghatározó eleme
esztendőről esztendőre a Noé-hegyi
Szent István Borlovagrend és meghívott vendégeinek felvonulása. Idén is
átadták Az év bortermelője díjat az
arra érdemes kispincés borásznak.

Fotók: Simon Erika

A Bory téren látványos táncbemutatókat is láthattunk

Tornyai Gábor plébános áldotta meg a kenyeret és az újbort

Az ünnepségen Tornyai Gábor
plébános megáldotta az új kenyeret
és a nemes nedűt.
A hivatalos megnyitón a résztvevőket Cser-Palkovics András
polgármester, illetve Östör Annamária és Horváth Miklós Csaba, a
városrész önkormányzati képviselői köszöntötték. Cser-Palkovics
András hangsúlyozta: fontos, hogy
az öreghegyi ünnepségek tradíciója

továbbéljen. A városrész fejlődése
rányomja bélyegét Székesfehérvár
egészének mindennapjaira.
Az Öreghegyi Mulatságon a tradícióknak megfelelően rangos fellépők
biztosították a jókedvet. A Bory
téri színpad vendége volt a Harmonika Trió, Fehér Adrienn és Jónás
Andrea, de az igazán nagy sikert
a fehérvári táncművészet fiataljai
aratták.

Közéleti hetilap

Kultúra
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Fotó: Molnár Artúr

Fotó: Simon Erika

Háborús sakkjátszma a Nemzeti Emlékhelyen

A Koronázási Ünnepi Játékok keretében folytatódott Matuz János 2019-ben megkezdett
missziója: az idei óriássakkjátszmában székesfehérvári diákok közreműködésével az 1278.
augusztus 26-i morvamezei csata történéseit mutatták be a Nemzeti Emlékhelyen, amikor
a magyar és a kun csapatok IV. László vezetésével Habsburg Rudolf segítségére siettek a
csehek ellen. A műfaj, amelyben sakkjátszmaként jelenítették meg a történelmi pillanatokat, kivételes lehetőségeket tartogatott a szereplőknek és a nézőknek egyaránt. A színpadi
fekete-fehér játékban kicsit másként, de megélhetők voltak a csata kulcspillanatai, mert
a produkcióban a színházi elemeken volt a hangsúly.
V. L.

Fotó: Molnár Artúr

A Zichy liget színpadán az állami ünnep estéjén az István, a király című rockopera koncertkeresztmetszetét láthatta a fehérvári közönség. Szörényi Levente és Bródy János művének
ezúttal nemcsak főszereplője, de producere, rendezője is Feke Pál volt.

Mint minden korszakos alkotásnál, az István, a királynál is összetett a siker titka, de az biztos,
hogy a rockzene és a magyar folklór találkozása fantasztikus erővel hat
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Fotó: Simon Erika
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Fotó: Simon Erika

Fotó: Molnár Artúr

A Zichy liget mellett a Circum Aurora légi tűzszínház produkcióját élvezhette a közönség a
magasságra és fényekre komponált koreográfiával

A Koronázási Ünnepi Játékok programjaként hagyományos városházi körséta is volt, ahol
Cser-Palkovics András polgármester kalauzolta az érdeklődőket – egészen a dolgozószobájáig.
Az ünnepi idegenvezetés kiemelte azon tárgyakat és helyszíneket, melyek Szent Istvánhoz
kapcsolódnak.

Miért érdemes minden évben ilyen sok embert vonzó ünnepségsorozatot tartani Fehérváron?
Mert ekkor szinte az egész város együtt van: az ide látogatók és az itt lakók néhány napra egy
közösségé válnak. A színpadon szereplőknek is felemelő lehet látni azt a rengeteg embert, akik
estéről estére kíváncsiak a produkciókra, hogy kicsit felülemelkedve a hétköznapi problémákon, valami többel, valami szebbel azonosulhassanak.

Szeretnél Te is hétfőtől péntekig napi
8 órában dolgozni egy jó csapatban
multinacionális környezetben?

Fotó: Simon Erika

Gyere el és ismerj meg Bennünket!

A fesztiválzáró produkció keretében az Alba Regia Táncegyüttes és a művészeti iskola csoportjai léptek színpadra, felidézve a nemzetközi néptáncfesztiválok hangulatát

Nyitott pozícióink: Gépkezelő műanyagüzembe;
CNC forgácsoló

Amit kínálunk: • gépkezelő
br. 250.000 Ft alapbér + 30.000 Ft
jelenléti bónusz
• Cafetéria br. 32.500 Ft
(belépéstől kezdve)
• 100 % -os bejárási támogatás
szerződéses járattal vagy
tömegközlekedés esetén
• Sportolási lehetőség támogatása
• Családias hangulat
• Egyedülálló technológia megismerése
tapasztalt szakemberektől

Fotó: Simon Erika

®

A műsorban közel kétszázan mutathatták meg tehetségüket, tánctudásukat a közönségnek

Jelentkezés és további információ: hr-hungary@cranecpe.com
e-mail címen
vagy az alábbi telefonszámon: 22/513-123
vagy Viberen: 70/512-1562
Helyszín: Székesfehérvár, Cseh utca 1. (Sóstó Ipari Park)
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Ötéves az Ősfehérvár Alkotóközösség

A Köfém Művelődési Házban köszöntötték az
Ősfehérvár Alkotóközösség ötödik születésnapját. Az ŐsfAlköz Sipos Mari költő kezdeményezésére jött létre a kultúra, a művészet, az
irodalom barátainak.

Vakler Lajos
Halmay Tivadar festménykiállításával
befejeződött az Emlékparki nyár programsorozata a pákozdi Nemzeti Emlékhelyen. Az Áron
Nagy Lajos Művészetbarát Kör tagja tárlatát,
melynek fő műve a Szent István halála című
festmény, Cser-Palkovics András polgármester
ajánlotta a közönség figyelmébe.

Halmay Tivadar a megnyitón művei
megszületésének körülményeire,
feltárta az alkotás folyamatát a
gondolattól a megvalósításig. Külön
szólt a Szent István halála című

műről, mely a Székesfehérvári kőtárban található maradványokhoz
igazodik a történeti hűség érdekében, míg a festményen megjelenő
alakokat az 1083-as újratemetés,
a szentté avatás időszakából idézi
meg.
Oláh László, az emlékpark szakmai igazgatója örömének adott
hangot, hogy az idei Emlékparki
nyár programsorozatát ismét nagy
érdeklődés kísérte, s ennek méltó
záróeseménye volt Halmay Tivadar
történelmi távlatokba kalauzoló
tárlata.

Kép: Körtvélyes Tivadar

A találkozón Lehrner Zsolt alpolgármester kiemelte: a város kulturális
élete számára fontos, hogy olyan
autodidakta közösségek működjenek,
melyek minden művészetkedvelő számára teret adnak a kibontakozásra.
A születésnapra Sipos Mari
szerkesztésében megjelent egy

emlékalbum, melyben a tagok
vallanak az indíttatásról, az elmúlt
öt esztendő történéseiről, arról az
útról, amely lehetővé tette, hogy
mindannyian olyan művészi alkotómunkával bontakoztathassák ki
tehetségüket, mutathassák meg elhivatottságukat, amellyel nemcsak
a közösséget, de a város kultúráját
is szolgálják.
„Az alkotómunka mindig az emberről
szól, az emberközpontú valóságról. Az
ŐsfAlköz-tagok művészete örömművészet, mert alkotásaik megfelelési
kényszer nélkül, örömből születnek.” –
hangsúlyozta Sipos Mari.

Szent István halála

Kép: Megyeri Zoltán

Vakler Lajos

Az alkotócsoport tagjai közösen ünnepelték az ötödik évfodulót

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
• szárazépítési munkák
• mélyépítési munkák

• burkolási munkák
• asztalos munkák
• épületgépészeti munkák

• festő-mázolói munkák
• lakatos 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
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Halmay Tivadar lapunknak elmondta: lokálpatrióta alkotóként tovább folytatja történelmi időutazását, és hiteles műveken eleveníti fel a történelmi korok Székesfehérvárhoz kötődő nagyjait

Távhővel ellátott lakásban lakik?
Postai csekken fizeti be távhőszámláit?

Váltson Ön is kényelemes, gyors, elektronikus fizetésre!
A SZÉPHŐ Zrt. nyereményjátékot hirdet
szeptember 1. és október 31. között!
A részvételért nem kell mást tennie, mint a játék ideje alatt
áttérni postai csekkes fizetési módról elektronikus fizetésre.
Szeptember 8-tól kilenc héten át, minden szerdán kisebb nyeremények
találnak gazdára a sorsolást megelőző héten fizetési módot váltott fogyasztóink között . A páros heteken 5 ezer forint értékű Média Markt utalványt,
a páratlan heteken 5 ezer forint értékű ajándékkosarat sorsolunk.
A főnyeremény az akció végén egy szabadon felhasználható, 120 ezer forint
értékű utalvány, amely beváltható az Accent Hotels lánc bármelyik
szállodájában.
A szerencsés nyerteseket a SZÉPHŐ Zrt-nél megadott elérhetőségeken
fogjuk kiértesíteni.
Bővebb információ az elektronikus fizetésre áttérés lehetőségeiről,
a www.szepho.hu honlap hírfolyamán olvasható.
A játékkal kapcsolatos tájékoztatás és játékszabály az akció ideje alatt
a SZÉPHŐ Zrt. honlapján lesz elérhető.

FEHÉRVÁR
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Palacsintapéntek sulikezdés előtt
EGÉSZ NAPOS CSALÁDI NYÁRBÚCSÚZTATÓ
A NAGY-MAGYARORSZÁG PARKBAN
2021.08.28-ÁN SZOMBATON 10 órától !
Karaoke

Kirándulási lehetőség a közeli Burok-völgyben, finom falatok a Kárpátia Étterem és Kávézóban
vagy a Nemfelejtünk Falatozóban, kézműves vásár, lovaglás, íjászat, Trianon múzeum látogatás,
kertmozi, csillagászati program, éjjeli vezetett túra, este 21 órától pedig Karaoke!
Töltsön el egy tartalmas napot családjával, gyönyörű természeti környezetben,
a nyári szünet utolsó szombatján!
www.nagymagyarorszagpark.hu • Tel.: 22/223-723 •

Azért, hogy minden iskolás jól érezze magát, és kedves élménnyel kezdhesse a tanévet,
többféle – lekváros, kakaós, nutellás – palacsinta várja majd őket augusztus huszonhetedikén,
pénteken tíz órától a Budai úti LISZI-iroda előtt. A programra a város minden részéről várják az
édesszájú diákokat!
K. Sz.

Fehérvár Televízió

A Fehérvár Televízió műsora augusztus 28-tól szeptember 3-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

Fehérvár Televízió

2021. 08. 28. SZOMBAT
00:00
07:00
07:20
07:55
09:00
09:30
09:40
10:10
10:40
11:10
11:40
12:10
12:40
13:00
14:15
14:40
15:00
15:30
16:35
17:00
17:05
17:55

18:25
19:00
19:05
19:40
20:05
21:35
22:00
22:05

Képes hírek
Híradó
Köztér
Nálatok mizu?
Agrárinfó
Egészségempórium
nyugdíjasoknak
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Fehérvári beszélgetések
Paletta magazin
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Honvéd7
A Fehérvár Televízió
archívumából
Agrárinfó – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Egészségempórium
családoknak
Hírek
Egy nap a világ – Kovács
Áron útikalauza
Fehérvári beszélgetések –
Vakler Lajos vendége Görög
István, a KEMPP ügyvezetője
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Kvantum
A Fehérvár Televízió
archívumából – Fülöp Gyula
Két hang, két lélek
Rúzsa Magdi-koncert
Hírek – ismétlés
Képes hírek

2021. 08. 29. VASárnAp
00:00
08:00
08:10
09:00
09:30
09:40
10:00
10:05
10:35
11:00
11:35
12:05
12:40
12:45
13:20
13:50
14:20
15:25
16:35
17:00
17:20
17:55

18:25
19:00
19:20
21:05

21:35
23:20
23:40

Képes hírek
Snooker magazin
Kezdőkör
A Fehérvár Televízió
archívumából
Egészségempórium
nyugdíjasoknak
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
A Fehérvár Televízió
archívumából
Fehérvári beszélgetések
A Fehérvár Televízió
archívumából
Fehérvári beszélgetések
Hírek – ismétlés
Köztér
Családőrzők
Agrárinfó
Nálatok mizu?
A Fehérvár Televízió
archívumából
Egészségempórium
családoknak
A hét hírei
Hitünk és életünk
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Kovács Sarolta olimpiai
bronzérmes öttusázó
A Fehérvár Televízió
archívumából
A hét hírei – ismétlés
Vershúron (2017 )
A mi kis városunk –
Beszélgetés a Thornton
Wilder-darab rendezőjével
Thornton Wilder: A
mi kis városunk
A hét hírei – ismétlés
Képes hírek

2021. 08. 30. Hétfő
00:00
07:00
07:20
07:55

08:25
09:00
09:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:15
15:35
15:55
17:00
17:20
17:50
17:55

18:25
19:00
19:20
19:50
19:55
20:25
20:50
21:25
22:40
23:00

Képes hírek
A hét hírei
Kvantum
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Kovács Sarolta olimpiai
bronzérmes öttusázó
Hitünk és életünk
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Kvantum – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hitünk és életünk – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
Hőlégballon-karnevál (2016)
Krinolin, turnűr, halcsont:
A babák és a divat 1. rész
Híradó
Együtt magazin
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Kiss Dorottya
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Híradó – ismétlés
Együtt magazin – ismétlés
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
Gorsium együttes
Áprily Lajos emlékezete
Híradó – ismétlés
Képes hírek

Melankolikus hangulatot hozhat ez a hét. Erőtlennek élrezheted magad, inkább csak sodródsz az
eseményekkel. Lehet, hogy érdemes új dolgokat
tanulnod, mert új lehetőségeket kaphatsz az új
ismeretek által!

2021. augusztus. 26. – szeptember. 1.

08:50
09:20
11:00
11:30

12:00
12:30
13:00
13:15
15:45
17:00
17:20
17:50
17:55

18:30
19:00
19:20
20:10
20:15
20:45
21:30
21:55
22:10
22:30

Képes hírek
Híradó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Együtt magazin – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Kiss Dorottya
Hangvilla – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
E kávéházi szegleten
Híradó
Paletta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Kovács Ignác. Téma: Perjés
Kornél főorvos emlékezete
Honvéd7
Híradó – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Paletta – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Honvéd7 – ismétlés
Megépül a Nemere
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 09. 01. SZerdA
00:00
07:00
07:20
07:50
08:20
08:50
09:40
11:00
11:30
12:00
12:25
13:00
13:15
15:45
16:40
17:00
17:20
17:50
17:55
18:15
18:40
18:50
19:00
19:20
19:50
19:55
20:05
21:10
21:50
22:45
23:05

Képes hírek
Híradó
Paletta
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Kovács Ignác
Honvéd7
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Haáz Sándor-portré
Savaria 2021: Film és
fotóművészet – Így alkot a
,,fehér madaras” művész
Híradó
Családőrzők
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Savaria 2021 – Film és
fotóművészet: A vége
Snooker magazin
Savaria 2021 – Film
és fotóművészet:
Liliomfa a szélben
Híradó – ismétlés
Családőrzők – ismétlés
Hírek – ismétlés
Snooker magazin – ismétlés
Krinolin, turnűr, halcsont –
A babák és a divat 2. rész
Szarajevó
Savaria 2021 –
Irodalom: Utisz útjai
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 09. 02. CSüTörTöK

2021. 09. 03. pénTeK

00:00 Képes hírek

00:00 Képes hírek

07:00 Híradó

07:00 Híradó

07:20 Családőrzők

07:20 Köztér

07:50 Snooker magazin

07:50 Bajnokok városa

08:05 A Fehérvár Televízió

08:20 A Fehérvár Televízió

archívumából
09:25 Képes hírek
11:00 Családőrzők – ismétlés
11:30 Snooker magazin – ismétlés
11:45 A Fehérvár Televízió

archívumából
08:50 Képes hírek
11:00 Köztér – ismétlés
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából

archívumából – ismétlés
13:00 Híradó 1-kor

13:00 Híradó 1-kor

13:15 Képes hírek

13:15 Képes hírek

15:35 Portrék a Királykúton:

15:50 Igazságszolgáltatás az

Tolcsvay-est – Lélekdal

Alaptörvény tükrében 1. rész

16:35 Karok és lábak művészete

17:00 Híradó

17:00 Híradó

17:20 Úton

17:20 Köztér
17:50 Hírek
17:55 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Bajnokok városa
19:50 Hírek – ismétlés

17:50 Hírek
17:55 Városrészek titkai
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Agrárinfó
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Városrészek titkai – ismétlés

19:55 Köztér – ismétlés

21:00 Agrárinfó – ismétlés

20:30 III. Kolbásztöltő Fesztivál

21:30 Igazságszolgáltatás az
Alaptörvény tükrében 2. rész

20:55 Vershúron 2016
22:05 Híradó – ismétlés

22:25 Híradó – ismétlés

22:25 Képes hírek

22:45 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: augusztus 29. 17:55 Fehérvári beszélgetések – Kovács Sarolta olimpiai bronzérmes öttusázó

Kos 3. 21. – 4. 20.

Bika 4. 21. – 5. 20.

2021. 08. 31. Kedd
00:00
07:00
07:20
07:50
08:20

Magabiztossá tesznek a hétvégi események,
elképzelhető, hogy végre sikerül túljutnod egy
olyan élethelyzeten, ami erőteljesen lekorlátozott.
Felszabadulsz, és úgy érezheted magad, mint aki
letépte a láncait.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A héten erőfeszítés nélkül, könnyen juthatsz belső
erőforrásaidhoz. Olyan elfoglaltságokat részesíthetsz
előnyben, amiknek segítségével tudatossá teheted a
láthatatlanul támogató erőidet is. Ez egy misztikus hét
számodra.

Egy nehéz időszak átértékeléséhez érkezel. Tisztában
vagy azzal, hogy a téged ért vádak vagy az általad
kiszabott ítéletek realitásértéke nem valóságos.
Bántottad magad, és bánthattál másokat. Most végre
megélheted valós értékeidet!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Erőteljes a vágy benned, hogy bizonyos közösséghez
kapcsolódj. Úgy érezheted, hogy nem tartozol közéjük,
csak vágyakozva figyeled, mint egy kiközösített
kisgyerek. Itt az ideje kockáztatni, elengedni a régmúlt
sérelmeit, és módot találni a párkapcsolatra!

Óvakodj attól, hogy olyan terhet vegyél a válladra,
aminek semmi köze a boldogságodhoz! Vedd észre, hogy
másokhoz hasonlítgatod magad, és másoknak megfelelve
nem tudsz örömöt hozni a saját világodba! Figyelj arra,
hogy mi szomorít el, és abban az ügyben légy tevékeny!

FEHÉRVÁR

Portré

Közéleti hetilap

„Itt mindig kaptam lehetőséget!”

A család szó egyre nagyobb hangsúlyt kap a
közmédiában: van, hogy felmagasztalják, van,
hogy vitatkoznak róla, kinek mit is jelent valójában. Amikor Kovács Szilvivel, az idei Penna
Regia díjas kolléganőmmel beszélgettem, a
család fogalma új perspektívával gazdagodott:
egy olyan közeg, ahol otthon érezzük magunkat, ahol együtt nézünk szembe a nehézségekkel, és ahol támogatnak. Szoros közösség,
amelynek ezúttal – és nem csak egy beszélgetés erejéig – mindketten tagjai vagyunk.

Nem először kaptál díjat, hiszen több
riportfilmedet is elismerték már különböző szakmai fórumokon. Mennyiben
jelent számodra mást a Penna Regia?
Nem számítottam rá, és ezt most
nem az illem vagy az álszerénység
mondatja velem. Amikor az önkormányzattól felhívtak a díjátadóval
kapcsolatban, azt gondoltam –
ahogy több más rendezvény esetén
– a konferálás miatt keresnek.
Csak később derült ki, hogy nem
erről van szó, hanem arról, hogy
én vehetem át a Penna Regia díjat.
Valóban nem gondoltam volna,
mert számomra ez a díj egyet jelent
azzal a sok értékes, vérbeli fehérvári újságíróval, akik évtizedekig
szolgálták a város sajtóját, könyveket írtak, intézményt irányítottak,
emblematikus rádiós személyiségek voltak, a fiatalabbak mesterüknek tekintették őket, és akik közül
többen sajnos már nincsenek is
közöttünk. Nem értettem, hogy én
hogyan illeszkedhetek ebbe a sorba. Hiszen közöttünk is rengetegen
vannak, akik tényleg újságírók!
Ez úgy hangzott, mintha nem tartanád
magad újságírónak…
Érdekes, hogy számomra az
újságírás kifejezetten a nyomtatott
sajtót jelenti, bár tudom, hogy ez a
hivatás annál sokkal tágabb műfaji
korlátokkal bír. Inkább úgy értettem, hogy nem vagyok a klasszikus
értelemben vett újságíró. Huszonkét éves korom óta a Fehérvár
Televíziónál vagyok. Rengeteg
híradót levezettem, városi rendezvényeken konferáltam, filmeket
szerkesztettem, magazinműsorokat
készítettem, és bár írok a Fehérvár
hetilapba is, mégsem ez a fősodor.
Azért nem mondhatjuk, hogy nyomtalanul tűnt el az elmúlt közel húsz év!
Igen, és ebben az értelemben a
Penna Regia díj egy fontos állomás!
Ez az elismerés ugyanis súlyt adott

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Komoly és hosszú távú kapcsolat van kilátásban.
Ha készen állsz az elköteleződésre, valamit el
kell majd engedned! Egy korábbi elképzelést,
egy élethelyzetet, lakhelyet vagy egy fontos
elfoglaltságot.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Csak az érzelmeid szabadon engedésével tudsz most
előrehaladni! Ebben az időszakban az önként vállalt
magány sokat segíthet abban, hogy a belső érzelmi
elszigeteltséged kiengedjen. Terheidet ne cipeld tovább,
semmi és senki nem kényszerít erre!

az eddigieknek is. Úgy értem, bennem, a magamról és a szakmámról
alkotott kép lett hangsúlyosabb.
Az, hogy milyen felelőssége van a
mi hivatásunknak, hiszen amellett,
hogy magamból is adok, másokat is
megmutathatok, kiemelhetek, súlyt
adhatok nekik.
Mikor volt az a pillanat, amikor először azt érezted, hogy igazán a szakmá-

tudásom szerint végezzem el. Hogyan is gondolnám befejezettnek
a munkámat, hiszen minden nap
újdonságokkal találkozunk: új
témák, új szereplők jelennek meg,
nincs két egyforma nap, nincs
két egyforma forgatás. Mindig
lehet tanulni valamit, mindenből
másképpen hozza elő az ember
a lényeget, másként alkot képet

az is, hogy például egy könnyedebb
témába bele tudjak vinni egy félmosolyt, egy komolyabb hírnek pedig megadjam a súlyát. Azt hiszem,
ezzel is tudok adni valamit.
Változtatott rajtad a híradózás?
Tartást adott. Egy mércét, hogy muszáj mindig valahogy megjelennem,
jól beszélnem. Emellett alázatra is
tanít a szakmával szemben, ami bí-

Fotó: Simon Erika

L. Takács Krisztina
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Az idei év Penna Regia díjasa Kovács Szilvia, a Fehérvár Médiacentrum szerkesztő-műsorvezetője, lapunk munkatársa

ban vagy? Úgy is kérdezhetném: mikor
öntött el először a médiás öntudat?
Bennem ilyen sohasem volt! Na
jó, helyesbítek: talán most. Hiszen
valójában most tudatosult bennem igazán a hivatásom. Eddig
mindig úgy éreztem, csak sodródom az árral, és soha nem vagyok
elégedett magammal. Mindig
van olyan, ami nem tetszik, amit
újramondanék, amit újraírnék,
sohasem érzem befejezettnek a
munkámat. Egyszerűen csak csináltam, amit kellett, és nem volt
sem időm, sem alkalmam szakmai
öntudatról elmélkedni. Mindig az
volt a fontos, hogy megfeleljek,
hogy azt, amit rám bíztak vagy
kitaláltam magamnak, a legjobb

a tévénéző és az olvasó számára.
Ezért is szeretem ezt a hivatást,
és nem bánom, hogy nem tudom
befejezettnek tekinteni!
A Fehérvár TV Híradója két évtizede
egybeforrt veled. Pedig műsorvezetőként és szerkesztőként sem éppen a
legkreatívabb műfaj!
Egyáltalán nem ez volt az elképzelésem, nem ezzel akartam foglalkozni, most pedig az egész életem
majdnem csak e körül forog. Benne
lenni egészen más, mint kívülről
szemlélni: az, hogy úgy mondjam el a híreket, hogy azt tényleg
elhiggyék nekem, hogy hiteles
tudjak maradni, hogy a megszabott
kereteken belül emberi is tudjak
lenni, nagyon fontos. Mint ahogy

zom benne, hogy a tévéképernyőn
is látszik! Amellett sem mehetünk
el, hogy legyen az híradó, magazinműsor, újságcikk, itt minden
produkció mögött egy csapat áll.
Nekem a Fehérvár Médiacentrum
a második családom, így ebből az
interjúból sem maradhat ki, milyen
hálás vagyok a munkatársaimnak
az elmúlt húsz évért! Itt mindig
segítséget nyújtottak akkor, amikor
bajban voltam, és mellettem álltak
a rákbetegségből való gyógyulás
útján is. Ebben a rendkívül empatikus társaságban könnyű otthon
érezni magam, nemcsak a jó hangulat és egymás támogatása miatt,
hanem azért is, mert itt mindig
kaptam lehetőségeket!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ha van valami kötelességtudatból eredő elfojtás az életedben, akkor nézz vele szembe bátran! Vedd úgy, hogy
veled is megtörténik valami, amiről eddig azt gondoltad,
csak mással történhet! Új erőt ad, és változást, kreatív
energiákat hoz az életedbe!

Most jó, de lehet még jobb! Ehhez a jót el kell engedni. Érdemes a most jó jelentőségét lecsökkenteni, mert elindult
a gyorsvasút, és nem tudsz azon az állomáson maradni,
ahol amúgy jól érezted magad! Gyorsul veled a világ, és
arról, hogy mi az igazán jó, később többet fogsz tudni!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Úgy érezheted a héten, mint amikor valaki közeledik a
kincsesládikó felé, amit hosszú idő után meglelt. Kinyitod
a ládát, de csak egy levél fogad benne azzal a pontos
információval, ami az önbecsapásaidról szól. Most felismerheted és megértheted a tévedésedet!

Jó tett helyébe jót várj! Igazán nemes cselekedeteket vihettél
véghez. Ezek egy része áldozattal is járhatott. Itt az ideje,
hogy elengedd ezt a feladatot, elbúcsúzz valamitől vagy valakitől! A dolgok most egyre inkább rólad szólnak, és arról,
hogy öröm és boldogság költözzön a hétköznapjaidba!

14

FEHÉRVÁR

lendület

2021.08.26.

A felelősség a sofőré, neki kell körültekintően
vezetnie, a most következő hetekben pedig
különösen, hiszen szeptemberben megkezdődik
a szarvasok párzási időszaka. Utánanéztünk, mi
a teendő, ha véletlenül elgázolunk egy vadat.

A rendőrség a hét elején figyelmeztetett, hogy újra itt az évnek
az a szakasza, amikor megnő a
vadbalesetek esélye. Míg tavasszal
a vadak aktivitása azért növekszik, mert olyankor hagyják el
téli menedékhelyeiket, és élelmet
keresve távolabb merészkednek
a megszokott területüktől, addig
augusztustól novemberig előbb
az őzek, majd a szarvasok párzási
időszaka zajlik.
Az autósok szempontjából
különösen veszélyes szarvasok
párzási időszaka időjárási és
földrajzi viszonyoktól függően
először az ország nyugati részein kezdődik – Somogy, Zala,
Vas és Győr-Moson-Sopron
megyében indul – majd észak,
észak-keleti irányba haladva a
zempléni tájegységek gímszarvasai zárják a sort.
A bikák bőgési időszakában az
állatok jóval aktívabbak, veszélyérzetük csökken, ezért könnyen
szaladhatnak ki az úttestre. A szarvasok mozgása szeles időszakban
általában alábbhagy, de alkonyat
idején, valamint hidegre forduló
időjárás esetén mozgékonyabbak.
Már egy nyúl, róka – vagy akár
kutya – is kárt tehet az autóban, a
nagyobb testű őzekkel, de főleg a
magas testfelépítésű állatokkal való
ütközéskor pedig nem pusztán a
vad és a jármű, hanem az utasok is
megsérülhetnek.
Akár van jelzés, akár nincs,
fás, erdős úton mindenképpen
szükséges a fokozott figyelem és a
visszafogottabb tempó. Ne csak az
úttestet, hanem annak környezetét
is figyeljük, folyamatosan pásztázzuk, különösen sötétedés után!

Ha pedig meglátunk egy őzet,
szarvast átfutni, vagy akár csak az
út mellett állni, nem kérdés, hogy
lassítani kell, mert viselkedésük
kiszámíthatatlan, ráadásul általában csapatban járnak, jöhet több
is. A fényszóró megdermesztheti
az állatot, az elriasztásra a villogtatás nem alkalmas, a hangjelzés,
azaz a duda viszont már beválhat,
jó eséllyel menekülésre késztetheti
a vadat – írja a vezess.hu szakértője.
Persze az sem jelent biztos védelmet, ha ezeket figyelembe véve
vezetünk, hiszen bármikor hirtelen
utunkba kerülhet egy őz vagy
szarvas.
A vadgázolás után mindig azonnal
hívjuk a rendőrséget, az állathoz
viszont semmiképpen ne nyúljunk,
ne próbáljuk elmozdítani, mert
ha még él, komoly sérüléseket is
okozhat, ráadásul a saját – fotós
– dokumentálást és a hivatalos
helyszínelést is nehezíti, ellehetetleníti, ha megbolygatjuk a baleseti
helyszínt – hívja fel a figyelmet a
rendőrség
Ha épségben megúsztuk a gázolást, a vad pedig elpusztult, akkor
sem szabad elvinni, hogy aztán
eladjuk vagy otthon egy jó pörköltet főzzünk, az állat ugyanis a helyi
vadgazdálkodó, a vadásztársaság
tulajdonának számít, milliós értéket képviselhet, elvitele lopásnak
minősül.
Ha szabályosan járunk el, akkor
is viselni kell a vadgázolás felelősségét, ami egy nagyértékű vad
elhullása esetén anyagi teherrel is
járhat. Éppen ezért sokszor vita
tárgya, hogy ki a felelős. Ha az
érintett útszakaszon kint van a

Lakott területen kívüli utakon vadállatokkal
elvileg bárhol és bármikor találkozhatunk,
de különösen számítani kell rájuk, ahol a
veszélyt jelző táblát elhelyezték. Ezeket a
táblákat – melyekhez a KRESZ a sebesség
csökkentését, a követési távolság növelését rendeli – ott helyezik el, ahol a vadak
megjelenésének az átlagosnál is nagyobb a
valószínűsége.

vadállatok veszélyére figyelmeztető
tábla, az autósnak igen nehéz lesz
a helyzete, ha a helyszínelés során
nem állapítható meg kétséget
kizáróan, hogy a megfelelő körültekintéssel haladt. Ha ez nincs
meg, biztosan nem fizet a kárért a
vadásztársaság, sőt a vad elhullása
miatt még ők kérhetnek – akár
több millió forintos – kártérítést.
Ha nincs kint a figyelmeztető
tábla, a szerencsétlenül járt autós
felvetheti a vadásztársaság fele-

lősségét, ám kártérítésre ilyenkor
is kicsi az esély. Leginkább akkor
juthatunk eredményre, ha az adott
időpontban vadászati tevékenység
folyt, amit nem biztosítottak kellően, ennek bizonyítása viszont nem
egyszerű.
A közútkezelő felelőssége is
felmerülhet: autópályán, autóúton
ugyanis kerítéssel, az út menti
növényzet megfelelő gondozásával
biztosítaniuk kell, hogy ne juthassanak vadak az úttestre. Ilyen
esetekben gyakorlatilag biztos a
kártérítés.
A kötelező biztosítás sem megoldás, hiszen az csak a közúti
forgalomban résztvevő járművekre
terjed ki, a vadgázolás nem tartozik a körébe. Az állatnak nincs
biztosítása.
Ugyanakkor szinte minden piaci
szereplő kínál kiegészítő biztosítást
vadkárra – általában a táblázott
szakaszokon történt esetekre is –
ez segíthet ilyen esetben. A másik
lehetőség a saját járműben keletkezett töréskárokat fedező teljes körű
casco, igaz, a KRESZ megszegése
miatt megvalósuló balesetkor erre
sem érdemes számítani, ahogy az
esetleges személyi sérüléseket és a
vad elpusztulásával járó kárt sem
fedezi.

A SZÉPHŐ Zrt. bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
Szabad terület:
A Mura utca 2. szám alatti telephelyen jelenleg szabad terület
bérelhető.
A 38171 m2 nagyságú, teljesen közművesített telephelyen GSMmodullal ellátott beléptetőrendszer működik.
Használaton kívüli hőközpontok:
• József Attila Kollégiumnál 68 m2 alapterületű helyiség,
• Széchenyi u. 36. szám alatt 38 m2 alapterületű helyiség.

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

SZERV IZ

A helyiségek üzleti tevékenységre, raktározás céljára
egyaránt alkalmasak.

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

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek értékbecslését,
kedvező áron ingatlanok energiatanúsítását!
Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!

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.

Fotó: police.hu

A vadak komoly veszélyt jelentenek az utakon!

Székesfehérvári telephely: Móri út 154.

Tel.: 22/310-615, 06-70/203-5943
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08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
életmód, kulturális
programajánlatok,
kikapcsolódási
lehetőségek
Székesfehérvár és Fejér
megye egész területéről
Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Bóna Éva
08.10 Internetes ügyeink
Vendég: dr. Czenczi Anikó
09.10 Kedvencek percei
Vendég: dr. Paál Csaba
10.10 Mesterségem címere
11.10 Dojo önvédelmi és távolkeleti művészeti magazin
Vendég: Rétlaki Gábor
12.10 Virágpercek Vendég:
Winkler Kriszti
13.10 Tűzoltók órája Vendég:
Koppán Viktor Dávid
14.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
14.10 Vendég: Szijjártó
Péter külgazdasági
és külügyminiszter
14.35 Az vagy, amit megeszel!
Vendég: SzollárKaczur Beatrix
15:10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.10 Informatikai retró
Vendég: Simon Nándor
17.10 Filmkocka Vendég:
Kalmár Ádám és
Pál Loránd
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 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 Légzésgyakorlatok
Persoczki Gáborral
09.10 Természetesen
egészségesen Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdát keresünk a
HEROSZ Fehérvári
Állatotthonban
élő kutyáknak és
macskáknak Vendég:
Krepsz Gyöngyi
11.10 Ez itt az én hazám!
Vendég: Oláh László
11.35 Szabadidőben
Vendég: Kulcsárné
Németh Mariann
12.10 Családőrzők Vendég:
Fekete-Cseri Zsuzsanna,
Pap Csilla, Bálesné
Elekes Rita
13.05 A táncdalfesztiváloktól
napjainkig Vendég:
Kiss György
14.10 Zeneturmix Műsorvezető:
Kiss György Vendég:
Bodonyi Dániel
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

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
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: Gemeiner
Lajos és 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 Fehérvári beszélgetések
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
10.10 Útravaló
11.10 Kézműveink
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Vakolat Vendég:
Puska József
14.10 Autó, motor, sport Vendég:
Debreczeni Dávid
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Gemeiner
Lajos és Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Vörösmarty kocka Vendég:
Gombaszögi Attila
18.00 Mindenmentes Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Egészségszerda a
Pedagógiai Szakszolgálat
munkatársaival
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: Kiss
György és Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Szuvenír Vendég:
Grósz Pálma
17.10 Tiszta szex! Vendég:
Séllei Györgyi
18.00 Beszéljünk róla!
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:
Bóna Éva
09.10 Állati dolgok Vendég:
Lorászkó Gábor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
10.10 Útravaló
11.10 Társasház Vendég:
Egyed Attila
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 A Városgondnokság
műsora
14.10 Az orvos válaszol
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Kiss
György és Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 KRESZ-percek Vendég:
Ábrahám Csaba
17.10 Barangoló Vendég:
Tarsoly Péter
18.00 Zöldellő utakon
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 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:
Bóna Éva
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
11.10 Hétvégi programajánló
Vendég: Ocsenás Kati
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 A bor szerintünk Vendég:
Fáncsi Viktória
14.10 Kertészeti magazin
Vendég: Németh László
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Kiss
György és Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Limonádé
17.10 Női vonalak
18.00 Tabuk nélkül Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Kiss György

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

