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Sikeres öttusa-Európa-bajnokság Fehérváron

Fotók: Kiss László

Cél a fenntartható
városfejlesztés
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Tíz év szolgálat

Vakler Lajos
Idén ünnepli tizedik születésnapját a Civilközpontok Országos Hálózata. 2012-ben összesen
húsz szervezet nyerte el az első alkalommal
meghirdetett Civil Információs Centrum címet,
köztük a fehérvári Echo Innovációs Műhely is.

az érdeklődők figyelmébe.
A Civil Információs Centrumok célja a civilszervezetek működésének
szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése, és az államháztartás
alrendszereiből nyújtott támogatások felhasználására vonatkozó
tanácsadás. Feladataik közé tartozik
továbbá a külhoni magyar partnerségi kapcsolatok elősegítése is.
Jelenleg országosan húsz szolgáltatóközpont működik a hálózatban. A közös munkát erősítik az
országos találkozók és a közös
kampányok.

2022.09.22.

Fehérváron járt a Petőfi-busz

Kovács Szilvia
Fehérvárra érkezett a Petőfi-busz, a Petőfi Irodalmi Múzeum új utazó tárlata. Az Átröpűlök
hosszában hazámon című, a Petőfi-emlékévhez
kapcsolódó vándorkiállítást három napig
láthattuk a belvárosban.
Versek, relikviák, játékok és különböző animációk várták a Petőfi-busz
látogatóit a Városház téren. A különleges jármű szeptember eleje óta járja
az országot, eddig hét településen csodálhatták meg a látogatók az egyedi

tárlatot. Az ingyenes kiállítás a költő
karakterét, életművének kiemelkedő
darabjait mutatja be. A buszba belépve képeken és szövegeken keresztül
találkozik a költővel a látogató.
A Petőfi-emlékévhez kapcsolódó
vándorkiállítás három napon át két
helyszínen volt látogatható városunkban: pénteken és szombaton
a Városház téren, vasárnap pedig
a Vár körúton tekinthették meg az
érdeklődők. A busz a tervek szerint
jövő augusztusig járja az országot és
a Kárpát-medencét.

Fotó: Simon Erika

Az évfordulóra az Echo a hálózat
munkáját bemutató tárlatot állított
össze a Fehérvári Civilközpont
előtti téren. A múlt pénteken nyílt
kiállítást Molnár Tamás, Székesfehérvár civilügyekért felelős tanácsnoka és Zugor Zsuzsanna, az Echo
Innovációs Műhely elnöke ajánlotta

Közélet

Kép: Megyeri Zoltán

Petőfi Sándor alkotói életútját ismerhették meg a múzeumbusz látogatói

A kiállításon tíz civilközpont elmúlt tíz évébe nyerhetnek betekintést az érdeklődők. A megnyitó résztvevőit Zugor Zsuzsanna köszöntötte.

Fotó: Simon Erika

Véget ért a történelmi vetélkedő

Szerdán tartották az Alba Regia Nyugdíjas Egyesület 2013. és 2022. közötti évekre meghirdetett Árpád-ház elnevezésű történelmi vetélkedőjének döntőjét a Hiemer-ház Báltermében.
Az Árpád-ház és annak királyai, valamint az Aranybulla 1231-es módosítása témakörében
kapott kérdéseket a döntőbe jutott hat csapat.
Sz. M. B.

Cél a fenntartható városfejlesztés
Farkas Szilárd
A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia folyamatban lévő kidolgozásának állásáról tartott sajtótájékoztatót Cser-Palkovics András
a városházán szerda délután. A polgármester
kiemelte, hogy meg kell határozni az elsődleges fejlesztési célokat, amelyeket az Európai
Unió forrásait felhasználva lehet elérni.

A 2022 és 2027 közötti európai
uniós költségvetési ciklus támogatási forrásainak felhasználási
feltétele az integrált területi, városi
stratégiák készítése, ezért Székesfehérvár önkormányzata már korábban megkezdte a Fenntartható
Városfejlesztési Stratégia elkészítését. Az önkormányzat kérdőíves
felmérést végzett áprilisban annak
érdekében, hogy a készülő terv
a lehető legszélesebb partneri
bevonással és minél jobban az itt
élők igényeire támaszkodhasson.
Augusztus elsejéig a lakosság is
véleményt formálhatott a fenntartható városfejlesztési stratégiáról,
beleértve többek közt az oktatás és

a közösségi közlekedés kérdéseit,
hiszen a tervezés fontos része a
társadalmi egyeztetés.
Székesfehérvár polgármestere kiemelte: meg kell határozni, hogy
melyek az elsődleges fejlesztési
célok a város szempontjából,
amelyeket a közösség érdekeit
szem előtt tartva kell elérni, az
Európai Unió lehetséges forrásait
felhasználva: „Itt nem önmagában
erről a tizenegy-tizenhárommilliárd
forintról beszélünk, ami majd egyszer
a végösszege lesz a Fehérvárra jutó
címkézett támogatásnak, hanem jóval
nagyobb forrásokról. Lesz olyan
pénz, amit az egyetem kap, lesz, amit
a kórház, vagy éppen magánszemélyek, vállalkozások.”
Cser-Palkovics András hozzátette,
hogy a maximális hatékonyság
eléréséhez a forrásokat egy közös
stratégia alapján kell felhasználni.
A polgármester köszönetét fejezte
ki azok felé, akik áprilisban kitöltve visszaküldték a kérdőíveket,
amelyek a stratégia megalapozását
lehetővé tették.

Felmérik a szénigényt

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS

Látrányi Viktória

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Felhívást intézett azokhoz a háztartásokhoz
Székesfehérvár önkormányzata, amelyek
széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel
rendelkeznek. Egy országos lakossági igényfelmérés keretében kérik most a közreműködésüket: arról kell nyilatkozniuk, mennyi
barnakőszenet igényelnének, használnának
fel az előttünk álló fűtési szezonban. A határ
idő szeptember huszonnyolcadika.

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638
szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

A Belügyminisztérium az önkormányzatokon keresztül országos
felmérést kezdeményezett arról,
hogy a településeken hány háztartásban van széntüzelésre alkalmas

és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

ÉRTÉKEK, HELYBEN.

fűtőberendezés, és ezek mennyi
barnakőszenet igényelnének.
Egy háztartásból egy személy élhet
igénybejelentéssel, a maximális
szénigény legfeljebb a következő
fűtési szezonban várhatóan felhasználandó tüzelőanyag mennyisége lehet. A felmérés kizárólag a
lakossági igények megismerését
szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást.
Az igényeket jelezni lehet a
Polgármesterei Hivatal 70 6699
199-es vagy 22 537 200-as telefonszámán, illetve az ugyfelszolgalat@pmhiv.szekesfehervar.hu
e-mail-címén.

Közéleti hetilap
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Közélet

A szolgáltatás biztonsága a
legfontosabb!

Látrányi Viktória

Bizonyos intézménytípusok esetében
– a bölcsődékben, óvodákban, orvosi
rendelőkben és a levéltárban – le
tudott szerződni a város az áram- és
gázbeszerzésekre, de sokkal drágábban, mint tavaly – tájékoztatott
a múlt pénteki rendkívüli közgyűlés
elején Cser-Palkovics András polgármester. Egyetlen intézményt leszámítva ezek a közbeszerzési értékhatárt el
nem érő beszerzéssel lezárultak.
A rendkívüli ülés összehívását az
ivóvíz-szolgáltatás garantálása tette
szükségessé. Az ukrajnai háború
okozta energiaár-robbanás miatt
került nehéz helyzetbe a Fejérvíz. Míg
2021-ben pozitív eredménnyel zárt a

Fotó: Simon Erika

A város elfogadta az állam ajánlatát, így a
víziközművagyont átadná az ellátási kötelezettséggel, felelősséggel és kockázattal együtt a
Magyar Államnak, amely ingyenesen vagyonkezelésbe és üzemeltetésbe adná ezt a vagyont
a Fejérvíznek. Így a szolgáltatást a jövőben is a
Fejérvíz végezné úgy, hogy a cég döntő többségi
önkormányzati tulajdonban maradna.

Az állam ajánlatának elfogadása lehet ma az egyetlen garancia a stabil vízszolgáltatásra
Fehérváron és a Fejérvíz által kiszolgált településeken – fogalmazott Cser-Palkovics András
szolgáltató állami segítséggel, addig
2022-ben várhatóan már 1,1 és 1,6 milliárd forint közé várható a veszteség
mértéke. 2023-ban pedig a jelenleg érvényes árajánlatok alapján a veszteség
a tízmilliárd forintot is elérheti.
„Ez azt jelenti, hogy a Fejérvíz nincs
abban a helyzetben, hogy a következő
hetekben az árambeszerzési szerződésre
igent mondjon, fedezetet biztosítson, és
erre a nyolcvanhét tulajdonos önkor-

mányzat sem tud garanciát vállalni.”
– összegezte Cser-Palkovics András,
hozzátéve, hogy a vízszolgáltatás
biztonsága, folytonossága azonban
nem kerülhet veszélybe. Az állam
ajánlatának elfogadása az egyetlen
garancia a stabil vízszolgáltatásra
Fehérváron és a Fejérvíz által kiszolgált településeken. – „Nagyon nehéz
döntés volt, de el kellett fogadnunk az
állam ajánlatát: a víziközművagyont

átadjuk az ellátási kötelezettséggel, felelősséggel és kockázattal együtt a Magyar
Államnak, ami vagyonkezelésbe és
üzemeltetésbe adja ezt a vagyont a Fejérvíznek. A szolgáltatást a jövőben is a
Fejérvíz végzi úgy, hogy döntő többségi
önkormányzati tulajdonban marad. Azt
a korábbi ellenzéki javaslatot, miszerint
új részvénykibocsátással jöjjön be az
állam tulajdonostársként, úgy néz ki,
hogy a magyar állam elfogadja.”
A legfontosabb célja a döntésnek a
szolgáltatás biztonságának garantálása 2023. január elseje után is. Az
állam egységes támogató döntést vár
el a tulajdonos önkormányzatoktól,
ami várhatóan nem fog megtörténni,
így a helyzethez képest az államnak
kell majd meghoznia a döntést.

Cser-Palkovics András kiemelte, hogy
az elfogadott ajánlat a veszteség
finanszírozás mellett tíz plusz tíz százalékos béremelést is tartalmaz a dolgozók
számára, amit az önkormányzatok és a
Fejérvíz nem tudna finanszírozni.

Újra járható a Mátyás király körút
Romhányi Anikó
Megnyitották a forgalom előtt a Mátyás király
körút korábban lezárt, felújítás alatt álló szakaszát, és a Sárkeresztúri úti új körforgalmat
is használhatják már a közlekedők.

Fotók: Kiss László

Folyamatban van a Mátyás
király körút Zichy liget és Koch
László utca közötti szakaszának a felújítása, és ugyanitt a
kerékpárút építése. A munkák
jelenlegi állásának köszönhetően
a forgalom számára újra megnyi-

tották az útszakaszt. Biciklivel is
biztonságosan lehet közlekedni
a kerékpársávokon, és az eddig
elterelt autóbuszjáratok is az eredeti útvonalon járnak. Megújult
a közvilágítás, korszerűsítették a
zebra megvilágítását is. A munka
nem készült még el teljesen, így a
Mátyás király körút a Schwäbisch
Gmünd és a Szabadságharcos utcákkal együtt továbbra is munkaterület, azaz kisebb forgalomkorlátozások még előfordulhatnak.
A felújítás keretében ugyanis az

A Sárkeresztúri út és a Juharfa utca kereszteződésében körforgalom segíti a közlekedést

Az autósok és a biciklisek is birtokba vehették a megújult Mátyás király körutat

Ybl Miklós utcától a Palotai útig
épülnek kerékpársávok, cserélik a
megsüllyedt pályaszerkezeti részeket és új kopóréteget kap, néhol
ki is szélesedik a teljes útburkolat. A projekthez kapcsolódik az
Ybl Miklós-lakótelep bekötése új
nyomvonalon, valamint a Színház
utcai kapcsolat kialakítása a meglévő járda mellett. A beruházás
része a Szabadságharcos úti szakaszon a kerékpársávok felfestése
is, így az uszoda és a Rózsaliget

is biztonságosan elérhető lesz a
városi kerékpárút-hálózaton.
A Sárkeresztúri úton az új körforgalmat is átadták már a forgalomnak. A múlt héten megszűnt
a Juharfa utcánál a jelzőlámpás
forgalomirányítás, így a kihelyezett jelzéseknek megfelelően kell
közlekedni. A csomópont továbbra is munkaterület, a déli összekötőút kivitelezésének része, így
kisebb forgalomkorlátozásokra
esetenként itt is számítani kell.
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Nyitott udvarok a belvárosban
Farkas Szilárd
Szombaton immár második alkalommal várta
az érdeklődőket a Belvárosi nyitott udvarok
rendezvénye. A Szent István Király Múzeumban, valamint a múzeum előtti területen lévő
kiállítótérben számos érdekesség, bemutató és
kóstolási lehetőség színesítette a programot.

számos iskola diákjai mutatták be
mesterségüket az arra járóknak.
„Tizenegy iskola részvételével jött létre
a belvárosi nyitott udvarok rendezvénye. Iskoláink nagyon kreatívan nyúltak
hozzá az Aranybulla-emlékévhez, és nagyon érdekes dolgokat valósítottak meg
a nap során.” – fogalmazott Szépné
Holczer Piroska, a Székesfehérvári
Szakképzési Centrum főigazgatója.
A Vörösmarty Mihály Szakképző
Iskola standjánál többek között
Aranybulla-pecsét elkészítésére nyílt
lehetőség, ahol a diákok mellett
Horváth Gábor, az iskola szakmai
igazgatóhelyettese várta az érdeklődőket: „Pecsétnyomat-készítéssel
készültünk, ahol grafittal, illetve krétával lehetett pecsétnyomatot készíteni.
Épületgépész kollégáim az Aranybullapecsétet gravírozással állították elő.”

2022.09.22.

Négy alkotó, egy kiállítás

Vakler Lajos
A Szent István Király Múzeum és a Székesfehérvári
Művészek Társasága a Pelikán Galériában rendezte
meg az alkotóközösség négy tagja, Dér Adrienn,
Péter Ágnes, Szabó Anikó és Végvári Beatrix csoportos képzőművészeti tárlatát. A kiállítást a múlt
pénteki megnyitón Izinger Katalin művészettörténész ajánlotta a művészetbarátok figyelmébe.

Szabó Anikó a falikárpitok
többszörös funkcióival és funkcióváltásaival foglalkozik. Keze
alatt olyan tértextilek születtek,
melyek önálló művészeti alkotásokként értelmezhetők.
Péter Ágnes gazdag életművét a
transzcendens világ, az érzékelé-

sen túli, a tudatalatti jelenségek
vizuális megjelenítésére való törekvés jellemezte. A jelen tárlatra is
ennek jegyében készült.
Végvári Beatrix alkotói gyakorlatában az emberi állapotok, érzések
megjelenítését keresi, tradicionális
médiumokban és a digitális képalkotásban egyaránt. A fő tematikai
és formai motívumokban kimunkált kompozíciókat az adott anyaghoz, eszközhöz társítja a grafikai
megjelenítés tömörségével.
Dér Adrien munkái esztétikai,
filozófiai fogalmak kibontásával
foglalkoznak, a tökéletesség érzéki
megjelenítésén keresztül mutatja
be világunk határtalanságát.

HORVÁTH SÍRKŐ
Gránit sírkövek
Mindenszentekre!

Kétszemélyes sírkő kompletten 550.000 Ft-ért.
Teljes kivitelezéssel, előleg nélkül, 10 év garanciával.
Időpont egyeztetésért hívja az alábbi telefonszámokat:
0622-200-363, 0620-9756-229, 0620-325-3391
Egyeztetés után sírkertünket megtekintheti.

(Érv.: 2022.09.30-ig, illetve a készlet erejéig!)

Horváth Sírkő

A négy alkotó közös kiállítása megtekinthető október tizennegyedikéig, keddtől péntekig
tíztől tizennyolc óráig

Énekelj az Úrnak!
Vakler Lajos
A fenti címmel került sor szombaton a Vox
Mirabilis Kamarakórus jubileumi hangversenybérletének évadnyitó koncertjére a Jézus szíve
templomban. A hangversenyen Zemlényi Katica
vezényletével Kodály-kórusművek, valamint a
kortárs egyházzene gyöngyszemei csendültek
fel, és részletek hangzottak el az Aranybulla
című összművészeti produkcióból is.

„Ezen a koncerten nemcsak az
Aranybulláról emlékezünk meg, de az
összművészeti produkcióból is fogunk
részleteket előadni, emellett pedig Kodály Zoltánra is emlékezünk. Nagyon
szeretjük a kórusbarátságokat, országszerte vannak olyan kórusok, akiket

meghívunk, mert nagyon szeretünk
együtt énekelni másokkal is. A mai
találkozón Nagykanizsa Vegyeskara
a vendégünk.” – Zemlényi Katica
köszöntőjében azt is elmondta,
hogy a Vox Mirabilis szeretné tiszteletét kifejezni azon személyek,
együttesek felé, akik munkásságuk
elismeréseként átvehették a város
által alapított Fricsay Richárd
Zenei Díjat. Ezért megbecsülésük
jeleként a díjazottaknak Vox Mirabilis hangversenybérletet ajándékoznak minden évben. Az ajándék
hangversenybérletet személyesen
juttatják el mindenkihez, aki 2002
óta megkapta Székesfehérvár legmagasabb zenei elismerését.

Fotó: Simon Erika

A kézműves foglalkozások és kiállítások mellett történelmi vetélkedők várták az érdeklődőket
a nyitott udvarok rendezvényén

Fotó: Kiss László

Fotó: Simon Erika

Az iGenerációért Egyesület, a
Székesfehérvári Szakképzési
Centrum, valamint a Szent István
Király Múzeum kézműves foglalkozásokkal, korhű ruhák kiállításával, történelmi szókeresővel és
szakmai bemutatókkal készült a
látogatók fogadására.
A Szent István Király Múzeum Díszudvarában, valamint a
rendházépület előtt, a Fő utca 3-as
szám alatti árkádok kiállítóterében

KULTÚRA

A Vox Mirabilis Kamarakórus is megkezdte új évadát

A magyar történelem dalban
elbeszélve
Vakler Lajos
A kulturális örökség napjai keretében a Szent
István Hitoktatási és Művelődési Ház adott
otthont a Történelem dalban elbeszélve című
sorozat nyitórendezvényének.
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Kétszáz éves számadás és fél akó óbor

A magyar népi kultúra mélységeit átfogóan megmutató esten
közreműködtek a Hermann László
Zeneművészeti Szakgimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskola tanárai
és diákjai Berki Lilla vezetésével.
A Csoóri Sándor Alap által támogatott rendezvény megerősítette,
amit Szakolczay Lajos írt Móser
Zoltán egyedülálló tevékenységéről: az ő munkássága a képző
művészeti alkotás és a karakteres
gondolkodás foglalata.

Egy kétszáz éves számadás és fél akó óbor került elő a Városháza padlásáról az épület felújítása során. A dokumentum kiváló állapotban vészelte át a századokat, ez a borról már nem
mondható el.
P. B.

Kép: Halász István

Vakler Anna vendége és beszélgető
társa Móser Zoltán fotóművész,
etnográfus és író, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, A magyar
történelem dalban elbeszélve című
DVD szerkesztője volt.
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Berki Lilla és tanítványai szép estét varázsoltak a történelem iránt érdeklődőknek

A CONTINUS NOVA Kft.
Székesfehérvár-Csalai telephelyére
azonnali belépéssel állást hirdet az alábbi pozícióra:

BÉRSZÁMFEJTŐ - TB-ügyintéző
Feltételek:
• Társadalombiztosítási és bérügyintézői felső- vagy középfokú OKJ végzettség
• Hasonló munkakörben szerzett minimum 5 éves szakmai gyakorlat
• TB kifizetőhelyi gyakorlat
• Bérelszámolási rendszerek ismerete
• Bérszámfejtéshez kapcsolódó aktuális jogszabályi háttér ismerete
• Felhasználói szintű MS Office számítástechnikai ismeretek
• Precizitás, terhelhetőség, rugalmasság
• Határidők pontos betartása
Előny:
• Servantes rendszerben szerzett gyakorlat
Amit kínálunk:
• Cafeteria
• Kedvezményes sportolási lehetőségek
• Családbarát, környezettudatos munkahely
• Munkába járáshoz hozzájárulás
• Hosszútávú munkalehetőség
• Támogató és stabil vállalati háttér
Fényképes önéletrajzokat bérigény megjelöléssel várjuk
a munkaugy@continusnova.hu e-mail címre 2022. szeptember 30 -ig.
„Tájékoztatjuk, hogy a Continus Nova Kft., mint adatkezelő az Ön jelen hirdetésre megküldött személyes adatait a munkaszerződés megkötését megelőző lépések megtétele céljából, az ahhoz szükséges mértékig a GDPR 6. cikk (1) b) pontja
alapján kezeli. A pozíció más pályázó általi végleges betöltése esetén a részünkre megküldött adatait haladéktalanul töröljük.
Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb tájékoztatást a Continus Nova Kft. honlapján (www.continusnova.hu) talál.”
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Marad a benzin- és élelmiszerárstop
A benzin- és az élelmiszerárstop meghosszabbításáról döntött a kormány – jelentette be a
Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás
Gergely elmondta azt is, hogy az év végén
lejáró kamatstopot is meghosszabbítják majd,
legalább fél évvel.
A kormány mindent megtesz, hogy
olyan általános gazdasági helyzet
legyen az országban, hogy ezeket az
intézkedéseket – a rezsicsökkentéssel
együtt – fenn lehessen tartani. Ez
Európa legnagyobb családtámogatási
programja – mondta Gulyás Gergely.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter azon véleményének is hangot
adott, hogy ha a háború véget érne,
vagy ha az Európai Unió az energetikai szankciók kivezetéséről döntene,
már másnap felére csökkenne a gáz és
az olaj ára: „Amíg a szankciók hatályban
vannak, nincs reális esély a helyzet javulására, ezért a benzin- és élelmiszerárstopot
meghosszabbítjuk. A kamatstopot pedig
a kormány szándéka szerint legalább fél
évvel meg fogjuk hosszabbítani.”
A miniszter hozzátette: a kamatokat a
kormány féken tudja tartani, ami több
tízezer családnak jelent komoly segít
séget, és bíznak benne, hogy a magyarországi üzemanyagárak sem fognak
elszabadulni. Szólt arról is, hogy az
átlagfogyasztásig a rezsicsökkentést is
fenntartják.
Nagy Márton gazdaságfejlesztési
miniszter az energiaintenzív, termelő-

tevékenységet végző kis- és középvállalkozások megsegítéséről beszélt:
az október elsejével induló és a jövő
év végéig tartó program két területre
fókuszál, egyrészt a működési költségeket, másrészről a beruházásokat
támogatják.
A működési költségek támogatása azt
jelenti, hogy három hónapra – októberre, novemberre és decemberre – az
energiaintenzív feldolgozóipari vállalkozások áram- és gázszámlája növekményének ötven százalékát kifizeti az
állam. Emellett a kormány elindít egy
energiahatékonysági beruházástámogatási programot. Itt maximum tizenöt
százalékos önerő-támogatást adnak,
de a támogatottaktól azt kérik, hogy a
munkahelyeket őrizzék meg.

A bölcsődékben, általános iskolákban
minimum húsz fok lesz a télen. Erről
szintén a rendkívüli kormányinfón
beszélt Gulyás Gergely. Az állami
intézmények helyiségeiben, a közép
iskolákban a fenntartótól és a tulajdonostól függetlenül legalább tizennyolc
foknak kell lennie, azon köznevelési
intézményekben, ahol tizennégy év
alattiak gondozása, oktatása zajlik,
legalább húsz fokot kell biztosítani. Az
is kiderült, hogy a közönség számára
nyitva tartó uszodai létesítményekben
szintén lehet magasabb a hőmérséklet
tizennyolc foknál.

A Depónia Nonprofit Kft.

JAVÍTÓMŰHELY-VEZETŐ

munkatársat keres az alábbi feltételekkel:

Már lehet jelentkezni a
hatósági áras tűzifáért!

Papp Brigitta
Háztartásonként legfeljebb tíz erdei köbméter
hengeres tűzifa vásárolható.

Elindult a hatósági áras tűzifa
program: az agrárminisztérium
tájékoztatása szerint az állami
erdőgazdaságoknál megtermelt
tűzifa egységesen maximált áron
vásárolható meg, háztartásonként legfeljebb tíz erdei köbméter mennyiségben. Ezen felül az
erdőgazdaságok továbbra is biztosítják a rőzsegyűjtés lehetőségét, ami a rászoruló családoknak
jelenthet segítséget.
Az állami erdőgazdaságok elsősorban a saját működési területükön fekvő települések lakosságát
szolgálják ki. A települések
listáját a kormany.hu oldalon
lehet letölteni. Székesfehérváron
és Fejér megye településeinek
többségénél a VADEX Mezőföldi
Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. az
illetékes társaság.
A tűzifa szállításának díját az ár
nem tartalmazza, az átvételi pontról a felhasználási helyre, azaz a
háztartásokig történő szállításról,
illetve a fa feldolgozásáról a vásárlónak kell gondoskodnia.

Fotó: Bácskai Gergely

6

A szállításról és a feldolgozásról a vevőnek
kell gondoskodnia

A program keretében magyar lakcímkártyával rendelkező magánszemélyek vásárolhatnak tűzifát.
A tíz köbméteres mennyiségbe
beleszámít az állami erdőgazdaságoknál 2022. május 1. után
vásárolt tűzifa mennyisége. A befizetőhelyeken történik a fa megrendelése és az egységes, maximált ár
befizetése – ez Székesfehérváron
a VADEX irodája a Tolnai utca 1.
szám alatt. A program keretében
vásárolt tűzifát a vásárlók kizárólag az állami erőgazdaságok által
meghatározott helyen és módon
vehetik át, városunkban Székesfehérvár Erdőgondnokságánál, a
Jancsár köz 2. szám alatt.

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
Székesfehérvár- Csala Pénzverővölgyi Hulladékkezelő
Központunk hídmérlegének felújítása miatt,
2022. szeptember 26-ától 2022. november 30-ig a
sorban állás ideje előreláthatólag megnövekedik.

Elvárás:
• Szakirányú min. középfokú végzettség
• 7,5 tonna feletti tehergépjárművek, munkagépek és egyéb hidraulikus gépek javítása területén szerzett minimum 5 éves tapasztalat
• Számítógépes ismeretek, diagnosztikai programok ismerete
• Hidraulika rendszerek elméleti és gyakorlati ismerete

Kérjük szíves türelmüket és megértésüket!

Előny:
• „C” kategóriás jogosítvány
• Lakatos, hegesztő munkák irányításában szerzett jártasság
Amit kínálunk:
•
•
•
•
•

Bejelentett jövedelem
Cafetéria
Egy műszakos munkarend
Céges gépjármű biztosítása
Hosszú távú munkalehetőség
Szakmai önéletrajzokat 2022.09.30-ig várjuk
bérigény megjelölésével a munkaugy@deponia.hu e-mail címre.

„Tájékoztatjuk, hogy a Depónia Nonprofit Kft., mint adatkezelő az Ön jelen hirdetésre megküldött személyes adatait
a munkaszerződés megkötését megelőző lépések megtétele céljából, az ahhoz szükséges mértékig a GDPR 6. cikk (1)
b) pontja alapján kezeli. A pozíció más pályázó általi betöltése esetén a részünkre megküldött adatait haladéktalanul
töröljük. Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb tájékoztatást a Depónia Nonprofit Kft. honlapján talál.”

DEPÓNIA Nonprofit Kft.
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Fehérváron az új vakcina
Megérkezett az első szállítmány az új, korona
vírus elleni vakcinából a Szent György Kórházba.
A Pfizer/BionTech oltóanyagát úgy fejlesztették
ki, hogy az eredeti vírustörzs mellett az omikron
BA1-variáns ellen is védelmet nyújthat.

A korábbi hetekben tapasztalt
csökkenés után ismét enyhén
emelkedik a szennyvízben a
koronavírus örökítőanyagának
koncentrációja – közölte honlapján a Nemzeti Népegészségügyi
Központ. Az újfajta készítményt
emlékeztető oltásként lehet
beadni a tizenkét év felettieknek,
de csak azok kaphatják meg, akik
már megszerezték az alapimmunizációt. Tizenkét éves kor felett
harmadik, tizennyolc éves kor
felett pedig harmadik és negyedik
oltásként adható. A védőoltások
felvételére folyamatosan lehetőség
van a székesfehérvári oltóponton.
Reiber István, a Szent György
Kórház oltáskoordinátorának
tájékoztatása szerint még mindig
sokan jelentkeznek első, második, harmadik és negyedik
oltásra. A nyári hónapokban
heti kétszáz fő jelent meg, hogy
felvegye az oltást: „Aki még nem
oltatta be magát, az ne gondolkozzon: az első két oltás mindenképpen
fontos ahhoz, hogy ne alakuljon ki

életveszélyes állapot a vírusfertőzés során. A fertőzéstől lehet, hogy
nem óv meg bennünket a vakcina,
de hogy nem kerül lélegeztetőgépre,
nem fog belehalni az, aki két oltást
kapott, az biztos.”
Reiber István hozzátette: voltak vizsgálatok a világ számos
országában, és azt találták, hogy
növeli a védettséget a harmadik
oltás. A negyedik, ötödik oltással
kapcsolatban ilyen eredmények
egyelőre nincsenek.

A Szent György Kórház oltópontján, a Kikindai
úton hetente két alkalommal kérhető az új
vakcina. Minden kedden és pénteken reggel
kilenc és este háromnegyed hét között várják
az oltakozókat. Csak a keddi alkalmakra kell
előzetesen jelentkezni. Az öt és tizenkét év
közötti gyerekek oltására pénteken délután
kettő és három óra között van lehetőség.

A legjobb életmentők
Csapó Ramóna
Újraélesztés, szív- és pánikroham kezelése
– ezeket a szituációkat mutatták be a Bugát
Pál Szakközépiskola diákjai az Országos
Elsősegélynyújtó Versenyen, amelyen a csapat
első helyezést ért el.

Sáfrány Laura, a bugátosok kapitánya lapunknak elmondta: „Időnként nehéz volt a csapatot irányítani,
de a társaság összetétele nagyban
megkönnyítette a sikeres szereplést.”
A sikert azonban hosszas felkészülés előzte meg. Elsőként a megyei
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Szünetel a szakrendelés

A fehérvári kórház gyermek-gasztroenterológiai szakrendelése átmenetileg szünetel. Az intézmény közleményében azt írja: szakemberhiány
miatt nem tudják fogadni a betegeket, de azon
dolgoznak, hogy a rendelés a lehető legrövidebb időn belül ismét elérhetővé váljon.

A gyerekek ellátása a térségben
továbbra is biztosított – tudatta a
kórház: „Az átmeneti időszak alatt
ezen ellátás a Heim Pál Gyermek-

kórház, a Semmelweis Egyetem II.
sz. Gyermekklinikája, a győri Petz
Aladár Egyetemi Oktatókórház és a
veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház
gyermek-gasztroenterológiai szakrendelőiben folyamatosan elérhető, így
egyetlen beteg sem marad ellátatlan.”
A kórház kiemelte: a sürgősségi esetek ellátása továbbra is a
Szent György Kórház Gyermek
osztályán történik.

Rózsaszínbe borul a város
Kovács Szilvia

Fotó: Simon Erika

Rába Henrietta

EGÉSZSÉG

Jövő szombaton ismét rózsaszínbe öltözik a belváros. A mellrák elleni világnapon figyelemfelhívó sétára várják a fehérváriakat az Országalmához
az Egészségfejlesztési Iroda szervezésében. A
rendezvénnyel a szűrővizsgálatok fontosságára
szeretnék felhívni a figyelmet.

Október elseje a mellrák elleni küzdelem világnapja, de az egész hónap
a kór elleni harcra hívja fel a figyelmet. Az Egészségfejlesztési Iroda
ezért idén is megszervezi a rózsaszín
lufis megmozdulást. A cél ezúttal
sem változott: felhívni a figyelmet a
megelőzésre és a szűrővizsgálatok
fontosságára, hiszen az idejében
felfedezett betegség gyógyítható.
Ugyanakkor a szűrővizsgálatokon
való részvétel még mindig negyven

százalék alatt van a megyében.
Östör Annamária egészségügyi
tanácsnok a programot beharangozó tájékoztatón kiemelte: a járvány
elmúltával ismét itt az ideje annak,
hogy jobban figyeljünk magunkra!
Évente nyolcezer nőnél diagnosztizálnak rosszindulatú emlődaganatot
hazánkban, akik közül évente több
mint kétezret veszítünk el, a számok
pedig évről évre nőnek. Sőt a betegség nemcsak a nőket, de a férfiakat
is érinti! Éppen ezért fontos felhívni
a figyelmet a szűrővizsgálatok és az
önvizsgálat fontosságára.
Október elsején délelőtt tíztől
az Országalmánál várják azokat,
akik szívesen csatlakoznának a
figyelemfelhívó megmozduláshoz.
A program fővédnöke idén is Závodszky Noémi színművész.

Ingyenes gyógytorna-tanácsadás

döntőbe küzdötték be magukat a
fiatalok, ezt követte az országos döntő. A verseny során a csapattagoknak
elméleti és gyakorlati téren egyaránt
felkészültnek kellett lenniük.
„Különböző szituációkkal készültünk, a
versenyzők elméleti tudását tesztekkel,
például a Vöröskereszt történetének
átismétlésével gyarapítottuk.” – tudtuk meg Szemlédi Ida oktatótól, aki
hozzátette: mindezek mellett sok
lelkierő is kell ahhoz, hogy valakiből jó orvos, jó mentős váljon, hiszen a munka során számos nehéz,
megrázó helyzet is adódhat.

Papp Brigitta
Ingyenes gyógytorna-tanácsadást indított Székesfehérváron az Egészségfejlesztési Iroda. A
tanácsadáson Fábián Árpád gyógytornász várja
azokat, akiknek segítségre van szükségük, legyen szó akár régebb óta fennálló mozgásszervi
problémáról – például derék-,térd-, hátfájásról
– vagy sérülést követő rehabilitációról.

Egy alkalom nagyjából harmincperces, melynek első lépése a
kórtörténet megbeszélése, amikor
a páciens elmondja, miben szeretne segítséget kérni, volt-e sérülése,

milyen panasza van. Ezt követi a
mozgásprogram összeállítása: a
gyógytornász hasznos gyakorlatokat mutat be, melyek később
otthon is végezhetők. Amennyiben
szükséges, illetve ha a szakember
ajánlja, újabb alkalommal is részt
lehet venni a tanácsadáson.
A konzultáció ingyenes, ám előzetes bejelentkezéshez kötött, amit
a 70 455 9930-as telefonszámon
lehet megtenni. Időpontot péntek
délutánokra lehet kérni, Fábián
Árpád ekkor fogadja az érdeklődőket a Jancsár utca 1. szám alatt.

Hosszas elméleti és gyakorlati felkészülés előzte meg a sikeres szereplést

Fotó: Bácskai Gergely

Kép: Zsiday Ádám

Népszerűek a szűrőnapok

Tizedik alkalommal tartottak Öreghegyi egészségnapot. Östör Annamária önkormányzati
képviselő elmondta, hogy a városrészi szűrőnapoknak évtizedes hagyománya van, az egészségnapok fontosak Székesfehérvár életében.
R. A.
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hu • Főszerkesztő: Wéhli Regős Dóra • Telefon: 22 516 100 • Az e heti lapszám szerkesztője: Romhányi Anikó • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Terjesztési problémák bejelentése: terjesztes@fmc.hu vagy 22 502 663 • Tördelés,
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Székesfehérváron az MG

Szeifert Richárd

Már Székesfehérváron is megtalálható a tradicionális márka

Az MG két modell hat változatát hozta el a kereskedésekbe, így Székesfehérvárra is.
A B-SUV-szegmensbe tartozó
MG ZS kétféle benzinmotorral,
manuális vagy automata váltóval
választható, míg a C-SUV-kategóriába érkező MG EHS tölthető
hibrid hajtáslánccal került a szalonokba. Mindegyik modell hét
év vagy százötvenezer kilométer
futásteljesítményig terjedő, teljes
körű gyári garanciát kap, ráadásul a hazai importőr árgaranciát
is vállal a már beérkezett száz
darab és a további kétszázötvennégy darab, szállítás alatt lévő,
de még szeptemberben beérkező
gépkocsira. Ez érvényes minden,
a székesfehérvári szalonban megrendelt autóra is. Az MG 2023
első negyedévében tovább bővíti

közép európai, köztük a magyarországi értékesítés is elindult.
„A jelenlegi, turbulensen változó
gazdasági környezet ellenére is
azt gondoljuk, hogy az MG márka
sikeres lesz Magyarországon. Ezt a
globális értékesítési adatokon és a
márka egyre növekvő nyugat-európai
népszerűségén túl az is visszaigazolja
számunkra, hogy nagy múltú, jól
ismert, tapasztalt márkakereskedé-

Fotó: Szeifert Richárd

Az MG (Morris Garages)
Nagy-Britanniában született
1924-ben, a névadó William
Morris volt. A kis sportautókról
elhíresült vállalat nevéhez több
mint negyven sebességi világrekord fűződik, egyebek mellett A
világ leggyorsabb versenyautója
címet is bezsebelte.
A dicső múlt és az ezredforduló
után azonban egy kis időre eltűntek az MG modelljei az utakról.
2007-ben kínai kézbe került a cég,
és ismét felcsillant a remény a
legendás kétbetűs logó szárnyalására. Ma a hétből öt kontinensen
lehet elérni az MG teljesen
megújult négykerekűit, 2021-ben
már több mint négyszázhetven
ezer autó hagyta el hat országban
működő gyárait.
Az Egyesült Királyságon kívüli
európai terjeszkedés 2019-ben
kezdődött, Hollandiát tizenhat
további nyugat-európai ország
követte, majd 2022-ben öt kelet-

Kép: Szeifert Richárd

Eredetileg tizenöt márkakereskedéssel
tervezte az importőr a hazai indulást, végül
huszonkét értékesítési és szervizközponttal
rajtolt az MG. Fejér megyében egyedül Székesfehérváron nyitott szalont a ma már kínai
kézben működő tradicionális márka.

2022.09.22.

Fotó: Szeifert Richárd

Az autó manuális és automata váltóval is készül

sek csatlakoztak a hálózatunkhoz.”
– mondta el lapunknak Markó
Zoltán, az MG magyarországi
márkaigazgatója a huszonkét
tagú kereskedői hálózat képviselőit bemutató sajtótájékoztatón.

hazai modellpalettáját, érkezik a
tisztán elektromos hajtású MG
ZS EV, valamint MG 5 kombi, továbbá egy kifejezetten az európai
piacokra tervezett városi kisautó
is, az MG 4.

Fotó: Szeifert Richárd

Az MG kívül-belül megújította négykerekűit

A MG nevéhez több mint negyven sebességi világrekord fűződik

Közéleti hetilap
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Piros és fehér lesz jövőre a Virágóra

Évek óta a székesfehérváriak dönthetik el, milyen legyen a következő
évben a Virágóra. A beültetésre
három tervet készített Homoki
László, a Városgondnokság kertészmérnöke, melyek közül idén is szavazással választhattuk ki, melyik
valósuljon meg 2023 tavaszán.
A tervek között hagyományos és

Begóniák díszítik jövőre a Virágórát

Ünnepséget tartott hétfőn a Wathay Ferenc Bajtársi Egyesület névadója tiszteletére. A töröktől
1601-ben rövid időre visszafoglalt Székes
fehérvár vicekapitányáról a Nemzeti Emlékhelyen
és a Prohászka ligetben emlékeztek meg.

Menő jövő címmel népszerűsítették Fehérváron
a fenntartható közlekedést. Az Európai Mobilitási Hét vasárnapi eseményén az érdeklődők
megismerkedhettek a jelenleg elérhető
elektromos járművekkel, és tesztvezetésen akár
ki is próbálhatták a legmodernebb technológiát
képviselő járműveket.
Elektromos autók, rollerek, robogók
vették birtokba vasárnap a Vár körutat.
Idén is az elektromobilitást és a fenntartható közlekedést népszerűsítették
az elektromos járművek napjával Székesfehérváron. A húsz kiállító között
fehérvári innováció is bemutatkozott.
„Éjt nappallá téve dolgoztunk 2004 óta,
hogy elsőként Magyarországon bemutathassuk saját fejlesztésű, elektromos
hajtáslánccal ellátott donorautóinkat.”
– mondta el Bednár András Tibor, a

TZ-ELMA alapítója.
Napjaink legmodernebb járművei is
bemutatkoztak a hétvégi eseményen,
melyeket tesztvezetés keretében ki
is lehetett próbálni. Cser-Palkovics
András polgármester – aki maga is
beült egy hipermodern járgányba –
elmondta, hogy ezek az eszközök és
technikák biztosan meghatározzák a
jövőnket, és nagy előrelépési lehetőséget jelentenek a város számára.
Az elektromos autók és buszok csökkentik a zaj- és légszennyezettséget, és
a technológia folyamatosan fejlődik.
Egyre nő az elektromos eszközt választók száma is hazánkban: jelenleg
ötvenötezer zöld rendszámos autó van
forgalomban, elektromos rollerből a
becslések szerint ötvenezer vesz részt
a közlekedésben, és csak tavaly húszezer elektromos kerékpárt értékesítettek az országban.

Tájékozódás és odafigyelés

visszafoglalásának körülményeit
és Wathay életét Váczi Márk
történész ismertette.
A megemlékezésen közreműködött a Hungaricum együttes, majd
sor került a Wattay Nemzetség
Hagyományőrző Egyesület nevében Bátonyi Pál zászlókötésére. A
hagyományokhoz hűen átadták az
idei Wathay-emlékérmeket is.
Az ünnepi műsor után az emlékezők
a Prohászka ligetbe vonultak, ahol
katonai tiszteletadás mellett, néma
főhajtással tisztelegtek a vicekapitány szobra előtt. Koszorút helyezett
el Vargha Tamás, Székesfehérvár
országgyűlési képviselője, Lehrner
Zsolt alpolgármester, Szabó Bakos
Györgyné önkormányzati képviselő,
valamint Dancs Norbert, a Székes
fehérvári Járási Hivatal vezetője is.

Fotó: Simon Erika

A hagyományokhoz hűen katonai
tiszteletadás mellett emlékeztek
meg Székesfehérvár török uralom
alóli ideiglenes felszabadításáról
hétfőn délután. A Wathay Ferenc
Bajtársi Egyesület 2011 óta évről
évre megemlékezik névadójáról,
a végvári vitézről, aki 1602-ben
Székesfehérvár alkapitánya volt.
Az ünnepség során Berdó Gábor
Károly, az egyesület elnöke idézte
fel Wathay életét a Nemzeti Emlékhelyen. A város töröktől való

Csapó Ramóna

Városunk élen jár az elektromobilitásban

Wathay Ferencre emlékeztek
Kovács Szilvia

Arccal az elektromobilitás felé!

Wathay Ferenc 1602 augusztusáig volt Székesfehérvár vicekapitánya

Fotó: Varju Zoltán Mihály

Lezárult a Virágóra jövő évi díszítésére indított
szavazás. A második javaslat kapta a legtöbb
voksot, így tavasszal piros és fehér virágokkal
dekorálják majd a belváros egyik nevezetességét.

újító verzió is volt. A szavazás vasárnap zárult le. 6670-en szavaztak, a legtöbb, szám szerint 3279
voksot a második javaslat kapta,
így begóniákkal fogják beültetni
a Virágóra számlapját, melyen
piros alapon fehér növények ábrázolják majd a város címerében
is látható városkaput.
A jövő évi beültetésről azért most
kellett dönteni, mert a virágok
beszerzését – a Székesfehérvár
közterületeire kikerülő több mint
százezer tő egynyári palántával
együtt – már ősszel elindítja a
Városgondnokság.
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„Lila sétával” hívták fel szerdán a figyelmet az Alzheimer-kór elleni küzdelem szeptember
huszonegyedikei világnapjára. A Papi Otthontól az Országalmáig sétált a menet, ezt követően a
résztvevőket „senior örömtáncra” invitálták. Magyarországon a becslések szerint mintegy kétszázötvenezer ember él demenciával, ami az érintettek körével együtt egymillió embert jelent. A
fehérvári rendezvény célja nem csupán a figyelemfelhívás volt, hanem a társadalom tájékoztatása is az Alzheimer-kórral, illetve a demenciával kapcsolatban. A világnap kapcsán tartott
előadások az odafigyelés képességére és fontosságára hívták fel a figyelmet.
Sz. M. B.

Romhányi professzor emlékére

Fotó: Simon Erika

Romhányi Anikó

FEHÉRVÁR

Romhányi György professzorra emlékeztek tisztelői szerda este. Az Oskola utcai emléktáblánál Halász Judit és Derényi Gábor helyezett el koszorút.
V. L.
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Szeptemberben is tele élettel a város
A borongós idő sem tántorította el a fehérváriakat

Csapó Ramóna

Fotó: Lőrincz Miklós

Fotó: Kiss László

Bringások, tűzzsonglőrök, kerékpáros bemutatók, környezettudatos foglalkozások, belvárosi
és felsővárosi piknik – számos hasznos és érdekes családi program várta a fehérváriakat és a
városba látogatókat szeptember harmadik hétvégéjén.

Szeles, őszi idő, zuhogó eső és szikrázó napsütés is volt a máriavölgyi zarándoklat alatt.
Öreghegyen hagyománya van annak, hogy a máriavölgyi szobornál köszöntik a Szűzanyát.
A hívek imádkozva, énekelve tették meg a mintegy három kilométeres utat. A zarándoklat
idén is megállt a Fiskális út és a Máriavölgyi út kereszteződésében található Páduai Szent
Antal-szobornál, ahol Tornyai Gábor atya megáldotta a gyerekeket.

Fotó: Lőrincz Miklós

Az egész család számára kínált kikapcsolódást a Felsővárosi piknik. A városrész közösségi
házában mesék, zenés torna és kézműves foglalkozások szórakoztatták a kisebbeket. A
vasárnap délutánt a középiskolások alkotta csapat, a Waiting Room zenekar koncertje zárta.

Fotó: Nick Risinger

Igazi programkavalkáddal várta a látogatókat vasárnap a Belvárosi piknik is. A Kámfor Zenés
Bábszínház A sárkány és az ördög történetét mesélte el zenével, kedves humorral fűszerezve.

2022. szept. 22.–szept. 28.

Fotó: Kiss László

Játs(s)zma családi társasjáték-délelőttöt rendeztek szombaton az Aranybulla Könyvtárban.
Nemcsak a gyerekek élvezhették a társasozás nyújtotta élményeket, de a felnőttek is megtalálhatták a korosztályuknak legmegfelelőbb játékot Kozma Ferenc játékmester segítségével.

Kép: Kiss László

Fotó: Lőrincz Miklós

Tűztánc, slam poetry és koncert is várta pénteken este a közönséget a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ Fürdő sori épületében

Ukrán kulturális estet tartottak a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. A zenés est
célja az volt, hogy megismertesse az ukrán kultúra érdekességeit. A műsor Tarasz Sevcsenkónak állított emléket, az ő történetét ismerhették meg az érdeklődők, de felléptek ukrán
zenészek, együttesek is.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Most elsősorban a hivatásod, annak emberi és anyagi vonatkozásai
kerülnek a középpontba. A befektetett munka megtérül – tartja a
mondás. Hamarosan meglátod az eredményt is! Néhány hét alatt
kitisztul a célokhoz vezető út.

Egy kicsit elszabadul a fantáziád. Amíg csak szűk körben
mesélgetsz, addig nincs baj, de ha a munkahelyeden is fecsegsz,
könnyen pletykásnak tarthatnak majd. Foglald el magad otthoni
dolgokkal, például rendrakással!

Jelenlegi kapcsolataid inkább a túlzott optimizmust, lazaságot,
nemtörődöm magatartást támogatják. Próbálj jóval összeszedettebb
lenni! Komolyabb feladatok esetén még a felettesednek is feltűnik,
milyen rátermett vagy.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ösztöneid ragyogóan működnek. Szükség van ugyan céltudatosságra, de minden döntés előtt a belső hangod iránymutatása legyen az
első, ami vezérel! Néhány különleges dolgot is megalkothatsz.

Többször lesz hiányérzeted. A hivatásodban és a társas kapcsolatokban hajszolni szeretnéd az életet, ám erre nincs reális
esélyed. Az ilyen csendesebb időszakokban töltekezz fel!

Igyekezz koncentrálni! Kardinális jegyben születtél, ez sokszor azzal
jár, hogy hamarabb cselekszel, mint gondolkodsz. Egyszerűen csak
fogadd el a lehetőségeket, amiket az élet felkínál!

Közéleti hetilap
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Egy gobelin, amit menekíteni kellett
Fehérvárról
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Németh Zoltán

Mohácsi Ferenc festőművész neve
nem cseng ismeretlenül Székesfehérváron: egyik jellegzetes és a
Vár körút utcaképével szorosan
összefonódó alkotása a Hunyadi
Mátyás Technikum homlokzatát
már 1963 óta díszítő, Építők névre
keresztelt sgraffitója. Pályafutása
során a Magyarországon a rendszerváltás előtt nagyon népszerű
gobelinekhez is készített terveket.
„Az előző rendszerben szinte alig
volt olyan intézmény, pártszékház,
városi tanács, művelődési ház, mely
részére ne készült volna egy vagy több
nagyobb méretű gobelin a kor neves
festő-, illetve textilművészei tervezésében. A rendszerváltást követően a
legtöbb pártház megszűnt, átalakításuk során új funkciót kaptak, a városi
tanácsok belső kialakításai is megváltoztak. A változás szele a gobelineket
sem kímélte. A legtöbb lekerült a
falról, és ki tudja, hová lett. A legjobb
esetben ma is egy raktárban porosodik
jó néhány belőlük.” – mondta el Szabó Péter, a Köztérkép nevű oldal
szerkesztője.
A hányatott sorsú fehérvári gobelint is Mohácsi Ferenc tervezte,
a kivitelezést pedig Csehi Pál és
Csehi Pálné végezte. Az 1970-ben
készült, kétszer négy méteres alkotás a székesfehérvári szakszervezeti székház tanácstermét díszítette.
De egyre mostohább körülmények között teltek napjai, ahogy
Mohácsi Judit, a gobelint tervező
Mohácsi Ferenc lánya fogalmaz:
„A termet nemcsak konferenciák
lebonyolítására használták, sőt ez volt
a ritkább. Folytonosan használtruha
vásárt rendeztek benne. A sokszor
fűtetlen terem falán a gobelin megrongálódott, a dohányfüst és a por miatt
veszített színéből, és láthatók voltak a
molyrágások is.”
Mohácsi Judit állhatatos munkája

Fotó: Szabó Péter

A dohányzás súlyosan károsítja az ön és
környezete egészségét! Sokszor találkozhatunk ezzel a figyelemfelhívó felirattal. De ki
gondolta volna, hogy a fehérvári cigarettafüst
majdnem végzett egy neves festőművész által
megálmodott gobelinnel is?

A gobleinnek 1970 és 1998 között mostoha sorsa volt Fehérváron

ellenére továbbra sem rendeződött az értékes gobelin sorsa. Az
MSZOSZ Fejér Megyei Képviselete
1994-ben levélben jelezte: a restaurálásra anyagi fedezete nincs, de az
állagot romboló körülmények megszűntek. Öt évvel később aztán a
vásárok és a dohányfüst okozta
károsodások miatt nem lehetett
tovább húzni a gobelin megmentését, ez pedig egy költöztetés
formájában valósult meg.
A Magyar Szakszervezetek a
Művészetért Alapítvány 1999-ben
az alábbiakról értesítette az alkotó
lányát: „Értékeink és alkotóink meg
becsülése, valamint tisztelete érdekében 1998-ban az MSZOSZ a Magyar

Szakszervezetek a Művészetért Alapítvány segítségével … a Mohácsi-gobelin
Székesfehérvárról a Hotel Füred
Kongresszusi Központba került, ahol a
legnagyobb tanácsterem dohányzástól
mentes fő falát díszíti. A gobelint,
mielőtt elhoztuk, restauráltuk, így teljes
pompájában került kiállításra.”
Úgy tűnt, a Székesfehérvárról

kimenekített gobelin állandó otthonra talált, ám 2008-ban a Hotel
Füred átalakítás miatt bezárt, Mohácsi Ferenc gobelinjének így ismét
költöznie kellett. 2008 óta a Magyar
Szakszervezeti Szövetség budapesti
irodájának konferenciatermében
található, korábbi restaurálásának
köszönhetően kiváló állapotban.

Mohácsi Ferenc 1924-ben született, és 1980-ban hunyt el. A kiváló festőművész
munkásságának emlékét a fehérvári sgraffito mellett számtalan köztéri alkotás őrzi
hazánkban. A hatvanas években igen foglalkoztatott művész volt, összesen tizenkét
murális munkája nyert első díjat, ezek közül végül hat készülhetett el a különböző
megbízásoknak köszönhetően. A hetvenes években visszavonultan élt és alkotott,
rengeteg illusztrációt készített a kor tankönyveihez.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Az utóbbi hónapokban több könyv is összegyűlt, most itt az idő, hogy
elővedd őket! Meglepetéssel tapasztalod, hogy minden kérdésedre ott
rejlik a válasz a sorok között. Erős, sikeres hónapra számíthatsz!

Barátságok bárhol, bármilyen körülmények között köttethetnek.
Veled könnyű megtalálni a közös hangot – már ha valaki kellő
tisztelettel közelít. Ezen a héten fontos szerepet kapnak az anyagiak is. Légy azonban óvatos, ne dőlj be a leárazásoknak!

Gyűjtsd össze a lezáratlan feladatokat! Készíts tervet, napi menetrendet, és haladj a céljaid felé! Minden megnyugtató módon oldódik
meg. Semmi más nem kell a sikerhez, csak koncentráció és kitartás!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

A szabadidődet fordítsd szellemi fejlődésedre! Barátokra nemcsak
neked van szükséged, ők is keresik veled a kapcsolatot. Jelenleg a
kölcsönösség mindennél többet ér!

Kreativitásod erősödik. Ne félj az új ötleteidet a nyilvánosság elé
tárni! A kitaposott utat időnként el kell hagyni. De azt is fogadd
el, hogy minden új vállalkozás eleinte inkább viszi, mintsem
hozza a pénzt!

Lehet, hogy az utóbbi időben lazán kezelted a személyes ügyeidet, de
az otthonoddal kapcsolatban jók az elképzeléseid. A gondos tervezés
mindig meghozza az eredményt! Tartsd szem előtt mások érdekeit is!
Birtoklási vágyad jelenleg a megszokottnál is erősebb.
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Konferencia

Nádorfi Gabriellára
emlékeznek
Emlékkonferenciát szervez Nádorfi Gabriella
régész tiszteletére a Szent István Király
Múzeum és Székesfehérvár önkormányzata
szeptember huszonharmadikán, pénteken.
Nádorfi Gabriella, a Szent István Király
Múzeum neves szakembere, a római
kor és Pannónia elismert kutatója 2018
novemberében hunyt el. Nevéhez köthető A Seuso-kincs Székesfehérváron
című kiállítás szervezése, valamint vezetésével valósult meg a Gorsium Régészeti Park felújítása és az ott bemutatott
Pompei-kiállítás is. 2018 novemberében,
hatvanhárom éves korában hunyt el.
Munkásságára és máig ható személyiségére konferencia keretében emlékeznek
szeptember 23-án, pénteken 10 órai kezdettel a múzeum rendházépületének
látogatóközpontjában. A programon
köszöntőt mond Cser-Palkovics András
polgármester és Pokrovenszki Krisztián,
a múzeum igazgatója. A konferencián
levetítik a Nádorfi Gabriellával készült
utolsó beszélgetést, majd Hajdú Éva
egykori miniszteri biztos, újságíró,
Dézsy Zoltán oknyomozó riporter, a
Seuso-filmek rendezője és Boruzs Kata,
Nádorfi Gabriella egykori régészhallgatója tart előadást.

Lecsófőző vigasság

Több száz üstben
rotyoghat a lecsó
Ismét előkerülnek a fakanalak és a bográcsok: két
év szünet után idén újra lesz Fehérvári Lecsófőző
Vigasság. A szeptember 24-i eseményre családok,
baráti társaságok és munkahelyi közösségek csapatai gyűlnek össze az ország minden részéből, hogy a
főzés mellett beszélgessenek, jól érezzék magukat.
A hétvégén ismét élettel telik meg
Fehérvár: szombaton reggel több száz
bogrács alatt lobban fel a láng. Közel
ötszáz főzőhely kelt el a népszerű eseményre. A Lecsófőző Vigasság Székesfehérvár egyik legnagyobb közösségi
rendezvénye. A kezdetektől fogva
sikeres program ötletgazdája-alapítója
Sipos József újságíró volt, aki hét éven
át, haláláig szervezte és vezette is a
programot. Az első alkalommal hatvan
bográcsban rotyogott a lecsó, azóta ez a
szám megtízszereződött.
Idén is választanak Lecsókirályt, új
gazdára talál a Sipi-emlékkupa, és
díjazzák a legdekoratívabb főzőhelyet
is. A közösségi eseményhez számtalan
családi program kapcsolódik: a Zichy
ligetben lesz gyerekemelési rekordkísérlet, táncbemutató, fellépnek a Step
and Style Stúdió, a Felicita KTSE, a
Főnix Rock and Roll SE csoportjai és a
Linedance countrytáncosai. Koncert is
várja a közönséget Zsigmond Lalának
és csapatának köszönhetően. A termékeiket kínáló kézművesek jóvoltából
pedig igazi vásári hangulat uralkodik
majd a városban. A négy órakor kezdődő eredményhirdetést és díjátadót
követően az Animal Cannibals koncertje zárja az idei fesztivált.

2022.09.22.
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Honvédfesztivál

Évadindító mulatság a
színházban
Cintányéros cudar világ címmel évadindító mulatságot rendez a Vörösmarty Színház. Szeptember 24-én kulisszajárás, activity, gyorsöltözés,
női jóga, próbabetekintő, fotósarok, különleges
városnézés, zenés műsorok, kedvezmények és
nyeremények várják az érdeklődőket.

Szeptember 24-én, szombaton
délelőtt 10 órakor kezdődnek a
programok. A kapunyitó koncertet a New Orleans Marching
dixielandzenekar adja, majd Ég
és föld között címmel musicalválogatást hallhatunk a Fame és
A padlás főszereplőivel, Katona
Klaudiával és Tóth Károllyal. A
délután folyamán Színház, szerelem, szeretem! címmel zenés
műsort ad a fehérvári teátrum
társulata, de fotósarok és üzenő
fal is várja az érdeklődőket.
Különleges programmal is kedveskednek a látogatóknak: zenés
városnézésen vehetnek részt a
panorámabusszal. Ez a program
azonban fizetős. A rendezvény
egyes programelemei regisztrá
cióhoz kötöttek és limitáltak.

Kultúra

Kultúrházak
éjjel-nappal
A hagyományokhoz hűen Székesfehérvár
is csatlakozott a Kultúrházak éjjel-nappal
elnevezésű rendezvényhez. Városunkban
tűzzsonglőrök, kiállítás, koncert és színházi
előadás is várja az érdeklődőket péntektől
vasárnapig.
A szeptember 23-25-i hétvégén ismét
több száz kulturális központ, művelődési ház, közösségi színtér várja
az érdeklődőket országszerte és
határon túl is változatos és értékes
programokkal. Székesfehérváron
pénteken kora este a Petőfi-tube
eseményére várják a közönséget az
SZKKK Fürdő sori épületébe:
a fiatalok számára meghirdetett
művészeti találkozóra bármilyen
művészeti ágban jelentkezhettek
az érdeklődők, hogy valamilyen
formában bemutassák Petőfi Sándor
emlékét. A program résztvevői
hallhatják a Waiting Room és a
Szinopszis zenekart, élvezhetik A
helység kalapácsa című komikus
eposz alapján összeállított, rögtönzésekkel is kiegészített előadást, és
láthatnak egy tűztáncos-bemutatót
is. A Petőfi kávéházban a kort idéző
ételeket, italokat kóstolhat a közönség. A ház nyitvatartási idejében
megtekinthető az idén hatvanöt éves
Székesfehérvári Fotóklub jubileumi
kiállítása, valamint a székesfehérvári
divattervező, Tessényi Dóra kiállítása
is. A programokba bekapcsolódott a
Barátság mozi és a Prospero Színkör
is, Őszi szonáta című előadásukat
vasárnap tekinthetik meg a Fürdő
sor 3. szám alatt.

Csatatéri sokadalom Pákozdon
Szeptember 24-e és 29-e között rendezik meg
a XIII. Honvédfesztivált Pákozdon. A nemzeti
emlékhelyen idén is megelevenedik a 174
évvel ezelőtti csata.

Hagyományőrzők, csatabemutató,
gyerekprogramok és koncertek is
várják mindazokat, akik kilátogatnak a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári
Szervezete, valamint a Katonai
Emlékpark Pákozd – Nemzeti
Emlékhely közös programsorozatára. Történelmünkben méltán
híres az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc első, győztes
csatája, melyet a Pákozd–Pátka–Sukoró-háromszögben vívtak
1848. szeptember 29-én. A szinte
vértelen ütközet a jelentős katonai
következményein túl erkölcsi és
politikai hatása miatt vált a magyar
honvédelem jelképévé. A Magyar
Honvédség megalakulása is e helyhez és csatához köthető.
A hadtörténelmi, honvédelmi és
katonai hagyományőrző programokat magába foglaló rendezvénysorozat 2010-ben egy őszi fesztivállá
– a Honvédfesztivállá – terebélyesedett. A pákozdi Mészeg-hegyen

szeptember 24-én, a Csatatéri
sokadalom keretében huszár- és
katonai hagyományőrzők közreműködésével 174 év magyar hadtörténelme elevenedik meg. Közreműködik többek között a Magyar
Tüzéregyesület, az I. András Lovagrend, a Királyi Kardforgatók és a
Fehérvári Huszárok Egyesülete.

Várostörténet

Különleges
temetői séta
Újabb izgalmas, érdekességeket felvonultató
temetői séta lesz szeptember 28-án a Város
szépítő és -védő Egyesülettel.

Rendhagyó történelemórára
várja az érdeklődőket a Város
szépítő és -védő Egyesület
szeptember 28-án, szerdán 17
órakor a Hosszú temetőbe. Poklosi Péter, az egyesület elnöke az
ott nyugvó neves személyiségek
síremlékeivel és a temető művészi értékű alkotásaival ismerteti
meg a résztvevőket.

Koncert

Az idősebb fehérváriakat köszöntik
Filmzenék és operettslágerek várják a
fehérváriakat az idősek világnapján, október
elsején az Alba Regia Sportcsarnokban.

Az ENSZ 1991-ben rendezte
meg első alkalommal az idősek
világnapját október elsején.
Azóta a világ sok országában, így
hazánkban is évről évre szerveznek programokat. Székesfehérvár
minden évben gálaműsorral fejezi
ki megbecsülését a város idős
lakói iránt, akik munkájukkal
méltán vívtak ki maguknak tiszteletet az elmúlt évtizedek során. A
rendezvény célja a szórakoztatás
mellett az, hogy a város köszönetet
mondjon szüleink és nagyszüleink

generációjának.
Az elmúlt években minden
alkalommal sok száz vendége
volt a programnak, mely idén
is színvonalas műsorral várja a
közönséget október 1-jén, szombaton 14 órakor az Alba Regia
Sportcsarnokban, ahol Cser-Palkovics András polgármester köszönti
a megjelenteket. A műsor első
felében a Székesfehérvári Ifjúsági
Fúvószenekar koncertjét hallhatja
a közönség, majd a Vörösmarty
Színház népszerű színészpárosa,
Váradi Eszter Sára és Keller János
lép színpadra, hogy a legnagyobb
operettslágerekkel és táncdalokkal
szórakoztassa a vendégeket.

Közéleti hetilap

FEHÉRVÁR
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Előadás

Fehérvári Irodalmi Napok
Könyvbemutatók, koncertek és zenés-irodalmi
beszélgetések várják a Fehérvári Irodalmi Napok
résztvevőit a városban négy helyszínen. Szeptember 22. és 24. között a Fejér Megyei Levéltár,
az Új Magyar Képtár, a Petz söröző, valamint az
ALTO Nyomda ad otthont a FIN eseményeinek.

A FIN jó alkalmat nyújt arra,
hogy a város különböző kulturális színterei bemutatkozzanak,
és kapcsolatot teremtsenek a
kortárs képzőművészet, a gasztronómiai hagyományok, a mai
szubkulturális terek, hagyományos kulturális intézmények és a
kortárs irodalom között.
A háromnapos közösségi irodalmi fesztivál az Írók a nyomdában
elnevezésű felvezető eseménnyel
indul szeptember 21-én. A FIN
részeként – a székesfehérvári
ALTO Nyomda támogatásával –
minden évben egyetlen szerző
limitált példányszámú kötete
jelenik meg. A nyomdai munkálatok befejezését a közönség is
megnézheti a helyszínen. A programsorozat célja, hogy felhívják
a figyelmet a nyomda, a tervezőszerkesztők és a nyomdai dolgozók szerepére a könyvkiadásban.
Az esemény nyomdalátogatással

kezdődik, majd könyvbemutatóval folytatódik. Idén Czinki
Ferenc Három tér – Eltűnési gyakorlatok című új könyve készül el
a bemutató során.
Szeptember 22-én, csütörtökön
18 órakor a Fejér Megyei Levéltárban Kemény Zsófia költő nyitja
meg a fesztivált, majd ezt követően kezdődik Németh Róbert Nem
vagyok itt és Szarka Károly Az én
hibám című regényének közös
könyvbemutatója. A beszélgetést
Nemes Anna vezeti. Az est 20
órakor Leskovics Gábor VELEM
szólókoncertjével folytatódik.
Prieger Zsolt zenész és Törőcsik
Franciska színész zenés irodalmi előadása, a Pilinszky és én
szeptember 23-án, pénteken 19
órakor kezdődik az Új Magyar
Képtárban. Szeptember 24-én,
szombaton 16 órától a Petz-gasztrodélután vendége Parti Nagy
Lajos lesz, akivel az Árnyék
porocska – Kner Piroska élete és
receptjei című könyvének születéséről beszélgetnek. 18 órakor
Szabó Anna „Rozsi” akusztikus
koncertje hallható, majd 20 órakor Henri Gonzo Magyar melan
kolikus estje zárja a Fehérvári
Irodalmi Napokat.

Nem kell, hogy tökéletes szülők
legyünk!
Újabb érdekes előadásra várja az érdeklődőket
a Mathias Corvinus Collegium szeptember 26án. A Szülők akadémiája című sorozat keretén
belül ezúttal megtudhatják, hogyan lehetünk
gyerekeink példaképei – tökéletlenül is.

Szülőnek lenni az egyik legnagyobb dilemma: soha nem lehetünk biztosak abban, hogy amit
teszünk a gyermekeink érdekében, az jó-e. Az előadás látogatói

Márky Ádámtól megtudhatják,
hogyan tudunk kikeveredni az
agyunk által kreált csapdákból, hogy szabadon állhassunk
példaként a gyerekeink előtt. Az
előadás szeptember 26-án, hétfőn 17 órakor kezdődik a Király
sor 30. szám alatt. A részvétel
ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött: https://tinyurl.com/
MCCSZFVAR926MARA.

Zene

A zenei nevelésért
A Zenei Nevelésért Alapítványt 2007-ben Mihályi Gyuláné tiszteletére hozták létre gyermekei.
Eszti néni Székesfehérvár zenei életének egyik
mozgatója, szervezője és aktív résztvevője volt.
Az alapítvány kuratóriuma szeptember 30-án 10 órára megemlékezést
szervez a Városház térre. Köszöntőt
mond Brájer Éva önkormányzati
képviselő és Kneifel Imre, a kuratórium elnöke, majd a résztvevők közös
éneklése kezdődik. Ezt követően elindul a zenés kisvonat, melynek több

SZEPTEMBER 1-TŐL VÁLTOZIK A
SZÉPHŐ ZRT. SZEMÉLYES
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK
NYITVATARTÁSA
TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET,
HOGY TÁRSASÁGUNKNÁL A SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS
SZEPTEMBER 1-TŐL AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL:
HÉTFŐ: 7:30-TÓL 12:00-IG
KEDD: ZÁRVA TART
SZERDA: 7:00-TÓL 19:00-IG
CSÜTÖRTÖK: ZÁRVA TART
PÉNTEK: 7:30-TÓL 12:00-IG
A SZÉPHŐ Zrt. a (22) 541-300-as telefonszámon áll a tisztelt Ügyfelek
rendelkezésére. A telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége munkaidőben:
Hétfőn, kedden és csütörtökön: 7.30-12.00 óráig, valamint 12.30-15.30 óráig
Szerdán: 7.00-19.00 óráig
Pénteken: 7.30-12.00 óráig
A telefonos ügyfélfogadáson túl elérhető a SZÉPHŐ Zrt.
internetes ügyfélszolgálati rendszere.
A díjfizetők belépéséhez egy rövid regisztráció szükséges a
https://ugyfelszolgalat.szepho.hu/dijfizeto oldalon, ami után elérhetővé válik a
személyre szabott felhasználói profil.

megállója is lesz, ezeken a helyszíneken emlékezésre, közös éneklésre
várják az érdeklődőket: 10.15-kor a
Szent István Technikumnál, 10.45kor a Vasvári Pál Általános Iskolánál,
11.15-kor pedig a Vasvári Pál Gimnáziumnál. 11.45-kor a Kodály iskola a
megálló helyszíne, ahol a köszöntőket
és a közös éneklést követően koszorút helyeznek el Mihályi Gyuláné emléktáblájánál. Az esemény 12.15-kor
a Hermann László Zeneművészeti
Szakgimnáziumnál zárul.

TÁJÉKOZTATJUK
TISZTELT ÜGYFELEINKET,
HOGY

OKTÓBER 4-ÉN (KEDDEN) ÉS
OKTÓBER 6-ÁN (CSÜTÖRTÖKÖN)
A SZÉPHŐ ZRT. TELEFONOS
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK
MŰKÖDÉSE SZÜNETEL.

SZÍVES MEGÉRTÉSÜKET
KÖSZÖNJÜK!

SZÉPHŐ ZRT.

FEHÉRVÁR

Gyógyuló állatok, érdekes esetek

Kivirágzott Sóstón a legmérgezőbb
vadnövény

Papp Brigitta

Szárnyaszegett fehér gólya, kézzel
nevelt kismókus, purhabbal
szennyezett sirály – ők is lakói a
Sóstói Vadvédelmi Központnak,
akiket a Vadvédelmi délelőttök
keretében meglátogathatunk. A
szerencsés állatok csak napokra,
esetleg hetekre szorulnak ellátásra a központban, de van köztük,
amelyik egész életét itt tölti majd,
hiszen olyan sérülést szenvedett,
ami kizárja, hogy visszatérjen
természetes élőhelyére.
Egy valamiben azonban a bekerülő állatok megegyeznek: a
legjobb kezelést, a legnagyobb
gondoskodást kapják annak
érdekében, hogy felépüljenek, és
a lehetőségeikhez képest teljes
életet élhessenek.
Bárki betekinthet a kulisszák
mögé, hiszen minden héten vasárnap tíz órától délig Vadvédelmi délelőttre várják az érdeklődőket. A programon megváltott
belépőjeggyel lehet részt venni.
További információ a 70 526
2793-as telefonszámon vagy a
vadvedelem@varosgondnoksag.hu
e-mail-címen kérhető.

Fotó: Simon Erika

Minden héten vasárnap vadvédelmi
délelőttre várják az érdeklődőket a Sóstói
Vadvédelmi Központba.

2022.09.22.

Közélet

A Sóstói Vadvédelmi Központban mindent
láthatunk és hallhatunk, ami egy állat
barátot érdekel!

Íme, a program!
Állatorvosi bemutató: a csapat állatorvosai beszélnek az állatokról és válaszolnak
a kérdésekre, illetve a különböző kezeléseket is megnézhetjük testközelből.
Érdekes eseteket, röntgenfelvételeket
is bemutatnak, illetve láthatjuk, milyen
titkokat tárhat fel az orvosi mikroszkóp.
Állatgondozói bemutató: a gondozók
testközelből mutatják be a központban
élő kisemlősök és madarak etetését, a
tanított trükköket, mesélnek az állatok
szokásairól. Lehetőség van közelről
megnézni a kölyköket, fiókákat is.
Szakmai koordinátor által tartott
bemutató: az érdeklődők részt vehetnek
madárgyűrűzésen, gyógyult állatok
szabadon engedésében, és a természetvédelemmel kapcsolatos kérdéseikre is
választ kaphatnak!

Papp Brigitta
Ha a Sóstói Természetvédelmi Területen járunk, csak gyönyörködjünk az őszi kikericsben,
de nyúljunk hozzá!

Sok helyen tömegesen kivirágzott
Sóstón az évszakot köszöntő szépség, az őszi kikerics, latin nevén
Colchicum autumnale. Legmérgezőbb vadnövényünk nevét a
görög mitológia szerint Kolkhisz
városáról kapta, mely a méregkeverők hazája volt – olvasható a
Terra Alapítvány oldalán.
Médeia, a kolkhiszi király leánya e
növényt használta mérgei készítéséhez. A legenda szerint az őszi kike-

rics annak a bájitalnak földre hullott
cseppjéből nőtt, melyet Médeia
kilenc éjszakán át gyűjtött hegyi
virágokból készített, hogy vele férje,
Iaszón apját, Aiszónt megfiatalítsa.
Legmérgezőbb vadnövényünket
csodáljuk kellő tisztelettel, de
semmiképpen ne nyúljunk hozzá,
hiszen minden része mérgező!
Nem véletlen, hogy népi nevei
között a közismert őszike mellett a
kutyadöglesztőfű is szerepel. Zöld
leveleit a legelő állatok elkerülik,
a szénába keveredő száraz levelek
azonban mérgezést okoznak: az
állatok két-három napon belül
elpusztulnak.

Fotó: Csete Gábor
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Gyönyörű, de nagyon mérgező az őszi kikerics

A Vörösmarty Rádió műsora szeptember 24-től szeptember 30-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2022. 09. 24. SZOMBAT

2022. 09. 25. VASÁRNAP

2022. 09. 26. HÉTFŐ

2022. 09. 27. KEDD

2022. 09. 28. SZERDA

2022. 09. 29. CSÜTÖRTÖK

2022. 09. 30. PÉNTEK

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
életmód, kulturális
programajánlatok,
kikapcsolódási lehetőségek
Székesfehérvár és Fejér
megye egész területéről
Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
08.10 Internetes ügyeink Vendég:
dr. Czenczi Anikó
09.10 Kedvencek percei
Vendég: Paál Csaba
09.35 Minden, ami Fehérvár
Vendég: Vargha Tamás
országgyűlési képviselő
10.10 Bűnmegelőzési
percek Vendég Vörös
Ferencné alezredes
11.10 Dojo önvédelmi és távolkeleti harcművészeti
magazin Vendég:
Rétlaki Gábor
12.10 Fehérvár első kézből
Vendég: Cser-Palkovics
András polgármester
13.10 Katasztrófavédelmi percek
Vendég: Koppán Viktor
14.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
14.35 Az vagy, amit megeszel!
Vendég: SzollárKaczur Beatrix
15.10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.10 Múzeumlátogatás
17.10 Filmkocka Vendég: Kalmár
Ádám és Buda Andrea
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:
Germán Márton
09.10 Az egészség
hullámhosszán Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdát keresünk a
HEROSZ Fehérvári
Állatotthonban élő
kutyáknak és macskáknak
Vendég: Krepsz Gyöngyi
11.10 Ez itt az én hazám!
Vendég: Oláh László
11.40 Szabadidőben Vendég:
Kulcsárné Németh Mariann
12.10 Csak stílusosan! Vendég:
Pánczél Anikó
13.05 A táncdalfesztiváloktól
napjainkig Vendég:
Kiss György
14.10 Zeneturmix Műsorvezető:
Kiss György
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Autófitnesz Vendég:
Polgár Tibor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével.
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11.10 Aranybulla-emlékév
2022 – érdekességek,
különlegességek
Magyarország
történelméről, az Árpádházi királyok életéről
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Illemtan Vendég:
Óber László
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Mérnök vagyok Vendég:
Vermes Gergely
16.10 Szemvizsgálat korszerűen
Vendég: Cserta János
17.10 Pénzügyi percek Vendég:
Potolák Gábor
18.00 Az én utam Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Internetes ügyeink
Vendég: dr. Czenczi Anikó
Szerkesztő: Kiss György

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Munkaügyek Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével.
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11.10 Kézműveink
11.40 Mérnök vagyok
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Vakolat Vendég:
Puska József
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Vörösmarty kocka Vendég:
Gombaszögi Attila
17:10 Beszéljünk róla! Vendég:
Rudnicai Margó
18.00 Mindenmentes Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.05 Az egészség
hullámhosszán
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Környezetbarát
14.40 Szemvizsgálat korszerűen
Vendég: Cserta János
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
15.10 Útravaló
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
16.10 Szuvenír Vendég:
Grósz Pálma
17.40 Meseszieszta a
Szabad Színházzal
18.10 Nézőpontok Vendég:
Vacsi Viola Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos
21.10 Tiszta szex! (16)
Vendég: Séllei Györgyi

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Állati dolgok Vendég:
Lorászkó Gábor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11.10 Társasház Vendég:
Egyed Attila
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 A Városgondnokság
műsora
14.10 Az orvos válaszol
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Mérnök vagyok Vendég:
Barkó-Nagy Tamás
15.35 Útravaló – Gábor
szerint a világ
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:
Germán Márton
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
10.35 Mérnök vagyok
11.10 Tóparti programajánló
Vendég: Ocsenás Kati
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 A bor szerintünk (12)
Vendég: Fáncsi Viktória
14.10 Kertészeti magazinműsor
Vendég: Németh László
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Helló, péntek!
Műsorvezető: Varga Zalán
17.10 Női vonalak
18.00 Családi magazin
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Városrészek titkai
Vendég: Váczi Márk
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Kiss György

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

Közéleti hetilap

FEHÉRVÁR

SPORT

Arany, ezüst, bronz is jutott

Somos Zoltán
Ahogy megszokhattuk, nem maradt magyar siker
nélkül a fehérvári rendezésű aktuális öttusavilágverseny. A férfiaknál egyéniben és csapatban
is Európa-bajnokot köszönthettünk, a nők pedig
ezüst- és bronzéremből szereztek egyet-egyet.

Fotók: Kiss László

A legújabb rendszer szerint
selejtezőket, elődöntőt és döntőt

Demeter Bence csapatarannyal bővítette a
világversenyeken szerzett éremkollekcióját

is rendeztek az elmúlt héten az
öttusa-Európa-bajnokságon. A
fehérvári helyszínek szokás szerint
jól vizsgáztak, és igaz volt ez a
hazai versenyzőkre is, hiszen a nők
és a férfiak döntőjében is a maximálisan indítható négy magyarnak
szurkolhatott, aki kilátogatott a
Bregyóba. A vívást az MKOSZ-csarnokban, az úszást az uszodában
rendezték, de a leglátványosabb
számok, a lassanként búcsúzó
lovaglás és a laser-run az atlétikai
centrum pályáján zajlottak.
A nők versenyében esélyesnek számított a szinte minden versenyén
dobogós Gulyás Michelle, aki ezúttal jó hajrával futott fel a dobogóra,
és lett harmadik. Csapatban Simon
Saroltával és Barta Lucával együtt
egy ezüstöt is szereztek a lányok.
Magyar dominanciát hozott a férfiak
döntője, mert Bereczki Richárd
végig magabiztosan teljesített. A
lövészet-futás kombinációt az élről
kezdhette, és roppant magabiztosan
meg is nyerte az Európa-bajnokságot. Mögötte Szép Balázs végzett,
aki főleg a kombinált számban remekelt. A fehérvári öttusa kiválósága, Demeter Bence második helyről
rajtolhatott az utolsó számban.
Végül hatodikként ért célba, de így

Az 1-es rajtszám kötelez: Bereczki Richárd magabiztosan utasította maga mögé a mezőnyt

is nyert egy aranyat, mert csapatban
nagy volt a mieink fölénye.
„A nagyobb rutinomat jobban ki kellett
volna használnom ebben a mezőnyben.
Három tussal többet adhattam volna
vívásban, de így is versenyben voltam.
A lövészetben már nagyon össze kellett
volna állni a dolgoknak, hogy egyéni

Nemzetközi mezőny az emléktornán
Nagy Gábor-emléktornát rendeztek a fehérvári
kosarasok, nemzetközi meccsekkel tisztelegve hajdani elnökük előtt. Mindez persze
a felkészülés része is volt, hiszen hamarosan
kezdődik a bajnokság.

4-1 után 1-4

légiósnak igazolt Adam Kemp, aki
az első meccsen nem is játszott.
Így szenvedett a nemzetközi színtéren is rutinos bosnyák Igokea
ellen egypontos vereséget az Alba,
miközben a Szolnok rendesen
elverte a Swans Gmundent.
A Nagy Gábor-emléktorna második napján aztán a fehérváriak is
legyőzték az osztrákokat, 92-66-ra.
A fiatalok közül biztató volt Balsay
Ádám játéka – alighanem a szezonban is meglesznek a játékpercei!
A klub a torna után családi napot
szervezett a szurkolóknak, a csapat pedig még Németországban
játszik edzőmeccseket az októberi
bajnoki rajtig.

Somos Zoltán
Lejátszotta elő két mérkőzését az ICEHL új szezonjában a Hydro Fehérvár AV19. Idegenbeli
túrán voltak a fehérváriak: előbb nyertek a
Pustertal otthonában, majd „szokás szerint”
kikaptak Salzburgban.

Régi idők hokija – így jellemezte a
salzburgi meccset Kevin Constantine. A Volán edzőjét a sok ütközés, vita, beszólás emlékeztette a
húsz évvel ezelőtti játékra. Persze
pikáns párharcról van szó, hiszen
tavasszal a döntőben találkoztak a
felek utoljára. Akkor sem született
fehérvári győzelem, vagyis a mos-

tani, 4-1-es salzburgi siker illeszkedett a sorba. Constantine meg is
említette, hogy irányítása alatt még
nem sikerült nyerni Salzburgban,
pedig amúgy felveszi a versenyt a
liga legjobbjával a Fehérvár.
Szerencsére a vereség előtt egy
nappal a Pustertal Wölfe otthonában a Volán nyert 4-1-re, így
egy győzelem és egy vereség után
várhatja a hazai rajtot. Pénteken a
Ljubljana, hétfőn a ligaújonc Vor
arlberg érkezik a Raktár utcába. A
szlovén csapat ellen nem játszhat
Erdély Csanád, akit egy ütközés
miatt utólag egy meccsre eltiltott a
liga fegyelmi bizottsága.

Fotó: Simon Erika

Továbbra sem teljes az Arconic-Alba Fehérvár kerete. Pontosabban fogalmazva, nem tud
minden játékosával dolgozni
Matthias Zollner vezetőedző, mert
Szabó Zsolt kisebb térdműtéten
esett át, és egyelőre lábadozik.
A válogatott kosarasok, Vojvoda
és Somogyi épp csak beestek a
torna előtt, akárcsak a negyedik

érmet szerezzek.” – értékelt a döntő
után a Volán Fehérvár korábbi
világbajnoka.
A fehérvári Európa-bajnokság
hétfőn a vegyes váltóval zárult,
ahol a volános Tamás József – Réti
Kamillával az oldalán – a kilencedik helyen végzett.

Fotó: Soós Attila (fehervarav19.hu)

Somos Zoltán

Isaiah Philmore (31) az emléktorna mindkét mérkőzésén tíz pont fölé jutott
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A szezonnyitó győzelemhez Horváth Dominik remek védései is kellettek

A Fehérvár Televízió műsora szeptember 24-től szeptember 30-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2022. 09. 24. SZOMBAT
00:00
07:00
07:20
07:55
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:40
13:00
14:15
14:40
15:00
15:30
17:00
17:05
17:55

18:25
19:00
19:05
19:40
20:05
20:35
21:05
22:40
22:45

Képes hírek
Híradó
Köztér
Nálatok mizu?
Agrárinfó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
Bajnokok városa
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
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Adorján Viktor
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Diagnózis
Börgöndi Légiparádé
2022
Ütősfesztivál 2016
Mits Jazz Band
ARAK AKTÍV 2017
Hírek – ismétlés
Képes hírek

2022. 09. 25. VASÁRNAP
00:00
08:10
09:00
09:30
10:00
10:05
10:35
11:00
11:35
12:05
12:40
12:45
13:20
13:50
14:20
15:25
17:00
17:20
17:55

18:25
19:00
19:20
19:50
20:20
20:45
22:30
22:50

Képes hírek
Kezdőkör
Bajnokok városa
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
A Fehérvár Televízió
archívumából
Fehérvári beszélgetések
A Fehérvár Televízió
archívumából
Fehérvári beszélgetések
Hírek – ismétlés
Köztér
A Fehérvár Televízió
archívumából
Agrárinfó
Nálatok mizu?
A Fehérvár Televízió
archívumából
A hét hírei
Hitünk és életünk
Fehérvári beszélgetések
– In memoriam
Wittner Mária
A Fehérvár Televízió
archívumából
A hét hírei – ismétlés
Hitünk és életünk
– ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Futball-legendák
találkozója Sóstón
A teremtés
A hét hírei – ismétlés
Képes hírek

2022. 09. 26. 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
15:50
17:00
17:20
17:50
17:55
18:25
19:00
19:20
19:50
19:55
20:25
21:40
22:05
22:25

Képes hírek
A hét hírei
Diagnózis
Fehérvári beszélgetések
– In memoriam
Wittner Mária
Hitünk és életünk
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Diagnózis – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hitünk és életünk
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Rossini: Stabat Mater
Híradó
Együtt magazin
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Király-Tálas Zsuzsanna
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Együtt – ismétlés
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Seuso Kedd
Országos Főnix
Táncverseny
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 09. 27. KEDD
00:00
07:00
07:20
07:50
08:20
09:20
11:00
11:30
12:00
13:00
13:15
15:15
15:50
17:00
17:20
17:50
17:55
18:30
19:00
19:20
20:10
20:15
20:45
21:15
22:05
23:05
23:25

Képes hírek
Híradó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Király-Tálas Zsuzsanna
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Együtt magazin
– ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Virtuózok
Királykúti beszélgetések
Vendég: L. Simon László
Híradó
Paletta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Nagy-Kuthy Zoltán
Honvéd7
Híradó – ismétlés
Kezdőkör
Hírek – ismétlés
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Kezdőkör – ismétlés
Teatrum Café:
Vándorszínészek
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 09. 28. SZERDA
00:00
07:00
07:20
07:50

08:20
08:45
09:35
11:00
11:30
12:00
12:25
13:00
13:15
15:20
16:00
17:00
17:20
17:50
17:55
19:00
19:20
19:50
19:55
20:35
21:30
22:15
22:35

Képes hírek
Híradó
Paletta
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Nagy-Kuthy Zoltán
Honvéd7
Kezdőkör – ismétlés
Képes hírek
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
E kéváházi szegleten
Bassology és a
Muck Éva trió
Híradó
Családőrzők
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Családőrzők – ismétlés
Hírek – ismétlés
Szarajevó
Stámusz Ferenc-portré
Lelkünk épületének
szolgálatában
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 09. 29. CSÜTÖRTÖK

2022. 09. 30. PÉNTEK

00:00 Képes hírek

00:00 Képes hírek

07:00 Híradó

07:00 Híradó

07:20 Családőrzők – ismétlés

07:20 Köztér – ismétlés

07:50 A Fehérvár Televízió
archívumából
08:20 Képes hírek
11:00 Családőrzők – ismétlés
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:25 E kávéházi szegleten
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:45 Seuso Kedd
17:00 Híradó
17:20 A Fehérvár Televízió
archívumából

08:20 A Fehérvár Televízió
archívumából
08:50 Képes hírek
11:00 Köztér – ismétlés
12:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:10 Thornton Wilder: A
mi kis városunk
17:00 Híradó

17:50 Hírek

17:20 Agrárinfó

17:55 Köztér

17:50 Hírek

19:00 Híradó – ismétlés

17:55 A Fehérvár Televízió

19:20 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Köztér – ismétlés
20:55 Gorsium Együttes
21:25 R-Go-koncert

archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Városrészek titkai
20:25 Molnár Dániel: Elszakadni
a földtől – 1., 2. rész

22:05 Híradó – ismétlés

22:00 Híradó – ismétlés

22:25 Képes hírek

22:20 Képes hírek

K i e m elt ajá nl at u n k : s z e p t e m b e r 25. 2 0:2 0 Fu t b all- l e g e n d á k t al ál ko z ója S ó s t ó n

