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Hatvannyolc milliárd forintból gazdálkodhat Székesfehérvár
Soha ilyen magas nem volt Székesfehérvár költ-
ségvetésének főösszege, mint a 2017-es évben: 
68 milliárd forint, ebből az összes fejlesztési 
kiadás 39,8 milliárd forintot tesz ki – fogalmazott 
Cser-Palkovics András a közgyűlésen. Február 
10-én a testület a rendeletet tizenhét igen, három 
nem és egy tartózkodással fogadta el.

A város új költségvetéséről szóló vita 
és döntés után a Fehérvár Televízió 
megkérdezte a politikusokat az idei év 
fehérvári terveiről, elsőként Cser-Pal-
kovics András polgármestert:

Elfogadta a közgyűlés a város költségveté-
sét. Mi jellemzi az idei évet?
A város költségvetési helyzete stabil, 
ez olyan gazdálkodásra ad lehetősé-
get, amiben nemcsak a napi kötelező 
feladatokat lehet ellátni, hanem jóval 
nagyobb célokat is ki lehet tűzni és 
megvalósítani. Ezek benne vannak az 
elfogadott költségvetésben. Sokkal 
több van ebben a városban, mint 
hogy a kötelező feladatait kipipálja 
a magyar városok átlagos szintjén. 
Megvan arra a lehetőségünk, hogy 
a jövőben gondolkodjunk, és az élet 
olyan területeire is lehetőségünk van 
most forrásokat biztosítani, melyek 
nemcsak a mai, hanem a következő 
évek Székesfehérvárját is meghatá-
rozzák. Összességében a biztonságról 
szól a nagy tartalékokkal rendelkező 
költségvetés, de minden terület plusz 
forrásokhoz jut 2017-ben, és számta-
lan önként vállalt feladatot finanszí-
roz Fehérvár költségvetése ebben az 
évben is. A közgyűlés nagy többséggel 
fogadta el az előterjesztést, módosító 
indítvány, egyéb javaslat nem érkezett. 
Ez egy hosszú, több hónapos előké-
szítő folyamat eredménye. Úgy vélem, 
mind a nagy többség, mind a vita 
szakpolitikai jellege jól mutatta, hogy 
a szakemberek, akik a költségvetés 
pénzügyi, jogi részével foglalkoztak, jó 
munkát végeztek az előkészítés során. 
Szerencsére a város pénzügyi, gazda-
sági, költségvetési helyzete is megen-
gedi azt, hogy nyugodt hangulatban 
lehetett előkészíteni a költségvetést, 
illetve arról a közgyűlésen tárgyalni 
és elfogadni. Bízom benne, hogy ez a 
nyugalom a költségvetés végrehajtása 
során a következő hónapokban is fenn 
fog állni.
Hatvannyolc milliárdos a főösszeg. Mire 
jut ebből?
Valóban, közel hatvannyolc milliárd 
forint a város költségvetési főösszege. 
Ez rekord, soha megközelítőleg sem 
volt ennyi pénz, amiből a város gazdál-
kodhatott volna. Igaz, maga a főösszeg 
nem feltétlenül a legjobb kiindulási 
pont a város pénzügyi stabilitásának 
megítélésében. Ez attól függően is 
változik, hogy éppen milyen fejlesz-
téseket tudunk megvalósítani, hogy 
érkeznek-e az uniós illetve az állami 
források, vagy a helyi gazdaság által 
befizetett saját bevételek hogyan 
alakulnak. Természetesen irányt mutat 
a főösszeg, hiszen évről évre emel-
kedik, és beszédes az is, hogy ebből 
negyvenmilliárd forintot fejleszté-
sekre költünk. Ez az összeg azokat a 
beruházásokat is tartalmazza, amelyek 
az elmúlt vagy az idei évben indultak, 
és az elkövetkezendő években érnek 
véget. Egy másik szám bizonyos szem-

pontból még jobban jellemzi a város 
helyzetét: ez a saját bevétel aránya és 
összege a város költségvetésén belül, 
ami most megközelítőleg húszmilliárd 
forintot jelent. Ez az az összeg, ami 
Fehérváron belül keletkezik, ez adja 
a város saját mozgásterét. Ez az az 
összeg, amivel – nyilván a kötelező 
feladatok ellátásán túl – saját magunk 
gazdálkodhatunk és dönthetjük el, 
hogy az élet és a város különböző 
területein milyen arányban tudunk 
pénzt felhasználni. Ebből tudunk 
fejleszteni, üzemeltetési feladatokat 
ellátni, finanszírozni tudjuk a kultúrát, 
az egészségügyi támogatásokat, a 

szociális szféra egy részét, az oktatást 
vagy éppen a sport területét. Ezen 
belül az iparűzési adó a legnagyobb 
tétel, ami 15,2 milliárd forint volt 2016-
ban. Ez szintén rekord nagyságú, és a 
megyei jogú városok között a második 
legnagyobb.  A város gazdasága 2016-
ban sokat fejlődött, a helyi gazdaság 
kiemelkedő teljesítményének és a 
fehérváriak munkájának köszönhe-
tően közel húsz százalékkal nőtt ez a 
bevétele Székesfehérvárnak.
A biztonság évek óta meghatározza a 
város költségvetését. Erre most is töre-
kedtek?
A főösszeg kapcsán is elmondható, 
ha megnézzük a részleteket, hogy 
jelentős saját bevétellel terveztünk az 
idei esztendőre is, de úgy járunk el 
helyesen, ha a biztonságra törekedve 
egyrészt fenntartjuk a nagyon magas 
alaptartalékot, ami négy és fél milliárd 
forintot jelent. Ezzel felkészítjük az 
esetleges nehezebb kihívásokra is 
várost. Másrészt van még egy tartalék 
az iparűzésiadó-bevételben is, hiszen 
„csak” 14, 2 milliárd forinttal számo-
lunk, de abban bízunk, hogy ez még 
magasabb lesz 2017-ben, mint a tavalyi 
évben volt. Ha így lesz, az év végén 
dönthetünk majd ezekről a plusz 
forrásokról. Viszont akkor járunk el 
bölcsen, ha takarékos gazdálkodás 
mellett mindig megteremtjük a bizton-
ságát is a város költségvetési hely-
zetének. Ezért van az, hogy évek óta 
nem kell felvennie hitelt a városnak, 
nulla forint az adósságállományunk, 
és nagyon komoly betétállománnyal 
rendelkezik a város még úgy is, hogy 
magánszemélyeknek továbbra sem 
kell semmilyen helyi adót fizetniük 
Fehérváron.
Jelenti ez azt is, hogy most sem terveznek 
hitelfelvételt?
Nem, semmi szükség nincs rá, és 
azt gondolom, hogy a múltban sem 

mindig volt rá szükség, amikor a város 
a hitelfelvételhez nyúlt. De ha ezt nem 
is bolygatjuk, azt fontos megjegyezni, 
hogy a kormányzati adósságkonszoli-
dáció nagyon nagy lehetőséget adott 
minden településnek, amelynek volt 
hitelállománya. Mi 2010-ben úgy vet-
tük át a város irányítását a fehérváriak 
bizalmából, hogy több mint 18 milliárd 
forint volt a város adósságállománya, 
ebbe beletartozik a tőke, a kamat és 
a költség is. Ennek az összegnek az 
évenkénti visszafizetése komoly terhet 
jelentett volna, szerencsére ezt az ál-
lam átvállalta. Ez azt jelenti, hogy – ha 
nem lett volna adósságkonszolidáció 

–2017-ben a város adósságszolgálata 
2,4 milliárd 
forint lett volna. Most ezt a 2,4 
milliárd forintot nem korábbi hitelek 
törlesztésére fordítjuk, hanem a város 
fejlesztésére. Ez jelentős különbség!
Nézzük az egyes területeket! Az egészség-
ügyben mire jut majd pénz?
Vannak kötelező és önként vállalt 
feladatok egy város életében. Az 
egészségügyben is így van ez. Az 
alapellátás esetében a feladat, a kö-
telezettség az önkormányzatnál van. 
Viszont a kórház egy állami intéz-
mény. Nem hiszem, hogy lenne olyan 
fehérvári, aki azzal vitatkozna, hogy  
ha az önkormányzat megengedheti 
magának, akkor támogatnia, segíte-
nie kell a kórházat, mert a fenntar-
tói-működtetői szereptől függetlenül 
kulcskérdés, hogy ez a kórház hogyan 
tud fejlődni. A város egy új progra-
mot indított az eddigi egészségügyi 
támogatások rendszerbe foglalásával 
és jelentős bővítésével Kégl György 
Városi Egészségügyi Program néven. 
Az alapellátásban jelentkező kötele-
ző feladatokon túl az egészségügyi 
program a háziorvosokkal történt 
megállapodás szerint támogatást 
nyújt a rendelők eszközfejlesztéséhez, 
továbbá az orvosi ügyeletet ellátók 
illetményének megemelését és új 
gépkocsik beszerzését is tartalmazza. 
Megjelenik benne a Fehérváron évek 
óta sikeresen működő egészségfejlesz-
tő, szűrő- és prevenciós programok 
folytatása, kiterjesztése. Ezenkívül 
két nagy fejlesztésben gondolkodunk. 
Egyrészt a Szent György Kórháznak 
nyújtandó közvetlen támogatásról, 
amit működésre és fejlesztésre for-
díthatnak. Ez most mintegy hetvenöt 
millió forintos támogatást jelent, ami 
humánerőforrás-problémák kezelésére 
és eszközfejlesztésre is fordítható. 
Emellett a Modern Városok Program 

keretében hétmilliárd forint jut az 
új belgyógyászati tömbre. A városi 
egészségügyi program ugyancsak kitér 
az orvosi rendelők állapotfelmérésére 
és felújítására. Elmondhatom, hogy a 
rendelőintézetek felújítása nagy ütem-
ben folytatódik, erre a célra százmillió 
forintos összeg szerepel. Készül az a 
szakmai anyag, ami az összes fehérvá-
ri háziorvosi rendelőintézet felújítását 
tartalmazza. Ez az egyik olyan eleme 
a költségvetésnek, amit szerintem 
minden fehérvári vár és örömmel 
fogad. Egy komplex program, ami 
évekre szól.
Ugyancsak minden fehérvárit érintenek 
az intézményhálózat kérdései. Mennyi jut 
erre a szakterületre?
Ami működtetési feladat, az jóval több 
mint húszmilliárd forint az idei évben 
a város költségvetésében. Egy város 
intézmények nélkül nem tud működ-
ni, ezért az önkormányzat az intéz-
mények és a fehérváriakat kiszolgáló 
ellátórendszerek biztonságos működ-
tetését valamint a városüzemeltetési 
feladatok színvonalas megvalósítását 
tűzte ki célul. Ha az egyes területeket 
nézzük, ez azt jelenti, hogy szociális és 
egészségügyi feladatokra 2,9 milliárd 
forintot fordíthat Székesfehérvár. A 
kulturális ágazat 2,6 milliárd forintot 
használhat fel. Továbbra is támogatjuk 
a sportéletet, ezekre a feladatokra 
közel egymilliárd forintot költhetünk. 
A városüzemeltetési feladatok mintegy 
6,7 milliárd forintból valósulnak meg. 
Azt is fontosnak tartom, hogy az 
ezekben az intézményekben dolgozó 
fehérváriak érezzék a megbecsülést, 
így a költségvetés szól a humánerőfor-
rásról, a béremelésekről is. A fejlesz-
tések pedig a jövőről szólnak. Ez a 
költségvetés erre is számos programot 
biztosít, nagyságrendekkel nagyobb 
pénz jut idén erre a célra. Folytatódik 
az Ybl-program, azaz az intézmények 
felújítása. És megint csak említhetünk 
olyan területeket, ahol az állam a 
fenntartó – ilyenek az iskolák – mégis 
lesznek jelentős városi fejlesztések: 
a Telekiben például megkezdődhet 
a belső homlokzatfelújítás, az Arany 
János Iskolában mintegy 220 millió 
forintos felújítás indulhat. Közel 290 
millió forintot költhetünk majd az 
óvodáink felújítására, ez azt jelenti, 
hogy kilenc óvodában ezerháromszáz 
kisgyermek elhelyezési körülményei 
javulnak. 2017-ben az a célunk, hogy 
minden intézmény – akár oktatási, 
kulturális vagy szociális – illetve min-
den városrész úgy érezze, hogy előre 
lehet lépni. Ez a költségvetés pedig 
erre biztosítékot nyújt.
Jelentős témakör az út-, járda-, parkoló-
fenntartás és -fejlesztés illetve a közösségi 
közlekedés.
A Saára Gyula-programra saját városi 
forrásból 2,6 milliárd forint szerepel 
a 2017-es évben. Az önkormányzat 
idén egy parkolóépítési programmal 
bővíti a Saára Gyula-programot, 
célunk, hogy ezer új parkoló épüljön 
a következő három évben. A város-
nak azt is át kell gondolnia, hogy az 
első egy-két órában esetleg ingyen 
lehessen parkolni, vagy egy nagyon 
alacsony tarifa mellett. A parkolási díj 
léte vagy nemléte nem pénzügyi kér-
dés, hanem forgalomszervezési, ezért 
szakmai szemmel kell a lehetőségeket 
mérlegelni. Az útberuházások mellett 

Wéhli Regős DóRa és látRányi ViktóRia

„Célunk, hogy minden intézmény – akár oktatási, kulturális vagy szociális – illetve minden 
városrész úgy érezze, hogy előre lehet lépni. Ez a költségvetés erre biztosítékot nyújt.”
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minden városrészben járda- és térfel-
újításokra is sor kerülhet. Az uniós 
forrásból megvalósuló fejlesztésekre 
2,3 milliárd forint áll rendelkezésre. 
Ez tartalmazza például a Berényi út 
II. ütemét, a Liget sor korszerűsítését. 
Néhány kifejezetten nagy útépítés 
pedig előkészítés alatt van. Ilyen a déli 
összekötőút vagy a Horvát István és a 
Széchenyi út kereszteződésében egy 
új sáv kialakítása. Bizonyos gyűjtőu-
takat meg kell építenünk ahhoz, hogy 
ezekben a zsúfolt kereszteződésekben 
meg tudjuk oldani a problémát. A 
közösségi közlekedés kérdését is ide 
lehet sorolni, amire szintén sokkal 
nagyobb forrás jut az idén – nagyjából 
plusz kétszázmillió forint. Meggyőző-
désünk az, hogyha tudjuk a hálózatot 
vagy a menetrendet bővíteni, akkor 
a tömegközlekedés alternatívát 
jelenthet sokaknak. Bővül a kerékpá-
rút-hálózat, és lesznek a gyalogosköz-
lekedéssel kapcsolatos fejlesztések is. 
Állami és uniós források bevonásával 
is komoly beruházások készülnek. A 
Modern Városok Program keretében 
idén kilencmilliárddal számolha-
tunk. Itt szerepel a multifunkcionális 
csarnok és a középiskolai campus 
előkészítése. Egyedi projektekre szin-
tén húszmilliárddal számolhatunk. 
Itt szerepel a stadionrekonstrukciós 
program és a Sóstó természetvédel-
mi terület rehabilitációja illetve az 
Árpád-ház-program is. 

Horváth Miklósné, a Fidesz-frakció 
vezetője szerint olyan költségvetés 
készült, amely a város valamennyi 
körzetében kimagasló fejlesztéseket 
biztosít. A képviselő kiemelte: a város 
saját bevételei, mint az iparűzési adó, 
az építményadó és a gépjárműadó 
biztos alapot adnak a város működ-
tetéséhez. Emellett olyan központi 
támogatásokat, európai uniós és a 
Modern Városok Programhoz is köt-
hető állami forrásokat kap Székesfe-
hérvár, melyek garantálják a fejlesz-
tések megvalósítását. A frakcióvezető 
hangsúlyozta, nincsen olyan szakmai 
terület, ahova ne jutna több pénz 
ebben az évben, mint a korábbiak-
ban. „Ez a város erős, ennek a városnak 
nagyon jól működik a gazdasága, ez a 
város a bölcsődétől az egyetemig mindent 
biztosítani tud a lakóinak. Ezért kértem a 
közgyűlést, hogy szavazza meg a költség-
vetést! Ahogy Szabó Dezső író is mondta, 
minden magyar felelős minden magya-
rért, azaz minden székesfehérvári felelős 
minden székesfehérváriért. Különösen 
vonatkozik ez a képviselőkre, akik esküt 
tettek arra, hogy szolgálják és képviselik 
a város lakosságát. A költségvetés ezt 
teszi, szolgálja és képviseli a fehérvári-
akat, ezért sajnálom, hogy vannak, akik 

nem szavazták meg!” – nyilatkozta a 
képviselő a szavazást követően.

Megszavaztuk, de tizenheten szavaztuk 
meg – mondta Szigli István. A függet-
len képviselő ezzel azt kívánta hangsú-
lyozni, hogy voltak, akik tartózkodtak 
vagy nemmel voksoltak a költségvetés-
re és a benne szereplő fejlesztésekre, 
támogatásokra, béremelésre. Szigli 
István – aki már huszonkét költség-
vetési vitában vett részt – elégedett az 
idei számokkal. A képviselő szerint a 
tervezet nemcsak az idei évre, hanem a 
következőre, sőt a 2019-esre is tartogat 
fejlesztési lehetőségeket, melyek a 
belváros és környezete mellett a város 
különböző részeit, peremkerületeit is 
érintik majd.

Juhász László (VÁLASZ) szintén támo-
gatta a költségvetést, kiemelve annak 
a város jelentős fejlődését előrevetítő 
hatásait. A politikus úgy fogalmazott, 
ha lehetőség lenne rá, akkor százezer 
fehérvári százezer módon hozná létre 
ezt a költségvetést ebből a csaknem 
hetvenmilliárd forintból, sőt még a 
huszonegy képviselő is huszonegyféle 
módon. „A cél, hogy a legtöbb székes-
fehérvári ember érdeke érvényesüljön a 
város költségvetésében, ez pedig megtalál-
ható ebben a pénzügyi tervezetben. Mind-
annyiunk felelőssége, hogy ezt támogatjuk 
vagy sem. Én a magam részéről teljesen 
támogathatónak találom.” Juhász László 
a szavazást követően azt mondta, a 
költségvetés mind a számokat, mind 

a fejlesztéseket tekintve rekord, de 
véleménye szerint a jövőben sokkal 
nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a 
tömegközlekedésre, a bérlakásprog-
ramra és a parkolási kérdésekre is. A 
politikus szerint ezek égető problémák 
városunkban, ezért ezekre a kérdések-
re nagyobb figyelmet kell fordítani a 
jövőben.

Farkas László, a pénzügyi és költség-
vetési bizottság elnöke azt emelte ki, 
hogy helyi adót egyetlen magánsze-
mély sem fizet Székesfehérváron. A 
legrégebb óta a közgyűlésben dolgozó 
független képviselő huszonhetedik 
költségvetési vitáját követően azt 
mondta, soha ekkora összeggel nem 
dolgozhatott a testület. Mint Palotavá-
ros egyéni képviselője hozzátette: a vá-
rosrész olyan lehetőségekhez jut, ami-
nek köszönhetően a választási ígéreteit 
teljesíteni tudja. „Közel 660 millió forint 
erre az évre az a fejlesztési alap, amit az 
egyéni képviselők a városrészekben fel 
tudnak használni.” – hangsúlyozta.

Márton Roland (MSZP-Együtt-DK) 
frakcióvezető a költségvetés hangsú-
lyaival nem értett egyet. Az ellenzé-
ki politikus szerint az országosan 
elfogadott költségvetésből és a Lázár 
János vezette minisztérium fejlesztés-
politikai metódusai miatt rendkívüli 
kockázatokat is tartalmaz a 2017-es év: 
„Az érkező állami támogatások rendszere 
és mértéke jelenleg még nem tervezhető 

pontosan, az uniós források és a Modern 
Városok Programból az állami fejlesztési 
forrásoknak a lökésszerű folyósítása azt 
a veszélyt rejti magában, hogy a kellő 
tervező- és építőipari kapacitások nem 
állnak majd rendelkezésre, amikor ezeket 
a fejlesztéseket meg kell valósítani. A szo-
cialista ellenzék az úgynevezett baloldali 
városi programokat hiányolja a rendelet-
ből, hiszen nagy szükség lenne rá, hogy 
2017-ben a fehérváriak mindennapi életét 
sokkal inkább érintő és javító intézkedések 
és vállalások valósuljanak meg.” Márton 
Roland szerint ezeket elsősorban a 
szociálpolitika és a szociális ellátások 
megerősítése terén kell elkezdeni. Az 
oktatás terén létre kell hozni a két 
tannyelvű oktatás bölcsődei, óvodai 
és általános iskolai rendszerét. „Azt 
szeretnénk, hogy az év közben beadott, 
a baloldali értékek mentén a hétköznapi 
életünket javító vállalásokat támogassák 
majd. Akár az önkormányzati, akár a piaci 
szférában a béremeléseket ösztönző meg-
oldásokat fogunk javasolni, a szociálpo-
litikában egy szociális alap felállítását és 
megerősítését, a közösségi közlekedésben 
egy sokkal jobban szervezett és környezet-
barátabb buszos közlekedés fejlesztésére 
vonatkozó vállalásokat fogunk tenni. 
Emellett a bérlakások építését szeretnénk 
előmozdítani.”

Horváth-Tancsa Ágnes (Jobbik) úgy 
vélte, hogy a település a komoly 
adóbevételek miatt akár állami tá-
mogatások nélkül is el tudná tartani 
magát, ha nem lennének központi 
elvonások. „Az iparűzési adó tekinte-
tében van lehetősége mentességet adni 
bizonyos keretek között az önkormány-
zatnak. Ezt a jogszabály határozza meg, 
ami maximum kettő és fél millió forintig 
enged mentességet. Ez most Fehérváron 
jelentősen alatta van. Javasoltam, hogy 
ezt a másfél milliós keretet emeljük meg. 
Remélem, ez a fajta mentesség hamaro-
san megvalósul!”

Hatvannyolc milliárd forintból gazdálkodhat Székesfehérvár

A 2017-es költségvetésre a képviselők az alábbiak szerint szavaztak

Brájer Éva
Fidesz

IGEN szavazat

Mészáros Attila
Fidesz

IGEN szavazat

Földi Zoltán
Fidesz

IGEN szavazat

But Sándor
MSZP-DK-Együtt

NEM szavazat

Molnár Tamás
Fidesz

IGEN szavazat

Horváth Miklós Csaba
Fidesz

IGEN szavazat

Cser-Palkovics András
Fidesz

IGEN szavazat

Östör Annamária
Fidesz

IGEN szavazat

Horváth Miklósné
Fidesz

IGEN szavazat

Deák Lajosné
Fidesz

IGEN szavazat

Ráczné Földi Judit
MSZP-DK-Együtt

NEM szavazat

Horváth-Tancsa Ágnes
Jobbik

TARTÓZKODOTT

Dienesné Fluck Györgyi
Fidesz

IGEN szavazat

Róth Péter
Fidesz

IGEN szavazat

Juhász László
VÁLASZ

IGEN szavazat

Égi Tamás
Fidesz

IGEN szavazat

Szigli István
független

IGEN szavazat

Kovács Béla Sándor
Fidesz

IGEN szavazat

Farkas László
független

IGEN szavazat

Viza Attila
Fidesz

IGEN szavazat

Márton Roland
MSZP-DK-Együtt

NEM szavazat

Nézze meg a Cser-Palkovics András polgár-
mesterrel készült teljes interjút a Fehérvár 
TV Köztér című műsorában február 17-én, 
pénteken 19.25-kor!
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483 Wembley

A Városgondnokság által évente többször 
nyírt városi füves terület három és fél 
millió négyzetméter, 483-szor akkora, 
mint a londoni Wembley Stadion gyepe.

Strandfelújítást is hoz az idei év

A strand felújítása az idei szezon után, kora ősszel kezdődik, és minden valószínűség szerint az 
1938-as átadás nyolcvanadik évfordulóján már a megújult strandon fürödhetünk. A látvány-
képből kiderül, mire számíthatunk a megújuló strandon!

Az elfogadott üzleti terv lehetőséget teremt arra, 
hogy további két alkalommal tudja a Város-
gondnokság nyírni a füvet a város közterületein, 
ami további hatmillió négyzetmétert jelent

Bácskai GerGely

A Városgondnokság idei üzleti terve közel hatszáz 
dolgozó tíz százalékos béremelését tartalmazza. Csak 
az utak és járdák esetében hatvanhét munkate-
rületen dolgoznak majd az idén, de kiemelkedik a 
strand fejlesztésére szánt négyszáz millió forint, és 
jelentős tétel lesz a Béla úti temetőben az új parcellák 
kialakítása is. 

Lényeges eleme az üzleti tervnek, hogy 
hatvanhét eddig közfoglalkoztatott 
dolgozót munkavállalói státuszba vesz-
nek át, ami helyzetüket megszilárdítja 
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Kiadó üzletek és raktárak
a Városi Piacon

Földszint: 5 db üzlet 9-25 m2-ig
Galéria: 11 db üzlet  (raktár céljára is) 9-31 m2-ig
Pavilon: 2 db  11-22 m2 –ig
Őstermelői asztal: 9 db 1m2-es asztal

További részletekért érdeklődni a Piacfelügyelő-
ségen (22-314-156) vagy Mika László piacfelügye-
lőnél lehet a 06-70-66-99-157-es telefonszámon.

Ünnepség a Beszédes-domborműnél
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Székesfehérvár szülöttjére, Beszé-
des József egykori vízmérnökre 
születésének 230. évfordulója 
alkalmából emlékeztek. Ennek 
keretében a róla elnevezett tér sar-
kán álló Kelemen Béla utca 89-91. 

számú ház oldalfalán újraavatták 
a vízépítő mérnök domborművét 
azzal a felirattal, hogy ő szabá-
lyozta a Sárvizet, lecsapolta a 
Székesfehérvárt övező mocsarakat, 
ahol később a mai város egy része 
felépült. Az ünnepségen Róth Péter 
alpolgármester mondott beszédet. 
Kiemelte, hogy Beszédes Józsefre 
úgy emlékezünk, mint olyan ma-
gyarra, aki nagy változásokat hozó 
időkben merész célokat tűzve ki 

maga elé sokat tett nemzetéért. A 
köszöntő után az egykori vízmér-
nököt, társulati igazgató mérnököt 
Tóth Sándor vízügyi műszaki 
igazgatóhelyettes és Szepes András 
kamarai elnök méltatta. Elmondta, 

hogy a Mérnöki Kamara már régóta 
hangsúlyt helyez arra, hogy méltó 
módon megőrizze mindazon néhai 
kollégák emlékét, akik városunk-
ban, megyénkben születtek, éltek 
vagy alkottak. Ennek egyik meg-
jelenési formája volt a 2011-ben 
kiadott Mérnökök Fejérben című 
kötet, mely 83 életrajzot, életpályát 
mutatott be, köztük természetesen 
Beszédes Józsefét is.

forrás: ÖKK

Választókerületi
programok

Vasútvidék

Molnár Tamás

Lakossági fórumra várják a 
4. számú választókerületben 
élőket. Molnár Tamás önkor-
mányzati képviselő a 2017-ben 
várható fejlesztésekről infor-
málja a lakosságot. A Vasvári 
Pál Gimnáziumban tartandó 
fórum február 27-én 17 órakor 
lesz. A rendezvény meghívottai: 
Cser-Palkovics András polgár-
mester, Bozai István városgond-
nok, Nagy Zsolt, a Közlekedési 
Iroda vezetője és Kovács Zsolt 
alezredes, Székesfehérvár ren-
dőrkapitánya.

és nagyobb anyagi biztonságot nyújt 
számukra – mondta el lapunknak Bozai 
István. A kiadások közül a legnagyobb 
tétel a munkabérek költsége, ami 
kétmilliárd forintot tesz ki az idén. A 
városgondnoktól megtudtuk azt is, hogy 
a társaság 2009-es indulása óta a szolgál-
tató százmilliós vagyona hárommilliár-
dosra gyarapodott.
Összesen hatszázhatvan millió forint jut 
út, járda és parkolófejlesztésre, a Béla 
úti temető bővítésére pedig százmillió 
forintot hagyott jóvá a közgyűlés. Új 
parcellák nyitása illetve a belső utak, 
sétányok kialakítása, fejlesztése valósul 
meg. Nagy munka lesz a városi játszóte-
rek ütéscsillapító burkolatainak cseréje, 
melynek első ütemére ötvenmillió forin-
tot tartalmaz a terv.

Nincs a városnak olyan területe, ahol 
valamilyen feladata ne lenne a Város-
gondnokságnak és azoknak az emberek-
nek, akik nap mint nap a közterületeken 
dolgoznak – tudtuk meg Cser-Palkovics 
András polgármestertől. Kiemelte, hogy 
az önkormányzati cég idei üzleti terve 
jelentős bérfejlesztést is takar, és hatvan-
hét ember kerülhet át a céghez a korábbi 
közfoglalkoztatotti státuszból, ami jól 
mutatja a fehérvári munkaerőpiaci hely-
zetet, másrészt azt a célt, hogy a város 
szeretné garantálni az alkalmazottak biz-
tonságát mind jogi, mind pénzügyi érte-
lemben. Fontos fejlesztésként emelte ki 
a strand felújítását, amit az idei szezon 
után, ősszel kezd a Városgondnokság. A 
tervek szerint a 2018-as szezonban már 
egy megújult strand nyithat ki.
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A való világ virtuózai

Dubóczky Gergely karmester, Sándor Zoltán, Váradi Gyula, Boros Misi, Bácsy-Schwartz Zoltán – 
a virtuózok – és Major István, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar igazgatója

Vakler lajos

Kultúrházak éjjel-nappalDisputa a világ dolgairól
Gáspár péter Vakler lajos

Ismét Székesfehérvár vendégei voltak 
hazánk legtehetségesebb fiatal muzsikusai. 
A Vörösmarty Színházban fellépett Váradi 
Gyula, Sándor Zoltán és Bácsy-Schwartz Zoltán 
hegedűművészek és Boros Misi, a közönség-
kedvenc ifjú zongoraművész is. Az Alba Regia 
Szimfonikus Zenekart Duboczky Gergely vezé-
nyelte. A műsorban Schumann, Mozart, Rossini 
és Telemann művei csendültek fel.

Boros Misi három esztendeje rob-
bant be a klasszikus zene világába. 
A Virtuózok első győztesét ma már 
megannyi nagy sikerű koncert-
körút után egész Európa ismeri és 
elismeri.
A tehetség önmagában kevés. Miként 
készülsz a koncertjeidre?
Minden egyes koncertre másként 
kell felkészülnöm, mások a művek, 
a szerzők. Azt a Mozart-versenymű-
vet, ami itt hangzik fel, még csak 
egyszer játszottam. A tanárnőmmel 
két zongorával vettük át először – 
ez másfél hetet jelent egy ilyen zon-
goraverseny előadása előtt. Nagyon 
szeretem ezt a darabot. Rengeteg-
szer hallottam, és megörültem, 
amikor felkértek, hogy lépjek fel 
Fehérváron. Egy pillanatig sem volt 
kérdés, hogy ezt a Mozart-darabot 
választom. 
Az esten az Alba Regia Szimfoni-
kus Zenekart Dubóczky Gergely, a 
Bartók Béla Konzervatórium vezető 
karmestere vezényelte. A dirigens, 
aki először lépett pódiumra a fehér-
vári zenekarral, komoly erőpróba-
ként tekintett az est elé.
Felnőtt fejjel választottál új hivatást, 
„Summa cum laude” végeztél a Zene-
akadémián. Fontos számodra, hogy 
mindig az első legyél az elsők között?

Ezúttal tágabb környezetünk, a változó világ, a migráció, 
az értéksemleges ellenkultúra valamint az amerikai és 
nyugat-európai politika került terítékre az Öreghegyi disputa 
kedd esti rendezvényén a Fanta-villában.

Az est folyamán olyan érdekes témákat járt 
körül a disputa a vendég Lukácsy József-
nek köszönhetően, mint hogy milyen okok 
vezettek el az amerikai elnökválasztás ered-
ményéhez, hogyan néz ki ma a világhatalmi 
ambícióit visszaszerző Oroszország, vagy 
hogy mi vezetett el Nyugat-Európa történelmi 
pártjainak pozícióvesztéséhez. Az előadó 
érdekes definícióval szolgált arra vonatkozó-
an is, hogy mit jelent ma az „értéksemleges 
világ” vagy az „ellenkultúra” fogalma, melyek 
jelentősen hozzájárultak ahhoz, ami ma a 
világban zajlik. 
„Ennek a mentalitásnak egyik tulajdonsága az, 
hogy az egyéniséget felszabadítja a kötöttségek 
alól, de ezek a „kötöttségek” igazából a konszoli-
dált, mindenkor érvényes társadalmi magatartási 
formákat jelentik, melyeket a régi közösségi kultúra 
hozott létre. Ezek szabályozták a romboló ösztönö-
ket, és az energiákat az alkotó munka, az összetartó 
közösség és a szerető család felé irányították.” – 
fogalmazott a közíró, aki szerint az ellenkultú-
ra a jog eszközével támadja az identitásokat, 
legyen az nemi vagy nemzeti identitás, és a 
bármelyik pillanatban felbontható pillanatnyi 
szövetségeket idealizálja, végeredményben 
pedig elveszi az ember belső autonómiáját.

Színes, változatos programokkal köszöntötték 
Székesfehérváron a Kultúrházak éjjel-nap-
pal című rendezvénysorozatot. Pénteken és 
szombaton városszerte kiállítások, koncertek, 
kézműves foglalkozások, gyermekjátszók 
várták a családokat.

Pénteken este az Öreghegyi Közös-
ségi Házban hamisítatlan latin far-
sangi bulival jelentkezett a Salsa 
Jam Táncklub. A fergeteges esten 
immáron negyedik alkalommal va-
rázsolták el a dél-amerikai ritmus 
szerelmeseit. Az élő zenéhez kon-
gashow és különleges performance 
adta a kreatív élményt.
A hagyományos pénteki kul-
túrdiszkó keretében készültek 
a farsangi jelmezek a Gárdonyi 
Művelődési Házban. A maroshegyi 
kisgyermekek és nagyobbacskák 
Sohonyai Edit segítségével készít-
hették el a játékos jelmezeket, 
álarcokat.
Szombaton a program folytatása-
ként a Csupacsoda Gyermekklub 
és a Cimbora Klub foglalkozásán 
mókás dekorációk, maskarák ké-
szültek. Nyílt napot tartott a Toll-
pihe Meseíró Klub is Kálnay Adél 
József Attila-díjas író vezetésével.
Bőrműves szakmai napot tartottak 
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HaGymásy andrás

Hétköznapi migráció

Múlt heti számunk olvasói emlékezhet-
nek rá, hogy a Fehérvár Médiacentrum 
stábja a helyszínről tudósított Les 
Sables-d’Olonne-ból, az Atlanti-óce-
án partjáról Fa Nándor befutójáról. 
Ezerkilencszáz kilométert utaztunk egy 
kisbuszban oda, ugyanennyit vissza 
egyenként huszonkét órán át, így két-
szer átautóztunk Ausztrián, Németor-
szágon és Franciaországon.
A hazaúton történt, úgy hajnali öt 
körül, hogy Heilbronn és Nürnberg 
között nagyjából félúton megálltunk 
tankolni, ahol a négy-öt órás szakasz 
végén a benzinkúttal egybeépült büfét is 
felkerestük, no meg annak mellékhelyi-
ségét. A wc-használat fejenként hetven 
centbe került, cserébe egy ötvencentes 
levásárolható kupont kaptunk. Már ez 
sem emlékeztetett feltétlenül a szigorú 
erkölcsökön alapuló protestáns etikára, 
inkább mediterrán típusú üzletmenetre 
utaló jelnek vettük, de hát egy útszéli 
benzinkútnak is élnie kell valamiből. 
Aztán belépve feledni kényszerültünk 
mindenfajta etikát.
Előre elnézést kell kérnem minden 
kedves olvasótól, soha le nem írnék 
ilyen szót újságban, de ezt nem lehet 
egy hetilap terjedelmi korlátai között 
politikailag korrekt módon kifejezni: 
az egyik piszoár egészen egyszerűen 
tele volt fosva. Kifelé menet a büfé 
alkalmazottja egykedvű arckifejezéssel 
jött szembe, hozta a takarítószereket. 
Velünk ellentétben nyilvánvalóan nem 
először volt dolga ilyesmivel.
Odakint éppen mély levegőt vettünk, 
amikor látóterünkbe került a büfé 
bejáratához legközelebb eső, négy-öt au-
tónak elegendő parkoló, a fotón látható 
felirattal: este hat és reggel hat között 
kérjük a hölgyek számára fenntartani.
Nem, nem a nagyáruházak másfélszeres 
szélességű parkolóhelyeiről volt szó, azt 
a német esélyegyenlőségi mozgalmak 
úgysem engednék. Nem találtunk más 
magyarázatot, csak azt, hogy a mai 
Németországban még egy forgalmas 
autópálya benzinkútjánál sem érdemes 
egyedül utazó nőknek a bejárattól öt 
méternél távolabb megállniuk.
Udo Ulfkotte utolsó könyvében, ami 
a menekültiparról szólt, olvastam már 
ilyesmikről. Nehezen hittem, vagy 
inkább nem akartam. Udo Ulfkotte pár 
hete hunyt el váratlanul – az összeeskü-
vés-elméletek hívei szerint nem annyira 
váratlanul.
Hinnem kellett volna neki.
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a Mesterségek házában Komendó 
Gabriella vezetésével. A kézmű-
vesek a gyakorlatban is bemutat-
hatták, hogy a különböző bőrből 
készült tárgyak nemcsak szépek, 
de kidolgozásukkal különleges 
díszei lehetnek öltözékünknek, 
mindennapi használati tárgyaink-
nak, otthonunknak egyaránt.
A Kézművesek házában negye-
dik alkalommal rendezték meg 
a fonó-szövő szakmai napot. A 
részvevők előadásokat hallhattak 
a míves mesterség évszázados ta-
pasztalatairól. Szenczi Jánosné és 
Sárközi Valéria ezúttal a szalagszö-
vés ősi hagyományának mesterfo-
gásait mutatta be.
Pénteken Simon József a Köfém 
Művelődési Ház igazgatója nyitotta 
meg az intézmény ünnepi tárlatát. 
Csodálatos világ címmel M. Kis-
honty Éva és Gy. Simon Margit fes-
tőművészek alkotásait csodálhatták 
meg a képzőművészet kedvelői.
A Szabadművelődés Házában 
ismét közönség elé lépett Burján 
Orsi és a Pálinkálom zenekar. Ez 
volt a csapat első koncertje Ma-
gyarországon, mióta hazatelepül-
tek Hollandiából. A magyar nép-
dalkincs és a dzsessz házasításával 
egyedi, izgalmas zenei koktéllal 
jelentkeztek rajongóik előtt.

Igen, de ennek ma már nincs 
jelentősége. Sokkal inkább fontos, 
hogy a matematikusi diploma után, 
már érett fejjel lettem végzett kar-
mester. Felnőttként nekem sokat 
segített az a miliő, ami a Fesztivál-
zenekart jellemzi – és Fischer Iván 
tanításai. Amikor először találkoz-
tunk, megerősített, hogy milyen 
érzékenyen reagálnak egy-egy moz-
dulatra, s hogy ez milyen alapvető a 
kommunikációban. Megtanultam, 
hogy nincs kikövezett út, ebben a 
hivatásban mindig van valami új. 
Új zenekarok, szerzők, közönség, 
megannyi kihívás. Az Alba Regia 
Szimfonikusokkal és Boros Misivel 
is most dolgozom először, az 
újdonság felfedezése, megismerése 
mindig öröm.

Mit gondol a karmester egy felkérésre 
válaszolva?
Olykor az ember műsort választ – 
természetesen a realitások figyelem-
bevételével – máskor zenekart, s 
ahhoz alakítja ki a repertoárt. De az 
sem mindegy, hogy milyen alkalom-
ból teszi ezt, és milyen közönségnek. 
Ez az este is különleges, hiszen a 
Schumann-mű különleges arányai 
nagy odafigyelést és komoly munkát 
kívánnak a zenekartól is. A Tele- 
mann-művet én javasoltam, tekintet-
tel a három hegedűs virtuózunkra. 
A zenekar átlagon felül rugalmas és 
nyitott, így ez a munka álomszerű 
egy a pályája elején járó karmes-
ternek. Tulajdonképpen közösen 
születik meg a mű, úgy, ahogy azt a 
szerző a partitúrában megálmodta.
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Influenza: sok a beteg gyerek Nálad a szerva, nagyi!
látrányi Viktória látrányi Viktória

Bár a legfrissebb adatok szerint Fejér megyében jóval 
kevesebb az influenzás beteg, mint a megelőző he-
tekben, azonban ez a szám még mindig magas, főleg 
a gyerekek körében, így kimondhatjuk: az influenza- 
járványnak nincs vége. Fejér megye valamennyi 
kórházában érvényben marad a látogatási tilalom.

Influenzaszerű megbetegedések halmozódá-
sáról Székesfehérváron két óvodából érkezett 
jelentés. Az egyik óvodában a megbetege-
dések az ötödik hét elején kezdődtek magas 
lázzal, torokfájással, köhögéssel, náthával, 
kötőhártya-gyulladással. A hiányzások aránya 

Február 18-án, szombaton egész napos, a teniszt 
népszerűsítő családi programra várják az érdeklődőket 
a VOK-ba. A Nálad a szerva, nagyi! szlogennel hirdetett 
program ingyenes. Lesz sok játék, háziverseny, kere-
kesszékestenisz-bemutató és zumba is.

Ötödik alkalommal várják a családi 
tenisznapra a hétvégén az érdeklődőket 
az esélyegyenlőség jegyében. A szervező 
Alba Bianca Tennis Club nem titkolt célja 
kezdetek óta a sportág népszerűsítése és 
a mozgássérültek testi-lelki segítése. 
Szombaton 10 órakor kezdődik a Nálad a 

Hatékony segítség a fájdalommal szemben

Kedves Páciensünk!
Önnek vagy szeretteinek ismerősen csengenek az alábbi gondok?

• Krónikus izom-, vagy ízületi fájdalom?
• Kényszertartás?
• Sportsérülések, húzódások?
• Monitor előtt ülés miatti nyaki fájdalom?

Ha igen, ezt a hírlevelünket érdemes tovább olvasnia!

A fent említett - sajnos igen gyakori - kellemetlenségekre kifejezetten ajánljuk a
Lágy-lézer terápiánkat triggerpont masszázzsal kombinálva

 
Hatékony segítség lehet:

• Fájdalomcsillapításra pl.: porckopás, gerincoszlop megbetegedései „lumbágó”
• Gyulladáscsökkentésre pl.: csonthártya,  vagy arcüreggyulladás esetén
• Ízületi fájdalmakra (térd, derék, váll)
• Műtét utáni rehabilitációra, hegekre, sebekre

Ezekre a mozgásszervi problémákra eddig többnyire fájdalomcsillapítókat, izomlazítókat 
javasoltak a szakemberek. Az orvostudomány fejlődésével azonban a fájdalom jelentős 
része ma már lágy-lézer terápiás eljárással is orvosolható.

2017-re azt a célt tűztük magunk elé, hogy minden ilyen problémában szenvedő pácien-
sünk tudja meg, nem kell a fájdalommal együtt élni: ma már létezik egy gyors, fájdalom-
mentes terápia, mely nem jár szövődményekkel.

Ezúton szeretnénk problémájának megfelelően, egyedi tanácsadást és egy ingyenes 
kipróbálást biztosítani Trigger masszázzsal egybekötött lágy- lézer terápiánkra. 

Időpont foglalás és információ:
+36 70 609 7226 vagy  www.gyogyitolezer.hu
Címünk:  8000 Székesfehérvár, Zámoly köz 5.

Kérjen időpontot, és élje át újra a fájdalom nélküli mozgás örömét!

Gyógyító Laser
Önnek is:
• járás közben lábszárfájdalma van?
• éjszaka sokszor görcsöl a lába?
• szédülése, memóriazavara van?
• magas a vérnyomása?
• a cukorbetegség szövődményeivel kell együtt élnie?
• nehezen gyógyuló sebek borítják lábát?
• mozgásszervi problémákkal, ízületi fájdalmakkal küzd?

Az egyik leggyakoribb halálok:
érelmeszesedés a szívben és az agyban

Amennyiben bármelyik kérdésre IGEN a válasza,
tényleg nincs mire várnia, mert

Plantis Regenerációs Központ - Törődünk Önnel!
Székesfehérvár, Selyem u. 1. 
Bejelentkezés: H-P: 7:30-17 óráig
06 70 428 8895  •  06 22  806 148 
www.plantis.hu

• járástávolsága meghosszabbodhat, a görcs és a fájdalom megszűnhet,
• szédülése megszűnhet vagy csökkenhet,
• koncentrációja, a memóriája jelentősen javulhat,
• szívtáji fájdalmai megszűnhetnek,
• közérzete, az életkedve, az általános állapota jelentősen javulhat,
• vérnyomása csökkenhet, normalizálódhat,
• ízületi, reumatikus panaszai enyhülhetnek.

AKCIÓ!
Jelentkezzen be fájdalommentes műszeres és orvosi vizsgálatunkra

2017. február 24-ig, melynek díja 12.000 Ft helyett 8.000 Ft!

Székesfehérvár, Nagy László u. 1. 
Telefon: 22/500-300, 06-30/534-3121

Nyitva: hétfőtől péntekig bejelentkezés alapján

SZAKRENDELÉSEK – RÖVID ELŐJEGYZÉSSEL

VÉRVÉTEL

MINDEN NAP 

H-C
S:8-9,

P:7-9

Dr. Fellegi Veronika

Újdonságaink:
Gyermek és felnőtt

fül-orr-gégészeti
szakrendelés és

homeopátiás szaktanácsadás
20% kedvezménnyel!

Az ajánlat 2017.02.01-28-ig érvényes.

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

FRANCIAÁGY

KEDVEZMÉNNYEL!25%MOST

MATRAC EGYÜTT+

elérte a hatvanhat százalékot. A másik óvo-
dában a megbetegedések a hatodik hét elején 
kezdődtek ugyanezen tünetekkel. A hiányzás 
aránya harminckét százalékos volt. A Fejér 
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztályának legfrissebb adataiból az is 
kiderül, hogy bár kevesebb az influenzás, 
de a gyerekek körében még mindig magas a 
megbetegedési arány. Az előző héthez képest 
harmincnégy százalékkal kevesebb volt az 
orvoshoz fordulók aránya, azonban még így 
is sok az influenzás, továbbra is járvány van. 
A kórházban ápolt betegek védelme érde-
kében Fejér megye valamennyi kórházában 
érvényben marad a látogatási tilalom.

szerva, nagyi! címen ismertté vált rendez-
vény. A megnyitót követően Sárai Ritával 
lehet zumbázni, de lesz sok bemutató, 
játékos foglalkozás és háziverseny is. A 
család apraja és nagyja jól érezheti ma-
gát, együtt mozoghat. Vidám bemelegítés 
segít gyakorolni a tenyerest és a fonákot, 
majd forgó-morgó játékok következnek. 
Kezdők és haladók üthetnek, válhatnak a 
pörgetés és nyesés mestereivé. A házibaj-
nokságon egyéniben és családosan is le-
het indulni. A népszerű sportrendezvény 
három pillére a szeretet, a szakmaiság és 
a szövetség. A rendezvény 10 és 14 óra 
között látogatható.
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Tudta-e?

A Fejér megyei szervezet 1998-ban jött létre Rápolthy Ildikó vezetésével és az érintettek összefo-
gásával. Megalakulásuk óta gyógytornát biztosítanak a betegeknek, előadásokat és programokat 
szerveznek. Rendszeresen várják speciális mozgásterápiára az érdeklődőket. A tornáról munkana-
pokon részletes felvilágosítás kérhető a Széchenyi u. 5-7. szám alatt található klubhelyiségben.

Ne ess, ne törj!
látrányi Viktória

A Fejér Megyei Osteoporosis Klub tagjai is bekap-
csolódtak a Ne ess, ne törj! elnevezésű programba. 
Magyarországon a lakosság hét-tíz százalékát érinti 
a csontritkulás problémája. A változás korában 
szinte minden harmadik nő és az időskorúak jelen-
tős része szenved ebben a betegségben. Számukra 
az elesés komoly rizikót jelent, ezt segíti megelőzni 
egy új testmozgásprogram, az Otago. Pénteken 
Zalatnai Klára, az Osteoporosis Betegek Magyaror-
szági Egyesületének elnöke mutatta be a programot 
a székesfehérvári klubban. A résztvevőknél elvégez-
ték a csonttörési kockázat mérését is.

Az oszteoporózis a csontok anyagá-
nak kóros mértékű csökkenése úgy, 
hogy a maradék csontállomány szer-
kezete és eloszlása a testben szabályos 
marad. Ezek a csontok meggyengül-
nek, így korábban még könnyen elvi-
selt terhelések hatására is eltörhetnek. 
Az életmód és a megfelelő táplálkozás 
mellett a sport és a gyógytorna segíti 
a csontritkulással küzdő embereket, 
hogy egészségesebb életet élhesse-
nek. Az új testmozgásprogram, az 
Otago az elesés megelőzését szolgálja 
oly módon, hogy erősít és javítja az 
egyensúlyt. „Az esés megelőzésében az 
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Székesfehérvár,
• Madách tér. 1.

Tel.: 22/340-556,
• Távírda u. 25.

Tel.: 22/507-360

Éleslátás minden távolságra: 
multifokális szemüveggel!

Cserta János
optometrista, látszerész 

mester

A távoli és az olvasó szemüveg folyamatos cserélgetése nem nyújt ideális 
megoldást az öregszeműségre. Sokkal inkább a multifokális lencsék jelentik a 
legjobb optikai megoldást erre a problémára, mivel több korrekciós zónából állnak. 
Ezek a zónák teszik lehetővé, hogy viselőjük élesen lásson minden távolságra. 
A multifokális lencsék előnyei vitathatatlanok: kényelmes használatuk mellett, 
magabiztosságot is kölcsönöznek viselőjüknek, hiszen általuk urai lehetünk a 
saját környezetünknek közel, s távol egyaránt.
Távoli zóna: A szemüveglencse felső része kényelmes távoli látást biztosít, 
például vezetés, TV nézés közben, egy moziban vagy ha csak egyszerűen élvezni 
akarja valahol a kilátást.
Köztes zóna: Ez a terület, vagy más néven a progresszív csatorna, a lencse 
középső részén helyezkedik el, ahol a lencse erőssége lassan, fokozatosan kezd 
átváltani a távoli korrekcióból a közeli korrekcióba. A terület szélessége az adott 
lencseviselő számára megfelelőnek ítélt lencsetípus kialakításától függ. Ezen a 
zónán át nézzük például a számítógép monitort vagy az autó műszerfalát.
Közeli zóna: Ez a terület a lencse legalsó része, olvasásra és a közeli tárgyak 
látására szolgál. 
Periférikus zóna: A multifokális lencsék periférikus zónái a lencse oldalsó 
szélein található homályos területek. Ezeket a részeket nem lehet a lencséből 
teljesen kiküszöbölni, ugyanakkor egyáltalán nem zavarják a látást, ha valaki 
pontosan betartja a lencse viselésére vonatkozó tanácsokat.
Szemüveg kiválasztása szakembert igénylő feladat. Üzleteinkben felkészült 
kollegáinkkal a legmegfelelőbb megoldást keresünk, igényeinek megfelelően. 
Feltétlenül olyan lencsét ajánlunk, ami mellé megszokási garanciát vállalunk. 
Abban az esetben, ha nincs megelégedve a lencse nyújtotta látásélménnyel, 
a szemüveg vételárát visszafizetjük. Most rendkívüli 30 %-os kedvezménnyel 
kínáljuk februárban és márciusban a prémium kategóriás Hoya multifokális 
lencséket. Üzleteinkben várjuk Önöket computeres és szemész szakorvosi 
szemvizsgálatra.

www.csertaoptika.hu
www.facebook.com/csertaoptika1

Auftragsnummer: 0000219850
AuftragsPosition: 1 

HOYA SENSITY 30%
FÉNYRESÖTÉTEDO RÉTEG KEDVEZMÉNNYEL!*
Az akció időtartama: 2015. április 1. – június 30.

*A kedvezmény a Sensity fényresötétedő lencsék opció árából kerül levonásra. További részletek az üzletben!

Kényelem beltéren és a szabadban egyaránt!

FÉNYRESÖTÉTEDŐ
ÉSMULTIFOKÁLIS
SZEMÜVEGLENCSÉK

Computeres és orvosi
szemvizsgálat
Székesfehérvár,

Távírda u. 25. • Tel.: 22/507-360
Madách tér 1. • Tel.: 22/340-556

www.csertaoptika.hu
www.facebook.com/csertaoptika1
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Éld át
a fényt!

Computeres és orvosi szemvizsgálat
Székesfehérvár,

Távírda u. 25. • Tel.: 22/507-360
Madách tér 1. • Tel.: 22/340-556

www.csertaoptika.hu • www.facebook.com/csertaoptika1

Az akció időtartama: 2017. február 1. – március 31.

*A kedvezmény a Sensity fényresötétedő lencsék opció árából kerül levonásra. További részletek az üzletben!

részt vett. Lapunknak elmondta, hogy 
a város egészségmegőrző programjá-
nak része az oszteoporózis elleni harc 
is. 2011 óta Székesfehérváron kiemelt 
szerephez jutnak  az egészségmegőr-
ző és szűrőprogramok, ezek a Kégl 
György-programban is hangsúlyosan 
megjelennek.

izmoknak, az állóképességnek kiemelkedő 
szerepe van, hiszen ha valaki stabil, erős, 
az izmai fittek, akkor idős korban keve-
sebb esés és törés várható. Azzal, hogy én 
az elesések ellen küzdök, a csontritkulás 
ellen is küzdök. Ha csontritkulásról beszé-
lünk, ott a csontokról, ha elesésről, akkor 
az izomzatról, az erőnlétről beszélünk. Az 

Otago módszert elég hetente egyszer-két-
szer végezni, és a betegek akár saját 
otthonukban is edzhetik az izmaikat.” 
– hangsúlyozta Zalatnai Klára, aki 
előadást tartott magáról a csontritku-
lásról is. 
A programon Östör Annamária 
egészségügyi és sporttanácsnok is 
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Farsang kicsikre szabva

A fogadóbizottság: fánk nélkül se be, se ki! 

Minnie egér is jól mulatott

lászló-takács krisztina

Ugrálóvárban tomboló hercegnők, hintalovon 
vágtató lovagok és a színes forgatagban el-el-
sodródó katicák, lepkék, kismacskák és egyéb 
állatkák fogadtak bennünket a Csemete Ala-
pítvány szombati farsangján. Nem volt mese, a 
gondozónők is maskarát öltöttek, macska- és 
pillangójelmezben kínálták a kisgyerekkézbe 
éppen beleillő puha fánkokat.

„Reggel hatkor kezdtük gyúrni a tész-
tát, megsütöttük az ezerkétszáz fánkot, 
és ideszállítottuk. Fontos volt, hogy 
a háromszáz fős mulatságon senki se 
maradjon éhes!” – mesélte Sárközi 
Valéria intézményvezető. 
Tizenhat éves fennállásuk óta ez 
volt az első alkalom, amikor nem 
csoportonként, hanem mindannyi-
an együtt ünneplik a farsangot. Mi 
kellett ehhez? A Csemete Alapít-
vány bölcsődéjébe járó gyerekek 
és szüleik lelkesedése, a nagyrészt 
fiatal gyermekgondozókból álló 
mosolygós hölgykoszorú, na és 
persze némi talpalávaló. Tánchá-
zat is tartottak, ahol a húszhetes 
gyerekek még csak tipegtek, a két 
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Horoszkóp
február 16. – február 22.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Avassa be elképzeléseibe kedvesét, és engedje, hogy 
segítsen vagy legalábbis támogassa Önt! Ne zárja ki 
a terveiből, még akkor se, ha tudja, hogy nem vehet 
részt bennük. Olyan tanácsokkal és ötletekkel láthat-
ja el, amelyekre talán Ön nem is gondolt. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Be kell látnia, hogy túl van terhelve, és már így is 
mindennapot nyűgként él meg. Ha nem akar össze-
roppanni a terhek súlya alatt, sürgősen meg kellene 
tőlük szabadulnia, és törekednie arra, hogy mások ne 
pakolhassák meg újra. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Nagyon sok múlhat a héten azon, hogy Ön hogy áll 
egyes dolgokhoz. Lesznek olyan kapcsolatok, ügyei, 
amelyeket könnyedén megoldhatna. De Ön valami-
ért makacskodni fog, márpedig azzal a magatartással 
csak tovább nehezítheti a helyzetét. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Gondoljon arra, hogy bármilyen nehézséget 
képes megoldani. Jussanak eszébe bizonyos 
múlt heti történések, amelyek pontosan azt 
sejtetik Önnel, hogy megindultak a változások 
az életében!

Rák 6. 22. – 7. 22.

A napokban tele lesz energiával, úgy érzi majd, mint 
akit egyenesen feltöltöttek. Hirtelenjében azt se fogja 
tudni, hová legyen ennyi erőtől. Találnia kellene 
valamilyen plusz elfoglaltságot, amibe beleölheti a 
felesleges energiát.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Nem jellemző Önre, de a héten mégis kifejezetten 
érzékeny lesz, hangulata pedig szörnyen szélsőséges-
sé válik. Főleg a hét elején érezheti ezt a hullám-  
vasutazást, és sem az érzelmeit, sem a dolgait nem 
lesz képes irányítani. 

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:

Iroda:
• Honvéd u. 1 . szám alatti irodaépületben 

38 m2 irodahelyiség;

Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Kelemen B. utcában 

(89 m2) használaton kívüli hőközpont;
• Bátky Zsigmond utcában (148 m2) 

használaton kívüli hőközpont;
• Széchenyi u. 36. szám alatt , használaton 

kívüli hőközpont (55 m2);
• József Atti la kollégiumnál (Hosszútsétatér 

felől) 68 m2-es használaton kívüli 
hőközpont;

Rendezvényhelyiség:
• Beregszászi u. 10. szám alatti pinceklub 

max. 40 fő részvételéig;

Garázs, parkolóhely:
• Lövölde u. 1/A szám alatt 2 db BWM garázs;
• Lövölde u. 1/A szám alatti udvarban 1 db 

parkolóhely

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok 
energiatanúsítását!

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

és fél évesek meg már topogtak is. 
A talpalávalót pedig nem kisebb 
népzenészek, mint Varró János és 
Gyula Miklós húzták. 
S ha nem is tudott itt lenni mind a 
kilencven csemetés gyerkőc, azért 

zsivaj, lárma, kacagás jutott bőven 
a terembe. Azt is megtudtuk, hogy 
nem apad a bölcsibe jelentkező 
gyermekek száma, ami biztató 
azoknak is, akik a demográfiai 
visszaesés vagy éppen az édes-
anyák munkába való visszatérése 
miatt aggódnak. Az viszont tény, 
hogy időben kell lépni, ha bölcső-
dén gondolkodunk: „Gyakori, hogy 
már a nyolc-tíz hetes várandósság 
idején jelentkeznek nálunk a kisma-
mák, hogy biztosítsák a férőhelyet 
a gyermeknek. Már hat hónapos 
kortól lehet bölcsődei ellátást kérni, 
de általában a szülők megvárják, míg 
legalább egyéves lesz gyermekük.” – 
tudtuk meg Palkovics Józsefnétől, 
az alapítvány kuratóriumi elnöké-
től, aki hozzátette: várólisták itt is 
vannak, a 2018-as évre is van már 
jelentkező. 
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Borlovagok gálája

Holczheim Anna borkirálynő

Róth Péter alpolgármester, tiszteletbeli borlovag köszönti Kisari Lindát, a díjazott Csóbor 
Pincészet főborászát

Vakler lajos

Megtartotta hagyományos borgáláját a 
Noé-hegyi Szent István Borlovagrend. 

A Szent István Művelődési Házban 
megrendezett ünnepségen Koczor 
Kálmán, a Borrendek Országos 
Szövetségének elnöke köszöntöt-
te borlovagtársait, és értékelte az 
elmúlt év eseményeit. Az elnök 
szerint a magyarországi borrendek 
sokat tettek a borkultúra fejlődésé-
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Amennyiben munkahelyet szeretne váltani, arra ez 
a hét tökéletes lesz. De még arra is kiváló lehet, ha 
saját vállalkozását szeretné beindítani. Ugyanakkor 
a jelenlegi munkahelyén úgy érzi, folyamatosan 
akadályokba ütközik.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Ez a hét kedvező az utazáshoz. Talán kirándulnia 
kellene menni a kedvesével, igazán üdítő hatással 
lenne a kapcsolatukra. Ha pedig egyedülálló, pláne ne 
maradjon a négy fal között! 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Olyan dolgokkal kell szembe néznie, amik elől nem 
menekülhet tovább, de főként az anyagi helyzetével 
kell valamit kezdenie. Most már muszáj komolyan 
gondolkodnia a jövőjéről, az életéről, a céljairól és 
tenni is azért, hogy egyenesbe jöjjön. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Minden nehezére esik, ráadásul viták, félreértések és 
különböző bosszúságok csak még inkább rátesznek a 
hangulatára. Nem hogy Ön nem ismer saját magára, 
de még a környezete is meg van lepve, hogy mennyire 
kifordult magából.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Ha bármilyen hosszú távú terve van a kedvesével, 
ideje volna kiviteleznie! Ilyen lehet az összeköltözés 
vagy utalás arra, hogy szeretné magasabb szintre 
emelni a kapcsolatukat. Esetleg gyermekre vágyik, 
akkor azt is talán most kellene megvitatnia. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Annyira kedvezően és gördülékenyen alakulnak a 
dolgai, hogy a munkájában is folyamatosan sikereket 
ér el. Különösen, ha üzlettel vagy a saját vállalko-
zásával áll kapcsolatban, ahol kisugárzásával szinte 
mindenkit megnyer.

A FehérVár mindenkinek jár!

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 fenti mondatot szó szerint gondolja lapunk szerkesztősége, hi-
szen a legfontosabb számunkra, hogy aktuális információval lássuk 
el  a városban élőket. E cél érdekében minden héten 47 000 Fehér-
Vár magazin kerül ki a nyomdából, hogy terjesztőink segítségével 
péntekre minden postaládában, gyűjtőedényben ott legyen. Aki csak 
szombaton vagy vasárnap jut hozzá a laphoz, nem csupán a híreket 
kapja meg késve, de lemaradhat a hétvégi programokról is, amiket 
hétről hétre Önöknek ajánlunk. Fontos számunkra, hogy a FehérVár 
magazin minden háztartásba eljusson, ezért ha környezetükben azt  
tapasztalják, hogy késve vagy egyáltalán nem kapják meg az újságot, 
jelezzék azt szerkesztőségünknek!

Ha nem, vagy késve kézbesítik az újságot, jelentse be!
 06-22-502-663
 terjesztes@fmc.hu

Rendszeres elfoglaltságot jelentő munkához, 
reklámkiadványok illetve ingyenes 

megjelenésű kiadványok terjesztéséhez 
keresünk munkatársakat.

Jelentkezés sms-ben a 06 70 778 54 51-es
telefonszámon vagy e-mail-ben

az ellenorzes@privatposta.hu címen.

PARTNER

Csatlakozz hozzánk és 
valósítsd meg önmagad!

Legyél egy fiatalos, 
lendületes, innovatív 

csapat tagja!
A Magyar Telekom 
hivatalos partnere, 
értékesítőt keres 

a székesfehérvári üzletébe!
Jelentkezz: hr@lsscom.hu 

Várunk!

KOVÁCS TEOFIL-becsűs, 
műgyűjtő, készpénzért vásárol 

festményt, bútort, ezüstöt, aranyat, 
szobrot, festményt ,borostyánt, 

Herendi, kerámiát, teljes hagyatékot:

Kiszállás
díjtalan!

+36(1)789-1693 
+36(30)382-7020

Az Országos Mentőszolgálat Közép-Dunántúli 
Regionális Mentőszervezete Székesfehérvár 

munkavégzési telephelyre adatrögzítő munka-
körbe munkatársat keres, határozott időre.

Feltétel: kiváló számítógép felhasználói gyakor-
lat, tízujjas vakon gépírás, érettségi.

Előny: közgazdasági szakközépiskolai végzettség.
Jelentkezni: önéletrajz megküldésével az

allas.omsz.kdr@gmail.com e-mail címre, a tárgyban 
„Szfvár adatrögzítő” megjelöléssel, 2017. február 21-ig.

Illetmény: Kjt. szerint.

ért, a borturizmus fejlesztéséért. 
Az ünnepségen átadták az Év Bor-
rendi Zászlósbora és az Év Borrendi 
Zászlós kísérőbora díjat. A büszke 
címeket a Csóbor Pincészet 2016-os 
évjáratú Nadapi zengő száraz fehér-
bora és szintén a Csóbor Pincészet 
2013-as Agárdi cabernet sauvignon 
száraz vörösbora érdemelte ki. 
A borgálán új borkirálynőt is köszönt-
hettünk: 2017-től a Noé-hegyi Szent 
István Borlovagrend képviseletében 
Holczheim Hanna viselheti a tiarát.
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Mohácsi busók és kolbásztöltő fesztivál
Programok február 17-től 26-ig

szaBó petra

Február 17.
Karriernap
17.30, Új nemzedék közösségi tér
Az ifjúsági klub újabb programja. Előadásokkal, 
izgalmas történetekkel, interaktív feladatokkal, játé-
kokkal, jó hangulattal, szendvicsvacsorával várják az 
érdeklődőket. Információk: Németh Blanka (70 613 
4340, andrea.blanka.nemeth@gmail.com).

Február 18.
Kákics csángó táncház
17 óra, Felsővárosi Közösségi Ház
Gáncs Kata és Gula Miklós vezetésével gyermek 
táncház, majd 18 órától Gál Dáviddal felnőtt táncház 
lesz.

Mohácsi busók Fehérváron
Február 18. 10 óra, Jancsárkert termelői piac és 
közösségi tér
Közös télűzés a mohácsi Kolompos Busókkal! 
Énekelnek, táncolnak, riogatnak... A talpalávalót 
pedig a Poklade együttes húzza majd, akik szin-
tén Mohácsról érkeznek. A busók és a zenészek 
13 órától az Alba Plaza előtti téren folytatják a 
télűzést hagyományos páros- és körtáncaikkal, 
melyeket kifejezetten a busójáráson adnak elő: 
mohácsi nagykolót, farbarica körtáncot és todo-
rét láthatnak tőlük a fehérváriak. A látványos 
és hangos busójárás a belvárosban folytatódik. 
14 órától a busók közreműködésével ingyenes 
tárlatvezetésen vehetnek részt az érdeklődők a 
Csók István Képtár A DÖNTÉS című kiállításán 
Párkányi Raab Péter szobrászművész-fotómű-
vész és Tóth Norbert kurátor társaságában. A 
busókkal itt közös fotókat is készíthetnek a 
látogatók.

Gyereksarok

A Barátság mozi műsora

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

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!

Közszolgálati bérlakás pályázat

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

A Gazdasági Szakbizottság az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII.14.) önkor-
mányzati rendelet 1. melléklet 4.2. pontjában biztosított, átruházott hatáskörében eljárva 
az 125/2017. (II.9.) számú GSzB határozata alapján az alábbi, az Önkormányzat kizáróla-
gos tulajdonában lévő lakások bérbeadására a város területén közfeladatot ellátó sze-
mélyek részére nyílt pályázatot ír ki:

A pályázati eljárásról telefonon a Polgármesteri Hivatal munkatársai adnak 
felvilágosítást munkaidőben, az alábbi telefonszámokon: 22/537-611, 22/537-612, 
22/537-149.

A lakások a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által előzetesen 
meghatározott időpontokban tekinthetők meg. A lakások megtekintésének időpontjáról 
Sebestyén Zsolt épületüzemeltetési munkatárs ad felvilágosítást a 22/511-328, illetve 
a 70/6699-335 telefonszámon, vagy a sebestyen.zsolt@proalbaregia.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített 
pályázati adatlapon lehet benyújtani, személyesen, zárt borítékban, a „Közszolgálati 
bérlakás pályázat” felirat feltüntetésével. 

Pályázati adatlap Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vehető át, vagy letölthető az  
Önkormányzat honlapjáról: www.szekesfehervar.hu. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. március 10. (péntek) 12:00 óra 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a hiánypótlás lehetőségét 
nem biztosítja!

A további pályázati feltételeket és a szükséges dokumentumokat a város  
honlapján (www.szekesfehervar.hu/önkormányzat/pályázatok) megjelent részletes 
pályázati felhívás tartalmazza.

Cím

Erzsébet u. 4. 1/2.
Szent István tér 6. 1/6.
Szent István tér 6. 1/9.

Alapterület

48 m2

66 m2

67 m2

Szobaszám

2
2
2

Komfortfokozat

összkomfortos
komfortos
komfortos

Bérleti díj 
(Ft/hó)
26.400,-
27.638,-
28.056,-

Vigasságcsinálók bálja
18 óra, Táncház
Vendégváróval kezdődik, majd az Alba Regia 
Táncegyüttes nyitótáncával és bállal folytatódik 
a Vigasságcsinálók bálja. A fergeteges rendezvé-
nyen háromfelvonásos vacsora, meglepetésmű-
sorok, tombola és Gájer Bálint, a swing hercege 
várja a vendégeket.

Asszonyműhely
Február 18. 10 óra, Fehérvári Kézművesek 
Egyesülete
Bodáné Fenyves Zsuzsa vidám, hóemberes 
mintájú papírzsebkendő-tartó varrását mutatja 
meg az érdeklődőknek.

Február 19.
Patikusinas szakkör
10 óra, Szent István Király Múzeum
A résztvevők megismerhetik a szappankészítés 
fortélyait.

Február 20.
A protestantizmus irodalma Magyarországon
18 óra, Királykút Emlékház
Bakonyi István előadása.

Február 21.
Négykezes kedd
10.30, Hetedhét Játékmúzeum
Ezúttal a kötés-horgolás művészetébe nyerhet-
nek betekintést az érdeklődők.

Február 22.
Iskolanyitogató
8 óra, Széna téri Általános Iskola
A leendő elsős tanítónénik nyílt óráival folytató-

dik a Széna téri Általános Iskola iskolanyitogató 
foglalkozássorozata, amire szeretettel várják a 
nagycsoportos gyerekek szüleit.

Téveszmék a honfoglalásról
17 óra, A Szabadművelődés Háza
Horváth Béla történelemtanár előadása.

Február 23.
Azok a boldog békeidők… Rendhagyó történe-
lemóra és történelmi időutazás az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia idejébe.
17 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház
Megnyitja: Smohay András, a Székesfehérvári 
Egyházmegyei Múzeum igazgatója.

Február 24.
Szabó Zsolt: iLumzPhoto: Spektrumaim
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Önálló fotókiállítás.

Szécsi Pál-est Gergely Róbert előadásában
19 óra, Köfém Művelődési Ház

Február 25.
IV. Fehérvári Kolbásztöltő Fesztivál
6 óra, Jancsárkert

V. Jótékonysági szeretetfutás
9.15, Halesz
Az adományokat az Arany János iskola tanulói 
javára fordítják.

Február 26.
Vox Mirabilis hangversenybérlet
19 óra, Jézus Szíve templom
Farsangi operaparádé.

Közlekedj okosan!
Február 20. 10 óra, Aranybulla Könyvtár 
Alapítvány olvasóterme
Májer László rendőr százados előadása.

Varázsfarsang
Február 23. 10 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Sok varázslatos eszköz segíti a picik mozgását 
és fejlődését.

Vigyázz vadász, ne gatyázz!
Február 23. 17 óra, Vörösmarty Mihály Könyv-
tár Gyermekkönyvtára
Vidám családi mesedélután papírszínházi 
előadással.

Műhelytitkok
Február 25. 10 óra, Vörösmarty Mihály Könyv-
tár Gyermekkönyvtára
A kicsik ezúttal origamizhatnak.

Oroszlán
Február 18. és 21. 20 óra
Feliratos ausztrál-angol-amerikai filmdráma.

Jackie
Február 20. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai-chilei-francia 
életrajzi dráma.

Széttörve
Február 21. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai thriller.

Kaliforniai álom
Február 18. 15.30, február 25. 18 óra (felira-
tosan)
Magyarul beszélő amerikai romantikus film.

Holdfény
Február 18. és 23. 18 óra, február 20. 20 óra
Feliratos amerikai dráma.

Tékasztorik
Február 23. 20 óra, február 24. 18 óra
Magyar vígjáték.

A sötét ötven árnyalata
Február 24. 20 óra, február 25. 20.15
Magyarul beszélő amerikai romantikus 
dráma.

Csak még egyszer előre!
Február 25. 16 óra
Magyar háborús film.

MOHÁCSI BUSÓK
SZÉKESFEHÉRVÁRON
2017. FEBRUÁR 18., SZOMBAT

JÓ ALKALOM EGY FOTÓRA A BUSÓKKAL!

www.adontes.hu | www.szikm.hu | www.facebook.com/SzentIstvanKiralyMuzeum



A Vörösmarty Rádió műsora február 18-tól 24-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Karl 
May: Winnetou

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán. 

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék hírek, 
sport, aktualitások 
és érdekességek

09:10 Munkaügyek. Vendég: 
Pajtók-Vizsolyi Júlia

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor

10:10 Vörösmarty kocka 
– informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila

13:10 Gazdikereső. Vendég: 
Molnár Tamásné (ASKA)

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

16:10 Környezetvédelmi műsor. 
Vendég: Mihály Gyula

18:10 Irodalmi műsor. Vendég: 
Dr. Bakonyi István

18:40 A Fehérvár Médiacentrum 
műsorajánlója 

19:00 Esti beszélgetések Kozma 
Ágival, benne: kultúra, 
egészségügy, sport 

21:00 Hangoskönyv: Gárdonyi 
Géza: Egri csillagok

22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Iránytű. Pál Ferenc 

atya előadása

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

2017. 2. 19. Vasárnap 2017. 2. 20. Hétfő 2017. 2. 21. Kedd 2017. 2. 22. szerda 2017. 2. 23. CsütörtöK 2017. 2. 24. pénteK

00:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Karl 
May: Winnetou

06:00 Heti hírmagazin 
Romhányi Anikó 
szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsa. Témák: 
műsorajánló, 
kalendárium, névnapok

09:10 Házasság Hete – 
Ingyenes online 
párkapcsolati tréning. 
Telefonos összeállításban 
megszólal: Dr. 
Herjeczki Kornél és 
Závodszky Zsófia

10:10 Mi az a biologika és 
hogyan kapcsolódik a 
fogyásunkhoz? Vendég: 
Elek Noémi és Antal Vali

11:10 Nyelvoktatás / 
nyelvtanulás az általános 
iskolákban. Vendég: 
Jung Ferenc 

12:10 Műsorvezető: 
Cseke András 

13:40 Ép testben jó lélek. 
Pletser Ádámmal 
Gemeiner Lajos beszélget

14:10 A társadalom működése. 
Rózsás Ildikóval 
Gemeiner Lajos beszélget

15:10 Dj-ként Európában. 
Vendég: Juhász Laci

16:10 Filmkocka. Pavlics 
Tamással Gemeiner 
Lajos beszélget

18:10 Fehérvár Aréna 
– sportműsor. 
Szerkesztő: Somos 
Zoltán, Kaiser Tamás

20:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival

00:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

02:00 Mindentudás Egyeteme 
06:00 Heti hírmagazin Palkó 

Zsuzsa szerkesztésében
07:00 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból
08:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 Aktualitások és 
érdekességek. 
Műsorvezető: Heiter 
Dávid Tamás

08:10 Érdekességek életmódról, 
családról, programokról

10:10 Gimnáziumi felvételi. 
Vendég: Kókány Anna

11:10 Fenntartható a szerelem 
esküvő után? Vendég: 
Dr. Lakatos László

12:10 Műsorvezető: 
Cseke András

15:10 Városgondnoksági hírek 
15:40 Fehérvár TV – 

műsorajánló. Vendég: 
Látrányi Viktória 
hírigazgató

16:10 Vörösmarty kocka 
– informatika. 
Műsorvezető: Németh 
Gábor, Barabás 
Ferenc. Vendég: 
Gombaszögi Attila 

17:10 A Seuso-történet 
nyomában. Látrányi 
Viktória műsora 

19:00 Esti beszélgetések Kozma 
Ágival              

21:10 Mindentudás Egyeteme

2017. 2. 18. szOMBat

00:00 Válogatás a hétvége 
műsoraiból

02:00 Mindentudás Egyeteme 
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék hírek, 
sport és aktuális témák

09:10 Autófitnesz. Vendég: 
Polgár Tibor

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor    

10:10 Vörösmarty kocka 
– informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila

11:10 Sárszentmihály hírei. 
Vendég: Kalmár Tibor

13:10 Természetesen 
egészségesen. Supliczné 
Tóth Máriával Sasvári 
Csilla beszélget

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

16:10 Divatműsor. Vendég: 
Kernya Mariann

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:40 A Fehérvár Médiacentrum 
műsorajánlója

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival, 
benne: kultúra, 
egészségügy, sport

21:00 Hangoskönyv: Gárdonyi 
Géza: Egri csillagok

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Mindentudás Egyeteme

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Karl 
May: Winnetou

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék hírek, 
sport, aktualitások, 
érdekességek

09:10 Beszélgetés 
programokról, moziról, 
aktualitásokról. Vendég: 
Tornyai Gábor 

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor

10:10 Fehérvári középiskolai 
kampusz. Vendég: Brájer 
Éva, Mészáros Attila

11:40 Vörösmarty kis 
kocka. Vendég: 
Gombaszögi Attila

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt. 

15:10 Ingatlanpiac. Vendég: 
Bedő Gyula

16:10 Jóban-rockban. 
Műsorvezetők: 
Bokányi Zsolt és 
Heiter Dávid Tamás 

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:40 A Fehérvár Médiacentrum 
műsorajánlója

19:00 Esti beszélgetések Kozma 
Ágival, benne: kultúra, 
egészségügy, sport

21:00 Hangoskönyv: Gárdonyi 
Géza: Egri csillagok

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

 00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Karl 
May: Winnetou

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ.

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán. Benne: 
horoszkóp, kalendárium, 
kék hírek, sport és 
fontos, aktuális témák

10:10 Műsorvezető: Németh 
Gábor. Benne: 
aktualitások, 

 érdekességek
11:10 Vörösmarty kis 

kocka. Vendég: 
Gombaszögi Attila 

13:10 A Katasztrófavédelem 
órája

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt. 

16:10 Református hitélet. 
Vendég: Somogyi 
László lelkészi elnök

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:40 A Fehérvár Médiacentrum 
műsorajánlója

19:00 Esti beszélgetések Kozma 
Ágival, benne: kultúra, 
egészségügy, sport

21:00 Hangoskönyv: Gárdonyi 
Géza: Egri csillagok

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Karl 
May: Winnetou

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék hírek, 
sport és aktuális témák

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor. 
Benne: aktualitások, 
érdekességek

11:40 Vörösmarty kis 
kocka. Vendég: 
Gombaszögi Attila

12:10 Fehérvár Magazin 
lapszemle. Vendég: 
László-Takács Krisztina 

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt. Benne: 
érdekességek, napi téma

15:10 Székesfehérvár 
Városgondnoksága 
információi 

16:10 Autós sport. Vendég: 
Debreceni Dávid

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:40 A Fehérvár Médiacentrum 
műsorajánlója 

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival, 
benne: kultúra, 
egészségügy, sport

21:00 Hangoskönyv: Gárdonyi 
Géza: Egri csillagok

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Mindentudás Egyeteme

A Fehérvár Televízió műsora február 18-tól 24-ig
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 hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

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 Együtt – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Szabó	
Petra. Vendég: 
Köteles Leander

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

Lajos. Vendégek: 
Csertáné Bohn Judit 
és Cserta Gábor

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – közéleti magazin
20:00 Honvéd7 – honvédelmi 

magazin
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Virtuózok Gálaest
20:50	 Corvinus	Beetető
22:20 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:45 Köztér – ismétlés 
23:20 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: Február 19. 20:50 Videoton FC – ÚTE labdarúgó-mérkőzés közvetítése felvételről

2017. 2. 18. SZOMBAT

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:25 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Grenyovszky Károly

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég: Jákob János

11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Heiter	

Dávid Tamás. Vendég: 
Bokányi Zsolt

12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:05 Köztér – ismétlés 
13:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Sziebert	Gergely
14:05 Gyergyószentmiklósi emlék
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Benkő-
Igaz Krisztina

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Megvalósult álmok – a 

Videoton UEFA-kupa 
menetelése I-IV. rész

17:10 A Fehérvár TV 
archívumából

17:40	 Fák	és	erdők	–	Feketebalog	
a Felvidék szívében

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Kovács	

Szilvia.	Vendég:	
Supliczné	Tóth	Mária

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Kéklámpások – 

magazinműsor	
19:50 Lincoln – amerikai 

sorozat. 1. rész (12)
20:50 Vörös Tamás Bass 

Show	1.	rész
22:20 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:40 Képes hírek – benne 

egész órakor a Jó estét, 
Fehérvár! ismétlése
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00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:20 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! ismétlése

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Kovács	

Szilvia.	Vendég:	
Supliczné	Tóth	Mária

10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Jákob János
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Heiter	

Dávid Tamás. Vendég: 
Bokányi Zsolt

12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:00 Köztér – ismétlés
13:35 A Fehérvár TV archívumából 
14:00	 Ének	a	Don	hőseiért
14:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Benkő-
Igaz Krisztina

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Mosonmagyaróvár 

– Alba Fehérvár KC 
kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

16:45 Küszöbök – Pál Antal 
gyergyószárhegyi 
történetei 

17:10 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió archívumából

18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Heiter	

Dávid Tamás. Vendég: 
Redneck Roadkill 

18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 A hét hírei 
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Lincoln – amerikai 

sorozat. 2. rész (12)
20:50 Videoton FC – ÚTE 

labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:30 A hét hírei 
22:50 Képes hírek – benne egész 

órakor A hét hírei ismétlése

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 Kéklámpások – 

magazinműsor	
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

15:10	 Alba	MÁV	Előre	–	Vecsés	
kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Heiter	
Dávid Tamás. Vendég: 
Redneck Roadkill

17:00 Kéklámpások – ismétlés 
17:30 Köztér – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos. Vendég: 
Heinczinger Mika, 
Csomortáni Gál László

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó 
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Fehérvár AV19 – Graz 

jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:00 Jó estét, Fehérvár!
22:45 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
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 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos. Vendég: 
Heinczinger Mika, 
Csomortáni Gál László

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

Viktória. Vendég: 
Sohonyai	Edit

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális 

magazin 
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20	 A	DÖNTÉS	–	Esti	

beszélgetések
21:30 Fehérvári Titánok 

– MAC Budapest 
jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

23:10 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:55 Képes hírek

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Paletta – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória. Vendég: 
Sohonyai	Edit

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

Lajos. Vendég: 
Kulcsár	Szilvia

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa – 

sportmagazin 
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Közéleti és 

kulturális szalon
21:10 Gorsium Együttes
21:40 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
22:05 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:50 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

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 Bajnokok városa 
– ismétlés

11:15 A Fehérvár TV 
archívumából

11:40 Képes hírek – benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos. Vendég: 
Kulcsár	Szilvia

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

Petra. Vendég: 
Köteles Leander

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi magazin
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20	 Székely	kolbásztöltő	

verseny
20:50 A partraszállás
21:50 Napi színes – ismétlés 
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése
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Lesznek még programok!

Február 12. és 19. között számos 
programmal várták-várják az érdek-
lődőket a Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Házban.
Akik lemaradtak Hegedűs Endre és 
Katalin zongoraművész házaspár 
hétfői előadásáról, és nem tudtak 
részt venni szerdán Jaczkó Sándor 
érseki helynök A házasság dinami-
kája és fejlődési lehetősége című 
előadásán, azok is elmélyülhetnek 
még a házasság témakörében, hiszen 
szorosan ehhez kapcsolódóan két 
újabb előadással érkezik Pécsi Rita 
neveléskutató. A február 20-án, 
hétfőn 17.30-kor kezdődő Szexua-
litás: öröm és feladat című előadás 
a tanításról-tanulásról, a testkép-
formálásról, a testtudatunkról szól, 
míg március 8-án, szerdán 17.30-tól 
kifejezetten a párokat szólítja meg a 
szakember a Szexualitás: házaspárok 
útja című programján. A házasság 
hetéhez kapcsolódó rendezvényso-
rozatra szeretettel várnak minden 
érdeklődőt!

Wéhli regős dóra, lászló-takács krisztina

lászló-takács krisztina

Nem megváltoztatni, elfogadni kell a másikat!

Krisztus útján Mária kegyelmével

Van-e közös álmotok? Ezt a kérdést is át kellett gondolniuk a házasság napja résztvevőinek

A szentmisén a hívek megkapták a betegek 
kenetét

Székesfehérváron már két héttel ezelőtt 
elkezdődött a házasság hete, vagyis az arra való 
felkészülés. Csaknem száz pár jelentkezett a 
szeretet- és kapcsolatmegerősítő feladatokra.

Nem véletlenül használjuk a 
feladat kifejezést, hiszen a kölcsö-
nös szerelmen, szereteten alapuló 
közös élet újra és újra feladatot ad 
a házasságban élőknek. A ne-
hézségek vállalása azonban nem 
feltétlenül örömtelen dolog, hiszen 
a házassági kapocs szeretetben jön 
létre, ez a szeretet pedig nem válto-
zik, legfeljebb kevesebb hangsúlyt 
kap, ha nem figyelünk oda, nem 
óvjuk kellőképpen. 
A Ciszterci gimnázium dísztermé-
ben megrendezett házasság napja 
ennek a szeretetnek a megélésére, 
a házaspárok életének állomása-
ira próbált rávilágítani. „A párok 
a közös foglalkozások során olyan 
feladatokat kaptak, melyek egyrészt 
visszatekintenek az első szerelemre, 
szeretetre, és ez már önmagában jót 
jelenthet. Másrészt pedig olyan kom-
munikációs megerősítést ad, amelyek 
által tudatosan dönthetnek egymás 
mellett újra és újra.” – mondta el 
lapunknak Varga László, a család-
pasztorációs iroda munkatársa. 
A feladatok a tudatos szeretet 

A szenvedést, a kínt, a testi-lelki fájdalmat 
senki nem kéri, mégis utolérhet. Rajtunk múlik, 
hogy lehúzza-e vagy fölfelé irányítja lelkünket. 
Korunkban, amikor a szépség, az egészség 
bálványként van jelen, talán még nehezebb 
megérteni a szenvedés misztériumát.

Ebből a titokból sejtetett meg 
valamit II. János Pál pápa életének 

utolsó éveiben. Ennek az idő-
szaknak egyik legemlékezetesebb 
jelenete volt, amikor az idős pápa 
betegen, hajlottan, utolsó erejé-
vel Krisztus keresztjét formáló 
pásztorbotjára támaszkodva indult 
el a Szent Péter-bazilika nagyka-
puján át, hogy megtartsa húsvéti 
miséjét. Ugyancsak ő volt, aki 
kezdeményezte még 1992-ben, 
hogy február 11-én, a betegek 
világnapján a lourdes-i jelenésre 
emlékezzenek. A francia települé-
sen 1858. február 11-én jelent meg 
a Szűzanya, február 15-én pedig a 
sziklabarlangban csodatevő forrás 
fakadt. Lourdes-ban a zarándokok 
száma évente több mint félmillió, 
és a jelenés óta történt, természe-
tes módon meg nem magyarázható 
gyógyulások száma is több ezerre 
tehető. Ezek a csodák is azt jelzik, 
hogy Krisztus felé fordulva, Krisz-
tusra támaszkodva a szenvedés 
útja Isten felé vezet. 
„Tekintsünk Máriára, és tanuljuk meg 
tőle, mit kell tennünk a szenvedések 
idején, mit lehet tenni a ránk nehezedő 
fájdalommal. Mária egész életét Krisz-
tushoz kötötte. Az ő szavait zárta a 
szívébe, azok töltötték be lelkét, azokon 
elmélkedett. Átérezte Krisztus szenve-
dését, saját szenvedéseit is Krisztushoz 
kötötte.” – fogalmazott Spányi Antal 
megyés püspök a Mária-jelenés 
kapcsán a betegek világnapjának 
ünnepi szentmiséjén. Ezen az 
alkalmon a beteg hívek mellett 
megemlékeztek mindazokról az 
orvosokról, nővérekről, betegápo-
lókról, akik önzetlen szolgálatukkal 
enyhítik a szenvedők fájdalmait.
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megélését sugallták – tette hozzá a 
szervező. 
Kiderült, a legtöbb házasság több 
mint húsz éve köttetett. Az egyik 
résztvevő házaspár, Berta Róbert 
és felesége is két évtizede alkotnak 
egy párt, a kapcsolatból öt gyermek 
született. Szerintük a jó házasság 
titka a megfelelő kommunikáció: 
„Nem kell kitalálni a férjnek, hogy a 
feleség mit gondol, és viszont – ezt 
tartom a legfontosabbnak, illetve a 

hitet, amit együtt élünk meg. Minden 
nap be kell hívni az Urat az életünkbe, 
és békességben kell lezárni a napot. Ki 
kell tudni mondani az érzéseket, annak 
ellenére is, hogy ismerjük a másik 
hibáit. Elfogadni kell a másikat, nem 
megváltoztatni!” – mondta el tapasz-
talatait Bertáné Balogh Andrea. 
A székesfehérvári házasság napja 
középpontjában a jelenlevők házas-
sági fogadalmának megújítása állt. 
A rendezvény a házasság minden-

napjairól szóló tréfás jelenetekkel, 
a családok fiataljainak és gyerme-
keinek vidám műsorával, majd a 
családapákból álló The Fathers 
énekegyüttes táncos, zenés előadá-
sával zárult.



• az a célunk, hogy egyre többen éljenek segély helyett munkából 

• azt is el kell érnünk, hogy mindenkinek megérje dolgozni

• ennek érdekében januártól 25 százalékkal nő a szakmunkás minimálbér 
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25%-KAL NŐ A SZAKMUNKÁS MINIMÁLBÉR

2017.kormany.hu
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kaiser tamás

Párizsban egy négyest 
kapni volna jó!

Az utóbbi évek talán legszínvonalasabb 
futballtavasza vár ránk! Óriási lesz a harc a 
bajnoki címért, a kupás helyekért és a kiesés 
elkerülése ellen. Legalábbis erre engednek 
következtetni a felkészülés közbeni-végi 
nyilatkozatok. A csapatok remek alapozáson 
vannak túl. Minden posztra sikerült minősé-
gi játékosokat igazolni, vagyis még néhány 
ilyen felkészülés, és élcsapataink utolérik a 
Barcelona szintjét (na jó, ez a Paris SG elleni 
0-4 után nem biztos, hogy a legjobb példa, 
bár itthon talán sokan örülnének egy ilyen 
zakónak a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjé-
ben, mert az azt jelentené, hogy legalább ott 
vagyunk). Szóval a hétvégén újra indul a mi 
kis – picit zöld, picit savanyú – NB I-ünk. 
A viccet félretéve a bajnoki címért valóban 
nagy harc várható, ami véleményem szerint 
néhány kör után majd kétszereplőssé válik, 
jelesül a Vidi és Fradi küzd majd az ara-
nyért. És lent is nagy lesz a hirig, mert bár a 
Gyirmót menthetetlennek tűnik, négy csapat 
is nagyon közel van a veszélyzónához. Hogy 
kinek merre sikerül elindulni, az néhány 
forduló után kiderül, de gyanítom, addigra 
már előkerülnek, a „Nem sikerült túl jól a 
felkészülésünk” kezdetű nyilatkozatok is. 
Én azért szurkolok, hogy valamelyik 
magyar együttes – ha már nem rúg, mint 
egykor – legalább kapjon jövőre egy négyest 
Párizsban!

Mirko Marić bajnoki címhez és BL- vagy 
EL-csoportkörbe vezetné a Vidit

Két góljával Lazovics a felkészülési időszak legeredményesebbje

Optimistán a tavaszi rajt előtt 
németH krisztián

Az Újpest elleni szombati mérkőzéssel folytató-
dik a bajnokság a Videoton számára. Az őszi 
első Vidi két edzőtáboron és hét felkészülési 
mérkőzésen van túl – utóbb a Haladás és a 
Slovan Bratislava ellen „megjöttek” a gólok is, 
majd a téli átigazolási szezon zárása előtt egy 
nappal egy horvát válogatott középcsatár is 
„befutott” Henning Berg csapatához.

Ősszel a Videoton szerezte a 
legtöbb gólt a bajnokságban. A 
harminckilenc találat egyötöde 
Feczesin Róberthez fűződik, aki 
társbérletben a gólkirályi cím váro-
mányosa lett. Csakhogy a támadó 
január elejétől Székesfehérvár he-
lyett Dél-Koreában igyekszik kihoz-
ni magából a maximumot, és bár 
Lazovics és Scsepovics is szépen 
termelt (hét-hét gól), Géresi pedig 
ötször talált be ősszel, mégiscsak 
„fogasra került” a kilences mez a 
Vidinél. Az új „kilences” érkezéséig 
sok víz fagyott meg Sóstón és sok 
hullám érte egymást a Perzsa-öböl-
ben és a Földközi-tengeren.
Először előbbit, azaz Dubajt vette 
célba év elején a Videoton. Ott 
elsősorban az erőnléti felkészülé-
sen volt a hangsúly, ugyanakkor 
Henning Berg vezetőedző veretes 
ellenfelet, az Európa Ligában 
szereplő orosz Zenit Szentpétervár 
együttesét „rendelte” első edzőpart-
nerként. A biztató 1-1-es döntetlen 
után fehérvári villámlátogatás, 
majd Dél-Spanyolország, Marbella 
következett.
„Több időt töltöttem idén a csapattal, 
mint a családommal.” – kalkulált 
Kovácsik Ádám, a Vidi első számú 
kapusa. A húsz nap több mint felét 
a Földközi-tenger tőszomszédságá-
ban töltötte együtt a csapat. Itt már 
a felkészülési mérkőzéseken volt a 
hangsúly. „Erős csapatok ellen játszot-
tunk, a vártnál jobban fel tudtuk venni 
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Diáksport a Bajnokok Városában

A telekisek nyerték a kézilabda városi diákolimpia döntőjét

kaiser tamás

Két héttel ezelőtt útjára indítottuk a város diák-
sporteredményeivel foglalkozó rovatunkat, most 
pedig folytatjuk azt. Ezúttal a IV. korcsoportos 
lányok kézi- és röplabdaeredményeit közöljük.

A kézilabda városi IV. korcsopor-
tos lány diákolimpiai bajnoksága 
2016/17. tanévi döntőjének végered-
ménye:
1. helyezett: Teleki Blanka Gimná-
zium és Általános Iskola. Felkészítő 
tanár: Négele Zalán.
2. helyezett: Tóvárosi Általános 
Iskola. Felkészítő tanár: Botyánsz-
kyné Tóth Ildikó.

A röplabda városi IV. korcsopor-
tos lány diákolimpiai bajnoksága 
2016/17. tanévi végeredménye:
1. helyezett: Felsővárosi Általános 
Iskola. Felkészítő tanár: Fésüs 
Irén.
2. helyezett: Munkácsy Mihály 
Általános Iskola. Felkészítő tanár: 
Papp Dániel.
3. helyezett: Tóparti Gimnázium. 
Felkészítő tanár: Próderné Pálinkó 
Szilvia.
4. helyezett: Vasvári Pál Gimná-
zium. Felkészítő tanár: Majorné 
Szloboda Mária.
A győztesek továbbjutottak a me-
gyei döntőbe.

a versenyt az ellenfelekkel.” – értékelt 
a hálóőr.
Henning Berg a teljes keretet be-
vetette a spanyolországi találkozó-
kon: kikaptak egy góllal az osztrák 
Admirától, a B csapat pedig 2-0-ra 
a Lokomotív Moszkvától. Az első 
csapat gól nélküli döntetlenre vég-
zett a Dinamo Bukaresttel, és ahogy 
Berg mester fogalmazott, minőségi 
focit nyújtva a Krasznodarral is 0-0-
t játszottak úgy, hogy Scsepovics és 
Hadzsics is kapufát lőtt.

„A Krasznodar ellen már elég sok 
lehetőséget sikerült kialakítanunk.” 
– összegezte az orosz bajnokság 
ötödik helyezettje elleni játékot Ju-
hász Roland, aki persze elsősorban 
a védekezésért felelt – az oroszok 
felkészülésük során egyedül a 
Vidinek nem tudtak betalálni. „Fo-
lyamatosan léptünk előre, a felkészülés 
végén már csak a finomítás van hátra.” 
– tette hozzá a csapatkapitány.
A finomhangolás utolsó szakasza 
múlt szombaton a Haladás és 
a Slovan Bratislava ellen jött el, 
immár Felcsúton. Igaz, ennek csak 
a „beavatottak” lehettek szemtanúi, 
mivel a két itthoni edzőmeccset 

zárt kapuk mögött játszották. Az 
őszi hetedik Haladás kapujáról 
hamar leverte a reteszt a Vidi, 
Bódi már a negyedik percben a 
léc alá lőtt, és ezzel ki is alakította 
a végeredményt. A Slovan elleni 
kilencven percet szintén kapott gól 
nélkül hozta a Vidi, ráadásul Lazo-
vics kétszer is eredményes volt. 
Feczesin hátrahagyott kilences 
meze február 13-ig árválkodott, 
ekkor a kétszeres horvát válogatott 
Mirko Marićot bújtatta bele Kovács 

Zoltán sportigazgató. A huszonegy 
éves támadó a Dinamo Zágrábtól 
igazolt a Videotonhoz, és 2020-ig 
szóló szerződést írt alá. A ballábas 
futballista eddig a horvát élvo-
nalban szereplő NK Lokomotiva 
együttesénél szerepelt kölcsönben, 
de ősszel a Dinamo színeiben az 
Európa Liga selejtezőjében is szó-
hoz jutott: nyolc meccsen hat gólig 
jutott.
Simon Ádám Gyirmótra, Sejben 
Viktor pedig az NB II-es Csák-
várhoz került kölcsönbe a szezon 
végéig, viszont Filipe Oliveira öt 
és fél év után elköszönt Székesfe-
hérvártól. A portugál középpályás 
bajnoki aranyérmet is ünnepelhe-
tett Fehérváron.
„Adósok vagyunk mostanában a jó 
kezdéssel.” – utalt Juhász Roland 
arra, hogy a csapat botladozva 
kezdi a bajnoki sorozatokat. Javí-
tani szombattól először az Újpest 
ellen lehet. „A lila-fehérek nagyon 
kellemetlen ellenfelek, de hazai pályán 
meggyőzően játszunk.”– bizakodott 
Juhász a liga döntetlenkirálya elleni 
felcsúti mérkőzésre készülve.
Az Újpest után sorrendben – a töb-
bek között Kleinheislerrel erősítő – 
bajnoki címvédő Ferencváros és az 
őszi második Honvéd vár a Vidire 
az első három tavaszi fordulóban. 
Jó kis kezdés, ami remélhetőleg 
eredményes is lesz!
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Gombócból is sok

Semmi nem sikerült Maylannek és társainak a Dornbirn ellen

somos zoltán

A MOL-ligában hét, az EBEL-ben nyolc gólt 
kapott a fehérvári hokicsapat. Nehéz őszintén 
hinni a sokkal jobb folytatásban.

Miután az EBEL-csapat szakve-
zetése azt kérte, ne kerüljenek 
át játékosok a „kis Volánhoz”, az 
EBEL-ben elvileg legjobb csapatá-
val állt ki a Fehérvár a válogatott 
meccsek miatti szünet utáni első 
mérkőzésre a Dornbirn ellen. 
Elvileg – mert Sofron István nem 
volt ott a jégen. A klub szűkszavú 
közleménye alapján nehéz kitalál-
ni, miért nem játszott a válogatott 
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Fókuszban az Enthroners

Az együttműködés megkoronázása

németH krisztián

Együttműködési megállapodás jött létre a 
Fehérvár Enthroners amerikaifutball-csapat és 
a Fehérvár Médiacentrum között. A kontrak-
tus értelmében a Médiacentrum valamennyi 
felületén tudósít a Koronázók mérkőzéseiről és 
aktualitásairól. 

„A tengeri vitorlázásnak sincs hagyo-
mánya Magyarországon, Fa Nándor 
mégis tizenöt millió magyar kapitánya 
tudott lenni, ugyanígy nyer az ameri-
kai foci is létjogosultságot hazánkban.” 
– hangsúlyozta Hagymásy András, 
a Fehérvár Médiacentrum ügyveze-
tő igazgatója, aki szerint – látva az 
eredményeket és a szurkolói aktivi-
tást – biztos jövője van Magyaror-
szágon is az amerikai futballnak.
Az Enthroners kezdi megteremteni 
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Megtörné az átkot az Alba Itthon folytatják

A Jászberény elleni bajnokin 92-80-ra nyertek Shepardék

Pelczéder Orsolya a Lipcse ellen jól játszott, góljai Mosonmagyaróváron is kellenek majd

somos zoltán kaiser tamás

Amióta a férfi kosárlabda Magyar Kupa döntő-
jét nyolc csapattal rendezik, az Alba Fehérvár 
mindig kikapott az első meccsen, és nem jutott 
a négy közé. Csütörtöktől Győrben próbálkoz-
hat újra.

Az EHF-kupa véget ért az Alba Fehérvár KC 
számára, a bajnokságban azonban még sok dolga 
lesz a csapatnak.

A kétpontos rendszerű sportágak-
ban hat ponttal kiesni egyáltalán 
nem szégyen, sőt! Az Alba Fehérvár 
KC vasárnap – még ha nyögvenye-
lősen is, de – győzelemmel zárta az 
EHF-kupa B csoportjának küzdelme-
it. A Lipcse elleni 29-27-es meccsen 
mutatott teljesítménynél egészen 
biztosan sokkal többet tud a csapat, 
de amit összességében a sorozatban 
nyújtottak Pelczéder Orsolyáék, az 
mindenképpen megsüvegelendő. A 
csoportot az orosz Kubany nyerte tíz 

a tojáslabda hagyományát Fehérvá-
ron. Annyira „jó szelet fogtak ki” az 
elmúlt szezonban, hogy feljutottak 
a másodosztályba, és szurkolók 
tömegei szorítanak értük az Euró-
pában egyedülálló First Fielden. „Az 
eredményeink és a nézőszám folya-
matos emelkedése is azt igazolja, hogy 
van helyünk ebben a sportágban!” 
– jelentette ki Márkus Péter, a klub 
elnöke.
Az Enthroners aktualitásairól, mér-
kőzéseiről híreket, tudósításokat 
láthatnak, olvashatnak a Fehérvár 
Médiacentrum felületein.
A csapatot jövő heti maribori 
edzőtáborába stábunk is elkíséri, 
a Vörösmarty Rádióban pedig a 
Koronázók által felajánlott VIP-je-
gyeket, ajándéktárgyakat sorsolnak 
ki a hallgatók között.

2013-ban emlékezetes kupadöntőt 
játszott az Alba Pakson. Előbb a há-
zigazdát, majd az ősi rivális Szolno-
kot is legyőzte, ezzel története során 
harmadszor elhódította a serleget. 
A következő évben vezette be az 
MKOSZ az Európában máshol is ho-
nos módit, hogy nem négy, hanem 
nyolc csapat, a bajnoki alapszakasz 
első felének nyolc legjobbja szerepel 

a kupadöntőben, akiket véletlen-
szerűen sorsolnak össze. Azóta az 
Alba mindig kikapott a nyolc között, 
zsinórban a Kecskemét, a Sopron és 
a Szolnok állította meg – vagyis az 
aranyérem óta még csak elődöntőbe 
sem jutott. Most ismét megpróbálják 

Lóránték, akik a győri eseményen a 
bajnokságban kétszer már legyőzött 
Zalaegerszegen át léphetnek a négy 
közé. Ha ez csütörtökön sikerül-
ne, utána a Körmend-Falco-meccs 
győztese vár rájuk az elődöntőben, 
míg a másik ágon a Szolnok, a Pécs, 
a Kaposvár és a Szeged négyeséből 
kerül ki a finalista. Az aranymeccs 
szombat este nyolckor lesz.

ponttal, és csak Trefilovék tudták 
a sorozat idei kiírásában legyőzni a 
Fehérvárt. Igaz, ők kétszer is meg-
tették. Az oroszok mögött a Brest 
Bretagne jutott tovább, két ponttal 
megelőzve az Albát. 
Deli Rita lányai a folytatásban a 
bajnokságra kell, hogy koncentrál-
janak, de nagyon, ha jövőre ismét 
nemzetközi kupában akar indulni az 
együttes. Az NB I második körének 
első fordulójában a kupában éppen 
a fehérváriakat kiejtő Mosonma-
gyaróvár jön szembe, idegenben. A 
papírforma a Fehérvár mellett szól, 
de ezt pontokra is kell váltani, ami 
a január eleji 20-20-as döntetlenből 
kiindulva egyáltalán nem ígérkezik 
sétagaloppnak.
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csatár, de talán vele sem lett volna 
esély. 
Dekoncentráltan, hatalmas hibákat 
vétve kapott ki hazai pályán 8-2-re 
a Volán, ezzel pedig minden esélye 
elszállt a rájátszásra. Ahhoz képest, 
hogy élet-halál harcról, az utolsó 
négy meccs megnyeréséről beszélt 
Benoit Laporte, neki is nagy csaló-
dás lehetett csapata játéka szerda 
este. Kérdés, változik-e a koncep-
ció, ad-e játékost az EBEL-gárda 
a Titánoknak, akik egy nappal 
korábban 7-1-re kaptak ki a MAC 
vendégeként a MOL-liga rájátszásá-
ban. Akárhogy is, nem ezek voltak 
a fehérvári hoki legszebb napjai...
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Jótékonyság:
Böjte Csaba csíksomlyói és székesfehérvári gyermekeinek nyári csere-táboroztatására, a kárpátaljai Guti Községi Óvoda felújítására,
 a székelyföldi Szentegyháza javára gyűjtünk. Aki egyet ért e célokkal, támogatói jegy vásárlásával is segítheti megvalósításukat!

Báli zene:  Asterix Live Music Band

Fellépők:  Varga Miklós és Vivien – Az István, a király rockoperából részletek
  Szőcs Renáta, a TV2 Star Academy győztese Csíkszeredából

Nyitótánc:  Hüpürcsős néptáncegyüttes, Szentegyháza

A büfé kínálata külhoni, székely termékekből áll majd, közkívánatra lesz Igazi Csíki sör és áfonyapálinka is.  

Platina támogatóink:
           

Deák Lajosné, a határon túli magyarokkal kapcsolatos feladatok tanácsnoka  
Juhász László önkormányzati képviselő,
Vargha Tamás honvédelmi miniszterhelyettes,
Horváth-Tancsa Ágnes önkormányzati képviselő

A bál Székesfehérvár MJV és dr. Cser-Palkovics András Polgármester Úr támogatásával valósul meg. 

2017.03.04. 18:30, Szent István Művelődési Ház, Szent István terem 
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Varga Miklós 

Szőcs Reni

fb.com/szekelybal.szfvarszekelybal.szfvar@gmail.com+36 20 251 9113Jegyek és támogatói jegyek is kaphatók, elérhetőségek:

A program művészeti vezetője: 
Ruff Tamás 


