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Juhász László, a Válasz önkormányzati 
képviselője megszavazta a város 2015-ös 
költségvetését

Novák Rita

Fejlődési pályát mutat a város 2015-ös költ-
ségvetése – ezt mondta lapunknak a Válasz 
önkormányzati képviselője. Juhász László 
szavazatával támogatta a város 2015-ös 
költségvetésének elfogadását.

Választókerületi
programok

Ráchegy-Búrtelep-Köfém, 
Börgöndpuszta

Dienesné Fluck Györgyi

Fogadóórát tart március 2-án, 
hétfőn 15 órától 18 óráig az 
Erzsébet utca 12. szám alatti 
képviselői irodában.

Biztonságos gazdálkodás

További információk: az intézményekben és a Depónia honlapján (www.deponia.hu)

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Depónia Nonprofit Kft. partnerintézményei 
(székesfehérvári bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák) körében 
szelektív hulladékgyűjtési akciót (nem kampányszerű) szervez a folyama-
tos (járatszerű) szelektív hulladékbegyűjtés keretében.
Az akció lényege, hogy cégünk 2014. október 1-től kezdődően az iskolai 
félévekhez kapcsolódóan folyamatosan/félévente díjazza az első három 
helyezettet. A begyűjtött hulladék mennyiségét az iskola tanulóinak arányá-
ban (egy főre jutó hulladékmennyiség) vesszük figyelembe.

Az akció időtartama: 2015. február 1-től 2015. júniusáig, a tanév végéig.

A következő eredményhirdetésre 2015 őszén kerül sor.

Az akció végén az első három helyezett ismét értékes nyereményben részesül.

 I. helyezett: 150 000 Ft értékű nyeremény
 II.  helyezett: 100 000 Ft értékű nyeremény
 III. helyezett: 50 000 Ft értékű nyeremény

Az akcióban való részvételhez külön jelentkezés nem szükséges, minden 
partnerintézményünk, mellyel szerződéses viszonyban állunk, automati-
kusan részt vesz a folyamatos versenyen. Amennyiben olyan intézmény is 
részt kíván venni a versenyen, amely még nem a Depónia Nonprofit Kft. 
partnere, úgy szerződéskötést követően csatlakozhat a versenyhez.
Önöknek nincs más dolguk, mint a gyerekek és szüleik körében meghirdet-
ni a versenyt, hogy minél nagyobb esélyük legyen az értékes nyereményekre.
Az összegyűjtött hulladékot a megszokott ürítési napokon szállítjuk el.

Tisztelt Intézményvezetők!
Tisztelt Kapcsolattartók!

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

 

Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Önkormányzata

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Vá-
rosház tér 1.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII. 14.) számú 
önkormányzati rendelet alapján, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormány-
zat Közgyűlésének 68/2015. (I. 30.) számú határozata értelmében, nyilvános pá-
lyázatot hirdet az alábbi, tulajdonában álló, székesfehérvári lakóház, lakások és 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítésére:

Funkció,
komfortfokozat

Lakóház, udvar, gazdasági 
épület

Lakás - komfortos

Lakás - komfortos

Lakás – komfort nélküli

Lakás – komfortos 
(77 m2 alapterületű albetét 27/77-ed ré-
sze, műszakilag megosztott, önálló 27 
m2-es lakás, amelyre az azonos hely-
rajzi számon lévő másik lakás tulajdo-
nosa elővásárlási joggal rendelkezik)

Tároló

Tároló

Lakás – komfortos

Lakás – komfort nélküli

Lakás – komfort nélküli

Lakás – komfort nélküli (szük-
séglakás) 

Lakás – komfort nélküli

Forgalmi érték 
(Minimális 

eladási ár - Ft)

10.000.000,-

7.800.000,-

7.200.000,-

4.600.000,-

4.800.000,- 

690.000,-

920.000,-

16.000.000,-

4.900.000,-

4.000.000,-

3.600.000,-

4.700.000,-

Terület

88 m2

48 m2

45 m2

37 m2

27 m2

17 m2

23 m2

75 m2

36 m2

34 m2

34 m2

44 m2

Cím
Ingatlan-nyilván-

tartás szerint
(Székesfehérvár)

Bercsényi utca 
34.

Szent István tér 
11. fsz./2.

Szent István tér 
11. fsz./3.

Zichy liget 6. 
fsz. 2.

Zichy liget 6. 
fsz. 4.

Zichy liget 6. 
fsz.

Zichy liget 6. 
fsz.

Zichy liget 6. 
I/1.

Zichy liget 6. 
I/2.

Zichy liget 6. 
I/4.

Zichy liget 6. 
I/6.

Zichy liget 6. 
I/7. 

Hrsz.

7130

327/A/2

327/A/3

30/B/2

30/B/3

30/B/4

30/B/5

30/B/6

30/B/7

30/B/9

30/B/11

30/B/12

A pályázatokat egy példányban, zárt borítékban, „Pályázat a Székesfehérvár, 
…………….. szám alatti ingatlan megvásárlására” jeligével ellátva, az ingatlano-
kat kezelő Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft-hez (8000 
Székesfehérvár, Piac tér 4. I. emelet) kell postai úton, vagy személyesen benyújta-
ni. Ügyintéző: Dr. Takács Dénes Bálint, telefon: 22/511-323, 70/66-99-337.

Pályázatok beadási határideje:
2015. április 02. 9:00 óra

A pályázati felhívással kapcsolatban a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú 
Nonprofit Kft. (dr. Takács Dénes Bálint) ad információt, munkaidőben, szemé-
lyesen (8000 Székesfehérvár, Piac tér 4. I. emelet), telefonon (22/511-323, 70/66-
99-337), vagy e-mailben (takacs.denes@proalbaregia.hu). Az ingatlanok megte-
kintése előzetes időpont egyeztetés mellett lehetséges. Az ingatlanokat a lakások 
kezelője, a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. képviselője 
mutatja meg.

A további pályázati feltételeket és a szükséges dokumentumok listáját a város hon-
lapján (www.szekesfehervar.hu/önkormányzat/pályázatok) megjelent részletes 
pályázati felhívás tartalmazza.

Közélet

Juhász László önkormányzati 
képviselő szerint a közgyűlés 
által elfogadott büdzsé kellő biz-
tonságot ad Székesfehérvárnak, a 
költségvetés fő irányaival ő maga 
is teljes mértékben egyetért. 
Mint fogalmazott, a korábbinál 
nagyobb támogatás jut belőle 

a civilszervezetek és a sport 
számára. A képviselő azonban 
szeretné elérni, hogy a jövőben 
nagyobb hangsúllyal szerepel-
jen a költségvetésben az amatőr 
sportegyesületek támogatása is. 
Juhász László szavai szerint fele-
lős gazdálkodást jelent a költség-
vetésben a tartalékképzés, ami 
az uniós pályázatok önrészének 
megteremtéséhez is forrásként 
szolgálhat. „Külön öröm számom-
ra, hogy a 2014-2020-as ciklusban 
tizenhétmilliárd forint értékben 
valósulhatnak meg fejlesztések 
Székesfehérváron. Az uniós források 
lehívásához szükséges első pillérek 
már szerepelnek a költségvetésben. 
Fontos az is, hogy az idén sem kell 
hitelt felvenni, és jelentős tartalékot 
is képez a költségvetés, közel hatmil-
liárd forintot.” 
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Koszorúval és egy-egy szál virággal tisztelegtek a kommunizmus áldozatainak emléke előtt 
az önkormányzatok képviselői, az ’56-os szervezetek, a pártok, az egyházak és a rendvédelmi 
szervek képviselői valamint a fehérváriak közül számosan

Több tonna papír és műanyag hulladék került szétválogatva a bölcsődék, óvodák és iskolák 
gyűjtőedényeibe. A verseny folytatódik, ősszel új nyertesek örülhetnek a jó eredménynek és a 
pénzjutalomnak.

Stefkó kRiSztiNa

Közös megemlékezést tartott szerdán Székes- 
fehérvár és Fejér Megye Önkormányzata 
a kommunizmus áldozatainak emléknapja 
alkalmából. Az ’56-osok terén megrendezett 
eseményen Bobory Zoltán mondott beszédet. 
A Ciszterci Szent István Gimnázium diákjainak 
ünnepi műsorát követően koszorúztak a város 
és a megye, az ’56-os szervezetek, a pártok, az 
egyházak és a rendvédelmi szervek képviselői.

Magyarországon milliók élték meg 
és szenvedték el a kommunizmus 
elnyomását. Az egypártrendszerre 
épülő, a társadalmi egyenlőtlen-
ségeket erőszakosan felszámoló, 
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Becslések és levéltári kutatások 
alapján körülbelül százmillióra teszik 
a kommunizmus áldozatainak számát 
az egész világon. Kelet-Közép-Euró-
pában az éhínségben, kényszermunka-
táborban vagy kivégzés által elhunyt 
áldozatok száma eléri az egymilliót, 
de a rendszer áldozata az is, akit 
börtönbe zártak, vallattak, kínoztak, 
megbélyegeztek, akit csoport- vagy 
vallási hovatartozása miatt üldöz-
tek, vagyis mindenki, akit a szabad 
cselekvés és választás lehetőségétől 
megfosztottak, testileg és lelkileg 
megnyomorítottak.

Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt 
főtitkárát 1947-ben ezen a napon a 
kommunistákkal szembeni kiállása 
miatt a szovjet hatóságok jogellenesen, 
a képviselői mentelmi jog ellenére 
letartóztatták, és a Szovjetunióba 
hurcolták, ahol nyolc évet töltött 
fogságban. Először a Gulágon, majd 
1951. szeptember 25-től az Állambiz-
tonsági Minisztérium moszkvai központi 
börtönében. A politikus letartóztatása 
és fogva tartása az első lépés volt azon 
az úton, amelynek során a kommunista 
párt kiiktatta az ellenszegülőket. 

Huszonnyolc tonna hulladékot 
gyűjtöttek a gyerekek 

Százmillió áldozat világszerte

CSabai DoRiNa

Aktívan válogatják a hulladékot a székesfe-
hérvári bölcsődések, óvodások és iskolások. 
A Depónia Nonprofit Kft. által meghirdetett 
szelektív hulladékgyűjtési akcióban ötvenkét 
intézmény vett részt. A verseny folyamatos, 
évente kétszer díjazzák a legjobbakat. Az idei 
tanév első felében a Felsővárosi Óvoda közös-
sége érdemelte ki az első helyezést.

Napjainkra a környezeti nevelés 
felértékelődött. A természettel, 
környezettel való kapcsolat újraér-
telmezése szükségszerűvé vált. A 
szemléletmód megváltozása egy 
új magatartásforma kialakításá-
ra illetve a hétköznapi életvitel 
megváltoztatására irányul. A 
hulladék elkülönített gyűjtése 
alapvető fontosságú, így érdemes 
kihasználni, hogy a gyermekkor-
ban felvett szokások felnőttkorra 
természetessé válnak.
Komolyan veszi a fiatalok környe-
zettudatos nevelését a Depónia 
Nonprofit Kft. Ezt a célt szolgálja 
a tavaly ősszel közzétett verseny-
felhívás is. A 2014. október elsején 
kezdődő papírgyűjtési verseny 
folyamatos szelektív hulladékgyűj-
tésre és leadásra ösztönzi a bölcső-

A folyamatos verseny célja a környezettudatos magatartás kialakítása

A kommunizmus áldozataira emlékeztek az ‘56-osok terén

déseket, óvodásokat, iskolásokat 
és családjukat. A feleslegessé vált 
papír- és műanyaghulladék folya-
matosan gyűjthető az intézmények-
ben kihelyezett edényekbe, melyek 
tartalmát a Depónia munkatársai 
rendszeresen elszállítják a járatsze-

rű szelektív hulladékbegyűjtés ke-
retében. A folyamatos verseny első 
szakasza 2014. október 1. és 2015. 
január 31. között zajlott. Az egy főre 
jutó begyűjtött hulladék mennyisé-
ge alapján került megállapításra a 
nyertesek sorrendje.
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totális diktatúra ideje alatt százez-
reket hurcoltak el kényszermun-
kára a Szovjetunióba, tartottak 
megfigyelés alatt, börtönöztek be, 
telepítettek ki. Az Országgyűlés 
2000-ben fogadta el azt a határoza-

tot, melynek értelmében minden év 
február 25-én tartják a kommuniz-
mus áldozatainak emléknapját.
Ennek tiszteletére Székesfe-
hérváron a hagyomány szerint 
ünnepi műsorral és koszorúzással 

emlékeztek az ’56-osok terén. A 
Ciszterci Szent István Gimnázium 
műsorát követően Bobory Zoltán, 
Fejér megye díszpolgára, a Vörös-
marty Társaság elnöke mondott 
emlékező beszédet, melyben 
kiemelte: „Bűn volt feledtetni, és bűn 
lenne feledni!” A megemlékezés 
végén Simon László kormánymeg-
bízott, a Fejér Megyei Kormány-
hivatal vezetője, Cser-Palkovics 
András, Székesfehérvár polgár-
mestere és Molnár Krisztián, a Fejér 
Megyei Közgyűlés elnöke együtt 
helyezték el az emlékezés virágait 
az ’56-osok terén, az áldozatok 
emlékművénél. 

Arányaiban a legtöbb hulladékot 
a Felsővárosi Óvoda gyűjtötte. 
Egy fő átlagosan 7,5 kg hulladékot 
hozott be az intézménybe. A má-
sodik helyezett a Tolnai Úti Óvoda 
Megyeház utcai Tagintézménye 
lett 6,9 kg-mal, a harmadik helyen 
a 3. számú Bölcsőde végzett 6,4 
kg gyűjtött hulladékkal.
A helyezett intézmények értékes 
nyereménnyel gazdagodtak. Az 
első 150 000 Ft, a második 100 
000 Ft, a harmadik pedig 50 000 
Ft értékű pénznyereményt kapott.
Bár az egy főre jutó gyűjtött 
hulladékmennyiség nem juttatta 
dobogóra, a zsűri mégis külön-
díjat ítélt a Tóparti Gimnázium 
és Művészeti Szakközépiskola 
diákjainak és vezetőségének. Itt 
636 tanuló 3800 kg hulladékot vitt 
be az intézmény gyűjtőedényeibe.
A versenyben 52 intézmény és 
19 645 gyermek vett részt össze-
sen. Pontosan 27 881 kg hulla-
dékot gyűjtöttek össze, közel 
huszonnyolc tonnát.  A Depó-
nia Nonprofit Kft-vel partneri 
viszonyban álló intézmények 
automatikusan részt vesznek 
a folyamatos szelektívhulla-
dék-gyűjtési akcióban.
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LátRáNyi viktóRia

Kultúrszomj
Azok az ötvenes évek
Február 26. csütörtök 17 óra
Történetek Fejér megye múltjából. Dr. Czetz Ba-
lázs főlevéltáros tart előadást. Vörösmarty Mihály 
Könyvtár Zsolt utcai tagkönyvtára

Sűrű erdő neveli a betyárt
Február 26. csütörtök 12 óra. Folytatódik a PartiTú-
ra ifjúsági hangversenysorozat. Vörösmarty Színház

Vatikáni múzeum 3D
feliratos olasz dokumentumfilm
Február 28. szombat 16 óra. Barátság mozi

Természetközelben
Március 4. szerda 18 óra. Farkas Attila tapolcai 
természetfotós kiállítása.Művészetek Háza, Nagy 
Ottó Sándor Galéria

Saját idő
Március 5. csütörtök 17 óra. Vay Krisztina 
festményeiből nyílik kiállítás. Művészetek Háza, 
Kiállítóterem

Színházi programok
Andaxínház: Suttogók
Február 28. szombat 19 óra. Igéző (Basa u. 1). 
Vörösmarty Színház
Vérnász
Február 27. péntek, március 8. vasárnap 19 óra. 
Nagyszínház
A padlás
Február 28. szombat, március 6. péntek 15 óra.
Nagyszínház
Furcsa pár - női változat
Március 1. vasárnap 17 óra. Nagyszínház
Mesterkurzus
Március 1. vasárnap 17 óra. Kozák András Stúdió
3:1 a szerelem javára
Március 3. kedd, március 4. szerda 19 óra, március 
5. csütörtök 17 óra. Nagyszínház
Edith és Marlene
Március 6. péntek 19 óra. Pelikán Kamaraszínház

Amadeus – ütősre sikeredett
Modern köntösbe bújtatta Hargitai Iván rendező 
az Amadeust, s be kell, hogy valljuk, az elképzelés 
igazán nagy sikert aratott. A premieren vastaps 
fogadta a darabot. A színészek játéka maradandó 
élmény: Lábodi Ádám „Wolfija” hús-vér ember, 
aki hatalmas tehetséggel rendelkezik. Hogy ez 
áldás vagy átok, arra nem tudunk egyértelmű 
választ adni, de nem is feladatunk. Hirtling István 
alakítása szintén megbabonázza játékával a 
nagyérdeműt.  

Vártam már a premiert. Miloš Forman 
legendás filmje, az Amadeus annak 
idején rám is nagy hatást gyakorolt, 
sőt az egyik kedvenc filmemmé vált. 
Az elsősorban Amerikában alkotó 
cseh rendező nem bízott semmit a 
véletlenre, mindenben ragaszkodott 
a történethez illő megjelenítéshez. 
Csodálatosan működtek a díszletek 
és a jelmezek a filmen, s azt gondol-
tam, ez csak a vásznon mutathat jól. 
Szombaton azonban Hargitai Iván  
meggyőzött róla, hogy ez a történet 
a mai időbe helyezve is tökéletesen 
megállja a helyét. Az előadás erős, 
magával ragadó. Mindenki tökélete- Szereplők

Hirtling István, Lábodi Ádám, Varga 
Gabriella, Egyed Attila, Blaskó Bor-
bála, Závodszky Noémi, Váradi Eszter 
Sára, Tűzkő Sándor, Kozáry Ferenc, Ke-
lemen István, valamint a Vörösmarty 
Színház tánctagozata és a Nemes Nagy 
Ágnes Színészképzés hallgatói.

Nézze meg videogalériánkban, mit 
jelent az Alba Regia Szimfonikus 
Zenekar tagjai életében a zene!
www.fehervartv.hu

Lemaradt a koncertről? Nézze meg a 
TV-ben! Az Alba Regia Szimfonikus 
Zenekar koncertjét a Fehérvár Televí-
zió felvételről közvetíti 2015. március 
7-én 20 óra 50 perces kezdettel.

Peter Shaffer minden korban aktuális problémát tesz meg darabja tárgyának: a 
tehetséges művész kiszolgáltatottságát a sznobizmussal, a korlátoltsággal szemben. 
Salieri tragédiája, hogy Mozart létezett. Az Amadeusban két kivételes egyéniség, 
Salieri és Mozart találkozik, és kényszerül egymás mellett alkotni. Ez a találkozás 
lesz mindkettejük tragédiája. Salierinek megadatott, ami Mozartnak nem: egzisz-
tencia, előkelő udvari állás, kibontakozási lehetőség. Mozartnak viszont megada-
tott, ami Salierinek sohasem: a szabadság és a határtalan zenei zsenialitás. 

Zenével koronáztak

Sikerrel lépett színpadra a megújult Alba Regia Szimfonikus Zenekar

Mozart és Salieri története mai köntösbe bújtatva elevenedik meg a fehérvári teátrumban

LátRáNyi viktóRia

Telt ház és tapsvihar fogadta a megújuló Alba 
Regia Szimfonikus Zenekar koncertjét. A zenekar 
szlogenje, miszerint „zenével koronázunk”, be 
is teljesült hétfőn este. A közönség pompásan 
érezhette magát a hangversenyen. A könnyed 
dallamok, a nehéz művek és a humor egyaránt je-
len volt a koncerten. Nem kérdés, hogy a zenekari 
tagok értik, szeretik a muzsikát, s életük a zene.

Hétfőn este a Vörösmarty Színház-
ban tartotta bemutatkozó koncertjét 
a megújult Alba Regia Szimfonikus 
Zenekar. A több, mint száz éves zene-
kar kivált a Vörösmarty Színházból, 
2015. január 1-jétől a város önálló 
kulturális intézményeként működik.
Első bemutatkozásuk a hétfő esti 
koncert volt. A farsangi fellépés ed-
dig is különleges helyet foglalt el a 
zenekari naptárban. Idén azonban 
érezhető volt, hogy ez az alkalom 
más, mint a többi. „2015 január 
elseje kultúrtörténeti dátum Székesfe-
hérvár életében, sőt egy szimfonikus 
zenekar intézményesítése országos 
viszonylatban is kultúrpolitikai tett!” 
– emelte ki ifjabb Major István, az 
Alba Regia Szimfonikusok igazga-

Farsangi koncert a megújulás jegyében

tója. „Célunk, hogy rövid időn belül 
az ország legjobb szimfonikusai közé 
sorakozzunk fel. Elődeink odaadó 
munkája kötelez minket arra, hogy 
tudásunk és erőnk legjavát adva, Isten 
segítségével ezt el tudjuk érni.” – tette 
hozzá az igazgató.
Arra biztatott mindenkit, hogy 
jöjjenek el a zenekar koncertjeire, 
és legyen teljesebb a zene által 
az életük. „Mikor arról döntött az 
önkormányzat, hogy – megköszönve 
a színház eddigi erőfeszítéseit – az 
intézményből kiemelve, önálló szerve-
zetként működteti tovább a zenekart, 

akkor nem egy célt valósított meg, mert 
az intézmény létrehozása nem más, 
mint eszköz. – fogalmazott köszön-
tőjében Cser-Palkovics András 
– Mindössze a lehetőségét és a keretét 
adtuk meg annak, hogy a következő 
években összefogás és együttműködés 
révén tovább fejlesszük a város zenei 
kultúráját, és elérjük azt, hogy Székesfe-
hérvárnak az előadóművészeti törvény 
szerint minősített zenekara legyen az 
igazgatói ciklus végére. Az intézményi 
formára pedig azért volt szükség, hogy 
a kerete meglegyen ennek a munkának.” 
– hangsúlyozta a polgármester.

A hangversenyen többek között 
Offenbach, Kálmán Imre, Lehár 
Ferenc, Verdi, Csajkovszkij, Strauss 
és Hacsaturján művei csendül-
tek fel. A koncert primadonnája 
Lukács Anita, a bonviván pedig 
Boncsér Gergely volt, Drahos Béla 
vezénylete mellett.
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sen együtt él a játéktérben, s mindezt 
fűszerezi Mozart csodálatos zenéje. 
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Legyen Székesfehérvár vendége! 

Görög Viktória és Szegő Krisztina ügyvezető 
a Tourinformtól készen állnak a szakmai nap 
vendégeinek fogadására

A belföldi díszvendég, Székesfehérvár standja szerda este ünnepi fénybe öltözött

HeiteR DáviD tamáS 

Szakmai nappal nyitotta meg kapuit lapunk megjele-
nése napján, csütörtökön az Utazás 2015 kiállítás. 
Korábban beszámoltunk arról, hogy a kiállítás 
belföldi díszvendége Székesfehérvár. A nagyközön-
ség számára pénteken, szombaton és vasárnap lesz 
látogatható a turisztikai seregszemle, de a FehérVár 
magazin stábja már szerdán a helyszínen járt.

Kulisszatitkok a színfalak mögött: Keller János az utolsó pillanatokban is segítette mentoráltját, Gruber Nórát

Versünnep: valóban ünnep
LátRáNyi viktóRia

Már megérkezett az első jelentkezés szer-
kesztőségünkhöz a VI. Fehérvári Versünnepre. 
A határidő közeleg, hiszen március 13-ig 
adhatják le jelentkezési lapjaikat az irodalom-
kedvelő diákok.

Mindig izgalommal várja az em-
ber az első jelentkezéseket. Vajon 
honnan érkezik majd az első levél, 
milyen verset választ majd a fiatal? 
Nos, a leggyorsabb idén egy végzős 
Kodolányi középiskolás fiatalember 
volt, aki színészi pályára készül. Jó 
lehetőségnek véli a Fehérvári Vers- 
ünnepet, ami segítheti a felvételire 
való felkészülésben is. 
Természetesen a programban részt-
vevők számára is mozgalmas ez az 
időszak. „Nagy izgalommal várom az 
idei Versünnepet is! Az előző két évben, 
amióta részese vagyok a versenynek, na-

Középiskolás vagy, és szereted az irodalmat?
Szívesen kipróbálnád magad a színpadon? 

Ne tétovázz, itt a helyed!

Jelentkezz a
VI. Fehérvári Versünnepre!
2015. március 13-ig várjuk a jelentkezésedet!

www.versunnep.hu

Ú J S Á G - T E L E V Í Z I Ó - R Á D I Ó - O N L I N E A  H E T I L A P K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S A  V Á R O S  É S  H Í R E I

gyon sok tehetséges diákkal találkoztam. 
Számomra mindig nagy élmény hallgatni 
azokat a fiatalokat, akik értik és szeretik a 
verseket. Gyönyörű percekkel ajándékoz-
zák meg a közönséget és természetesen 
minket, a Versünnepben résztvevőket. Az 
előző két verseny után többen mondták, 
hogy életre szóló élményt kaptak azáltal, 
hogy a döntőre színészek készítették fel 
őket.  Nagy öröm és büszkeség számom-
ra, hogy tavalyi mentoráltam, Gruber 
Nóra második helyezett lett. Örömmel 
tapasztaltam azt is, hogy a versenyzők 
között barátságok szövődtek. A Versün-
nep Székesfehérváron a versenyzőknek, a 
közönségnek és nekünk is valóban ünnep” 
– nyilatkozta lapunknak Keller János, 
a Fehérvári Versünnep műsorvezetője 
és egyik mentora. 

További részletek: www.versunnep.hu
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A Hungexpo Budapesti Vásárközpont-
ban Cser-Palkovics András polgármes-
ter köszöntőjével nyílik a kiállítás. A 
többnapos rendezvényen a belföldi 
turizmus teljes országos kínálata látha-
tó. Országunk hét régiója jelenik meg 
önálló standdal, hetven társkiállítóval. 
A fő attrakció egy Magyarország-térkép 
lesz, amit Legóból építenek a szervezők 
és a látogatók közösen. A közel kétszáz 
négyzetméteres installáción helyet kap 
majd három dimenzióban a tihanyi 
bencés apátság, a hortobágyi Kilenc-
lyukú híd és a fehérvári Országalma is. 
A csütörtöki szakmai napot követően 
pénteken, szombaton és vasárnap 
a nagyközönségé a terep az Utazás 
kiállításon.
Székesfehérvár egy száznegyven 
négyzetméteres standon mutatja be 
városunk kettősségét, ami történelmi 
múltjából és a jelenkor ipari jellegéből 
fakad. Látványos, stilizált, mégis egy-
séges formavilággal rendelkező stand 
hívja fel a látogatók figyelmét Székes-
fehérvár értékeire. Nekünk, Fehér-
váron élőknek is van mit felfedezni a 
királyi koronázóvárosban, hiszen a sok 
rejtett kinccsel magunk sem vagyunk 
tisztában.
Fehérvár standján természetesen a kirá-
lyi óriásbábok is helyet kapnak, miköz-
ben a Szabad Színház tagjai népszerű-
sítik a várost. A kiemelt programokkal, 
kiállításokkal és a tartalmas szabadidőt 
biztosító helyekkel is megismerked-

het a látogató, így például a Hetedhét 
Játékmúzeummal, a Koronás Parkkal, a 
Királyi Napok programsorozatával. Per-
sze a gasztronómia sem maradhat ki a 
csábító ajánlatok közül: Damniczki Ba-
lázs – aki idén az ország tortáját jegyzi – 
finomságait lehet megkóstolni városunk 
standján. A helyszín kialakításánál 
arra is törekedtek, hogy aki turistaként 
szemléli Székesfehérvár kiállítóhelyét, 

konkrét kínálatot kapjon a szállások, 
programok vonatkozásában.
A Hungexpo Budapesti Vásárközpont-
jában az elkövetkezendő napokban 
húszezer négyzetméteren 258 kiállító 
több ezer ajánlatából válogathatnak az 
érdeklődők.  Az eseményre a szervezők 
közel ötvenezer látogatót várnak. A 
rendezvény külföldi díszvendége idén 
Románia.
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A Pszichiátriai Centrum vezetője, Dr. Kárpáti Róbert

Egészségügyi sorozatunkban igyekszünk 
bemutatni olvasóinknak a Szent György Egye-
temi Oktatókórház dolgozóit, osztályvezető 
főorvosait és az általuk képviselt szakterületet. 
Ezúttal Dr. Kárpáti Róberthez látogattunk el.

Dr. Kárpáti Róbert a Pszichiátriai Cent-
rum vezetője a Fejér Megyei Szent György 
Egyetemi Oktatókórházban. Mióta erősíti 
az egészségügyi intézmény csapatát?
Első szakvizsgámat neurológiából 
szereztem, majd láttam, hogy a 
neurológiai betegségek jó részé-
nek pszichés háttere van. Ekkor 
kezdtem el érdeklődni inkább a 
pszichiátria iránt. A szakvizsga 
után átkértem magam a pszichi-
átriai klinikára, és ott kezdtem el 
dolgozni. 2002. február elsejével 
kerültem Székesfehérvárra.
Mennyire tudja magát függetleníteni a 
munkája során tapasztaltaktól?
A mi szakmánk nem hiszem, hogy 
nehezebb, mint egy sebészé vagy 
gyermekgyógyászé. Minden szak-
területen vannak sikerélmények és 
kudarcok. Persze nehéz, a kiégés 
nálunk nagyobb eséllyel fordulhat 
elő és talán korábban is jelentkez-
het, de ha az embernek van egyéb 
érdeklődési területe a szakmáján 
kívül, akkor ez elkerülhető.
Több fiatal orvos inkább külföldön 
folytatja a pályafutását. Mi erről a vé-
leménye? Van-e megfelelő utánpótlás?

LeffeLHoLCz maRietta

A részvételhez előzetes bejelentkezés 
szükséges. Erre március 2-a és 5-e 
között 8-tól 16 óráig biztosítanak 
lehetőséget  a 70 380 95 12-es tele-
fonszámon.

Orvosi körkép
Továbbra is terjed az influenza Európában, ám 
az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz forduló 
betegek száma enyhén csökkent, ami annak a 
jele lehet, hogy a kontinens néhány országa már 
túljutott a járvány csúcsán – közölte az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat. 

A járvány miatt január végétől 
látogatási tilalom van a Fejér Megyei 
Szent György Egyetemi Oktatókór-
házban, és ez továbbra is így marad. 
Hiába csökken folyamatosan az 
influenzaszerű tünetekkel orvoshoz 
fordulók száma, még mindig magas 
az intenzitása. Mint azt Dr. Müller 
Cecília tiszti főorvos mondta, a járvá-
nyos küszöb továbbra is négyszeres, 
ezért a kórházban fekvők érdekében 
még legalább két-három hétig nem 
oldhatják fel a látogatási tilalmat. 
Idén korábban kezdődött az influen-
zaszezon, a vírus ráadásul mutáló-
dott is, H3N2 fajtája ellen szinte alig 
akad olyan ember, aki védett.
Aki hozzátartozójának csomagot 
szeretne eljuttatni a kórházba, 
megteheti. Hétköznap reggel 8 és 
este 6 óra között a kórház főpor-
táján, az úgynevezett sorompós 
bejáratnál, vagy az ideggyógyászat 
portáján adhatják le a csomagokat, 
de az intézmény vezetősége azt kéri, 
minden esetben pontosan címezzék 
meg, kinek szánják, illetve romlan-
dó élelmiszer ne legyen bennük.

Ez igen nehéz kérdés. Hiányszak-
ma a miénk, egy-két pszichiáter 
elvesztése nagymértékben tudja 
befolyásolni osztályok működését. 
Megértem azokat, akik azt mond-
ják, anyagi okokból nem tudják 
vállalni a magyar egészségügyben 
történő szerepvállalást. De tőlünk 
szerencsére nem mentek el sokan.
Nem is olyan régen felújítás kezdődött 
az osztályon.
Ez egy rehabilitációs pályázat, az 
egyik épületünket teljes egészében 

a pszichiátriai betegek rehabilitá-
ciójának szeretnénk szentelni. A 
megújult osztály akadálymentesített 
lesz, és lift is működik majd benne. 
Szakemberek segítségével újragon-
doltuk az orvosi munkavégzéshez 
szükséges terek kialakítását. Új, 
korszerű műszerek segítik majd a 
munkavégzést. A felújítási munká-
latok jelen pillanatban is zajlanak, 
de a rendelés zavartalanul folyik. A 
betegeket a kivitelezés ideje alatt az 
ötös számú épületben várjuk.

Ha nőnap, akkor szűrés
LátRáNyi viktóRia

Ismét nőgyógyászati szűrőnapra invitálják a 
hölgyeket. Március 7-én az önkormányzat szer-
vezésében a Család- és Nővédelmi Központban 
zajlik majd a program. A szervezők a 25 és 55 
év közötti korosztályt szeretnék elérni ezzel a 
lehetőséggel. A részvételhez előzetes bejelent-
kezés szükséges.

„A szakterületekkel együttműködve 
évente kétszer szervezünk szűrést, 
amelyre a hétköznapokon elfoglalt 
hölgyekre gondolva szombaton 
délelőtt 8 és 13 óra között várják a 
résztvevőket a Család- és Nővédelmi 
Központban a szakorvosok.”  - emelte 
ki Östör Annamária. A város kép-
viselő-testülete a 2015-ös költség-

Székesfehérvár, Seregélyesi út 92. • telefon: 06 70 953 7266
(Az Opel szalon mellett, a körfogalomnál lévő volt Tulipán Ruhagyár épületében.)

Bejelentkezés: 06/20/9708-600
SZOBOSZLAI ISTVÁNNÉ

BSc. analitikus
Rendelés helye:
Székesfehérvár,
Fiskális u. 65.

ALLERGOLÓGIAI
LABORATÓRIUM
Allergia, vagy minden, 

ami több annál  
• ÉTELALLERGIA

• ÉTELINTOLARENCIA
• POLLENALLERGIA

• ÉTELTARTÓSÍTÓSZEREK 
KIMUTATÁSA

• FOGÁSZATI ALLERGIA
• KÖRNYEZETI STANDARD
ALLERGÉNEK KIMUTATÁSA

Még mindig tart
a látogatási tilalom
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vetés elfogadásával biztosította az 
egészségfejlesztési terv végrehaj-
tásához szükséges forrásokat is. 
Ilyen program a nyílt nőgyógyászati 
szűrőnap, valamint több, a megelő-
zést szolgáló városi szűrőprogram. 
A helyszínen ingyenes koleszterin- 
és vércukorszint- valamint vérnyo-
másmérés is lesz, de korlátozott 
számban hasiultrahang-diagnoszti-
kai szűrés és csontsűrűségmérés is 
igénybe vehető.
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A szemet láttatni és szeretni Felsővárost
Beszélgetés Földi Zoltán önkormányzati képviselővel

nagy zoltán péter

A 10. számú választókerület, azaz Felsőváros 
önkormányzati képviselője Földi Zoltán, aki az 
önkormányzati Humán Közszolgálati Szakbizottság 
elnöke is. Az önkormányzati képviselőket bemutató 
sorozatunkban vele ismerkedhetnek meg az olvasók.

Felsőváros talán az egyetlen olyan 
városrész, ahol minden megy magától, 
mert a hagyományokra épülve az ott lakók 
megoldanak mindent. Éppen emiatt mintha 
olyan érzete támadna az embernek, hogy 
kevesebbet is áldoz Felsővárosra az önkor-
mányzat. Jól látom ezt?
A kérdésnek van igazságtartalma. 
Felsőváros nagy része kertvárosias 
övezet, és ennek megfelelően minden 
portának van saját körzete, ahol a 
környezetükre igényes tulajdono-
sok a közterületi és a házak mögötti 
részeket is gondozzák. De vannak a 
kertvárosnak olyan részei, ahol idősek 
a tulajdonosok, ott kezdődik az önkor-
mányzati képviselő szolgálata. De a 
kérdésfeltevés azért tartalmaz hamis 
elemet is. Ezt a városrészt is elérték az 
utak, terek, járdák felújításai, amelyek 
átnyúlnak a következő ciklusra is.
Az elmúlt négy esztendőben mit sike-
rült kiharcolni Felsővárosnak a városi 
büdzséből?
Talán az egyik legszebb kulturális aján-
dék volt a városrésznek a Királykút 
Emlékház. Bár tudom, hogy az itt élők 
számos gondja túlnő az emlékházon...
Azért azt el kell ismerni, hogy a Királykút 
Emlékház egy ékszerdoboza Székesfehér-
várnak.
Nemcsak ékszerdoboza, de olyan tere, 
amelyben az élet mindennapos ven-
dég. Deák Lajosné képviselőtársammal 
és a terület körzeti megbízottjával 
közösen itt tartjuk fogadóóráinkat, 
de a földszinten író-olvasó találkozók, 
történelmi előadások tömkelege zajlik 
hétről hétre. De vonatkoztassunk el a 
kulturális értékektől! Lakótelepeink 
járdái, háztömböket körülölelő utcái, 
játszóterei újultak meg, lépcsőket épí-
tettünk, padokat emeltünk – gondol-
junk csak a Fecskepartra! A Királykút 
lakónegyedben is belekezdtünk egy 
park építésébe, egy elavult játszótér 
lebontásába, miközben egy járda is 
megépült.
Az elmúlt négy évben fontos elvárás 
volt a közlekedés tempójának tompí-
tása, ezt a célt szolgálta a Tompa utcai 
pódiumok építése. Janus-arcú a dolog: 
az ott élőknek rendkívül tetszik a 
lassítás, az áthaladók pedig elkívánják 
a képviselőt más éghajlatra. A Tompa 
utcaiak szerint a gyorsulási versenyek 
megszűntek, amitől biztonságosabb a 
gyermekek átjárása az úton, és ez ele-
gendő érv a lassító pódiumok mellett.
Mindezeken túl sokat küzdünk a 
vízelvezetéssel, főleg az Oncsatelep 
környékén, ahol nagyon sok árkot 
kipucoltattam. De rendbe tetettem a 
zsidó temető melletti gondnokházat, 
ugyanott emlékművet állítottunk, 
és megújítottuk a kerítést is. Az 
Építőmunkás utca közvilágítását is 

és a Kond utca elkészüljön, aszfalto-
zása befejeződjön – bár megjegyzem, 
mindennek 2014-ben le kellett volna 
záródni! Ugyanezeken a területeken a 
csapadékvíz-elvezetés mellett az ivó-
vízvezeték javítása is tervben van.
Ez nem érinti a 2015-ös költségvetést?
Nem. Az erre szánt összegek az előző 
esztendőre lettek betervezve. A Cento 
utcában már meg is jelentek a felújítás 
első elemei, és amint alkalmas lesz az 
idő, megkezdődnek a munkálatok.
Ezeket a munkákat a magas belvíz is 
akadályozhatja majd?
Óriási a belvíz, de bizakodó vagyok. A 
belvízzel kapcsolatosan már egyeztet-
tünk polgármester úrral, az A00-ás ösz-
szekötőt ki kell építeni a Gugásvölgyi 
tározóig, ami megoldhatja Felsőváros 
csapadékvíz-elvezetését.
Milyen gond jellemző a lakótelepekre, és 
milyen a kertvárosi övezetre?
A lakótelepeken a kiöregedett járdák, 
parkolók jellemzőek, utóbbiból van 
néhány, amelyik még murvás. Ezeket 
rendbe kell tenni. De a megoldandó 
feladatok közé tartozik a kóbor állatok 
begyűjtése is! A kertvárosi területen 
pedig a hosszú szalagutcák rendel-
keznek árkokkal, amiket gondozni 
kell, mert a víz utat tör magának, és 
akkor a járdák, épületek alá folyik be, 
ami sokkal nagyobb gondot okoz. A 
vízelvezető-árkokat sajnos néhány lakó 
betemeti a háza előtt, hogy jobban tud-
jon parkolni, de ezzel a víz elfolyását 
akadályozza meg. Ekkor pang a víz a 
mederben, ami miatt felfagynak a jár-
dák, a belvíz megjelenik a pincékben, 
és sokkal nagyobb kár keletkezik, mint 
azt gondolnánk.

A Felsővárosban mintha megszűnőben len-
nének a devianciaszigetek. Ez is képviselői 
feladat?
Vesszőparipám volt a fecskeparti 
hajléktalantábor megszüntetése. Az 
ott élők békéje fontos volt számom-
ra, és ebben nagyszerű partnerre 
találtam Zsabka Attila, a Kríziskezelő 
Központ igazgatója személyében, és 
a rendőrkapitányságnál is. Ahogy 
az utolsó lakó is elhagyta a „tábort”, 
felszámoltuk azt.
A másik a Móri út 8., aminek a 
megszüntetésében társ volt a jegyző 
úr is. A Móri út 8. önmagát számolta 
fel, mert életveszélyessé váltak az 
épületek, ahol az egy-két bejelentett 
családtagon kívül rengeteg rokon 
is élt. Akik ott laktak, egyáltalán 
nem foglalkoztak az épülettel, a 
falak megrogytak, a tetőszerkeze-
tek beszakadtak. Önkormányzati 
képviselőként is ki kell mondanom: 
tarthatatlan volt az az állapot, hogy 
tizenéves csibészek kiálltak és 
molesztálták az arra közlekedőket, 
hölgyeket, urakat, kisgyermekes 
anyákat, gyerekeket. A másik, hogy 
egy százezres város bevezető főútján 
emberek duhajkodnak, és ezzel ad-
nak rólunk, fehérváriakról képet... 
Ezt nem tűröm, mert az együttélés 
szabályai mindenkire vonatkoznak. 
Hasonlóan nem tűrtem, amikor 
lakók kerestek meg a Királykút 
lakótelepen, hogy valakik autókeres-
kedést működtetnek a közterületen. 
Immár újra lehet parkolni!
Akkor ezek szerint a beruházások melletti 
legnagyobb eredmény a csend, Felsőváros 
békéje?
Igen.
Mi a helyzet a felsővárosi intézményekkel? 
Annál is inkább, mert a legöregebbek itt 
találhatók a városban.
A lassan 127 éves ovi nagyon szépen 
felújult. A negyvenmillió forintos 
beruházás után nagyon szép lett 
belül az intézmény. Megújult a fűtési 
rendszer, a konyha, a szigetelés, a 
falak. A felsővárosiak bátran viszik 
kicsinyeiket az óvodába, és örülnek 
ennek az intézménynek. Bisztriczné 
Macz Éva komoly szakmai munkát 
folytat itt munkatársaival. Van még az 
öreg ovinak restanciája, de ne legyünk 
telhetetlenek! A tetőszerkezet és a 
szennyvízelvezetés renoválásra vár, de 
tudom, hogy még legalább tizenhárom 
intézmény vár hasonló megújulásra. 
Az effajta felújítások kapitánya a pol-
gármester úr, akinek az igényeket meg 
kell hallania, és azokat mérlegelve dön-
tenie – csapatjátékban így helyes ez.
A másik a Felsővárosi Iskola – igaz-
gatóként kicsit hazabeszélek – mely 
közel kilencven évével az előző 
ciklusban új köntöst kapott. Kicserél-
tük az összes nyílászárót, kivéve a két 
patinás, diófából készült bejárati ajtót, 
amelyek együtt élnek, együtt lélegez-
nek az épület falaival. Nagyon szép 
lett a suli, amit sokan dicsérnek kúria 
jellege miatt. Szükséges, hogy ezekre 
az intézményekre vigyázzunk, mert 

meghatározzák Felsőváros arculatát! A 
hagyományokhoz ragaszkodom, ebből 
csak akkor engedek, ha a Föld kifordul 
a sarkából. Ezek az intézmények a vá-
rosrésszel együtt őrzik tradícióinkat. A 
sort folytatnám is, de erről még korai 
beszélni.
Pedig ez érdekelne a leginkább!
Egyre nagyobb a nyomás rajtam a 
felsővárosi tájházzal kapcsolatban. 
Ha az Isten magához szólít minket, 
nem szabad, hogy hagyjunk mindent 
elveszni, ami életünk és elődeink élete 
része volt. Muszáj azokat megmutat-
nunk utódainknak! Tudomásul kell 
vennünk, hogy ez a paraszti város-
rész lassan átalakul kertvárossá, ám 
vétkezünk, ha nem láttatjuk egy-egy 
intézménnyel, szoborral, építménnyel 
az eljövendőnek a gyökereket, melyek-
ből táplálkoznak!
Talán nem véletlen, hogy az ezeré-
ves koronázóvárosban 2015-ben csak 
Felsővárosnak van kereszténydemokrata 
képviselője...
Rendkívüli nagy megtiszteltetés, hogy 
a KALOT (Katolikus Agrárifjúsági 
Legényegyesületek Országos Testülete) 
baráti társaságához tartozhatok, ahol 
idős emberektől tanulhatok, akiknél 
ott van a bölcsek köve.
Akkor adja magát a kérdés: mit várnak a 
bölcsek köveinek tulajdonosai a következő 
ciklusban?
Egy fontos ígérvényemet mindjárt 
le kell szögeznem: a Szentháromság 
szobor környezetét szeretném úgy 
átalakítani, hogy ott megállhassunk, 
csodálhassuk az önmagában is szép 
szakrális alkotást. Még sok utca és 
járda várat magára, hogy rendbe 
tegyük. Bár a pihenőövezetekben 
a táblák eltűntek, de a közlekedés 
szabályai szerint ki kell pingáltatnom 
az egyenrangú útkereszteződéseket. 
A tervek fontos eleme az ifjúsági 
parkok kialakítása, például az Illyés 
ligeté, ahol játszótér és fitneszpark 
épül. Hasonló feladat vár a Fecskeparti 
utcánál. De van igény a buszmegál-
lókban elhelyezett várókabinokra is. 
A képviselői keretemet továbbra is a 
felsővárosi szervezeteknek biztosítom, 
a táncosoknak, a nyugdíjasoknak, az 
intézményi alapítványoknak.
Ön nem pusztán szerelmese, de megszál-
lottja Felsővárosnak?
Falusi gyermek vagyok, és az itt meg-
fogalmazott egyszerűségek otthonosan 
csengenek a fülemben. Bár a felsőváro-
siak nyakasak is, amolyan gyüttment-
ként neveznek ma is, amit én tisztelet-
tel elfogadok, helyén tudom kezelni. 
Édesanyámtól, édesapámtól tanultam: 
ha valamit el akarsz érni, kisfiam, az 
emberek szemébe kell nézni, mind-
egy, hogy egyszerű vagy tudományos 
ember, akivel beszélsz! A másik, amit 
tanultam szüleimtől: soha ne hazudj, 
mert másnap elfelejted, amit mondtál!
Nekem az is siker, ha befoltozhatunk 
egy kerítést vagy megtalálunk egy elkó-
borló kutyát. De mindennél fontosabb, 
hogy az emberek szemébe nézhessek 
azzal, hogy szeretem Felsővárost!

kicseréltük. Sok ilyen infrastrukturális 
felújítás történt az elmúlt években.
Sikerült minden felújítást lezárni az előző 
ciklusban?
A kivitelezőknek 2015 áprilisáig meg-
van a kötelezettségük, hogy a Cento, 
a Mester, a Rozgonyi Piroska, az Ond 
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Kos 3. 21. – 4. 20.

Több olyan elképzelése van, ami megvalósításra vár. 
Tartson ki, mert szép sorban, a megfelelő időben 
meg tudja oldani! Való igaz, hogy több erőfeszítést 
igényelnek a kivitelezések, mint amire számított. 
Munkahelyén számíthat átmeneti feszültségre.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Tele van energiával, fáradhatatlan. Ne hagyja magát 
befolyásolni! Hallgasson meg másokat, de a végső 
döntés mindig az Öné legyen! Régen dédelgetett 
ötletei szabad teret kapnak a kibontakozásra. Érzelmi 
téren hagyja, hogy a finomabb énje irányítsa!

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Most könnyedén köthet új barátságokat. Népszerű-
sége ebben az időszakban még Önnek is szokatlan 
szinten megugrik. Mindenki az Ön kegyeit keresi, 
sőt bölcs tanácsai most nyitott szívekre, fülekre 
találnak.  

Bika 4. 21. – 5. 20.

A pénzügyeit érintő döntéseit lehetőleg jól fontolja 
meg! Óvakodjon az elhamarkodott döntésektől, 
melyek később több kárt okozhatnak, mint hasznot 
Önnek! A hétvége sokkal ígéretesebb és örömteli 
perceket ígér.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Megszállottként dolgozik, fáradhatatlanul, mintha 
felébredne Önben az a mondás, hogy addig üsd a 
vasat, amíg meleg! Miközben felpörögve ténykedik, 
ne feledkezzen meg a pihenésről sem és azokról sem, 
akiket szeret!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A munka meglehetősen nagy nyomást gyakorol 
Önre. Minden kitartására szüksége lesz, sőt a kiváló 
sasszemére is, hogy időben felismerje a rejtett hibákat. 
Határozottabban védi az érdekeit, és akaratlanul is sok 
mindent megváltoztat maga körül ebből kifolyólag. 

Lencsés Zoltán úgy menti meg a lemezt, hogy azt a dukkó meg sem érzi

nagy zoltán péter

Sokan abban a tévhitben élnek, hogy a karosszéria 
csak a küllemét határozza meg autónknak, ami ha 
elfeslik, akkor újra kell szabni. De ez csak részben 
igaz.

Ma már olyan autókat gyártanak, 
amelyek burkolata normális körül-
mények között túléli az erő- és a 
meghajtóművet. A korrózió miatt tíz 
év garanciákat biztosítanak a gyártók, 
ami fölött már a „hölgyautók” is idős-
nek számítanak.
Azt pedig ildomos elfelejteni, hogy 
az autónk külső burkolata mindössze 
ruházat, ami küllemre határozza meg 
a típust jellemző nézeti tulajdonsá-
gokat, ugyanis ez nem igaz! Régen 
elmúlt már az az idő, hogy egy autó 
legyen látszatra kirívó, különüljön 
el a többitől, ahhoz ugyanis már 
egy kicsit több erő lakozik ezekben 
a jószágokban. Természetesen a 
tervezőasztaloknál ügyelnek arra, 
hogy egy típus jellegzetességei minél 
tovább megmaradjanak, de sokkal 
fontosabb szemlélet, hogy a kaszni 
vezesse, segítse az autó haladását. A 
kifinomult vonalaknak nemcsak az a 
feladata, hogy jól mutasson, hanem 
az is, hogy megfelelő sebesség mellett 
az úton tartsa a gépjárművet. Ezért is 
kockázatos a régi világból ránk ma-
radt glettelés, amit az olcsó fényezés 
eltakar. Láttak már helyszínelők ele-
meire szétesett autót, amelyik „csak” 
bucskázott az út mellett.
De mi a helyzet azokkal az új jármű-
vekkel, amiket a mennyekből leeső jég 
vert meg? Látva a siralmas horpadá-
sokat a metálra festett felszínen, a 
gazda el tudja sírni magát, és szinte 
látja lelki szemei előtt autója elérték-
telenedését. Létezik technológia ilyen 
és hasonló esetekre, amikor kisebb 
horpadások keletkeznek a gépjármű 
felületén – hívta fel a figyelmünket 
Lencsés Zoltán karosszérialaka-
tos-mester, a Lene Kft. vezetője. „Ezek 
a technológiák alkalmasak arra, hogy 
úgy tüntessünk el horpadásokat, hogy 
utána ne kelljen a felületet költségesen 
újrafényezni. A laikusok ezt a technoló-
giát időnként vákuumos beavatkozásnak 
hívják, pedig csak szakavatott, ügyes kéz, 
türelem, néhány megfelelő célszerszám 

A karosszéria nemcsak ruhája az autónak
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„Az ön régi autóüvegese új háttérrel!”

ISO 9001

kell hozzá. Az igazság az, hogy a karos- 
szérialakatosokat éppen azért képzik, 
hogy megtanulják a mesterség fortélyait, 
kezük kifinomodjon a lemezekkel szembe-
ni feladatok elvégzéséhez” – összegezte 
Lencsés Zoltán. Tehát létezik segítség 
a kisebb horpadásokra, amikor még 
nem kell karosszéria-elemeket cse-
rélni. A karosszérialakatos-mestertől 
megtudtuk, hogy sokan nekilátnak a 
mai korszerű autók karosszéria-szer-
kezeteinek megbontásához, mert 
valami apróbb hibát szeretnének javí-
tani. Ezekben az esetekben is érdemes 
szakemberhez fordulni, mert a hozzá 
nem értő kéz sokkal nagyobb károkat 
tud okozni, mint ami miatt egyáltalán 
belefogott.

Figyeljünk autóink viselkedésére, 
mert egy komolyabb padkázás után 
a tartóelemeken torzulások szület-
hetnek, ami után az autó kormány-
stabilitása, úttartása is veszélybe 
kerülhet, és ez nagyobb sebesség 
esetén végzetes lehet! Ha lebeg az 

autó, mert megütöttük a futóművet, 
ha a fekvőrendőr erőteljesebben 
csapta hasba gépjárművünket, 
érdemes autószerelőhöz fordulni, 
nehogy később a karosszériásnak 
kelljen dolgoznia az árokból kisze-
dett autónkon!
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Munkahelyén változások várhatók, amelyek egye-
lőre még nem adnak okot félelemre, aggodalomra 
Mégis nagyon fontos lenne, hogy próbáljon jól 
pozícionálni, aminek később még jó hasznát 
veheti!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vitás kérdés esetén előbb győződjön meg a tényleges 
igazáról, és csak utána foglaljon állást! Elég sokat 
foglalkoztatja, sőt aggasztja Önt az aktuális anyagi 
helyzete. Óvakodjon a spekulációktól! A jól bevált utat 
követve nem fog hibát véteni.  

 Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Egy kicsit zaklatott a napokban, úgy érzi, semmihez 
sincs kedve. Nincs kedve még beszélgetni sem. 
Szerencsére ez a hatás hamar alábbhagy. Mindent 
alaposan szemügyre kell vennie, ami iratokkal vagy 
kommunikációvak kapcsolatos!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Vigyáznia kell a türelmetlenséggel, mert a napokban 
ingerlékenyebb lehet! Párjával egy fontos beszélgetés 
során kiderül, hogy bizonyos áldozatok meghozatala 
szükséges a további előrelépésekhez. Újult erővel vág 
neki dolgoknak.

Bak 12. 21. – 01. 20.

Akkor is jónak és sikeresnek mondható ez az időszak, 
ha olykor úgy érzi, hogy a csőd kerülgeti. Egyetlen 
problémában sem marad magára, remek szövetségesekre 
és támogatókra talál. Idegen emberek is igyekeznek a 
segítségére sietni az esetleges kritikus pillanatokban.  

Halak 2. 19. – 3. 20.

Szerelmi élete most egy kicsit több törődést 
igényel, fordítson kellő időt, hogy holnap is boldog 
lehessen, ne csak a múlt szép emlékei éltessék 
szerelmüket párjával! Ez a hét igen kecsegtető 
anyagiak terén is.

Jók voltak duettben is az est meglepetés-
vendégei. Majoros Andor és Csaba Krisztina 
énekben is nagyot alkotott, s nekik elhittük: 
kétszázhúsz felett észre sem veszed, és elha-
gyod a valóságot…

A tánc bármilyen párban élvezetes, csak tudni kell ropni

LátRáNyi viktóRia

Az Alba Regia Táncegyüttes néhány évvel 
ezelőtt hagyományteremtő szándékkal 
szervezte meg a Vigasságcsinálók bálját a 
Malom utcában. A Táncházat most is élettel, jó 
hangulattal töltötték meg, pörgő szoknyákban, 
meglepetésműsorral.

Ez a nap egy kicsit más, mint a 
többi. Az együttes táncosai ilyen-
kor olyan műsorral is készülnek, 
amit máskor nem láthat tőlük a 
közönség. A programot Palotás 
nyitotta, de bárzenét és tánczenét 
is szolgáltatott a Flippers. Persze 
a mulatsághoz hozzátartozik 
az eszem-iszom is. Finom bo-
rokban, ízletes falatokban most 
sem volt hiány. Kétségkívül a 
meglepetésműsor vitte a prímet: 

Így vigadtak a Táncházban
Újra báloztak a „vigasságcsinálók”

Megmutatták a Táncházban, hogy mulatnak a vigasságcsinálók
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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáza-
tot hirdet a tulajdonát képező Székesfehérvár, Fürdő sor 5. szám 
alatti 4390/6 hrsz-ú, 1818 m² térmértékű beépítetlen ingatlannak 
a telekalakítással hozzácsatolásra kerülő kb. 665 m² nagyságú te-
rületrésszel történő együttes értékesítésére.

A részletes pályázati kiírás átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfehérvár, 
Városház tér 1. II. em. 61/1. irodában, tel: 22/537-264) hétfőtől csütör-
tökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 6. 1200

Majoros Andor és Csaba Krisztina 
fellépése fokozta a hangulatot. 
A vigasságcsinálók idén sem 
hagyták magukat, hajnalig tartott 
a dínom-dánom.
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Területfejlesztés és kulturális értékmentés

A megyei önkormányzatok a kulturális örökség megóvásában is fontos szerepet játszanak – 
mondta el lapunknak Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke

HeiteR DáviD tamáS

A területfejlesztésről és a területrendezésről, 
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 
törvény 2011. évi módosításával a megyei 
önkormányzatok az eddigi intézményfenntartó 
feladatok helyett területfejlesztési, tervezési, 
véleményezési, koordinációs és végrehajtási, 
továbbá területrendezési, vidékfejlesztési 
feladatokat látnak el.

A Fejér Megyei Önkormányzat el-
készítette területfejlesztési koncep-
cióját és programját. Összeállította 
a megyei integrált területi program 
első változatát, melynek véglege-
sítését követően indulhatnak el 
a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) pályá-
zati felhívásai. A TOP-on belül a 
Fejér megye számára elkülönített 
hétéves keret 32,1 milliárd forint. 
Megyénk két megyei jogú városa 
saját fejlesztési keretekkel ren-
delkezik, Székesfehérvár 17,06 
milliárd, Dunaújváros pedig 7,43 
milliárd forinttal.
A megyei keretből az önkormány-
zatok helyi gazdaságfejlesztési 
és településfejlesztési projektjei 
támogathatók. Molnár Krisztián 
megyei közgyűlési elnök szerint 
fontos megyei prioritás, hogy a 
források célirányos, összehangolt 
felhasználásával megindulhasson 

SZÉPHŐ Zrt.
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 .
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár,  
Pf. 120.
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Honlap: www.szepho.hu
E-mail : info@szepho.hu

Ügyfélszolgálat
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 . 
E-mail : ugyfelszolgalat@
szepho.hu
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Ügyfélfogadás
Hétfő, kedd, szerda:
7:30-12:00 és 12:30-15:30
Csütörtök: 7:00-19:00
Péntek: 7:30-12:00

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Lakások:
•	 Székesfehérvár, Havranek József utca 

1 . szám alatt , l i ftes, belváros közeli 
lakóépületben, 3 szobás komfortos lakás

Raktárak:
•	 Mura u. 2. szám alatti telephelyen fűtött 

és fűthető műhelyek, fűtetlen raktárak, 
konténerek

•	 József Atti la kollégiumnál (Hosszúsétatér 
felől) 68 m2-es használaton kívüli 
hőközpont

Parkolóhelyek:
•	 Honvéd u. 3/a szám alatti mélygarázsban 

1 db parkolóhely
•	 Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt 

udvarban parkolóhelyek

Irodák:
•	 Honvéd u. 1 . szám alatti irodaépületben 

1 db irodahelyiség

Továbbá vállaljuk rövid határidővel lakások, 
telephelyek értékbecslését.

Érdeklődés:
 SZÉPHŐ Zrt. , 8000 Székesfehérvár,
   Honvéd u. 1 . szám alatti   

  ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

Telefon: 22/541-307
e-mail : info@szepho.hu;
  ingatlankezeles@szepho.hu

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Cím: Szent Vendel u. 17/a Telefon: 06/22/513-480

 

 

 

.
Központi hibabejelentés: 
(22) 500-984
hiba@varosgondnoksag.hu 

Hóügyelet: 
(22) 513-483
 
Állati tetemek begyűjtése 
közterületről 
(0-24 óráig hívható 
zöldszám): 
06/80/205-093

Városüzemeltetés – 
Szent Vendel u. 17/a
Elérhetőség: 22/513-480
Ügyfélfogadás:
Hétfő :  13.00-15.00
Szerda:  8.00-12.00 
és 13.00-18.00
Péntek:  8.00-12.00
 
Parkolási csoport – 
Szent Vendel u. 17/a
Elérhetőség: 22/513-481
Ügyfélfogadás:
Hétfő, kedd, csütörtök: 
8.00-12.00 és 13.00-15.30
Szerda : 8.00-12.00 
és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00
 
Temetőüzemeltetés: 
Béla út 1/b.
Elérhetőség: 22/301-449
Ügyfélfogadás:
Kedd: 8.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00
Temetőellenőrzés 
telefonszám: 22/301-339 
Mobil: +36/70/6699-165

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
BIZTONSÁGI ŐRT keres.

Leendő feladat: rendezvények biztosítása 
eseti jelleggel

• rendezvénybiztosítás, területőrzés
• őrszolgálat, járőrszolgálat

A munka betöltésének követelményei
• érvényes személy- és vagyonőri igazolvány 
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat 
• határozottság
• jó kommunikációs képesség
• terhelhetőség

Előnyt jelent
• székesfehérvári lakhely

A munkavégzés helye
• Székesfehérvár

Amit kínálunk
• Megbízási jogviszony
• Fiatalos, dinamikus csapat

Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal, 
az oneletrajz@varosgondnoksag.hu e-mail 
címen, tárgyban „Biztonsági őr - álláspályá-
zat” feltüntetésével, 2015. március 16. napjáig 
lehet.

a déli térség felzárkóztatása, de 
úgy, hogy közben a megye északi 
részének versenyképessége is erő-

södjön. A megye vezetése kiemelt 
figyelmet fordít arra, hogy a Ve-
lencei-tó környékén megvalósuló 

koncentrált fejlesztések összhang-
ban legyenek a székesfehérvári 
régió fejlesztési tervével, ezáltal a 
tervezési időszak végére megva-
lósuljon egy Fehérvár--Velencei-tó 
fejlesztési tengely.
Bár a két megyei jogú város külön 
TOP-fejlesztési kerettel rendelke-
zik, folyamatosak az egyeztetések 
a Fejér Megyei Területfejlesztési 
Konzultációs Fórum. Fejér me-
gyében különösen jó az együtt-
működés a megyei önkormányzat 
elnöke, valamint a két nagyváros, 
Székesfehérvár és Dunaújváros 
polgármestere között.
A megyei önkormányzatnak a 
tervezést követően is jelentős 
szerepe lesz a megyei integrált 
területi program végrehajtásá-
ban és eredményeinek nyomon 
követésében. Molnár Krisztián 
lapunknak elmondta, hogy a te-
rületfejlesztés mellett a megyék a 
magyar nemzet kulturális értéke-
inek megóvásában is kiemelkedő 
szerepet játszanak. Erre a célra 
a Fejér Megyei Önkormányzat 
létrehozta a Fejér Megyei Érték-
tár Bizottságot. Ennek keretében 
valósítja meg a hamarosan induló 
Fejér értékek iránytűje című 
programot a megyei értéktár 
népszerűsítése, a megyei márka 
kialakítása céljából.
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Lakossági kérésre változik a
33-as és 34-es buszok útvonala

A 34-es busz utolsó útját járta a képen a régi Várkörúton, szombattól az utasok kérésére ismét változik az útvonala

nagy zoltán péter

A Várkörút forgalmának korlátozása miatt a te-
relőúton közlekedő buszjáratokkal kapcsolatban 
lakossági jelzések érkeztek Földi Zoltánhoz. Fel-
sőváros önkormányzati képviselője egyeztetett 
a szakemberekkel, és kérte, hogy új útvonalat 
jelöljenek ki az érintett járatok számára.

Az átmeneti időszakra a lakosság 
azon kérését teljesítik, hogy a 
Felsővárost érintő két járat a Piac tér 
felé közlekedjen. Erről Földi Zoltán 
képviselő és Nagy Zsolt, a Közleke-
dési Iroda vezetője sajtótájékoztatón 
számolt be. A változások február 
28-tól, szombattól lépnek életbe.
„Felsőváros önkormányzati képviselő-
jeként több körzetben élő megkeresett, 
amióta a felújítási munkálatok miatt 
átmenetileg lezárták a Szekfű Gyula 
és Rákóczi utca közötti szakaszt, és 
kérte, hogy módosítsuk a 33-as és 34-es 
járatok számára kijelölt útvonalat. A 
szakemberek megvizsgálták a javaslatot, 
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A 33-as autóbusz terelőútvonala 2015. február 28-án üzem-
kezdettől az alábbiak szerint módosul:
Vasútállomás – Gáz utca – Széna tér – Szekfű Gyula utca – 
Ányos Pál utca – (eredeti útvonal) – Fecskepart – (eredeti 
útvonal) – Dózsa György út – Mátyás király krt. – Palotai út – 
Autóbusz állomás – Széchenyi út – Horvát István út – Prohász-
ka Ottokár út –Vasútállomás

A 34-es autóbusz terelőútvonala 2015. február 28-án üzem-
kezdettől az alábbiak szerint módosul:
Vasútállomás – Prohászka Ottokár út – Horvát István út – Szé-
chenyi út – Autóbusz állomás – Palotai út – Mátyás király krt. 
– Ányos Pál utca – (eredeti útvonal) – Fecskepart – (eredeti 
útvonal) – Dózsa György út –Szekfű Gyula utca – Széna tér – 
Gáz utca – Vasútállomás

Kérdezze élőben a 
kórház főigazgatóját!
Fókuszban az egészségügy

Átalakítás előtt áll az egész-
ségügy. De hogyan látják ezt 
az érintettek? Mi csapódik 
le a betegeknél? Február 
27-én, pénteken 19 óra 20 
perctől a kórház főigazgató-
ja, Csernavölgyi István lesz 
a Fehérvár Televízió Köztér 
című élőműsorának vendége 
Kérdéseiket a témával kap-
csolatban az adás ideje alatt 
a +36 22 516-110-es telefon-
számon tehetik fel. 

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

és kijelölték az új terelőutat, amely a 
kéréseknek megfelelően érinti a Piac 
teret mindkét járat esetében. Nagyon 
örülök a módosításnak, így tényleg 
elmondható, hogy az utazók igényeihez 
igyekszünk igazítani a közösségi köz-
lekedést” – számolt be Földi Zoltán. 
Az autóbuszok a terelőútvonalon 

rendszeresített valamennyi megálló-
helyen megállnak. A szakemberek 
arra hívják fel a figyelmet, hogy a 
megoldással az átszállási kapcso-
latok javulnak, de számítani kell 
arra, hogy csúcsidőben a menetidők 
növekedni fognak, így a menetrend 
kevésbé lesz kiszámítható.
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Nőnapi rendezvényekkel közeledik a tavasz
Programok február 27-től március 8-ig

SCHéDa SziLvia

Gyereksarok

Péntek
Kodolányisok világa
18 óra Öreghegyi Közösségi Ház
Virágh Ildikó, a Kodolányi János 
Főiskola kommunikációs vezetőjé-
nek fotókiállítása.

Táncház
20 óra A Szabadművelődés Háza
A táncházat Hahn-Kakas István 
vezeti. Muzsikál a Tilinkó Zenekar.

Szombat
XXII. Fejér Megyei Kor-Társ Nyug-
díjas Ki mi tud?
10 óra A Szabadművelődés Háza
A képző-, ipar- és népművészeti 
kiállítás megnyitója, az előadó-mű-
vészeti kategória második bemuta-
tó napja.

Fonós–szövős nap
10 óra Fehérvári Kézművesek Egye-
sületének Háza (Rácz u. 27.)
A kézműveskedni vágyókat egy 
csésze tea és kávé, valamint pogá-
csa kíséretében várják.
 
Aradszky László előadóestje
17.30 Művészetek Háza, Színház-
terem

Farsangi bál
19 óra Felsővárosi Közösségi Ház
A Teljes Élet Szociális Alapítvány 
farsangja.

Hétfő
Női klub
Március 2. és 6. 17 óra Fehérvári 
Civil Központ
Pap Csilla lélekgyógyász várja 
a mozogni vágyókat. Az Alba 
Pont Lakóközösségi Információs 
Szolgáltató Iroda Női Klubjának 

jógaórájára kényelmes öltözetben, 
polifoammal érkezzenek!

Beszélgetés Balsay Istvánnal
18 óra Királykút Emlékház
Bakonyi István beszélgetőpartnere 
ezúttal Székesfehérvár egykori 
polgármestere lesz.

Kedd
Gelencsér József könyvbemutatója
17 óra Vörösmarty Társaság nagy-
terme
A néprajzkutató, c. egyetemi do-
cens Őseink szokásait követtük... 
(jogtörténet, jogi népszokások, 
művészet) című könyvének bemu-
tatója.

Szerda
Ami bevisz egy koncertre
15 óra Városi Képtár–Deák Gyűj-
temény
A helyi vagy országos zenei 
eseményeket, koncerteket láto-
gatók, a grafikai technikák iránt 
érdeklődők, a zenei események 
rendezésére, kulisszatitkaira kí-
váncsiak, a könnyűzene-rajongók 
részére. Vendég: Hujber Krisztián 
grafikus.

Csütörtök
Nőnapi köszöntő
15 óra Felsővárosi Közösségi Ház
A Nemcsak a húszéveseké a világ 
nyugdíjas klub köszönti, ünnepli a 
hölgyeket.

Előzd meg a gyerekkori balesete-
ket!
16 óra Öreghegyi Közösségi Ház
Előadó: Mészáros Zalán.

Stílusterápia
18 óra Művészetek Háza
Előadó: Lakatos Márk stylist.

Péntek
Nyugdíjas nőnapi ünnepség
14 óra Fehérvári Civil Központ
A Fejér Nyugdíjas Szövetség 
nőtagjai és a meghívottak részére 
nőnapi ünnepséget rendez, melyen 
köszöntik és a férfiak által előadott 
műsorral szórakoztatják a megje-
lenteket.

Szombat
Nyílt nőgyógyászati szűrőnap
8 óra Család- és Nővédelmi Köz-
pont
Elsősorban olyan 25 és 55 év kö-
zötti hölgyek jelentkezését várják, 
akik eddig nem vettek részt szűrő-
vizsgálaton, vagy utolsó részvételük 
óta már legalább 2-3 év telt el.

III. Egyházmegyei Ki mit tud? – 
előválogató
10 óra Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Ház
Előválogató a III. Egyházmegyei Ki mit 
tud?-ra a 9. évfolyamtól 25 éves korig, 
illetve a 25 év feletti kategóriában.

Nőnapi mulatság
17 óra Pokol Pince
A Nemcsak a húszéveseké a világ 
nyugdíjas klub közös nőnapi ze-
nés-táncos nosztalgiaestje. A zenét 
Fodor Flórián szolgáltatja.

Bödőcs Tibor önálló estje
18 óra Művészetek Háza

Vasárnap
Tavaszváró babaruhabörze
8 óra Videoton étterem
Várják a kisgyermekes családokat, 
akik szeretnének olcsón ruhához, 
cipőhöz, játékhoz jutni.

A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

Petőfi kerestetik!

Újra várják a lelkes színjátszókat és 
azokat a vállalkozó kedvű fiatalokat, 
akik megszemélyesítik történelmünk 
nagy alakjait, és akik az „utca hőse-
ként” szeretnének részt venni a forra-
dalmi események sodrásában. Állj be 
te is a márciusi ifjak közé! Jelentkezés: 
pinter.adam@szekesfehervar.hu.

Márkás mosó- és tisztítószerek, öblítők, tusfürdők, illatszerek diszkont áron.

Ajánlatunk 2015. február 27-től március 7-ig, vagy a készlet erejéig érvényes. A képek illusztrációk. Részletek az  üzletekben.

Perfex eü. papír
3 réteg, 24 tekercs 
899 Ft (37,45 Ft/tek) 

Quanto öblítő
5 liter 2 féle

999 Ft (199,80 Ft/l) 

Háztartási hypó 1 l   
49 Ft (49 Ft/l) 

Cif mosogató
utántöltő 500 ml
199 Ft  (398 Ft/l)

Tchibo őrölt kávé
250g 419 Ft (1.670 Ft/kg)

Arilux mosószer
4 liter 2 féle 

899 Ft (224,75 Ft/l)

Üzleteink: Székesfehérvár, Budai út 48., Balatoni út 44-46. Maroshegyi Üzleközpont
Nyitva tartás: Balatoni út: H-P: 8.00-19.00; Szo: 8.00-18.00; V: 8.00-15.00
 Budai út: H-P: 8:00 – 18:00; Szo: 8:00–15:00; V: ZÁRVA

Mesekuckó
Február 27. 18 óra Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Széna Téri Tagkönyvtára
Csóka Judit meseterapeuta vezetésével medvés 
meséket, mondókákat hallgathatnak az érdek-
lődők.

Koncertpedagógia az Ars Musica Zenebarátoktól
Február 28. 10 óra Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Ház. Folytatódik a játékos zenei 
foglalkozás a koncertpedagógia jegyében.

Mesedélelőtt
Február 28. 10 óra Vörösmarty Mihály Könyvtár, 
Gyermekkönyvtár. A Mesedélelőtt a könyvtárban 
című programsorozat keretében papírszínházi 
előadással és kézműves foglalkozással várják a 
családokat.

Szombati Matiné a múzeumban
Február 28. 14 óra Szent István Király Múzeum, 
Országzászló tér. Tavaszt varázsolunk! című 
foglalkozás Paréj Gabriellával.

Farsangi gyermekjátszó táncház
Február 28. 15 óra VOKE
15 órától kézműves foglalkozáson vehetnek részt 
az érdeklődők, 16 órától pedig jelmezes táncház 
kezdődik Kneifelné Laczkó Kriszta vezetésével. 
Muzsikál a Szedtevette zenekar.

Babos Bábos Társulat – Az Óperenciás-tengeren 
túl
Március 1. 11 óra Igéző (Basa u. 1.)
Bábelőadás gyerekeknek. Ötéves kortól ajánlott.

Jancsi és Juliska
Március 1. 16 óra Igéző (Basa u. 1.)
Bábelőadás gyerekeknek.
   
Tavaszi hagyományaink, a születés, a házasság, 
a kenyér
Március 4. 9 óra Mesterségek Háza (Rác u. 
20.) A gyerekek a népi kézművesség fogásait 
sajátíthatják el.

Bogyó és Babóca bábkiállítás
Március 6. 10 óra Gárdonyi Géza Művelődési Ház
A megnyitón a Bogyó és Babóca könyvek szerzője, 
Bartos Erika is részt vesz, és mesevetítést tart a 
gyerekeknek. Megtekintető: április 13-ig.

Játékkészítő műhely
Március 8. 16 óra Mesterségek Háza, Rác u. 20. 
Te is tudsz játszani! Legyél játékfejlesztő! További 
időpontok: minden hónap egy vasárnapján.

Áramszünet
Március 2-án, hétfőn éjszaka nagyméretű kamion-
szállítmány halad keresztül Székesfehérváron. A 
szükséges biztonsági feszültségmentesítés miatt 
március 2-án, hétfőn 21.30-tól március 3-án, kedden 
7.30-ig áramszünet lesz, amely a következő területeket 
érinti: Illatos dűlő, Pacsirta dűlő, Hangya dűlő, Tücsök 
dűlő, Veréb dűlő, Holló dűlő, Kánya dűlő, Gólya dűlő, 
Pitypang utca, Szarkaláb utca, Pipacs utca, Búzavirág 
utca, Iszkaszentgyörgyi utca, Vadrózsa utca, I. Béla 
utca, Pincefürdő sor, Szederfa sor, IV. Géza sor, Aká-
cos utca, Új Csóri út 2-166, 1-33, Régi Csóri út 28-48, 
Nyúl dűlő, Gém köz, Gém dűlő, valamint a Varjú utca 
2-30/A és 1-29 házszámok között.
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Kupakudarc után, rangadó előtt

A Kecskemét ellen is szükség lesz Supola lendületes játékára

SomoS zoLtáN

SomoS zoLtáN

A kosárlabda Magyar Kupa nyolcas döntőjében 
egyetlen meccs jutott az Alba Fehérvárnak. 
Miután a Soprontól kikapott, nem játszhatott 
éremért. A bajnokságban a kupaezüstöt meg-
szerző Kecskemét ellen sem vár könnyű meccs 
Tóth Péterékre.

Úgy tűnik, nem fekszik a kupa 
újszerű lebonyolítása a fehérvári 
kosarasoknak. A 2013-ban még 
kupagyőztes Alba tavaly és idén 
sem jutott a négy közé, miután a 
nyolccsapatos, háromnapos tornán 
már az első körben kikapott a 
Soprontól. Nagyon rossz dobófor-
ma jellemezte a csapatot, amit csak 
részben foghatunk az újbudai Tüs-
kecsarnok szokatlan kulisszáira, 
hisz azok egyik félnek sem lehettek 
túlzottan ismerősek. A Sopron 
kicsit jobban célzott, és ez elég volt 
neki a 83-70-es győzelemhez. Bizo-
nyára nem volt lényegtelen, hogy 
August Gilchrist sérülése miatt 
nem játszhatott, az újonnan igazolt 
irányító, Ashton Mitchell pedig épp 
csak megismerkedett fehérvári csa-
pattársaival. Ha mindketten teljes 
értékűek lesznek, négy légiósból 
válogathat majd Székely Norbert, 
akinek egyet a bajnokságban ki kell 
hagynia a meccskeretből. Mivel az 
Albának nincs honosított játékosa, 
még így is versenyhátrányban van a 
legtöbb hazai riválishoz képest.

Jókedvünk tavasza

Soha nem látott szenzációval fog 
szolgálni a magyar labdarúgó-baj-
nokság tavaszi idénye. Olyat még 
nem pipált a világ, hogy tizenha-
tos holtversenyben végezzenek 
a csapatok, márpedig itt bizony 
teljesen egyforma lesz mindegyik. 
Egyformán jó, természetesen! A 
télen ugyanis mindenhol remekül 
erősítettek, minőségi munkát vé-
geztek, erős ellenfelekkel játszottak 
edzőmeccseket, és nagyszerű formá-
ba kerültek. Mindez a legautentiku-
sabb forrásból, a klubok, játékosok, 
edzők kommunikációjából derül ki. 
Röpködtek a pozitív jelzők, mint 
Torghelle Sanyi meccsein a sárga 
lapok, s bár az óvatosabb duhajok 
mindig hozzátették, hogy egy-egy 
felkészülési meccsből „messzemenő 
következtetést nem szabad levonni”, 
azért sugárzó az optimizmus. (Mel-
lesleg tudja valaki, milyen a nem 
messzemenő következtetés?) Egy 
szó mint száz, a hátralévő száznégy 
meccs mind döntetlen lesz, a remek 
csatársorok miatt gólzáporos, bár 
ennek ellentmond, hogy a védelmek 
is mindenhol nagyon összeálltak.
Mivel azonban volt egy ősz is, 
mindenkit megnyugtatok: a Vidi 
lesz a bajnok!

Hazai pályán első meccsét játssza 
szombaton Ashton Mitchell. Az amerikai 
irányítót – aki korábban az Adria Ligá-
ban és Csehországban is szerepelt – múlt 
héten szerződtette az Alba Fehérvár. 
Nem magas, de dinamikus, gyors 
játékos, akitől védekezésben is sokat vár 
Székely Norbert. A bordatörést szenvedő 
Gilchrist egy ideig még nem bevethető.
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A serleget végül (nem meglepő 
módon) a Szolnok szerezte meg, 
a fináléban a Kecskemétet verve. 
Utóbbi csapat edzője az a Sztojan 
Ivkovics, aki közben tanácsadói 
szerepet tölt be a Szolnoknál is, 
vagyis mondhatjuk: ő nem veszít-
hetett a döntőben...
Viszont veszíthet Fehérváron, ahol 
szombaton szerepel a Kecskemét. 
Hogy valóban kikapjon a csapata, 
ahhoz a múlt hetinél sokkal jobban 
összpontosító Albára lesz szükség. 
„Pontosan kell dobnunk, de még fon-
tosabbnak érzem a sok futást, és hogy 
legyenek extra passzok a  játékunkban, 

amikből helyzeteket csinálunk. A Kecs-
kemét fizikálisan jól bírja a meccseket, 
de úgy érzem, nem vagyunk rosszab-
bak náluk erőnlétben.” – mondta az 
esélyekről Tóth Péter, a fehérváriak 
irányítója.

Az öregfiúk kispályán emlékeztek a remek sportemberekre

Kiss Gergely három olimpiai aranyról mesél-
het a gyerekeknek

Tilingerék az utóbbi időben nem dobtak sok 
gólt, de keveset is kaptak. Erre kell építeni 
majd Siófokon is!

Hajrá Békéscsaba!

Olimpiai bajnokok a diákolimpián

Tizennégy csapat az emléktornán
kaiSeR tamáS

SomoS zoLtáN

saMu Miklós

Nem, nem elírás. Tényleg szurkolni 
kell a Békéscsabának. A hazai pá-
lyán minidig veszélyes viharsarkiak 
megtehetnék azt a szívességet, hogy 
szombaton legyőzik az Érdet. Ebben 
az esetben a fehérvári lányok ismét 
saját kezükbe vehetnék sorsukat, 
ami a legjobb négy közé kerülést 
illeti. De hogy is állunk most? A Sió-
fok legyőzte a Mosonmagyaróvárt, 
ezzel visszaugrott a negyedik helyre, 
és 24 pontjával eggyel előzi meg a 
Fehérvár KC – Érd duót. Az Újváros 
tulajdonképpen biztos harmadik-
nak tűnik, főleg, hogy már csak 
az MTK-val és a Szegeddel játszik. 
Az FKC még megy Siófokra, és 
fogadja az Óvárt, ha mind a négy 
pontot begyűjtik, akkor lehet esély 

A Fehérvár Póló SE által indított 
Suli-Póló sorozat eddig is igen nép-
szerű volt. A jövő héten, március 
3-tól március 5-ig újabb fordulót 
rendeznek, s mivel tavaly óta a 
diákolimpia része az esemény, ér-
mekért is folyik majd a küzdelem. 
Ezeket az érmeket kedden igazi 
példaképektől vehetik át a gyere-
kek, hiszen aznap Szívós István és 
Kiss Gergely látogatja meg őket Fehér-
váron. Ketten összesen négy olimpiai 
aranyérem tulajdonosai, s arról, hogy 
miként lehet ilyen magasságokba jutni, 

Szombaton rendezték a Mezővári József és Kiss Lajos 
Emléktornát. A mérkőzéseket két helyszínen játszották 
le: az öregfiúk tornájának a Sóstói Stadion melletti 
fedett csarnok, míg a nagypályás meccseknek a szabad-
téri, műfüves pályák adtak otthont. Több mint kétszáz 
játékos futballozott az emléktornán. 

Hat felnőtt csapat mellett az öregfiúk 
nyolc együttese játszott a maroshegyi 
futballért rengeteget dolgozó Mezővári 
József és a Vidi utánpótlásedzőjeként 
focistákat nevelő Kiss Lajos emléke előtt 
tisztelgő eseményen. A felnőttek mező-
nyében a Dunafém-Maroshegy, a Tamási 
2009 FC, a Sárosd, a Videoton Baráti 
Kör Egyesület, az erdélyi Szentegyházi 
Vasas illetve a Videoton FC U18-as 
csapata nevezett. Az öregfiúk tornán a 
Dunafém-Maroshegy és a VBKE két csa-
pata, a Videoton kilencvenes évekbeli 

utánpótlását képviselő együttes, a Vár-
palota BSK, a Válasz FC és a Videoton 
FC edzőiből álló csapat vett részt.
Juhász László, a Videoton Baráti Kör 
alapítója köszönetét fejezte ki minden-
kinek, aki segédkezett a szervezésben. 
Mezővári Balázs, a Dunafém-Maros-
hegy SE elnöke beszédében kitért arra, 
hogy jóleső érzés újra ennyi régi fut-
ballistát, barátot látni a rendezvényen. 
Az önkormányzat nevében Brájer Éva 
alpolgármester köszöntötte a tornán 
megjelent csapatokat, hozzátartozókat 
és szurkolókat. „Olyan emléktornán 
vehetünk részt, amelyet két egészen kiváló 
emberről neveztünk el. Nemcsak lehetősé-
günk, hanem kötelességünk is ezt megtenni. 
A sport ugyanis nemcsak kitartásról, 
szorgalomról, hanem értékrendről, példa-
mutatásról és hitről is szól.” – mondta 
Brájer Éva.
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Kiss Gergely élménybeszámolót is tart 
a tóvárosi iskolában.
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az elődöntőre. De ehhez a Békés-
csabának győznie kell az Érd ellen! 
Ugye értik már?

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló
 ar

ch
ív



15közéleti hetilap FehérVársPort

Most már élesben megy
Rangadóval kezdi a tavaszt a Vidi, az ETO lesz az ellenfél

A Videoton a felkészülési időszakban az 1860 Münchennel is játszott, a nagyobb tét azonban 
a hétvégi tavaszi rajton lesz. Simon Ádámra kulcsszerep várhat az ETO Parkban, ahol egy megú-
jult győri támadósort kell féken tartania.

Frank Banham gyönyörű gólt ütött a Bécs 
ellen, még egy pár elkélne a rájátszásban is!

NémetH zoLtáN

Három meccs, négy pont
A Volán három körrel a vége előtt pályaelőnyt érő helyen áll

kaiSeR tamáS

Február végén elstartol a labdarúgó OTP Bank Liga 
tavaszi szezonja, így gyorsan lemérhetjük, a csa-
patok mennyire tudták hasznosítani a felkészülési 
időszakot. A listavezető Videotonra rögtön egy 
rangadó vár: Joan Carrillo együttese a télen alaposan 
átalakuló Győri ETO vendége lesz.

A Vidi igazi rangadóval kezdi a tavaszt: 
az első helye megőrzésére készülő 
sóstói gárda az őszi bukdácsolás után 
edzőjét és fél csapatát lecserélő Győri 
ETO vendége lesz. A tabellát nyolc 
pont előnnyel vezető fehérváriak két 
spanyolországi edzőtáborral készültek 
a folytatásra, mely rögtön egy nehéz 
meccsel indul.
„Nagyon várjuk már ezt a mérkőzést, az 
egész felkészülésünk során ez a találkozó 
lebegett a csapat szeme előtt! Nem lesz 
könnyű kilencven perc, de mindenképpen 
győzni megyünk az ETO-hoz! Feldobott a 
csapat, ezt érezni lehet, ugyanakkor nagyon 
koncentráltak is vagyunk, hogy elérjük azt 
az eredményt, amit szeretnénk. Új edzője 
van a Győrnek, sok új játékost is igazol-
tak, vagyis biztosan változott a csapat 
játékfelfogása. A szakmai stábunk eddig is 
minden meccs előtt komolyan feltérképezte 
az ellenfelet, ez biztosan nem lesz másként 
most sem. Ez nagyon fontos eleme annak, 
hogy célt érjük, ami nem lehet más, mint a 
győzelem!” – mondta el Simon Ádám, a 

Legutóbbi három mérkőzésén négy pontot 
gyűjtött be a Fehérvár AV 19, ezzel jó hely-
zetbe hozta magát a csapat. Bár utoljára 
a Linz kapujába nem sikerült betalálni, a 
bécsieknek két meccsen ütött hét gól már 
biztató.

Ebben a szezonban már többször, 
többen, több fórumon is leír-
ták: Kovács Csaba fantasztikus, 
meccseket eldöntő formában 
jégkorongozik az idén. Ebbe 
kaphattak bepillantás a bécsiek a 
múlt pénteken. Alig volt hátra öt 
másodperc, amikor 2-2-es állásnál 
jött Kovács, és eldöntötte a talál-
kozót. A Volán pedig ezzel 2010. 
december óta először nyert a Vi-
enna Capitals otthonában. Ennél 
azonban sokkal fontosabb, hogy 
Rob Pallin alakulata megduplázta 
felsőházi pontjainak számát.
Szinte azonnal jött is a vissza-
vágó: két nappal később immár 
Székesfehérváron csapott össze 
a két gárda, és a Volán a máso-
dik harmadban nyújtott parádés 
játékával ismét legyőzte a Bécset. 
A második húsz percet 3-1-re 
nyerte a csapat – nem mellékesen 
az örökifjú Frank Banham pará-
dés kapáslövésével – a találkozót 
pedig 4-2-re.
Jött a linzi túra, ahol sosem 
könnyű nyerni. Ezúttal sem sike-

Sport a tévében
Az előttünk álló héten színes 
palettával kínáljuk önöket a sport 
terén (is) a Fehérvár Televízióban. 
Szombaton fél négytől a kispályás 
labdarúgás kedvelőit várjuk a 
képernyőkelé. A héten elindult az 
Alba Liga tavaszi idénye, mi pedig 
– ahogy ősszel is – az első osztály-
ból minden héten közvetítünk egy 
találkozót.
Egyre izgalmasabb az EBEL közép-
szakasza. A Volánnak még három 
mérkőzése van a felsőházban, 
ebből kettőt hazai pályán játszik a 
hétvégén. Mindkettőt megnézhetik 
nálunk: a Znojmo ellenit szombaton 
21 óra 50 perckor,, míg a Salzburg 
elleni csatát hétfőn 14 óra 50 perctől.
Székesfehérvárra érkezik a Sztojan 
Ivkovics vezette Kecskemét. Ha ön 
nem tudja az Alba soros meccsét a 
helyszínen végigizgulni, vagy csak 
megnézné újra, akkor megteheti 
vasárnap 15 óra 10 perctől.
Indul a labdarúgó NBI is, és a 
listavezető Vidire nehéz feladat vár. 
Hogy mire mennek a tavasz első 
(bocsánat harmadik) meccsén Niko-
licsék az alaposanátalakított, Miriuță 
Vasile vezette Győrrel? Hétfőn este 
fél kilenc előtt megnézhetik.
Megszerzi-e első 2015-ös pontjait 
a kézilabda NBI/b-ben szerepelő 
ARKSE? Ez kedden derül ki a 
kedves tévénéző számára, 20 óra 20 
perctől mutatjuk meg a Dabas elleni 
összecsapást.
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A papírformát nézve kijelenthető: két hazai 
győzelemmel biztosítható a negyedik hely. 
De egyik találkozó sem lesz sétagalopp. A 
Znojmóval mindig jó meccseket játszik a 
csapat, de egyáltalán nem könnyű ellenfél 
a morva gárda. A Salzburgot pedig nem kell 
bemutatni, ennek a szezonnak az elején 
egyszer már nyertek, méghozzá tükörsimán 
Székesfehérváron, legutóbb pedig hazai 
pályán ütöttek a Volánnak egy hetest. Az 
ember mondhatná, hogy ha egyik sem 
jönne össze, akkor Villachban lehet javítani, 
de eddig ebben a bajnoki idényben a két 
gárda összecsapásán mindig a hazai pályán 
szereplő együttes gyűjtötte be a két pontot. 
A lecke tehát fel van adva: három meccsen 
kell négy pontot szerezni. Ez legutóbb 
összejött!

Miriuță : Jöhet a Videoton!

Az ETO élére télen kinevezett vezetőedző, a játékosként Fehérváron is szereplő Miriuță Vasile alaposan 
felforgatta a győri keretet: olyan játékosok lábára kötött útilaput, mint Varga Roland vagy Völgyi Dániel. 
A zöld-fehérek mestere gyakorlatilag új csapatot épített a szünetben, a klub hivatalos honlapján azon-
ban jelezte: készen állnak a listavezető fogadására.
„Jöhet a Videoton! Nagyon nehéz meccs lesz, talán a legnehezebb az egész tavaszi szezonban. De hát 
itthon játszunk, itthon kell tartani a három pontot. Ez a terv, és végre is fogjuk hajtani!”

A felsőház állása hét kör után:
1. Salzburg 18 pont.
2. Linz 13 pont.
3. Znojmo 10 pont.
4. Fehérvár 6 pont.
5. Villach 5 pont.
6. Vienna 5 pont.

Hátralévő meccsek:
2015. február 27. 19:15:

Vienna Capitals – Salzburg
Villach – Linz
Fehérvár AV19 – Znojmo

2015. március 1. 17:45:
Fehérvár AV19 – Salzburg
Znojmo – Linz
Vienna Capitals – Villach

2015. március 3. 19:30:
Salzburg – Znojmo
Linz – Vienna Capitals
Villach – Fehérvár AV19

piros-kékek középpályása a Fehérvár 
Televízió Vidi TV című műsorában.
A március 1-jén 16:30-kor kezdődő 
mérkőzésen Joan Carrillo vezetőedző 
három játékosára nem számíthat eltil-

tás miatt: Sándor György és Stopira az 
utolsó ősszel játszott meccsen jutott a 
kiállítás sorsára, míg Vinícius az ötödik 
sárga lapját gyűjtötte be a dunaújvárosi 
találkozón.

rült. A Linz egy héttel korábban 
3-0-ra nyert az Ifjabb Ocskay 
Gábor Jégcsarnokban, és hazai 
pályán sem hagyta gólt lőni 
Kovácsékat. Pedig két harmad 
után még 0-0-ra állt a találkozó, 
de ahogy az lenni szokott, ami 
az egyik oldalon kimaradt, az 
a másikon bement. Ebben az 
esetben az emberelőny. A Linz 
2-0-ra verte a Fehérvárt, ami azt 
is jelenti, hogy Ouzas kapus 
egy hét alatt kétszer is lehúzta a 
rolót a fehérvári csatárok előtt – 
a felsőházban pedig összességé-
ben harmadszor.

Hét kör után tehát hat ponttal 
áll a felsőház negyedik helyén 
a Volán. Ami a rájátszásban 
pályaelőnyt jelent, és azt, hogy a 
negyeddöntőt hazai pályán kezd-
heti a csapat. Ezt kell megőrizni 
a hátralévő három fordulóban. 
A Znojmo és a Salzburg itthon, 
míg a Villach idegenben vár a 
Volánra.
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A Fehérvár Televízió műsora 2015. február 28-tól március 6-ig:
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2015. 2. 28. SZOMBAT
 

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:25 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendégek:	Lics	
Joslyn	és	Lics	Balázs

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Németh	
Zoltán.	Vendég:	
Horváth Orsolya  

11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Farkas	Sándor	
12:40 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	
Huszár Zoltán

14:05	 Napi	színes	–	ismétlés
14:10	 Kincsesláda	–	ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Schéda	Zoltán

15:05	 Napi	színes	–	ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Alba Liga kispályás 

labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

16:30 Balatoni utazás – 
ismeretterjesztő	
film	16.	rész	

17:00	 A	Fehérvár	TV	archívumából

A hét hírei című heti hírösszefoglalónk minden vasárnap 19 órakor jeltolmáccsal látható!

17:30	 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Bobory	Zoltán	
18:30	 A	Fehérvár	TV	archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20	 Épí-Tech	Magazin
19:50	 Trópusi	hőség	–	Patsy	

– am. sorozat (12)  
20:50	 Fehérvár	AV19	–	Znojmo		

jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:30	 FehérVászon	–	
filmes	magazin	

23:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
 
:20 Képes hírek2015. 3. 1. VASárnAp

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:20 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:20 Fehérvári Beszélgetések 

–	ismétlés	Műsorvezető:	
Vakler	Lajos.	Vendég:	
Bobory Zoltán 

10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendégek:	Lics	
Joslyn	és	Lics	Balázs

11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Németh	

Zoltán.	Vendég:	
Horváth Orsolya 

12:40 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

13:00 Köztér – ismétlés
13:35	 A	Fehérvár	TV	archívumából	
14:00	 Napi	színes	–	ismétlés
14:10	 Kincsesláda	–	ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések 

–	ismétlés	Műsorvezető:	
Vakler	Lajos.	Vendég:	
Farkas	Sándor

15:05	 Napi	színes	–	ismétlés
15:10 Alba Fehérvár – KTE Duna 

Aszfalt	kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

16:30 Alba Liga – ismétlés 
17:30	 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Dr.	Gógl	Árpád
18:30	 A	Fehérvár	TV	archívumából
19:00 A hét hírei 
19:20 Hitünk és életünk
19:50	 Trópusi	hőség	–	Tara,	Tara,	

Tara – am. sorozat (12)  
20:50	 ARAMI	–	néptánc	

gálaműsor	2014
22:40 Fehérvászon – ismétlés
23:10 A hét hírei 
23:30 Képes hírek

2015. 3. 2. Hétfő

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

07:00 A hét hírei – ismétlés
07:20 Köztér – ismétlés
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Köztér – ismétlés
10:45	 Épí-Tech	Magazin	–	ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	TV	archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

14:50	 Fehérvár	AV19	–	
Red	Bull	Salzburg	
jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

16:30 Fehérvári beszélgetések 
–	ismétlés	Műsorvezető:	
Vakler	Lajos.	Vendég:	
Dr.	Gógl	Árpád

17:00	 Épí-Tech	Magazin	–	ismétlés
17:30 Köztér – ismétlés
17:50	 Napi	színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Leffelhocz	

Marietta.	Vendég:	
Zsabka Attila

18:30	 A	Fehérvár	TV	archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó 
20:15 Hírek
20:20	 Győri	ETO	–	Videoton	

FC	labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

22:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

2015. 3. 3. Kedd

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Agrárinfó – ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	TV	archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

15:10 TLI Alba Fehérvár 
– KTE Duna Aszfalt 
kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

16:30 Fehérvári beszélgetések 
–	ismétlés	Műsorvezető:	
Leffelhocz	Marietta.	
Vendég:	Zsabka	Attila

17:00 Agrárinfó – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50	 Napi	színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendégek:	Major	
István és ifj. Major István

18:30	 A	Fehérvár	TV	archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális magazin 
20:15 Hírek
20:20	 ARKSE	–	Dabas	

kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:40	 Tikverőzés	2015	–	rövid	
összeállítás a Mohai 
Tikverőzésről.

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

22:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

2015. 3. 4. SZerdA

 00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Paletta – ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	TV	archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

15:10	 ARKSE	–	Dabas		
kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

16:30 Fehérvári beszélgetések 
–	ismétlés	Műsorvezető:	
Vakler	Lajos.	Vendégek:	
Major István és ifj. 
Major István

17:00 Paletta – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50	 Napi	színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Leffelholcz	

Marietta.	Vendég:	
Dr.	Szántó	István

18:30	 A	Fehérvár	TV	archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa – 

sportmagazin    
20:15 Hírek
20:20	 Vidi	TV	–	sportmagazin	
20:35 Bass show 1. rész
	 Vörös	Tamás	jazz	

zenész 55. születésnapi 
koncertje	basszusgitáros	
vendégekkel.

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

22:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

2015. 3. 5. CSüTörTöK
 
00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Bajnokok városa – ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	TV	archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

14:50	 Videoton	FC	–	PMFC	
labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

16:30 Fehérvári beszélgetések 
–	ismétlés	Műsorvezető:	
Leffelholcz	Marietta.	
Vendég:	Dr.	Szántó	István

17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50	 Napi	színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Balsay	
István 1. rész

18:30	 A	Fehérvár	TV	archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45	 Együtt	–	családi	magazin
20:15 Hírek
20:20	 Nyíregyháza	–	TLI	Alba	

Fehérvár kosárlabda-
mérkőzés	közvetítése	
felvételről

21:40 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió	archívumából

 Benne: Oviolimpia
22:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés

22:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

2015. 3. 6. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Együtt – ismétlés
11:15		 A	Fehérvár	TV	archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

15:10	 Nyíregyháza	–	TLI	Alba	
Fehérvár kosárlabda-
mérkőzés	közvetítése	
felvételről

16:30 Fehérvári beszélgetések 
–	ismétlés	Műsorvezető:	
Vakler	Lajos.	Vendég:	
Balsay István 1. rész

17:00 Együtt – ismétlés 
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50	 Napi	színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Balsay	
István 2. rész

18:30	 A	Fehérvár	TV	archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – közéleti magazin
20:00 Honvéd7 – honvédelmi 

magazin
20:15 Hírek
20:20 Bass show 2. rész
	 Vörös	Tamás	jazz	

zenész 55. születésnapi 
koncertje	basszusgitáros	
vendégekkel.

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

22:25 Köztér – ismétlés
23:00 Képes hírek 
 

Világbajnok autószerelő lett 
Katona József a Peugeot Fábiántól.

Büszkék vagyunk rá!

2014 őszén 56 ország közel 5000 technikusa közül a magyar autó-
szerelők csapata nyerte Franciaországban a Peugeot műszaki ta-
nácsadói világbajnokságát. Büszkék vagyunk rá, hogy a győztes 
magyar csapat kapitánya a székesfehérvári Peugeot Fábián márka-
szerviz munkatársa, aki a világbajnokság megnyerése mellett már 
sok éve a legjobb műszaki tanácsadó a hazai Peugeot hálózatban. 
Büszkék vagyunk rá, hogy 16 éve szervizünkben dolgozik.

Peugeot Fábián Székesfehérvár


