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MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti  javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!

Folytatni az 
együttműködést!

Hiányzó adat Márton Roland 
vagyonnyilatkozatában

Több zöldterületet! Novák Katalin lesz az új államfő

Márton Roland 2009 novembere óta huszonöt 
százalékban tulajdonosa a cégnek, ezt azonban 
nem minden vagyonnyilatkozatában tüntette fel

Novák Katalin az eddigi legfiatalabb köztársasági elnök, és az első nő, akit államfőnek válasz-
tottak. Mandátuma öt évre szól, és egyszer választható újra. Fotónk tavaly októberben készült, 
amikor még családokért felelős tárca nélküli miniszterként Fehérvárra, az Alba Bástya Család- 
és Gyermekjóléti Központba látogatott.

Látrányi Viktória

koVács sziLVia

Lakossági fórumra várta a körzetében élőket Fejér 
megye 2-es számú választókerületének ország-
gyűlési képviselője, Törő Gábor. Az Alsóvárosi 
Közösségi Házban tartott eseményen Cser-Palko-
vics András is előadást tartott.

A polgármester több témában is 
kifejtette véleményét, de hangsúlyoz-
ta, az a legfontosabb, hogy április 
harmadikán a fehérváriak éljenek 
alkotmányos jogukkal, és menjenek 
el szavazni: „Bármi is a véleményük, 
bárkire szeretnék adni a voksukat, 
menjenek el és adják le, hogy minél 
nagyobb legitimációja legyen nemcsak a 
parlamentnek és a kormánynak, hanem 
a parlamenti képviselőknek is, azoknak, 
akik Székesfehérvárt és környékét képvi
selik a magyar országgyűlésben. Nyilván 
én abban bízom, hogy folytatni tudom 
az együttműködést Vargha Tamással 
és Törő Gáborral, hiszen ennek az 
együttműködésnek az eredménye látszik 
Székesfehérváron!” – fogalmazott 
Cser-Palkovics András.
A lakossági fórumon szóba került 
többek között a Fidesz-kormány 
elmúlt tizenkét évének teljesítménye, 
a kormány álláspontja a legfontosabb 
kérdésekben, szembeállítva az ellen-
zéki pártok által megfogalmazott vé-
leményekkel. Törő Gábor elmondta: 
most az a tét, hogy ne térjen vissza a 
múlt, mert csak így őrizhetők meg az 
elmúlt évek eredményei.

Nem tüntette fel korábbi vagyonnyilatkozatai 
mindegyikében gazdasági érdekeltségét Márton 
Roland MSZP-s politikus. Bár a tavaly januárban 
az önkormányzatnak leadott nyilatkozatában már 
szerepel ez az adat, de az ellenzéki előválasztást 
megelőzően, tavaly júliusban publikált nyilat-
kozatából újra hiányzik a 2009-ben megszerzett 
üzletrész, ahogy a korábbi évek, például a 2020 
januárjában önkormányzati képviselőként leadott 
dokumentumából is.

Márton Roland, a hat ellenzéki párt 
Fejér megye 1-es választókerületében 
induló jelöltje 2009 novembere óta 
huszonöt százalékban tulajdonosa az 
Igarmix Takarmánykeverő Kft.-nek. Ez 
azonban nem szerepel a korábbiakban 
leadott vagyonnyilatkozatai mindegyi-
kében. 
A. fehérvári politikust megkerestük, aki 
kifejtette, hogy az idei dokumentumban 
már szerepel ez az adat: „Megnéztem a 
most leadott vagyonnyilatkozatomat, és 
szerepel benne. Lehet, hogy az előválasztási 
vagyonnyilatkozatomban nem. Ez soha 
egyetlenegy számlát ki nem bocsátó, be nem 
fogadó vállalkozás. Nulla forint az értéke, 
nincs vagyoni jelentősége ennek a tulajdon
résznek. Nem működött ez a vállalkozás, 
soha egyetlen pillanatig sem.”
Részesedését sem az ellenzéki elő-

Festéssel hívták fel a figyelmet a zöldterüle-
tek fontosságára a Magyar Kétfarkú Kutya 
Párt jelöltjei. Fenekes Roland, az 1-es körzet 
jelöltje szerint a Skála környékén kevés a 
zöldterület: „Ez egy figyelemfelhívó akció: a 
Skála területén azzal növeljük a zöldfelületet, 
hogy az egyetlen fa körüli betontömböt zöldre 
festjük, katicabogarakat és hangyákat festünk rá.”
Varga Eszter, a 2-es körzet jelöltje szerint 
kellenek figyelemfelhívó események a 
városban: „Számomra az a legfontosabb, hogy 
megpróbáljuk az emberekhez közelebb hozni 
a szélesebb értelemben vett politikai munkát. 
Szeretnénk, ha a lakosok magukénak éreznék a 
környezetüket!”

Csütörtökön döntött az Országgyűlés Áder János 
köztársasági elnök utódjáról: májustól Magyar-
ország új államfője öt évre Novák Katalin volt 
családokért felelős tárca nélküli miniszter lesz. 
Az ellenzéki frakciók Róna Péter közgazdászt 
jelölték a posztra.

A jelenlegi összetételű országgyűlés 
tavaszi ülésszakának utolsó ülését 
tartotta múlt csütörtökön. Az új 
köztársasági elnök megválasztásá-
nak folyamata az államfőjelöltek 
tizenöt perces felszólalásával kezdő-
dött. A Fidesz és a KDNP képviselői 
Novák Katalin volt családokért 
felelős tárca nélküli minisztert, míg 
az ellenzéki frakciók Róna Péter 
közgazdászt jelölték a tisztségre.
Az országgyűlés ezután titkos 
szavazással döntött: százharminchét 
szavazattal Novák Katalin már az 
első fordulóban megnyerte a válasz-
tást, így májustól ő lesz az ország új 
köztársasági elnöke.
Cser-Palkovics András a Fehérvár 
TV Köztér című műsorában sok 
sikert kívánt az új államfőnek, és 
örömét fejezte ki, hogy egy olyan 
személyiség tölti majd be a feladat-
kört, aki hölgyként, családanyaként 
más és új szempontokat figyelembe 
véve teszi majd a dolgát. A pol-
gármester kiemelte: szeretné, ha 
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a jövőben az augusztus huszadiki 
ünnepkör kapcsán alapvetően Szé-
kesfehérvárra fókuszálna az ország, 
hiszen minden, amire ilyenkor emlé-

kezünk, itt történt, a nemzet törté-
nelmi fővárosában, ezért levélben 
hívja meg az új államfőt városunk 
legnagyobb ünnepére.

választáson leadott, sem a 2020-ban, 
Székesfehérvár önkormányzatánál 
benyújtott vagyonnyilatkozatában nem 
tüntette fel. Mindkét dokumentumban 
üresen szerepel a gazdasági érdekeltsé-
gekre vonatkozó rész. 
Megkérdeztük, lesz-e következménye 
annak, hogy ezeket az adatokat nem 
tüntette fel a bevallásában, hiszen 
Márton Roland 2020 óta az MSZP 
Országos Etikai és Fegyelmi Ügyek 
Tanácsának az elnöke: „Ez így ennyi
ben marad, ez semmilyen etikai vétséggel 
nem jár. Ez egy nulla forint értékű üzlet
rész, akár önnek is eladom szívesen a hol
napi nap folyamán nulla forintért, mert 
ennyit ér ez az üzletrész. Nincs vagyoni 
értéke!” – mondta el Márton Roland.
A cégnyilvántartás alapján az 

„Nem alkalmas Fehérvár 
képviseletére!”

Molnár Tamás ezt a múlt csütörtökön 
kirobbant vagyonbevallási botrány 
kapcsán állapította meg, miután 
kiderült: Márton Roland nem tüntette 
fel, hogy tulajdonrésze van egy agrár
cégben. A Fidesz frakcióvezetője sze
rint a baloldali politikusok az utóbbi 
időszakban sorra járatják le magukat: 
„Ez azért is furcsa, hiszen ez ugyanaz 
a vagyonnyilatkozat és bevallás, 

ami miatt Márton Roland előválasz-
tási ellenfelét, Ráczné Földi Juditot 
gyakorlatilag a belső harcok mentén 
kicsinálták és eltüntették. Furcsa ez, 
hiszen Márton Roland a Magyar Szo-
cialista Párt etikai tanácsának elnö-
ke, tehát ha valakinek, neki tisztában 
kell lennie azzal, hogyan kell egy 
vagyonnyilatkozatot kitölteni, hiszen 
ő ellenőrzi ezeknek a hitelességét és 
érvényességét a saját pártján belül. 
Nagyon furcsa helyzet ez!” 
– fogalmazott Molnár Tamás.

Igarmix jó ideje árbevétel nélküli 
vállalkozás. Azonban a cég ma is 
működik, és Márton Roland rész-
tulajdonosa a haszonállateledel- 
gyártással foglalkozó társaságnak.



Számos különleges műtárgyat láthatunk: Prágából is megérkezett Szent István kardja!
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Látrányi Viktória

Tizenkét országból származó, több mint hétszáz felbecsülhetetlen értékű Árpád-kori leletet 
láthatnak az érdeklődők március tizennyolcadikától egy helyen, Székesfehérváron. Párizsból és a 
Vatikánból is érkeznek ereklyék a Szent István Király Múzeum felújított, pénteken nyíló épületébe 
a Királyok és szentek – Az Árpádok kora című kiállításra.

A szakemberek már az utolsó simításokat végzik. A nagyszabású ki-
állításnak a Szent István Király Múzeum megújult Rendházépülete ad 
otthont, mely komoly felújításon ment keresztül: „Több mint ötmilliárd 
forint volt ez a beruházás. Sok munkánk van benne, hogy megvalósulhatott. 
Időben megszületett a forrásról döntő kormányhatározat, és megérkezett a pénz 
is. Időben el tudtuk kezdeni az építkezést, és időben be is tudtuk fejezni. Köszönet 
érte az építőknek, hogy a járvány ellenére megfeszített munkával tartani tudták 
az ütemtervet!” – fogalmazott Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési 
képviselője. 
A Királyok és szentek – Az Árpádok kora című kiállítás az Árpád- 
ház-program keretében valósul meg. Az Aranybulla kibocsátásának 
nyolcszázadik évfordulója alkalmából meghirdetett 2022-es emlékév 
legjelentősebb eseménye, minden idők legnagyobb, Árpád-kori emlékeket 
felvonultató tárlata.
„Nemzetközileg is jegyzett kiállítás lesz! Tizenkét országból hétszáz alkotást lehet 
megnézni. Igazi csodák jönnek, és én hozzá is tenném, hogy: haza! Hiszen ez a 
történelmi korszak Székesfehérvár életében egybeforrt a nemzet történelmével.” 
– mondta el lapunknak Cser-Palkovics András polgármester.
A Szent István Király Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum és a 
Magyaság kutató Intézet közös szervezésében eddig soha nem látott tárlat 
valósul meg, mely az Árpád-ház uralkodóinak történelmét mutatja be a 
nagyközönség számára.

Szent István kardja 
már a vitrinben!

A Szent István kardja mögötti vitrinben kapott helyet a katonai ve-
zetőréteg hagyatéka. Makoldi Miklós, a kiállítás kurátora, a Magyar-
ságkutató Intézet Régészeti Kutatóközpontjának igazgatója elmond-
ta, hogy az itt látható, korabeli sisak az egyetlen ilyen megmaradt, 
magyarországi tárgy a korszakból, és egyedülálló lelet a Kárpát-me-
dencében. 
Minden teremben különlegességek fogadják a látogatót. Ilyen az a 
női hajfonatkorong is, amit címlapunkon láthatnak, és ami jól jelzi, 
milyen díszes és elegáns viseletben jártak a honfoglalás kori magya-
rok: „Technikáját tekintve ez domborított, vésett, koncolt és aranyozott 
hátterű. A hajfonatkorongok keleti párhuzamokkal rendelkeznek: a Kauká
zus és a Dél-Urál vidékére nyúlnak vissza előzményeik. Pont oda, ahol a 
magyar őshazát is feltételezzük.” – mondta el lapunknak a kurátor. 
Tizenkét országból érkezett a hétszáznál is több, felbecsülhetetlen 
értékű tárgy a Szent István Király Múzeumba. A tárlat nyitónapján, 
március tizennyolcadikán éjfélig lesz nyitva a múzeum, 14 óra után a 
látogatók ingyenesen csodálhatják meg a kiállítást!

További fotókért keresse fel képgalériánkat az fmc.hu oldalon!
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A forradalmi emlékezések sora már pénteken 
elkezdődött: az intézmények és az iskolák emlék-
műsorokkal, látványos előadásokkal és koszorú-
zásokkal idézték meg a márciusi ifjak emlékét

Történelmi játszóházzá alakult a belváros a nemzeti ünnepen. Ügyességi játékokban, hagyományőrző 
foglalkozásokon próbálhatták ki magukat a gyerekek, a legbátrabbak pedig kijárhatták a huszáriskolát.

A város ünnepi utcaszínházi előadásán az I. István technikum növendékei – kiegészülve más 
iskolák diákjaival – öltöttek korhű jelmezt magukra, élükön Bíró Mózessel, aki Petőfit játszotta

A Fekete Sas Szálló az 1848-as forradalom emblematikus helyszíne volt Fehérváron. Itt is felol-
vasták a tizenkét pontot és a Nemzeti dalt. Ennek állít emléket a homlokzaton elhelyezett táb-
la, és itt helyeznek el minden esztendőben koszorút a város és a megye vezetői, a rendvédelmi 
és fegyveres testületek, ez egyházak, valamint a politikai pártok és civilszervezetek képviselői. 

„Szerencsések vagyunk, mert mi vagyunk az első olyan generáció, mely elődeink áldozatának 
és kitartásának hála, több mint harminc éve zavartalanul élvezheti a szabadság fájának ár-
nyékát és gyümölcsét. Pedig a szabadság és az önrendelkezés sajnos még most, a huszonegye-
dik században sem kézenfekvő adottság! Az Ukrajnából érkező képsorok, híradások kegyetlen 
közvetlenséggel emlékeztetnek minket arra, hogy a nemzeti szabadság, a béke korántsem 
isten adta jog. A szabadság fája mindig csak egyetlen generációra jár attól, hogy kiszáradjon.” 
– hangsúlyozta ünnepi beszédében Cser-Palkovics András polgármester.

Őrizzük a szabadság fáját!
A járvány miatti korlátozások feloldását követően ismét utcaszínházi előadással ünnepelte Fehérvár 
március tizenötödikét. Fehérvári diákokkal a főszerepben idézték meg a százhetvennégy évvel ezelőtti 
történelemfordító nap eseményeit. Az ünnepi megemlékezések után forradalmi eseményekhez kötődő 
játékokkal és ügyességi vetélkedőkkel várták a kisgyermekes családokat a belvárosban.
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Penna Regia díj Sasvári Csillának
Wéhli regős dóra

A Fehérvár Médiacentrum munkatársa, Sasvári 
Csilla rádiós-televíziós műsorvezető vehette át 
idén a Penna Regia díjat. A szabad sajtó napjához 
kapcsolódó városi elismerést a nemzeti ünnepen 
adta át Székesfehérvár polgármestere.

„Amikor rádiót hallgatok, a Vörösmarty 
Rádiót választom, és örülök annak, hogy 
ez egy olyan rádió, ahol még beszélgetnek! 
Beszélgetnek emberek egymással nagy 
kérdésekről, a város ügyeiről, érzelmekről, 
gondolatokról, a szellem kihívásairól.” – 
mondta Cser-Palkovics András a városi 
sajtódíj átadóján.
Savári Csilla tinédzser korában még 
sportolónak készült, a VVSI evezőse 
volt, négyszeres országos bajnok, az 
1980-as olimpia előtt utánpótlásváloga-
tott-kerettag. Egy véletlennek köszön-
heti, hogy találkozott a rádiózással, de 
rögtön érezte, hogy ez az ő műfaja, ez 
jelenti számára a teljességet. Évtizedek 
óta készít műsorokat, és soha nem 
fogy ki a kérdésekből, amelyekre 
mindannyiónkat érintő válaszok 
érkeznek.
„Nekem minden riportalany érték, min

Sasvári Csilla hisz a közszolgálati értékek-
ben, célja Székesfehérvár, az itt élők és az 
itt dolgozók bemutatása
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Méltó helyen az elismerés!
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„Jó várost választottam!”
Vakler lajos

A szabad sajtó napján a Vörösmarty Rádió szer-
kesztő-műsorvezetője, Sasvári Csilla vehette át a 
Penna Regia díjat. Az elismerést Cser-Palkovics 
András polgármester adta át.

Ifjúkorodban az evezésben jeleskedtél, 
fantasztikus tehetséggel és eredményekkel. 
Beszéljünk az általad választott sportágról! 
A szüleim mindenképpen azt szerették 
volna, hogy tanuljak zenét, mert az illik, 
az kell ahhoz, hogy egy kislány hölggyé 
váljon. Végül elengedték a zenetanulás 
ügyét, viszont az iskola mellett szüksé-
gem volt valamilyen elfoglaltságra.
1972-t írtunk, amikor megkezdte mun-
káját a Velence-tavi Vízi Sportiskolában 
az evezős szakosztály. Mivel az osztály-
ból sokan választották az evezést, én is 
mentem. Bár túlsúlyos kislány voltam, 
de mondtam, hogy evezős szeretnék 
lenni! Kammermayer Oszkár bácsi, az 
edző úgy gondolta, ha valaki ennyire 
szeretné ezt a sportágat, akkor ő segíte-
ni fog ebben. Két év múlva megnyertük 
az első országos bajnokságot csapatban, 
így gyorsan kiderült, hogy bár nem 
voltam evezősalkat, de az akarat sokat 
segített!
A VVSI abban az időszakban az ország 
egyik legjobb nevelőegyesülete volt, nem 
véletlen, hogy magyar bajnoki címek fém
jelezték ezt a munkát.
Én elsősorban négypárevezősben értem 
el a legjobb eredményeimet. Az utolsó 
időszakban, az 1980-as moszkvai olim-
pia előtt bekerültem az utánpótlás-válo-
gatottba, ennek ellenére úgy döntöttem, 
hogy abbahagyom a versenyszerű 
sportolást. Nyolc év után egyik napról a 
másikra letettem az evezőt.
Mi volt az oka?
Burokban éltünk. Míg a család nyaralt 
vagy kirándult, mi edzettünk, eveztünk, 
erről szólt az életünk. Tizennyolc éves 
korom után már nem lehettem a VVSI 
sportolója. Így kerültem az Agárdi 
Medoszhoz. Kezdett szétesni a dolog, 
a csapatból néhány embert felvettek 
főiskolára, volt, aki férjhez ment, babát 
várt, egy kicsit ellaposodott a történet. 
Kezdtem úgy érezni, hogy most kell 
abbahagyni.
Ugyanakkor jó utat választottál, mert bár a 
számítástechnika akkoriban gyerekcipőben 
járt, de te már ebben a korai időszakban 
belekóstoltál.
Érettségi után az Agárdi Medosz felaján-
lotta, hogy négyórás állásban elhelyez-
nek a számítástechnikai részlegükben. 
Akkor még nem tudtam, hogy mi az, de 
szerencsére ott is volt fejlődési lehetősé-
gem. De amikor gyermekem született, 
már nem folytattam.
Ezután viszont jött egy legendás időszak, 
amikor Wágner Péter létrehozta a gárdonyi 
tévét.
Az Agrokomplexnél dolgoztam, amikor 
Péter létrehozta a stúdiót. Megkérdezte 
tőlem, érdekel-e a tévézés, és a családdal 
megbeszélve úgy döntöttünk, hogy 
vállalom. Elkezdtünk felkészülni arra, 
hogy felépítsük a Gárdony TV-t. Ez 

egy szép időszak volt, tele izgalommal, 
így fájdalmas volt, hogy egyik napról a 
másikra vége lett.
Mégis folytatódhatott a karriered!
A stúdiót beköltöztették a Kodolányi 
János Főiskolára, ahol referenciafilme-
ket csináltunk. Így talált meg a rádió. 
Az egy csoda volt! Ezúton is köszönöm 
Posch Edének, aki kibérelte a stúdiót, 
így Horváth Miklóssal és velem együtt 
elkezdődhetett az a varázslatos hat-
napos rádiós hét, ami meghatározta az 
életemet.
Milyen műsorszerkezettel dolgoztatok?
1994-ben közszolgálati rádió lévén 
sokféle tartalommal foglalkoztunk, 
beleértve a sportot, a közéletet és a kul-
túrát is. Akkoriban a politika nem volt 
meghatározó, bár természetesen volt 
hírműsorunk. Igyekeztünk szórakoztató 
műsorokkal szolgálni, ami működött. 
Nagyon sok hallgatónk volt.
Megviselt, hogy véget ért ez a munkád?
Megvallom, igen. Nem igazán értettem, 
mi történt, de nem volt időm azzal 
foglalkozni, hogy keseregjek a múlton. 
Egyedülálló anyukaként neveltem a 
gyermekemet, nem volt időm siránkoz-
ni, előre kellett néznem. Aztán 2008-
ban egy fehérvári vállalkozó indított 
egy újságot 8000 címmel, amelynek én 
lettem a főszerkesztője. Sajnos nem volt 
nyereséges, így megszűnt az újság, de 
felajánlotta a lehetőséget, hogy legyek 
eladó egy bútorboltban. Ezt követően 
jött egy lehetőség: felhívtak, hogy a 
Szuperinfó irodavezetőt keres Szé-
kesfehérváron. Így kerültem vissza a 
szakma közelébe. Közben elvesztettem 
édesanyámat, édesapámat ápolnom 
kellett, de ez megerősített. Talán ez az 
öt év kellett ahhoz, hogy olyan tudjak 
lenni, amilyen most vagyok.
Ujjongtál, amikor a Vörösmarty Rádió újra 
jelentkezett?
Kaptam egy telefont, hogy újraépül a 
Vörösmarty Rádió. Elmondani nem 
tudom, mit éreztem, amikor újra meg-
szólalhattam!
Akkor már volt mire építkezned, hiszen az 
a fajta műsorstruktúra, ami ma is a tiéd, 
rendkívül vonzó volt, és a mai napig az a 
rádióhallgatók számára.
Furcsa volt az első időszakban, hogy a 
mikrofon mellé jött egy keverőpult és 
még sok minden más. Nem mondom, 

hogy egyszerű volt megtanulni, ráadásul 
próbáltuk meghonosítani, hogy a 
beszélgetős, közszolgálati rádióba 
belevigyük a kereskedelmi rádió len-
dületét. Mivel a kereskedelmi rádióban 
több mint tíz éven át felvettem ezt a 
lendületet, számomra nem okozott 
gondot. Ami fontos volt – és jelenleg is 
az – hogy pozitív dolgokat sugározzunk, 
amellett, hogy hiteles információkat kell 
eljuttatni a rádióhallgatókhoz.
Kutatod a mélységeket a beszélgetéseidben?
Nem. Én egyszerű ember vagyok, és 
az egyszerű embereket képviselem. 
Vannak olyan műsoraim például a tele-
vízióban, ahol gondolkodásra késztetem 
a nézőket, ilyen például a Családőrzők 
című magazin, de nem feltétlenül a 
mélységeket keresem. De figyelek arra, 
mi az, ami foglalkoztatja az embereket. 
Beszélünk az egészségről, ami min-
denkinek fontos. Ami engem nagyon 
foglalkoztat, és rajtam keresztül meg 

tudom fertőzni az embereket is, az a 
történelem, ezen belül is Székesfehérvár 
kimeríthetetlen történelme. Akárhány-
szor dolgoztam fel a város történetét, 
mindig jött valami plusz.
Essék szó a televíziós szerepvállalásodról is, 
hiszen mindkét magazinműsorod rendkívül 
nézett és elismert.
A Városrészek titkait és a Családőrzőket 
is a rádióban kezdtem el csinálni, de 
amikor szóba került, hogy dolgozzunk 
össze a tévével, kaptam az alkalmon. 
Ezeknek a műsoroknak a kulcsa, hogy 
milyenek a riportalanyok, és nekem 
kiváló riportalanyaim vannak! Amikor 
rátaláltam Váczi Márkra, nagy szeren-
csém volt, hiszen ő át tudja adni azt a 
tudást, amivel rendelkezik. A Család-
őrzőknél is nagyon fontos ez: ha csak 
Fekete-Cseri Zsuzsát emelem ki, aki 
a gyerekekkel kapcsolatban csodákat 
tud, de Supliczné Tóth Máriát sem 
hagyhatom ki, aki ontja a tudását az em-
berekre. Sokan mondják, hogy könnyű 
nekem, mert remek riportalanyaim 
vannak. Erre azt tudom mondani, hogy 
őket meg kell találni, fent kell tartani az 
érdeklődésüket, ami komoly feladat!
Már megannyi elismerésben részesültél, de a 
Penna Regia díj egy kicsit más!
Nagyon meglepődtem! Amikor először 
hallottam róla, még nem volt hivatalos. 
Azt mondtam, hogy nekem mennem 
kell dolgozni, nekem ott van a rádió. 
Elgondolkodtam, meglepődtem, meg-
hatódtam, visszagondoltam a pályámra, 
és arra, hogy bár a Velencei-tó mellé 
járok haza, de ez a város az én városom, 
és ha ez a város engem így megtisztel, 
akkor kimondhatom, hogy jó várost 
választottam!

denkinek nagyon tudok örülni, és vannak 
olyanok, akikre külön büszke vagyok! A 
legjobban akkor szeppenek meg, amikor 
kolléga ül velem szemben, mert ő tudja, 
hogy mit csinálok, és az megijeszt.” – 
vallja a díjazott.
A Penna Regia díj kapcsán Hagymásy 
András, a Fehérvár Médiacentrum 
Kft. ügyvezetője kiemelte: „A város 
szakmai kitüntetéséről van szó. Nagy 
tisztesség, ha valaki megkapja, így mi, 
kollégák is büszkék lehetünk rá! Sasvári 
Csilla egy olyan személye a fehérvári 
sajtóéletnek, akire felnézhetünk, akit 
példaképként magunk elé állíthatunk, és 
igazán örülhetünk a sikerének!”
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Megújulnak az utak, a járdák és a parkolók is Vízivárosban
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Fejlesztések Vízivárosban
Vakler lajos

Horváth Miklósné, a városrész önkormány-
zati képviselője lakossági fórumon tartott 
beszámolót múlt szerdán az idei év vízivárosi 
útfelújítási feladatairól, valamint a további 
fejlesztési tervekről.

A fórum egyik legfontosabb 
témája volt a Rákóczi út és a Gáz 
utca közötti garázssor melletti 
belső út és a Rákóczi úti négy-
emeletesek parkolóihoz vezető út 
felújítása. Ez a munka már benne 
volt a 2020-as költségvetésben, de 
a járvány miatt ennek tervezése 
az idei évre, kivitelezése 2023-ra 
húzódott át.
„1967 óta nem volt itt semmiféle 
felújítás, csak esetenként kátyúzás. 
Ezért akkora volumenű munka vált 
szükségessé, ami rendkívül magas 
költségekkel jár. Erre az önkormány
zat biztosít forrást. Egy teljes évet 
vesz igénybe a tervezés, az engedé
lyeztetés, a közbeszerzés, hogy az 
építés elkezdődhessen, ami a lakók 
részéről is türelmet fog igényelni: 
egy nagy tömböt érint a munka, a 
parkolóktól kezdve az itt lakók közle
kedéséig mindent!” – mondta el la-
punknak Horváth Miklósné, majd 
hozzátette: 2010 óta mintegy 1,7 
milliárd forintnyi fejlesztés történt 

Generációk harca Ukrajnában?

Domokos Tamás előadásának súlypontjában a generációs problémák kérdésköre állt

Vakler lajos

Múlt csütörtökön folytatódott a Tarsoly Ifjúságért 
Egyesület és a Magyar Tudományos Akadémia 
Politikatudományi Munkabizottsága Közéleti 
klubjának programsorozata.

Az egyesület Fő utcai termében Do-
mokos Tamás szociológus, a Kodolá-
nyi János Egyetem címzetes egyetemi 
docense Generációk harca Ukrajná-
ban? Hősök, művészek, próféták és 
nomádok nyomában című előadását 
hallgathatták meg az érdeklődők. 
Az érdekfeszítő előadásból fény 
derült arra is, hogy a 21. században 
zajló folyamatok megértése a múlt, a 
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Új köztéri alkotás a 
János vitéz parkban

Vakler lajos

Cser-Palkovics András polgármester, Farkas László 
önkormányzati képviselő és a Fehérvári Huszárok 
Egyesülete tisztelgése mellett avatták fel hétfőn a 
város új köztéri alkotását.

A János vitéz parkban a Petőfi-emlékév 
keretében, a március tizenötödikei 
nemzeti ünnep előestéjén avatták fel 
azt a domborművet, mely az 1849 
júliusában Segesvárnál hősi halált halt 
költőlegenda emlékét őrzi. Sasvári 
János kő- és fafaragó mester alkotása 
megidézi a sorsfordító csata pillanatát, 
Petőfi halálát, a világosi fegyverletételt, 
az aradi vértanúk monogrammal ellátott 
emlékoszlopait és Batthyány Lajos 
miniszterelnök kivégzését, jelezve, hogy 
Székesfehérvár méltó módon emlékezik 
a forradalom és szabadságharc hőseire.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS PÉNZTÁR  
NYITVATARTÁSA

TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY AZ ÜGYFÉL-
SZOLGÁLAT ÉS PÉNZTÁR MÁRCIUSI NYITVATARTÁSI IDEJE AZ 
ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL:

2022. MÁRCIUS 25-ÉN (PÉNTEK)  
                                                    7.30-TÓL 12.00; 12:30 – 15:30 ÓRÁIG
2022. MÁRCIUS 26-ÁN (SZOMBAT) ZÁRVA

jelen és a jövő záloga is: „Generációs 
szempontból közelítem meg a velünk élő 
társadalmi problémákat, és próbálok ma
gyarázatokat keresni arra, ki miként éli 
meg a világot. Generációs elméletekkel 
próbálom magyarázni azokat a pozitív 
vagy negatív társadalmi jelenségeket, 
örömforrásokat, bánatokat, tragédiákat, 
katasztrófákat és sikereket, amik körülöt
tünk zajlanak, amiket megélünk.”
Domokos Tamás kitért arra is, hogy 
ebben az értékvesztett világban a 
körülöttünk zajló jelenségek megér-
téséhez rendkívül fontos megismerni 
a történések gyökereit, hogy eljuthas-
sunk a mindennapok valóságához.
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A köszöntőket követően Nyárai-Horváth Ist-
ván, a Szent Sebestyén-templom plébánosa 
áldotta meg a domborművet, ahol a részt-
vevők elhelyezték a megemlékezés virágait, 
majd ágyúszóval tisztelegtek katonahőseink 
emléke előtt

Vizivárosban, ugyanakkor további 
útfelújítási munkálatok mellett új 

parkolók építésére és járdaszaka-
szok felújítására is sor kerül.



csodasmagyarorszag.hu

TAVASZI TÁJAK, 
PÁRATLAN ÉLMÉNYEK
Indulj te is felfedezőútra itthon!

BÜKK
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A tervek szerint 2025-ig megújul a Nagyszombati, a Zsolnai, a Pozsonyi, a Kassai és a Nyitrai utca – adta hírül a felújítandó utcákban tartott 
bejáráson Vargha Tamás
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Háromszázötvenmillió forintból megkezdődött 
a Nagyszombati, a Pozsonyi, a Kassai, a Zsolnai 
és a Nyitrai utak felújításának tervezése és 
felmérése. Ebbe beletartozik a közművek, a 
közvilágítás, a forgalomszervezés és az esetle-
ges kerékpárutak, kerékpárnyomok felmérése 
és tervezése is.

Folyamatosan zajlanak az öreghegyi 
utcák felújítási munkálatai, idén 
pedig a kormány támogatásának kö-
szönhetően egy régóta várt fejlesztés 
indul el a városrészben. A Fiskális 
utat követően megújulnak Öreghegy 
fő gyűjtőútjai. A Nagyszombati, a 
Pozsonyi, a Zsolnai, a Nyitrai és a 
Kassai út felújítását – mely 8,2 mil-
liárd forintos összértékű fejlesztést 
jelent – a gazdaság újraindításáért 
felelős operatív törzsnél kezdemé-
nyezte Székesfehérvár országgyűlési 
képviselője, Vargha Tamás.
„Öreghegy útjainak felújítása régóta 
esedékes, de roppant költséges beruhá
zás. Vargha Tamás képviselő úr most 
azonban megszerezte az előkészítéshez 
szükséges forrásokat, amelyek önmaguk
ban is mintegy háromszázötvenmillió 
forintot tesznek ki!” – tette közzé 
Cser-Palkovics András polgármester 
közösségi oldalán. – „Az említett utak 
átfogó, közművekkel együtt való felújítá
sa biztosan többmilliárdos tétel, azonban 
sikeres tervezést – és persze választást 
– követően Vargha Tamással ismét a 

Folytatódik az öreghegyi útfelújítás

kormányhoz fordulunk, és azt hiszem, jó 
esélyekkel indulunk a támogatásért!”
Ezt a nagyértékű fejlesztést a város 
saját erőből csak nagyon lassan 
tudta volna megvalósítani, ezért is 
kezdeményezte a gazdaság újraindí-
tásáért felelős operatív törzsnél az 
országgyűlési képviselő e fehérvári 
beruházás támogatását. Vargha Ta-

más sikerrel járt: az öreghegyi utcák 
felújítása a 2022 és 2025 közötti 
útépítési, útfelújítási program része 
lett.
A terveket azok elkészülési sorrend-
jében fogják bemutatni. Elsőnek a 
Nagyszombati út kerül sorra. A kivi-
telezés is ott indulhat majd el először 
a jövő év tavaszán.

A komplex beruházásban a köz-
világítás és a csapadékvíz-elvezetés 
kialakítása, kisebb körforgalmak és 
gyalogátkelőhelyek építése, valamint 
egy új buszállomás kialakítása is 
szerepel. A tervezési, kivitelezési 
munkák idén elindulnak, és megkez-
dődhet az ütemezett felújítás, mely 
több évet vesz igénybe.

Kitüntetett fehérváriak
Vakler lajos

A március tizenötödikei nemzeti ünnephez 
kapcsolódva adták át az idei állami kitünte-
téseket. Számos fehérvári kiválóság nevét is 
felfedezhettük a díjazottak között.

A kitüntetetettek sorában ott volt 
az ifj. Ocskay Gábor Nemzeti 
Jégkorong-akadémia kuratóriumi 
elnöke, id. Ocskay Gábor, akit Kás-
ler Miklós, az emberi erőforrások 
minisztere a Magyar Érdemrend 
Tisztikereszt polgári tagozatával 
tüntetett ki a nemzeti akadémiáért 
és a jégkorongsportért végzett, 
több évtizedes munkájáért.
Kásler Miklós, az emberi erőforrá-
sok minisztere Magyar Érdemrend 
Tisztikereszt polgári tagozat kitün-
tetésben részesítette Bucsi Lászlót, 
a Szent György Kórház főigazgató-
ját, ortopéd szakorvost.
A Magyar Arany Érdemkereszt 
polgári tagozat kitüntetést vehet-
te át Latorcai Csabától, az EMMI 
közigazgatási államtitkárától a 
Szent György Kórház sportsebésze-
ti részlegének főorvosa, Abkarovits 
Géza.
Nemzeti ünnepünkön a magyar 
irodalom területén nyújtott kiemel-
kedő teljesítménye elismeréseként 
Magyarország Babérkoszorúja 
díjban részesült Péntek Imre költő, 
kritikus, újságíró, szerkesztő.
Görög István nyugállományú ez-

redes, a Pákozdi Katonai Emlék-
park ügyvezetője a honvédség és 
a civil társadalom kapcsolatának 
megerősítéséért, az emlékpark 
létrehozásáért és működtetéséért a 
Magyar Érdemrend Lovagkeresztje 
kitüntetést vehette át Áder János 
köztársasági elnöktől.
Jüllich Ádám mérnök, a Jüllich 
Glas Holding Zrt. alelnöke a 
magyar gazdaság nemzetközi 
versenyképességének erősítését 
is szolgáló tevékenysége elisme-
réseként a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje polgári tagozata 
kitüntetést vehette át.
Kiss Zoltán kutatóorvos, az EMMI 
epidemiológiai kutatócsoportjának 
elnökhelyettese szintén Magyar 
Érdemrend Lovagkereszt polgári 
tagozat kitüntetést vehetett át az 
orvostudomány fejlődéséért vég-
zett munkája elismeréseképpen.
Kiemelkedő képzőművészeti 
tevékenysége elismeréseként 
Munkácsy Mihály-díjban részesült 
Szegedi Csaba festőművész, a 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
docense, a Székesfehérvári Művé-
szek Társasága tagja.
A gyermekek tánc iránti szeretetét 
tápláló kultúraközvetítői és szer-
vezői tevékenysége elismeréseként 
Gimesi-Kramár Judit, a Székes-
fehérvári Balettszínház művészeti 
titkára Magyar Ezüst Érdemkereszt 
kitüntetést vehetett át.

Teljesen megújul a 
Szekfű Gyula utcai rendelő

szabó Miklós bence

Célegyenesbe érkezett a Szekfű Gyula utcai 
orvosi rendelő épületének felújítása. A belső terek 
elkészültek, az épület tetőtere is beépítésre került, 
így a nyár derekától összesen tizenöt megújult 
rendelőben látják majd el a betegeket.

A tetőtér beépítésével egy új szinttel 
bővült a Szekfű Gyula utcai rendelő-
intézet. A teljes körű felújítást a tavalyi 
év elején kezdték. Szigetelték és bőví-
tették az épületet, cserélték a fűtés- és 
elektromos hálózatot, az ablakokat, és 
akadálymentesítették is a rendelőt. A 
felújítás alatt a betegeket más rendelők-
ben fogadták az orvosok.
„Köszönettel tartozunk a háziorvosoknak 
és az ápolóknak, valamint a fogorvosoknak 
is. Nemcsak a járvány során, hanem az azt 
megelőző és azt követő helytállásukért is. Ez 
a rendelő egy ikonikus helyszín, itt fantasz
tikus háziorvosok dolgoznak és dolgoztak, 
elég csak Martin Gizellára gondolnunk, 
mindenki Gizi nénijére, aki sajnos már négy 
éve nincs köztünk. Neki és kollégáinak is 
köszönjük a munkát!” – mondta Vargha 
Tamás, Székesfehérvár országgyűlési 
képviselője.
Összesen tizenöt háziorvosi és fog-
orvosi rendelőt alakítottak ki a város 
egyik legnagyobb rendelőintézetében, 
mely több ezer, különböző város-
részekben élő embert szolgál ki hétről 
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hétre. Hamarosan az orvostechnikai 
eszközök is megérkeznek az épületbe, 
így május végén költözhetnek be, 
illetve vissza az orvosok.
„A háziorvosok reményeink szerint 
májusban, júniusban be tudnak költözni. 
A fogorvosok esetében ez júliusban fog 
teljes egészében megtörténni. Folyamatos 
tájékoztatást fogunk a következő napokban, 
hónapokban adni az ütemezésről és arról, 
hogy melyik háziorvos mikor és melyik ren
delőben rendel.” – nyilatkozta lapunknak 
Cser-Palkovics András polgármester.
A rendelő a városi Kégl György-prog-
ram keretében, 537 millió forintos uniós 
forrásból újult meg. A programot a kö-
zeljövőben folytatják, további rendelők 
és szociális intézmények felújításával.

Kívül-belül teljesen megújul a Szekfű Gyula 
utcai rendelőintézet
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Kos 3. 21. – 4. 20.

Csábító és megközelíthetetlen vagy egyszerre, akár egy csodaszép 
sellő. Valakit, akinek közel állsz a szívéhez, ez teljesen összezavar. Ne 
játssz az érzéseivel, hanem mondd meg neki nyíltan, mit vársz tőle!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Bár vágyódsz a messzeség után, nehezen tudod rávenni 
magadat, hogy megtervezz egy utazást. Egyrészt álmodozol 
a nagy kalandról, másrészt tartasz is tőle egy kicsit. Egy 
jó természetfilm segít elrepíteni a dzsungelbe, mindenféle 
rizikó nélkül!

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Az út, amelyen haladsz, hiába nyílegyenes, bármi letéríthet róla. A 
héten jelentkező problémákat azonban megoldhatod kellő higgadt-
sággal és egy csipetnyi csipetnyi humorral! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Sokkal fontosabb számodra a szabadság, mint másoknak. Nem 
akarsz megkötéseket sem a munkádban, sem a magánéletedben. 
Ugyanez vonatkozik az edzésre is. A középpontban a lendületes 
mozgás áll.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Fülig szerelmes vagy, de figyelj oda, mert a rózsaszín köd 
könnyen elvakíthat, és figyelmen kívül hagyhatsz egy 
figyelmeztetést! Próbálj meg nyitott szemmel járni, akkor 
nem érhet baj!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Mostanában úgy érezted, hogy csak vesztegeted az idődet, de 
most hirtelen minden perc értékes lesz a számodra, különösen, ha 
a szerelmeddel töltheted a mindennapokat. Egy-egy lopott csók 
napközben segít túllendülni a munkával járó nehézségeken.

2022. márc. 17.–márc. 24.
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A Fehérvár Televízió műsora március 19-től március 25-ig

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2022. 03. 19. SZOMBAT 2022. 03. 20. VASÁRNAP 2022. 03. 21. HÉTFŐ 2022. 03. 22. KEDD 2022. 03. 23. SZERDA 2022. 03. 24. CSÜTÖRTÖK

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

– Vakler Lajos vendége 
Horváth Viktor öttusázó

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

archívumából
09:30  Képes hírek
11:00  Generációnk
11:30  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
12:00  Hitünk és életünk 

– ismétlés
12:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából – ismétlés 
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:35  Farmerzseb
16:05  Közéleti és Kulturális 

Szalon Láposi Rékával 
és Keller Jánossal

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

– Vakler Lajos vendége 
Seres Ferenc

18:25  Hangvilla – könnyűzenei 
magazinműsor

19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Fizikai kísérletek: 

Időmérés, órák
19:30  Választási műsor
 Vargha Tamás, Fejér 

1. vk. országgyűlési 
képviselőjelölt, 
FIDESZ–KDNP

19:45  Választási műsor
 Végh Annamária, Fejér 

1. vk. országgyűlési 
képviselőjelölt,

 Mi Hazánk Mozgalom
20:00  Együtt – ismétlés
20:30  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
21:00  Hangvilla – ismétlés
21:25  Stadion Nyitány
23:00  Híradó – ismétlés
23:20  Képes hírek

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

– Vakler Lajos vendége 
Seres Ferenc

08:20  Hangvilla – könnyűzenei 
magazinműsor

08:50  A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

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

archívumából – ismétlés
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:50  A Fehérvár Televízió 

archívumából – 
Fehérvár Rallye

17:00  Híradó
17:20  Paletta 
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Pánczél Anikó

18:30  Honvéd7
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Fizikai kísérletek: A távíró
19:30  Választási műsor 
 Göde Imre, Fejér 1. 

vk. országgyűlési 
képviselőjelölt, 
Normális Párt

19:45  Választási műsor
 dr. Márton Roland,  Fejér 

1. vk. országgyűlési 
képviselőjelölt, DK–
Jobbik–Momentum–
MSZP–LMP–Párbeszéd

20:00  Kezdőkör 
20:50  Hírek – ismétlés
20:55  Paletta – ismétlés 
21:25  Szabó Gyula-portré
22:35  Híradó – ismétlés
22:55  Képes hírek

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

Vakler Lajos vendége 
Pánczél Anikó

08:20  Honvéd7 
08:50  Kezdőkör 
09:40  Képes hírek
11:00  Paletta – ismétlés
11:30  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
12:00  Honvéd7 – ismétlés 
12:25  A Fehérvár Televízió 

archívumából
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:50  E kávéházi szegleten
16:20  Makk Károly-portré
17:00  Híradó
17:20  Családőrzők
17:50  Hírek 
17:55  A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Fizikai kísérletek: Optika
19:30  Választási műsor
 Fenekes Roland, 1. 

vk. országgyűlési 
képviselőjelölt, MKKP

19:50  Családőrzők – ismétlés
20:20  Hírek – ismétlés
20:25  Diákszínpad: 

Makrancos Kata
21:45  Mezőföldi Néptáncgála 

– 1.,2. rész
23:20  Híradó – ismétlés
23:30  Képes hírek

00:00 Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Családőrzők 
07:50  A Fehérvár Televízió 

archívumából
08:20  Csíkország szelei
09:10  Képes hírek
11:00  Családőrzők – ismétlés
11:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából – ismétlés
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:30  In memoriam Varga Sándor
17:00  Híradó
17:20  Köztér
18:20  Hírek
18:25  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Fizikai kísérletek: A 

Föld mozgásai
19:30  Választási műsor
 Törő Gábor, 2. 

vk. országgyűlési 
képviselőjelölt, 

 FIDESZ–KDNP
19:45  Választási műsor
 Fazakas Attila, 2. 

vk. országgyűlési 
képviselőjelölt, 

 DK–Jobbik–Momentum–
MSZP–LMP–Párbeszéd

20:05  Bajnokok városa
20:35  Hírek – ismétlés
20:40  Köztér – ismétlés
21:40  Bajnokok városa – ismétlés
22:10  Kultúrkorzó 2015 

– 1.,2. rész 
23:20  Híradó – ismétlés
23:40  Képes hírek

2022. 03. 25. PÉNTEK

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Köztér
08:20  Bajnokok városa
08:50  Képes hírek
11:00  Köztér – ismétlés
12:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:50  Kolonics György, 

a sportlegenda
16:05  III. Kolbásztöltő Fesztivál
16:40  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:00  Híradó
17:20  Agrárinfó
17:50  Hírek
17:55  Nálatok mizu? 
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
19:30  Választási műsor
 dr. Varga Eszter, 2. 

vk. országgyűlési 
képviselőjelölt, MKKP

19:45  Választási műsor
 Fogarasi Márta, 2. 

vk. országgyűlési 
képviselőjelölt, 
Normális Párt

20:00  Agrárinfó 
20:30  Hírek – ismétlés
20:35  Nálatok mizu? – ismétlés
21:40   Aranybulla Művészeti 

Fesztivál 2015 – 1.,2. rész
22:40  Híradó – ismétlés
23:00  Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: hétfőtől péntekig 19:30-kor és 19:45-kor bemutatkoznak az országgyűlési képviselőjelöltek

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Köztér
07:55  Városrészek titkai
09:00  Agrárinfó 
09:30  Fizikai kísérletek: 

Folyadékok és gázok
09:40  Együtt magazin
10:10  Fehérvári beszélgetések 
10:40  Hangvilla – könnyűzenei 

magazinműsor
11:10  Fehérvári beszélgetések
11:40  Paletta magazin
12:10  Úton
12:40  Híradó – ismétlés
13:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából
14:15  Honvéd7 
14:40  Rönk Feszt 2017
15:00  Agrárinfó – ismétlés
15:30  A Fehérvár Televízió 

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

Áron útikalauza
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Siti Eszter kézilabdázó

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  Hírek – ismétlés
19:05  Generációnk
19:40  Fehérvár AV19–

Val Pusteria-
jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

21:40  Kisvárda–Alba Fehérvár-
kézilabdamérkőzés 
közvetítése felvételről

23:00  Hírek – ismétlés
23:05  Képes hírek 

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

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

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

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

– Vakler Lajos vendége 
Horváth Viktor öttusázó

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából 

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

– ismétlés
19:50  Hitünk és életünk 

– ismétlés
20:20  Gorsium Floralia 2016
21:05  Alba Fehérvár–MVM 

OSE-kosárlabdamérkőzés 
közvetítése felvételről

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

Ifj. Ocskay Gábor szobránál várták a szurkolók a győztesen érkező játékosokat
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Története során először jutott be az osztrák 
bázisú jégkorongliga elődöntőjébe a fehérvári 
csapat. A negyeddöntőben kisöpörte dél-tiroli 
ellenfelét a Volán, vereség nélkül jutva tovább.

2007-ben csatlakozott a szomszédos 
ország már akkor nemzetközi soroza-
tához a fehérvári hokicsapat. Kezdet-
ben a fejlődés volt a cél, de viszonylag 
rövid idő után már a rájátszás is 
összejött. Annak első köréből viszont 
még soha nem sikerült továbblépni, 
leginkább azért, mert a szezon legfon-
tosabb szakaszára a nagyobb, erősebb 
osztrák klubok mindig felszívják 
magukat. Bár volt olyan is, hogy a 
Ljubljana búcsúztatta a Fehérvárt…
Idén, egy jól sikerült, harmadik helyen 

Összeállt a kirakós

zárt alapszakasz végén a ligaújonc 
Val Pusteria jutott a Hydro Fehérvár 
AV19-nek, és mivel ellene kiegyenlí-
tett volt az alapszakaszban a mérleg, 
szoros csatára számított mindenki. 
Aztán az első fehérvári meccsen 8-1-es 
győzelemmel adta meg az alaphangot 

a Volán, hogy a folytatásban előbb ha-
tot, majd ötöt üssön a dél-tiroliaknak. 
Így a negyedik, idegenbeli meccsre 
már a továbbjutás határára érkeztek 
Erdélyék, ott azonban egy harmad 
után háromgólos hátrányba kerütek. 
De ez a párharc olyan csillagzat alatt 

zajlott, hogy innen sem lehetett más 
az eredmény, mint Volán-győzelem: 
alig több mint tíz perc alatt megfordí-
totta az állást Kevin Constantine csa-
pata, végül 5-4-re nyert, és „söpréssel” 
jutott a négy közé!
Nem csoda, hogy már a helyszínen, 
majd másnap reggel Fehérváron, a 
csarnokhoz érkező busznál is boldo-
gan ünnepeltek a szurkolók.
„Korábban is voltak jó játékosok, megfele
lően felkészült szakmai stáb, és a vezetés 
is mindig jót akart. De most állt össze 
valahogy minden, mint egy kirakósban, 
ahol végre minden darab a helyére kerül!” 
– értékelte a sikert Szélig Viktor, a 
klub általános igazgatója.
Az elődöntő párosítása még nem ala-
kult ki, a Volán mellett lapzártánkig 
csak a Salzburg jutott tovább.
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Székesfehérvár képeslapokon a II. világháború előtt és után címmel nyílik Galambos Ottó 
képeslapgyűjtő kiállítása március tizenhetedikén

A túrasorozat azokra a természeti értékekre 
hívja fel a figylemet, amelyek csak egy 
karnyújtásnyira vannak tőlünk
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Figyelemre méltó, hogy mennyi energiád van tavasszal! Ezúttal azon-
ban nem tudod, mit kezdj vele, valahogy nincs kedved kimozdulni 
otthonról. A tavasz illata, a rügyezők fák talán meghozzák a kedvedet 
egy nagy kiránduláshoz! 

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Mindig csak a taposómalom? Nem kell, hogy így legyen! Még 
csak szabadságra sem kell menned ahhoz, hogy új ingerek 
érjenek. A főnököd nyitott az újdonságokra, ne félj hát felvállalni 
a véleményedet, mutasd be neki a terveidet!

 Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Lehet, hogy pénzügyi gondjaid támadnak, vagy csak aggódással 
tekintesz a jövőbe, ami a pénzügyeket illeti. Az biztos, hogy a 
következő néhány napban nem lesz lehetőséged ezzel foglalkozni. 
Nyugalom, hamarosan megjelenik a fény az alagút végén!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Ne bocsátkozz szélsőségekbe, ügyelj a megfelelő egyensúlyra! Ez a 
munkádra éppúgy vonatkozik, mint a szabadidőd eltöltésére vagy 
az étkezésedre. Itt az ideje egy tisztítókúrának! Ne félj, a szervezeted 
meghálálja, ha figyelsz rá!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Hogy mi vár rád a héten? Egy érzelmes telefonhívás vagy egy 
mély beszélgetés valakivel, akinek sok gondja akad az életben. Ta-
lán úgy érzed, kicsit sok is, ahogyan rád önti a búját, bánatát. Ha 
már nagyon a végét járod, mentsd ki magadat valami kifogással!

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ez a hét határozottan izgalmas pillanatokat tartogat számodra, mégis 
folyton ásítozol: a tested most pihenésre vágyik! Nézz körül, tarta-
nak-e a környékeden jógaórát: a csoportos lazulás segít kikapcsolni 
az elmédet, és gyors töltekezést ígér!  

A Hello English nyelviskola keres,
ANGOL nyelvtanárokat 
AZONNALI kezdéssel 

online oktatásra a délutáni időszakokra!

Jelentkezzen MOST fényképes 
önéletrajzával a 

szekesfehervar@helloenglish.hu
címen!

www.helloenglish.hu 

Elvárásaink:
egyetemi/főiskolai diploma, kiváló nyelvtudás, felnőttoktatás 
iránti fogékonyság.
Feladat: 
felnőttek nyelvtanítása, a tanári munkához tartozó 
adminisztráció.
Amit kínálunk:
Egész évben havi 70-80 munkaóra.

Galambos Ottó képeslapgyűjtő anyagából nyílik utcai tárlat március 17-én, csütörtökön 17 órakor: a Fő utca 3. 
szám alatti kültéri vitrinekben a városról a II. világháború előtt és után készült képeket láthatják az érdeklődők.

A Tarsoly Ifjúságért Egyesület utcai tárlatát csütörtökön 17 órakor Váczi Márk 
topográfus, történész és városkutató nyitja meg. Az eseményen köszöntőt mond 
Sipos András, az egyesület elnöke. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Túrasorozatot indít Székesfehérvár és környéke 
természeti értékeinek megismertetésére a Duna- 
Ipoly Nemzeti Park. Március 19-én a pákozdi 
ingókövek, áprilisban a Dinnyési-fertő lesz a 
célpont, míg májusban Székesfehérvár varázslatos 
zöld szigetén, a Sóstó Természetvédelmi Területen 
zárul a sorozat.

A hétalkalmas túrasorozat Székes-
fehérvár és környéke természeti 
kincseit mutatja be, a természetvédel-
mi oltalmat élvező gyepek, erdők és 
vizes élőhelyek jellemző növény- és 
állatvilágát, geológiai különlegességeit 
megismertetve.
A kirándulások során bejárt területek 
létfontosságú zöld szigetek, a biológiai 
sokféleség, más néven biodiverzitás 
őrzői. A klímaváltozás előrehaladtával 

 Kiállítás 

Képeslapokon a város története
 Túrázás 

Gyerünk a természetbe!

A sorozat keretében az 
alábbi túrák indulnak:

Március 19.: Pákozdi ingókövek
Április 8.: Dinnyési-fertő – Dinnyés
Április 29.: Dinnyési-fertő – Sere-
gélyes
Május 13.: Sárvíz-völgy – Tác
Május 20.: Székesfehérvár – Aszal-
völgy
Május 27.: Székesfehérvár – Sóstó

felértékelődnek ezek a zavartalan, 
természetközeli állapotú élőhelyek: 
kedvező mikroklimatikus hatásuk 
mellett – gondoljunk egy tölgyerdő 
jótékony árnyékára – csapadékmegtar-
tó képességük is számottevő.
A részvétel ingyenes, de regisztrá-
cióhoz kötött. Jelentkezés és részle-
tes információ a velence@dinpi.hu 
e-mail-címen. A létszám korlátozott, 
ezért a jelentkezés sorrendjében tudják 
fogadni a túrázókat.

Legközelebb március 28-án este hét 
órakor láthatjuk a Székesfehérvári 
Balettszínház új előadását, a Pillangókat 
a Vörösmarty Színház Nagyszínpadán.

„A pillangók az élet költőiségét 
testesítik meg számomra. Szárnyaik 
élénk színekben pompáznak, kiszá
míthatatlan röptük elkápráztatja a 
szemet. Földön csúszó hernyóként 
születnek, és metamorfózisuk révén 
a légben szabadon ide-oda reppenő, 
szárnyaló lényekké válnak. A szép
ség, játszi könnyedség és az elérhe

 Balett 

Pillangók
tetlen, talán soha be nem teljesülő 
vágy megtestesítői. A boldogságé, 
amely, mint a pillangók, kezünkre 
szállva velünk időznek egy darabig, 
majd tovaröppennek. A pillangókat 
csábítja a fény, amelybe szállva 
elégnek. Egyszerre boldogító és 
fájdalmas élmény találkozni egy 
pillangóval. Csapongó röptük
ben ott van az élet és a halál, az 
örökkévalóság és a mulandóság.” – 
vallja a darabról Egerházi Attila, 
a Székesfehérvári Balettszínház 
vezetője és korográfusa.
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Máté-passió a református templombanKopiás Gabriella Virágkoncertje

A Megváltó szenvedéstörténetének megelevenítésével a szimfonikus zenekar a nagyböjti 
időszak elmélkedését, lelki elmélyülését szerette volna segíteni a zene erejével, a zenetörténet 
egyik legmonumentálisabb művén keresztül

Kopiás Gabriella a tavaszt hozta el hallgatóságának. A művész által megfogalmazott cél 
teljesült: olyan dallamok csendültek fel, melyek megerősítést jelentettek a klasszikus 
dallamvilág kedvelőinek

Vakler lajosVakler lajos

Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar Ünnepi 
bérletének múlt pénteki záróestjén az európai 
zenetörténet egyik legnagyobb alkotásában, 
Johann Sebastian Bach 1727-ben bemutatott, 
monumentális Máté-passiójában mélyülhet-
tek el a zenebarátok a Budai Úti Református 
Templomban rendezett hangversenyen.

Pad Zoltán karnagy lapunknak 
elmondta: „Ez egy olyan örök időkre 

Lencsés Rita fitoterapeuta köszöntötte múlt 
csütörtökön a zenebarátokat a Szent István Hit-
oktatási és Művelődési Házban Kopiás Gabriella 
Virágkoncert című tavaszváró estjén, majd Lehr-
ner Zsolt alpolgármester mondta el gondolatait a 
művész egyedülálló műsorsorozatáról.

Az esten Kopiás Gabriella ezúttal 
is bizonyította kivételes kvalitásait. 
Tóka Szabolcs zongorakíséretével 
fuvolaművészként és énekművész-
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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. társasházkezelést?

 • 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.

szóló darab, mely minden kor minden 
gyermekét meg tudja szólítani. Zenei
leg a legösszetettebb, amit valaha is le
írtak, és olyan mélységeket mutat meg 
mind kompozícióban, mind az emberi 
lélek rezdüléseit illetően, amivel Bach 
minden időkre beírta magát a zene 
történetébe.”
A koncerten a kiváló énekes szólis-
ták mellett közreműködött az Ars 
Oratoria Kamarakórus és a Kodály 
Zoltán iskola gyermekkórusa.

ként is olyan dalokat szólaltatott 
meg, melyek bizonyosan meg-
dobogtatták a szíveket: „Arra 
gondoltam amikor készültem a mai 
napra, hogy sokunk szívében van egy 
megfogalmazhatatlan érzés, amit talán 
szorongásnak is nevezhetünk. Azt nem 
tudom ígérni, hogy ezt teljesen elfújjuk, 
de amit ígérhetünk, hogy egy órán 
keresztül megpróbáljuk a létezésün
ket a létünkön keresztül, a születést, 
a virágzást és az elmúlást a virágok 
szemszögéből megélni!”

99,2 Vörösmarty Rádió

KRÍZISHELYZET
Hétfőnként 14 és 15 óra között Bokányi Zsolt vendége
Zsabka Attila, a Kríziskezelő Központ vezetője.
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VELÜNK ÉLŐ  
ÖRÖKSÉG
Fedezd fel a hazai kastélyokat, 
és barangolj ezerszínű parkjaikban!
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FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

     

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Elérhetőségek: Telefon: Stúdió 22 311 511, Szerkesztőség: 22 516 111. SMS és Viber: 30 300 8000, facebook.com/vorosmartyradio. 
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06.00  Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

8.10		 Sport	Vendég:	Somos	
Zoltán és Kaiser Tamás

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

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt	
11.10  Hétvégi programajánló 

Vendég:	Ocsenás	Katalin
12.10		 Ebédidő	
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

15.10  Útravaló
17.10		 Női	vonalak
18.00  Családi magazin 

Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi
19.00		 Városrészek	titkai	

Vendég:	Váczi	Márk	
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Kiss	György

2022. 03. 25. 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:	Varga	Zalán

08.10		 Internetes	ügyeink	Vendég:	
dr.	Czenczi	Anikó

09.10  Kedvencek percei 
Vendég:	dr.	Paál	Csaba

10.10		 Párkapcsolati	ismeretek	
Vendég:	Fejér	Kata

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

12.10		 Virágpercek	Vendég:	
Winkler Kriszti

13.10  Katasztrófavédelmi percek 
Vendég:	Koppán	Viktor

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

	 Műsorvezető:	
Gemeiner	Lajos	

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

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

16.10  Informatikai retró 
Vendég:	Simon	Nándor

17.10		 Filmkocka	Vendég:	Pál	
Loránd,	Kalmár	Ádám

18.10  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00		 Színház	a	kulisszák	mögött	
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

08.00		 Friss	hírek,	időjárás	és	
közlekedési információk 

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

	 Műsorvezető:	Sasvári	
Csilla	Hírszerkesztő:	
Varga	Zalán

09.10		 Az	egészség	
hullámhosszán	–	
táplálkozás	Vendég:	
Supliczné	Tóth	Mária	

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

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

11.40		 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

2022. 03. 19. SZOMBAT

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

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

08.10		 Sport	Vendég:	Somos	
Zoltán és Kaiser Tamás

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	Árpád-
házi	királyok	életéről

12.10		 Ebédidő	
13.10		 Illemtan	Vendég:	Óber	László
14.10		 Krízishelyzet	Vendég:	

Zsabka	Attila,	a	Kríziskezelő	
Központ	vezetője

15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

						 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	és	Gemeiner	Lajos	
Hírszerkesztő:	Szöllősi	Attila

15.10		 Választás	2022	–	
bemutatkoznak Fejér 
megye 1-es számú 
választókörzetének jelöltjei

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

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

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

09.10		 Munkaügyek	Vendég:	
Pajtók-Vizsolyi	Júlia

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

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

Puska	József
14.10  Élelmiszer-biztonsági 

és állategészségügyi 
magazinműsor	Vendég:	
Sziebert	Gergely,	
megyei	főállatorvos,	a	
megyei kormányhivatal 
főosztályvezetője

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		 Választás	2022	–	
bemutatkoznak Fejér 
megye 2-es számú 
választókörzetének jelöltjei

16.10		 Vörösmarty	kocka	Vendég:	
Gombaszögi	Attila

17.10		 Beszéljünk	róla!	Vendég:	
Rudnicai	Margó

18.00		 Mindenmentes	Vendég:	
Antal	Vali	Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

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

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

09.10		 Az	egészség	
hullámhosszán 

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

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt
12.10		 Ebédidő	
13.10		 Környezetbarát	Vendég:	

Mihály	Gyula
15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

						 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10  Útravaló
16.10		 Szuvenír	Vendég:	

Grósz	Pálma
17.40  Meseszieszta a 

Szabad	Színházzal
18.00		 Nézőpontok	Vendég:	Vacsi	

Viola	és	Varju	Rudolf	
Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi	

19.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

21.00		 Tiszta	szex!	(16)	
Vendég:	Séllei	Györgyi

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

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

09.10		 Állati	dolgok	Vendég:	
Lorászkó	Gábor

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

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt
10.10  Útravaló
11.10		 Társasház	Vendég:	

Egyed	Attila
12.10		 Ebédidő	
13.10		 A	Városgondnokság	

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

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

						 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Bóna	Éva	

15.10  Útravaló
16.10		 KRESZ-percek	Vendég:	

Ábrahám	Csaba	
17.10		 Gyógynövények	világa	

Vendég:	Lencsés	Rita
18.00		 Zöldellő	utakon	Szerkesztő:	

Galántai	Zsuzsi
19.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla
20.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos


