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Idén kezdődik a Liget sor felújítása

Ez volt az első olyan városrészi fórum, ahol a júliustól bevezetendő, jelenleg véleményezési 
fázisban járó, új buszmenetrendről személyesen is elmondhatták véleményüket a fehérvá-
riak. Az új buszmenetrend tervezetről a www.szekesfehervar.hu oldalon található részletes 
ismertető.

Bácskai GerGely

Választókerületi
programok

A hét elején a Vörösmarty iskolában lakossági 
fórumon ismertették a Liget sor felújításának 
terveit.

A Liget sor felújítása a közműcse-
rékkel, az út, a bicikliút, a járda 

Nincs adósság, négymilliárd a tartalék
Heiter DáviD tamás

Stabil működést és eddig soha nem látott mér-
tékű, több mint huszonhárommilliárd forintnyi 
fejlesztést tesz lehetővé a pénteken elfogadott 
költségvetés. A közgyűlésen a képviselő-tes-
tület támogatta azt a javaslatot is, mely a 
város nevében hivatalosan is visszautasítja a 
szélsőségesnek és gyűlöletkeltőnek tartott két 
héttel ezelőtti rendezvényt.

A közgyűlés elején beszámoló 
hangzott el arról, hogy a város mi-
lyen módon támogatta Kárpátalja 
magyarlakta településeit, ugyanis 
Székesfehérvár is csatlakozott a 
Megyei Jogú Városok Szövetsége 
adománygyűjtéséhez. Ezt köve-
tően egy javaslatról tárgyaltak, 
mely az önkormányzat szélsősé-
ges, gyűlöletkeltő rendezvénnyel 
szembeni tiltakozására vonatko-
zott. A napirendi pont tárgyalását 
a Hatvannégy Vármegye jelzé-
sével ellátott pulóveres fiatalok 
bekiabálással zavarták meg. A 
polgármester szünetet rendelt el, 
amíg a rendbontók elhagyták a 
termet. Végül a közgyűlés döntő 

Idén a tavalyinál több pénzből gazdálkodik a város
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Feketehegy-Szárazrét

Szigli István

A képviselő két helyszínen tart 
fogadóórát: február 23-án, kedden 
12.30 és 15.30 óra között a Farkas-
vermi út 2. szám alatt, az új kö-
zösségi házban várja a körzetében 
élőket. A Szedreskert lakói a Vö-
rösmarty Mihály Általános Iskola 
Liget sori épületében kereshetik fel 
a terület önkormányzati képviselő-
jét kedden 16 és 17 óra között.

Tájékoztató a parkolóházról

Február 25-én, csütörtökön 17 órakor 
Kovács Béla Sándor önkormányzati 
képviselő valamint az előkészítésben 
résztvevő szakemberek lakossági 
fórumra várják a Koch László utcá-
ban és környékén élőket. A tervezett 
parkolóház kialakításával kapcsolat-
ban adnak tájékoztatást. A helyszín a 
Rákóczi iskola fszt. 4-es terme.

A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól is tárgyalt 
a testület. Régi probléma ugyanis, hogy van olyan eset, amikor egy ingatlannak 
csak helyrajzi száma van, de nincs házszáma. Előfordul az is, hogy a házszám nem 
felel meg a valóságnak. De van olyan eset is, amikor eltérés van a lakcímkártya és a 
valós cím között. Jelenleg is számos olyan kérelmező van, aki nem tud lakcímkártyát 
igényelni, vagy a valós lakcíme és a kártya között eltérés van, ami miatt például 
hitelt sem igényelhet. Jó néhány utca számozását megváltoztatják tehát a jövőben. 
Ez sokaknak okozhat kellemetlenséget, másoknak viszont elemi érdekük – és joguk 
– hogy rend legyen a lakcímük körül – mondta el lapunknak Bóka Viktor jegyző.

A Fehérvár Médiacentrum a következő 
hetekben bemutatja a településrészek fej-
lesztési terveit. Összefoglalóinkat láthatják 
a Fehérvár Televízió adásában és olvashat-
ják a FehérVár magazin hasábjain is.

Tavaly több mint 420 millió forintot költött Székesfehérvár a vízközművek felújítási 
munkálataira, idén pedig az egymilliárd forintot is meghaladja a csapadékvíz-el-
vezetési problémák megoldására tervezett fejlesztési forrás. A város két nagy 
csapadékvíz-elvezető csatorna megépítésére nyújt be pályázatot, ami a vezér utcák 
és a Felsőváros csapadékvíz-problémáira nyújthat megoldást, továbbá tehermente-
síti azt a belvároson át húzódó régi csatornát is, mely nagy esők esetén az Olaj utca 
és a Széna tér környékén okoz problémát.

többsége a két héttel ezelőtti 
eseményeket elítélő határozat 
mellett szavazott. Az incidenssel 
kapcsolatban Cser-Palkovics And-
rás kérdésünkre elmondta, hogy 
népképviseleti szerv munkáját 
megzavarni törvénybe ütközik, 
és megteszik a szükséges jogi 
lépéseket.
Erős fejlesztéspolitikával rendelke-
ző, stabil költségvetést fogadott el 
a közgyűlés – hangsúlyozta a város 
polgármestere. A költségvetés 
tárgyalásakor kiemelte, hogy az a 
városüzemeltetés és az intézmény-
rendszer működésének biztonságát 
garantálja, és húszmilliárd forintnál 
is több fejlesztést irányoz elő.
Működtetésre, térségi ellátásra 
és jóléti kiadásokra idén 20,2 
milliárd forint szerepel. Az összes fejlesztésre, felújításra pedig 23,6 

milliárd forintot költhet a város. 
Az intézményi, önkormányzati 
működtetés 12,4 milliárd forintba 
kerül. A kulturális ágazat 2,2 milli-
árd forintból gazdálkodhat, míg a 
sportfeladatok kiadásai a létesít-
mények fenntartásával együtt 834 
millió forintot tesznek ki. Hitelt a 
város nem vesz fel, és folyószámla-
hitele sem lesz Székesfehérvárnak. 

Cser-Palkovics András polgármes-
ter hangsúlyozta, hogy a városnak 
nincs adóssága, a tartaléka pedig 
négymilliárd forint. 
A városatyák döntöttek arról is, 
hogy Székesfehérvár csatlakozik 
a 2024-es olimpiai és paralim-

piai játékok megrendezéséhez, 
mellyel azt deklarálta a város, 
hogy egy nyertes pályázat esetén 
Székesfehérváron a helyszín 
biztosított.

és a parkolók építésével együtt 
még az idén nyáron elkezdődik. A 
teljes beruházás, melynek értéke 
várhatóan meghaladja a hétszáz-
millió forintot, minden valószínű-
ség szerint jövőre fejeződik be. 
Az út felújításával kapcsolatban 
Cser-Palkovics András polgármes-

ter kiemelte, hogy a beruházás 
közműcseréket érintő részét a 
város saját forrásból finanszí-
rozza, az útburkolat, a járdák, a 
parkolók és a bicikliút építését 
pedig uniós forrásból valósíthatja 
meg Székesfehérvár. A Liget sor 
teljes felújítása az egyik befejező 
része annak a városrészi rehabili-
tációnak is, ami néhány éve a Ko-
ronás Park, a Regionális Atlétikai 
Centrum és a magánberuházással 
megvalósult hotel illetve mellette 
a kosárcsarnok építésével kezdő-
dött.
A Liget sor burkolatának a tő-
zeges talajon megszűnt a teher-
bírása, amit nem lehet csupán a 
kopóréteg cseréjével felújítani – 
hangzott el a fórumon. A tervezés 
közben kiderült az is, hogy az út 
alatt található negyven centi átmé-
rőjű, mintegy százéves öntöttvas 
ivóvíz-nyomóvezeték is cserére 
szorul. De kicserélik az út alatt 
a teljes szennyvíz- és csapadék-
víz-csatornát is.
A hivatalos eljárások lefolytatása 
után szeretnék nyáron átadni a 
közbeszerzésen nyertes kivitele-
zőnek a munkaterületet. Előzetes 
számítások szerint a felújítás 
nyolc hónapig tart majd. Elkép-
zelhető, hogy nem lehet félpályás 
útlezárással elvégezni a munkát, 
és néhány alkalommal szakaszo-
san le kell zárni az utat.
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Tizenhatmilliárd Fehérvárnak

A menekültimport nem lehet megoldás

Látványterv arról a belgyógyászati tömbről, melyre igen nagy szükség lenne a kórházban. Az 
intézményben tavaly adták át az új diagnosztikai tömböt. A Modern Városok Program kere-
tében – hétmilliárd forintból – tovább fejlődhetne a kórház. Az összegből parkolóbővítésre is 
futná, amire szintén nagy igény van a betegek részéről.

leffelHocz marietta

NaGy zoltáN Péter

Hazánk fejlődésének egyik zászlóshajója lehet 
Székesfehérvár azoknak a beruházásoknak kö-
szönhetően, melyek a Modern Városok Program 
keretében valósulhatnak meg. Az egészség-
ügyi, gazdasági és kulturális célú projektek 
megvalósítására az idén a nagyvárosok közül a 
legtöbbet, tizenhatmilliárd forintot biztosít a 
kormány Fehérvár számára.

A programban érintett megyei jogú 
városok közül idén Fehérvár kapja 
a legnagyobb összegű fejlesztési 
forrást. A Szent György Kórház 
fejlesztésére hétmilliárd forint áll a 
város rendelkezésére, mely lehetővé 
teszi egy új belgyógyászati tömb lét-
rehozását, de több száz parkolóhely 
kialakítására is lehetőséget biztosít 
az egészségügyi intézménynél – 
mondta Vargha Tamás országgyűlé-
si képviselő a program részleteiről 
tartott sajtótájékoztatón.

A múlt héten, február 11-én és 12-én ülésezett a 
NATO védelmi minisztereinek tanácsa. A miniszte-
rek áttekintették, hol tartanak a walesi csúcs óta, 
illetve milyen célokat tűzzenek ki a júliusi varsói 
csúcs elé. Brüsszelben két történelmi döntés is 
született, amiről Vargha Tamás honvédelmi állam-
titkárt kérdeztük.

A NATO védelmi minisztereinek utób-
bi tanácskozásán erősítették meg a 
döntést, hogy Magyarországon is feláll 
az az összekötő csoport, amely húsz 
magyar és húsz más NATO-országból 
érkező tiszttel segíti, koordinálja a 
gyorsreagálású erőket, amennyiben 
arra szükség van. Ez a parancsnokság 
az Összhaderőnemi Parancsnokság 
székesfehérvári területén kap helyet. 
A döntés már októberben megszü-
letett, most pedig a parancsnokság 
telepítése következik. Ez a negyvenfős 
csoport mozgatja majd a magyar dan-
dáralakulatokat szükség esetén.
Milyen hasonló koordinációs csoportokkal 
tartják a kapcsolatot?
A balti országokban, Lengyelország-
ban, Szlovákiában, Csehországban, 
Romániában, Bulgáriában és Ma-
gyarországon működik majd ilyen 
NATO-parancsnokság, angol nevén 
NATO Force Integration Unit.
Az atlanti szövetség európai országai egy-
ségesek voltak ennek a védelmi rendszer-
nek a kialakítása során?
A védelmi miniszterek között nem 
érzékelhető semmilyen ellentét vagy 
egyet nem értés. A hangsúlybeli 

Kuriózumnak számít majd az a kö-
zépiskolai campus, mely szintén a 
támogatásnak köszönhetően kerül 
kialakításra a Szabadságharcos út 
szomszédságában. Az első ütemre 
esedékes hét és fél milliárd forint 
biztosításával elkezdődhet a három 
évre tervezett megvalósítás, azaz 
sor kerülhet az új gimnáziumi épü-
let és tornacsarnok felépítésére és a 
meglévő középiskola felújítására.
Székesfehérvár büszke erős iparára 
és gazdaságára, az ezekkel járó té-
nyezők azonban terhelik a környe-
zetet. Az életminőség javítását, az 
ökológiai és környezeti terheltséget 
csökkentő „Fehérvár tüdeje – zöld 
Fehérvár” programmal szeretnének 
segíteni a problémán. A palotaváro-
si tavak mögötti területen, valamint 
az egymilliárd forintos támogatás-
nak köszönhetően megvásárolt 
Alsóvárosi réten pihenőparkokat 
és szabadidős területeket alakíta-

nának ki, valamint egy erdősávot 
is terveznek telepíteni – mondta el 
lapunknak Cser-Palkovics András 
polgármester.
Egy régóta várt fejlesztés is meg-
valósulhat Fehérváron, ez pedig 

a rendezvénycsarnok megépíté-
se. A Modern Városok Program 
keretén belül most 508 millió 
forint áll rendelkezésre a terület 
megvásárlására és a tervezési 
költségekre. 

különbségeket jól lehetett érzékelni az 
egy héttel korábbi amszterdami és az 
említett brüsszeli védelmi miniszteri 
találkozókon. Brüsszelben a norvég 
főtitkár, Jens Stoltenberg mene-
kült-migránsválságról beszélt már. 
Ennek megfelelően a brüsszeli döntés 
teljes konszenzussal született meg, 
ami arról szól, hogy a NATO Földkö-
zi-tengeren gyakorlatozó flottaegysége 
az Égei-tengerre hajózik, és Görögor-
szág és Törökország között megaka-
dályozza az unió felé vezető migrációt. 
A behajózás két héten belül megtör-
ténik, és szakemberek alakítják ki azt 
a védelmi tervet, amely képes lesz a 
menekült-migránsválságot megakadá-
lyozni. Ennek a flottának együtt kell 
dolgoznia a török és görög hadiflot-
tákkal, ami – ismerve a két ország vi-
szonyát – nem könnyű. Ugyanakkor a 
NATO tengeri alakulatának segítséget 
is kell nyújtania a tengeren bajba jutó 
menekülteknek, akiket visszajuttatnak 
Törökországba. Ezt a törökök vállal-
ták. Érdekessége a döntésnek, hogy 
a kezdeményező a német honvédelmi 
miniszter volt. A kétnapos találkozón 
az Észak-atlanti Szövetség azt az ame-
rikai kérést is elfogadta, hogy AWACS 
felderítő gépek járőrözzenek a szír 
térségben, amivel a légitámadások 
hatékonyságát szeretnék növelni az 
elkövetkezendő időszakban. Mindkét 
lépés történelminek nevezhető, hiszen 
először aktivizálódik a NATO mig-
ránsügyben, valamint első alkalommal 
lép közvetlen akcióba az Iszlám Állam 
ellen.

Kimondhatjuk azt, hogy politikai értelem-
ben is sikerként könyvelheti el Magyaror-
szág a brüsszeli NATO-döntést? Hiszen a 
magyar miniszterelnök mondta bő egy esz-
tendeje, hogy Európát nem a kontinensen 
belül, hanem a határain kell megvédeni.
Igen. Én a brüsszeli felszólalásomban 
is kijelentettem, hogy Magyarország 
a válság első napjától erről beszél, 
ugyanis a megoldást a bajok gyökeré-
nél kell keresni!
Említette, hogy a brüsszeli NATO-értekez-
leten a német védelmi miniszter, Ursula 
von der Leyen kezdeményezésére született 
meg ez az európai védelmi döntés. Ugyan-
akkor Németországban hallunk olyan vé-
leményekről, melyek szerint Európát nem 
a muszlim országok, hanem Magyarország 
és Lengyelország veszélyezteti. E két 
országgal szemben ez a német propaganda 
mit jelenthet? Annál is inkább, mert a 
közelgő uniós csúcsra a visegrádi négyek 
(Bulgáriával és Macedóniával együtt 
hatok) úgynevezett „B” tervet tesznek le a 
menekültválság kezelésére.
Az ön által idézett német vélemény 
egy újságból származik, amit érdemes 
a helyén kezelni. Ugyanakkor nem 
kérdezték meg a németektől, hogy 
valóban szükségük van-e egymillió 
migránsra. De a migrációval kapcso-
latos vélemények a német kormányzó 
pártokon belül is különböznek, és 
nem egységesek a merkeli politika 
megítélésében. Talán nem véletlen, 
hogy Ursula von der Leyen védelmi 
miniszter állt elő a NATO-javaslattal, 
ezzel is előkészítve esetleges kancel-
lárrá válását. De már Angela Merkel 

sem kvótáról, hanem kontingensről 
beszél, akiket nem beengednek, 
hanem elmennek értük a németek. 
Viszont a visegrádi négyek álláspontja 
egységes, és támogatják Bulgáriát és 
Macedóniát. Utóbbi két ország bizo-
nyította elkötelezettségét a migráns-
válság megoldásában.
Az imént említett visegrádi négyek „B” 
terve – ami éppen az előretolt védelem 
felállításáról szól – nem veri le a biztosí-
tékot Európa nyugati felében? Mert ezzel 
mintha még Franciaország sem szívesen 
barátkozna.
Nem szeretném kritizálni a „leveri 
a biztosítékot” kifejezést, de ez úgy 
hangzik, mintha Európában lennének 
valakik, akikhez igazodni kell, akik 
megmondják, hogy a többi ország-
nak hogyan kell viselkednie. Ez nem 
helyes. Mi gondoljuk jól! Egyre több 
országban ismerik fel, hogy Magyar-
ország a kezdetektől fogva jó úton jár. 
A saját igazunk tudatában lépnünk 
kell tovább. Ahogy tavaly léptünk a 
szerb, majd a horvát határzár kiépí-
tésével, most az unió védelmének 
kialakításán kell dolgoznunk. Ebben 
egyre több az európai támogatónk. A 
Magyar Kormány nem gondolja, hogy 
magukra kell hagyni a menekülteket, 
de azok gondjait a saját hazájukban 
kell megoldani. Európa demográfiai 
hullámvölgyét pedig itt kell kezelni, 
és nem a menekülteket importálni. 
Magyarország az otthonteremtéssel, 
családtámogatással és az adócsök-
kentéssel szeretné elérni a népesség 
növekedését.
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Körforgás zenével, verses mesével

A kalotaszegi motívumok hivatott őrzője

Megszerettetni a zenét csak szívből jövő szeretettel lehet

Illyés Endre, Altorjay András és Kudor Feri

A bánffyhunyadi magyar

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 
Székesfehérvárra is ellátogatott Szalóki 
Ági a Körforgás című, gyermekekhez szóló 
műsorával.

A Vörösmarty Mihály Általános 
Iskola Farkasvermi úti tagis-
kolájának növendékei kitörő 
örömmel fogadták Szalóki Ágit 
és zenekarát, akik a Nemzeti 
Kulturális Alap pályázatának el-
nyerése után egy olyan program-
mal járják az országot, amelyben 
egészen különleges dalcsokrot 
visznek el a gyerekeknek. Sza-
lóki Ági büszke arra, hogy az 
ötletükből valóság lett: „Tizenkét 
éve játszom gyerekeknek. Ez idő 
alatt számtalan helyszínen megfor-
dultunk. Mindig különleges élményt 
nyújtottak az iskolai fellépések, 
hiszen a szervezett koncertek, ame-
lyekre a szülők viszik el a gyereke-
ket, egy picit mindig feszengősebbek 
voltak, mert a gyerekek alkalmaz-
kodtak a szüleikhez. Tapasztalataim 
szerint az iskolai koncerteken vala-
mivel felszabadultabbak a gyerekek. 
Többségük ebben a közegben jobban 
feloldódik. Ezt az élményt szerettem 
volna újra megélni. Ezt magunk 
miatt is csináljuk, jó látni a gyerme-
kek boldogságát! A pályázatunkban 
az is fontos elem volt, hogy olyan 
településekre is ellátogassunk, ahol 
a gyerekek nem tudnának eljutni 
egy-egy koncertre.”

Kudor Ferenc emlékét idézte meg a Szabad-
művelődés Háza. A fájdalmasan korán elhunyt 
fafaragó és szobrászművész, Bánffyhunyad 
szülötte, a kalotaszegi népi motívumok hivatott 
őrzője munkáiból összeállított kiállításon 
családja, barátai, egykori alkotótársai tisztelték 
meg életművét.
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is. Altorjay András művészetpár-
tolóként és emberként is sokat 
kapott Kudor Feritől: „Az ő igazi 
színtere Kalotaszeg volt. Amit otthon 
megismert, magába szívott, azt hozta 
magával, azt véste bele faragványaiba. 
Kreatív ember volt, aki bármihez nyúlt, 
azt művészi felelősséggel tette.”
Kovács György, a fehérvári népmű-
velés doyenje számára „Öcsi” egy-
szerre volt barát és mester, aki az 
erdélyi fafaragás tanítójaként sokat 
tett az ősi művészet megismerteté-
séért: „Annak idején, amikor elkezdtem 
faragni, nagyon sokat segített nekem. 
Számtalan titkot megosztott velem a 
faragásról, a kályhacsempe-készítésről. 
Minden egyes óra, amit együtt töltöt-
tünk, meghatározó emlék!”
Kiss Dorottya, a Szabadművelődés 
Háza igazgatója sokat tett azért, 
hogy méltó módon emlékezzünk 
Kudor Ferire: „Nagyon sok emlék köt 
hozzá. A férjemmel gyakran jártunk 
hozzájuk Bánffyhunyadra. Még éltek 
a szülei, s a testvéreivel együtt jó 
barátra leltünk bennük, majd később 
Fehérváron is mindennaposak voltak a 
találkozásaink.”
Pati-Nagy Bence fotóriporterként és 
barátként is közel került az erdélyi 
történések megéléséhez, adatközlő-
ként pedig hozzájárult ahhoz, hogy 
itt Székesfehérváron is megismerjék 
Öcsi munkáit: „Nekem csak jó emlé-

keim vannak róla. Nagyon szerettem 
mint szobrászművészt, s mint barátot 
is. Rengeteget segített, hogy erdélyi 
útjaimon minél jobban megismerhessem 
szülőföldjének legszebb helyeit.”
Alkotótársként, testi-lelki jó barátként 
Horváth Janó a kezdetektől végigkí-
sérte a műtermek kettős magányában 
Feri műveinek születését. Ismerte 
minden rezdülését: „Amikor Feri ideke-
rült, láttam rajta, hogy eléggé tájékozatlan 
az itteni dolgokban, így jószerivel minden 
szabadidőnket együtt töltöttük, segítettem 
neki. Nagyon hiányzik.”
Kudor Ferenc tanú volt, aki 
megalkuvás nélkül hirdette a népi 

kultúra tiszteletének fontosságát. 
Tanú volt, miközben Európa-szer-
te fogalmazott meg szobraival új 
elképzeléseket és utakat, kőből, 
fából, jégből. Befogadta a hűvös 
észak, a visszafogott nyugat, a 
szikrázó dél, de ő mindig hazatért 
hozzánk, mert otthonra vágyott, 
mert otthont teremtett szeretteinek 
és önmagának, mert várták, vártuk 
haza. Példája volt annak, miként 
lehet felülemelkedni a bántásokon, 
lerombolni a kisszerű gátakat. 
Emlékét őrzik a kimunkált mozdu-
latok, a keze nyomán megszentelt 
megannyi tárgy.

Emlékeztünk az egykori kolozsvári 
diákra, aki az ősi mintákat nemcsak 
tanulta és tanította, hanem őrizte 

A műsor – ahogy az énekes–ze-
neszerző elmondja – különleges 
ötvözete a műfajtól független, de 
autentikus zenének és a zenekar 
illetve a szerzők által nagy becs-
ben tartott költők verseinek, me-
séinek: „A koncertjeink olyanok, 
mint egy rendhagyó irodalomóra, 
amiben fontosnak tartom azt, hogy 
legyenek olyan pillanatok, amikor 
hallgatnak és figyelnek a gyerme-
kek, hogy aztán olyan részek követ-
kezzenek, amikor bevonjuk őket a 
játékba. Nagyon fontos számunkra 
az aktivitás. Énekkel, tapssal szám-
talan készségük fejlődik. Hiszek 
abban, hogy a gyermekek folyama-
tosan mindenből tanulnak. Verseket 
énekelek olyan klasszikusoktól, 
mint Weöres Sándor, József Attila, 
Tamkó Sirató Károly. A versekben a 
tökéletes ritmust keresem, s hozzá a 
zenét. Hála istennek vannak olyan 
kortársaink, akik szintén mesterek, 
mint például Erdős Virág, akinek az 
igen terjedelmes Négyes-hatos című 
versét pillanatok alatt megtanulják 
a gyerekek.”
Szalóki Ágiék alapként használ-
ják a népzenét, de megjelennek 
a környező népek zenéjére 
komponált dallamok is, amelyek 
egy olyan világot mutatnak meg, 
ahol békésen megfér egymás 
mellett a népzene, a világzene, a 
dzsessz és a klasszikus mu-
zsika is: „Olyan zenét játszunk, 
amit mi magunk szeretünk. Olyan 
zenét játszunk, amiben jól érezzük 

a verseket, némelyikhez azonnal 
zene társul bennem. Nagyon fontos 
ihletforrás a magyar népzene, 
hiszen alapvetően népdalénekes 

a példája. Nagy öröm számunkra, 
hogy ez a körút létrejöhetett, és 
segíthetünk a gyermekek zenei 
nevelésében!”

magunkat. A zenésztársaim, akik 
dzsesszzenészek, a kreativitás-
ban, a pillanat örömében és a 
szabadságban szintén ugyanígy 
gondolkodnak. Amikor olvasom 

vagyok. Vallom, hogy aki a magyar 
népzenébe beleássa magát, az nyi-
tott lesz a különböző népek kultú-
rájára is. A Körforgás című lemez, 
amivel az országot járjuk, ennek 



5közéleti hetilap FehérVárProgramajánló

Kiváló minőségű beltéri és bejárati ajtókkal, fa és műanyag 
nyílászárók széles választékával várjuk vásárlóinkat központi 
bemutatótermünkben: 8000 Székesfehérvár, Berényi u. 81.  

Telefon: 06 (20) 996 4070; 06 (20) 996 4141                                            
Nyitva tartás: H-P 8-12; 13-17                                                                             
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14Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft.

Székesfehérvár, Berényi út 72-100. • Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
www.dekra-akademie.hu • szekesfehervar@dekra-akademie.hu

Jelentkezzen márciusban induló:
• Ipari olaj-és gáztüzelő-berendezés kezelő (E-000683/2014/A003)

• Kisteljesítményű kazánfűtő (max. 2 t/h) (E-000683/2014/A014)

• Kazánkezelő (2-12 t/h között) (E-000683/2014/A013)

OKJ-s tanfolyamainkra!
2016. február 29-ig történő jelentkezés esetén 
10% árkedvezményt adunk a képzési díjból!

Kolbásztöltő fesztivál és kungfushow
Programok február 19-től 28-ig

szaBó Petra

Február 19.
V. Székesfehérvári Toros- és Pálin-
kafesztivál
9 óra, Palotai kapu tér
Igazi falusi, disznótoros hangulat a 
belváros szívében! Háztáji kol-
bászok, húsok, sertésből készült 
ételek és falusi desszertek, minőségi 
pálinkák és borok várják az ízek 
kedvelőit. 

Női klub
17 óra, Fehérvári Civil Központ
Várja a mozogni vágyókat Pap Csil-
la lélekgyógyász a Fehérvári Civil 
Központban. Az Alba Pont Lakó-
közösségi Információs Szolgáltató 
Iroda Női klubjának jógaórájára 
kényelmes öltözetben, polifoammal 
érkezzenek!

Shaolin Warriors
19 óra, Vodafone Sportcentrum
Székesfehérvárra érkezik a Shaolin 
Kungfu harcos szerzeteseinek má-
gikus ereje, a Magical Secret Show. 

Február 20.
Illényi Katica gálaestje
19 óra, Vörösmarty Színház
Az Alba Regia Szimfonikus Zene-
kar Gálaestjének vendége Illényi 
Katica Liszt Ferenc-díjas hege-
dűművész lesz, aki hegedűjátékán 
kívül énekkel, tánccal, thereminnel 
bűvöli el a közönséget. A szimfoni-
kusokat  Silló István vezényli, aki 
sokáig volt a Budapesti Operett-
színház karmestere, de a Magyar 
Rádió Szimfonikus Zenekarának is 
állandó segítője volt.

Bëlga-diszkó
20 óra, Paraba
November jelent meg a Bëlga új, 
Disco! című albuma.

Február 22.
Mesedélután felnőtteknek
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyv-
tár Mészöly Géza utcai Tagkönyv-
tára
Kassovitz László meseíró, mese-
mondó, népi rímfaragó „Magyar 
népmesék rímbe és ráncba szedve” 
című előadása.

A Vörösmarty Színház műsora

A Barátság mozi műsora

Gyereksarok
Állati jó kézműves foglalkozások
Február 20. 10 óra, Vörösmarty 
Mihály Könyvtár
A foglalkozás ezúttal a Macska-
nyelv címet viseli. Amire számítani 
lehet: színes papír, olló és rengeteg 
vidámság.

Mi a téMA?
Február 20. 15 óra, Szent István 
Király Múzeum, Rendház
Közös készülődés egy ókori buliba. 
A foglalkozás során a résztvevők 
elkészíthetik az alkalomhoz illő 
öltözéket.

Mi van a ládikóban?
Február 21. 11 óra, Igéző
A Holdfű Színház előadása.

Négykezes kedd a Hetedhét Játék-
múzeumban
Február 23. Hetedhét Játékmúze-
um
Húsvéti előzetes – ajándékok és 
praktikus kiegészítők foltvarrással 
Kalmárné Ili ötletei alapján.

Mesevarázs – Mesék és mestersé-
gek tematikus napok: Hamupipőke
Február 24. 10 óra, Mesterségek 
Háza
Mesemondás, a meséhez kapcsoló-
dó rejtvényes feladatok megoldása. 
Kézműves foglalkozás: magok válo-
gatása, termésképek készítése.

Kisgyermekkori nyelvoktatás
Február 27. 10 óra, Pagony Köny-
vesbolt

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

III. Fehérvári Kolbásztöltő 
Fesztivál

Február 27. Jancsárkert
Program:
7 óra: Termelői piac gasztroutcával és 
disznótoros különlegességekkel
9 óra: Megnyitó – Cser-Palkovics András 
és Vargha Tamás
9.30: A kolbásztöltő verseny rajtja
9.30: Élő zene, vetélkedők, játékok, 
kolbászszépségverseny – Kolbászolj 
kreatívan!
12 óra: Török Ádám koncertje
14.30: Eredményhirdetés, buli
Aki még nem tette, a kolbásztöltő verseny-
re még jelentkezhet! A fesztivál médiatá-
mogatója a Fehérvár Médiacentrum.

Az Alba Regia Szimfonikus Zene-
kar művészeinek kamaraestje
18 óra, Hermann László Zeneisko-
la nagyterme
Az AlbAkkord Zenei Alapítvány 
támogatásával megrendezésre 
kerül az Alba Regia Szimfonikus 
Zenekar művészeinek Kamara-
estje!

Február 24.
Beszélgetés a Pa-dö-dő együttes-
sel
17 óra, Viktória Rehabilitációs 
Központ
Falusi Mariann és Lang Györgyi 
zenés estje.

Székesfehérvári 17-es honvédek a 
Doberdón
17 óra, Szent István Király Múze-
um Országzászló téri épülete
Stenczinger Norbert (kutató, 
Nagy Háború Kutatásáért Köz-
hasznú Alapítvány) előadása.

Utazni jó! Róma 1. – Vatikán és a 
bazilikák
17 óra, Aranybulla Könyvtár Ala-
pítvány olvasóterme
Fertő Imre útifilmjének vetítése.

Február 25.
Nemekből igenek klub
17 óra, Igéző
Miért jó vállalkozást indítani 
kisgyerek mellett? Milyen előnyei 
és hátrányai vannak? – többek kö-
zött ezekre a kérdésekre is választ 
kaphatnak az érdeklődők.

Február 26.
Mits Jazz Band Akusztik
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Vendég fellépők: Potesz Balázs, 
Fekete-Kovács Kornél, Nagy 
János, Oláh Zoltán.

Február 27.
Kisgyermekkori nyelvoktatás
10 óra, Pagony Könyvesbolt
Interaktív előadás a kisgyermekek 
nyelvi oktatásának fontosságáról.

Az Alma zenekar koncertje
16 óra, Vodafone Sportcentrum
Szuperkoncerttel készül az Alma 
zenekar.

Balfácánt vacsorára!
Február 19. 19 óra, Nagyszínház
János vitéz
Február 19. 15 óra, Pelikán Kamaraszínház
Rejtélyes viszonyok
Február 20. és 25. 19 óra, Pelikán Kama-
raszínház
Hamlet
Február 21. 17 óra, Nagyszínház
Terrorizmus
Február 23. és 28. 19 óra, február 24. 17 
óra, Kozák András Stúdió
Szekrénymesék
Február 23. 15 óra, Pelikán Kamaraszínház
Pulcinella kertészkedik
Február 23., 24., 25. és 26. 10 óra, Pelikán 
Kamaraszínház
Tündérhon vándorai
Február 24. és 25. 18 óra, Nagyszínház
Play Strindberg
Február 26. 19 óra, Pelikán Kamaraszínház
Szutyok
Február 26. 19 óra, Kozák András Stúdió
A velencei kalmár
Február 26. és 27. 19 óra, Nagyszínház
János vitéz
Február 27. 11 és 14 óra, Pelikán Kamara-
színház
Csókos asszony
Február 28. 17 óra, Nagyszínház

A nagy dobás
Február 22. 20.15, február 23. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai életrajzi film.
Saul fia
Február 21. 16 és 18 óra, február 24. 18 és 
20 óra
Magyar filmdráma.
Brooklyn
Február 19. és 20. 18 óra, február 23. 20.30, 
február 25. 20.15, február 29. 20 óra
Carol
Február 19. és 20. 20 óra, február 22. 18 óra
Feliratos angol-amerikai romantikus 
dráma.
Anyám és más futóbolondok a családból
Február 20. 16 óra
Magyar filmdráma.
Spotlight – egy nyomozás részletei
Február 25. 18 óra, február 26. és 27. 20 óra
Feliratos amerikai thriller.
A kórus
Február 26. 18 óra
Feliratos amerikai dráma.
A lovasíjász
Február 27. 16 óra
Magyar dokumentumfilm.
Gondolj rám!
Február 27. 18 óra
Magyar játékfilm.
Férfiak és csirkék
Február 29. 18 óra
Feliratos dán-német fekete komédia.
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Tilos a látogatás

Mivel az influenzaszerű megbete-
gedések száma a múlt héten tovább 
emelkedett, továbbra is látogatási 
tilalom van a Szent György Kórház-
ban, a dunaújvárosi Szent Pantaleon 
Kórház-Rendelőintézetben, a kin-
csesbányai Platán Ápolási Intézetben, 
a csákvári Florena Ápolási Intézetben, 
a Magyarországi Református Egyház 
Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Rác- 
keresztúri Drogterápiás Otthonában 
és a Kulcsi Mozgásszervi Rehabilitá-
ciós Központban.

Támad az influenza

Csak a teljesen gyógyult gyereket vigyük közösségbe!

kurucz tüNDe

Tovább nőtt a megyében az influenzaszerű meg-
betegedések száma. Az elmúlt héthez képest 
mintegy egyharmadával többen fordultak a 
betegségre jellemző tünetekkel orvoshoz.

Müller Cecília, a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztályának vezetője elmondta, 
hogy a múlt héten az előző heti 
adatokhoz képest harmadával 
többen fordultak orvoshoz influ-
enzaszerű tünetekkel: „Az influen-
zajárvány az egész megyére kiterjedt. 
A megbetegedések számában most már 
nincsen jelentős különbség az egyes 
járások között.” – emelte ki a főosz-
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Az egyik leggyakoribb halálok:
érelmeszesedés a szívben és az agyban

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

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?

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

3D-s vizsgálat az egész testre kiterjedően, 70 klinikai paraméter elemzésével
A mérés néhány percet vesz igénybe, teljesen fájdalommentes.                        
Látványos háromdimenziós ábrákon jeleníti meg az egyes szervek működési zavarait.  
(Gyomor-és bélrendszer, csont-izomrendszer, ízületek, gerincoszlop, vese - és 
májfunkció, agy-idegrendszer, szív koszorúserei, tüdő-és légzőrendszer stb.).
Kiderülhetnek betegségre való hajlamai, egészségét veszélyeztető tényezők és a vizsgálat 
magyarázatot adhat olyan tünetek, panaszok hátteréről, amelyek még nem érik el a 
kimutatható betegség határát.

Jelentkezzen be vizsgálatunkra február 25-ig, 
melynek díja 8.000 Ft helyett 5.000 Ft.

Új szolgáltatással bővültünk:  ESG

A vizsgálat díja 12.000 Ft 

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

Nyitva: hétfőtől péntekig bejelentkezés alapján

Vizsgáltassa ki magát egyetlen nap alatt!
Hozza el egy családtagját vagy ismerősét,

 és a második szűrést fél áron vehetik igénybe! 

Komplex menedzser-szűrési csomag ajánlatunk:
• Belgyógyászati szakorvosi vizsgálat
• Teljes labor vizsgálat 

(vérkép, vércukor, vérzsírok, ionok, májfunkció, vesefunkció, vizelet)
• Kardiológiai szakorvosi vizsgálat, EKG és szívultrahang vizsgálat, 
• Áttekintő hasi, kismedencei ultrahang vizsgálat
• Pajzsmirigy ultrahang vizsgálat 
• Carotis (nyaki verőér áramlás vizsgálata) 
• Összefoglaló szakorvosi vélemény

Akciós ár
2 fő részére:

150 000 Ft
Az akció 2016. február 28-ig tart.

EGÉSZSÉG STÚDIÓ

SZÉP kártya elfogadóhely!

Bejelentkezés: Bertalan MáRia
Székesfehérvár, Szömörce u. 10.

(Alba Ház mögött)

06-70/774-3089 
www.egeszsegstudio.co.hu

Lelki problémák és
testi fájdalmak megszüntetése.

Meridián diagnosztika (állapotfelmérés)
Stresszoldás EFT-vel

Bach virágterápia
Alternatív gyógymódok

Masszázs-, önismeret-, és ezoterikus ta nfolya mok.

tályvezető, majd hozzátette, hogy 
az eddig vett torokváladék-min-
tákból a megyében az influenza 
B-vírusát mutatták ki.
A kórokozók a levegőben köhögés-

sel, tüsszentéssel terjednek. Mivel 
képesek különböző felületeken is 
megtapadni, ezért érintés útján is 
bárkit megfertőzhetnek. Érdemes 
otthon és a közösségekben, isko-

lákban, óvodákban alaposan szel-
lőztetni, fertőtleníteni a kilincseket, 
villanykapcsolókat, játékokat, 
illetve gyakrabban kezet mosni.
Az influenza tipikus tünetei közé 
tartozik a láz, a levertség, az 
izomfájdalom, a torokfájás és egyes 
esetekben a száraz köhögés. A 
betegség általában hirtelen, szinte 
egyik pillanatról a másikra kezdő-
dik. Legyengíti a szervezetet, ezért 
célszerű ilyenkor ágyban maradni.
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A szűrőnap regisztrációhoz kötött. A 
vizsgálatra február 22. és 25. között 
jelentkezhetnek az érdeklődők. Munka-
napokon 8 és 16 óra között hívható a 70 
380 9512-es telefonszám.

Nyílt napot szerveznek

A Szabadművelődés Házában működő 
„Kézenfogva” Onkológia Klub a 
rákellenes világnaphoz kapcsolódva 
február 22-én, hétfőn 13 órától 
nyílt napot szervez. Az eseményen 
többféle tanácsadással, felvilágosító 
előadással, vizsgálattal várják az 
érdeklődőket. A programon kötetlen 
beszélgetési lehetőséget is biztosíta-
nak a gyógyult daganatos betegekkel.

Ismét nyílt nőgyógyászati szűrőnapot szerveznek

A kakukkfüvet évszázadokon át alkalmazták megfázások, köhögések, torokfájások 
és egyéb légúti megbetegedések kezelésére, az emésztés serkentésére és a bélférgek 
kiirtására. Elterjedt fertőzések elleni gyógyszer, járványok idején ezért a lehető legtöbbet 
fogyasztották belőle, de testbedörzsölésre és füstölésre is használták.

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: FehérVár MédiacentruM kFt., 8000 székesFehérVár, szent Vendel u. 17/a. leVelezési cíM: 8000 székesFehérVár, szent Vendel utca 17/a., Vagy 8001 székesFehérVár, pF. 229. • Fax: 06-22-516-100 
• e-Mail: ujsag@FMc.hu • Felelős szerkesztő: nagy zoltán péter • teleFon: 06-30-530-23-77 •az e heti lapszáM szerkesztője: lászló-takács krisztina • Fotók: kiss lászló, siMon erika • hirdetés: Marketing@FMc.hu • terjesztési probléMák bejelentése:  
terjesztes@FMc.hu Vagy 22 502 663 • tördelés, nyoMdai előkészítés: FehérVár MédiacentruM kFt. • nyoMdai előállítás: plt nyoMda VeszpréM • Felelős Vezető: horVáth gábor • terjesztő: plt • a FehérVár Megjelenik hetente 47 000 példányban • issn: 2061-2273

Pároknak, párosat,
páratlan áron!
Most a kétszemélyes ágykeretek

árából 25%
kedvezményt adunk!
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Székesfehérvár, Seregélyesi út 92. • telefon: 06 70 953 7266

(Az Opel szalon mellett, a körfogalomnál lévő volt Tulipán Ruhagyár épületében.)

Információ: 20/598-1737 • www.lifecentrum.hu

A LIFE Egészségbiztosítás
kitűnő lehetőség székesfehérvári és Fejér megyei

cégek és intézmények számára egyaránt!
Biztosítási csomagjaink megvásárlásával partnereink széleskörű

és magas színvonalú egészségügyi szolgáltatásokat kapnak!

„Professzionális szolgáltatás, kedvező árak! 
Kiváló lépés a LIFE Egészségbiztosítás!”  

Dévényi Tibor

Életmentő percek hölgyeknek

Tehetünk egészségünkért! Február 27-én ismét nyílt nőgyógyászati szűrővizsgálatot tartanak.

látrányi Viktória, leFFelholcz Marietta

leFFelholcz Marietta, steFkó krisztina

Pár perc, ami életet menthet. Akár ez is 
lehetne a szlogenje a már hagyományosnak 
mondható nyílt nőgyógyászati szűrőnapnak. 
Székesfehérváron az akció keretében ismét 
megnyílik a Család- és Nővédelmi Központ 
kapuja, ahol február 27-én várják ingyenes 
vizsgálatra a hölgyeket. A szűrések mellett a 
helyszínen ingyenes koleszterin-, vércukor- és 
vérnyomásmérés valamint korlátozott számban 
hasiultrahang-szűrés és bőrgyógyászati szűrés 
is igénybe vehető. 

Sokan nem hívei a gyógyszeres 
kezelésnek, egyre többen inkább 
természetes hatóanyagokkal gyó-
gyítják magukat, legyen szó influ-
enzáról vagy bármilyen megbete-
gedésről. Az ideális természetesen 
az az állapot, ha a betegség ki 
sem alakul. Ehhez az immunrend-
szer megerősítése lehet a kulcs, 
amihez számtalan természetes 
módszer lehet segítségünkre. „A 
fokhagyma és a propolisz nagyon jó 
megelőző és immunerősítő hatású” 

Vegyük fel a harcot természetes gyógymódokkal!
– mondja Supliczné Tóth Mária 
táplálkozástudományi szakember. 
„Egyre többen fordulnak az alterna-
tív gyógymódokhoz akkor is, ha már 
kialakult a betegség. Az egyik legfon-
tosabb teendő ilyenkor otthon marad-
ni és pihenni, de a gyógyteák is sokat 
javíthatnak a beteg állapotán. Bátran 
fogyasszunk bodza- és hársfateát! 
Kakukkfűteát igyunk, ha köhögünk. 
Igazi csodaszer az útifűből, ökörfark-
kóróból, kakukkfűből és tüdőlevélből 
főzött tea, ebből az elegyből egy-más-
fél liternyit igyon a beteg naponta.” 
– tanácsolja a szakértő.
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Hagyományosan évente két alka-
lommal szerveznek nőgyógyászati 
szűrőnapot a Várkörúton található 
Család- és Nővédelmi Központban. 
Ezúttal február 27-én szombaton 
8 és 13 óra között várják azokat a 
25 és 55 év közötti hölgyeket, akik 
eddig nem vettek részt vizsgálaton 
vagy az utolsó részvételük óta lega-
lább két-három év eltelt. 
„A város költségvetésében ismét szere-
pel Székesfehérvár egészségfejlesztési 
tervének támogatása. Így elkezdődhet-
nek az idei egészségprogramok, melyek 
első állomása ez a nyílt szűrőnap. 
Remélem, hogy ezúttal is sikerül 
megszólítanunk a hölgyeket! A hétvégi 
időpont kedvez a célcsoportunknak 
is, hiszen olyanok is el tudnak jönni 
a szűrésre, akik hétköznap dolgoznak, 
így nem lenne erre idejük, lehetősé-
gük.” – fogalmazott Östör Annamá-
ria egészségügyi és sporttanácsnok. 

Magyarországon évente kilencszáz 
nő veszti életét méhnyakrák követ-
keztében. Finnországban, ahol ko-
molyan veszik a szűrővizsgálatokat, 
a megelőzést valamint a HPV-oltás 
beadatását, ott ez a szám ötven. 
Ezért is fontos, hogy a hölgyek 
rendszeresen járjanak szűrővizsgá-
latra. A kampányszerű akcióknak 
köszönhetően Fehérváron egyre 
többen keresik fel orvosukat. A 
vizsgálat néhány percet vesz igény-
be és fájdalommentes. 

„Sajnos hazánkban a méhnyakrák 
miatti halálozás aránya magas, meg-
haladja az európai uniós országok 
átlagát. Pedig a betegség kialakulá-
sa szűrővizsgálattal megelőzhető, 
illetve az időben felismert elváltozás 
megfelelő hatékonysággal kezelhe-
tő. Örvendetes viszont a hölgyek 
részéről a fokozódó érdeklődés, 
hiszen egyre többen vesznek részt a 
vizsgálatokon. Amíg egy évvel ezelőtt 
négy és fél–ötezer szűrővizsgálat 
történt, addig ez a szám most már a 
tízezerhez közelít.” – emelte ki ifj. 
dr. Nagy László. 
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A piktoriánus színésznő

A mester és mellette maga RitaMindenki én vagyok, a fal mellett is

vakler lajos

Falak címmel nyílt meg Kerkay Rita kiállítása a 
Vörösmarty Színház Galériájában. A színésznő 
nem röpke kirándulást tett a képzőművészet 
világában – képei arról árulkodnak, hogy 
alkotóként is a teljességre törekszik.

Azt már réges régen megállapít-
hattuk mi, színházba járó embe-
rek, hogy Kerkay Rita a tehetség 
kegyeltje. Ezt már végzős korában 
is láthattuk a színpadon – valami-
kor 2014-ben – hogy Zsótér Sándor 
és Zsámbéki Gábor, a két nem ke-
vésbé elvarázsolt zseni osztályának 
megannyi különleges karaktere kö-
zül is valami egészen mást mutat. 
Ezen a kiállításon egy olyan párban 
járó világba kalauzol el bennünket, 
amely még a képzőművészet-rajon-
gók számára is meglepetés. 
Nem véletlen, hogy Zsótér Sándor, 
a Kossuth-díjas színész, rendező, 
aki nem mellesleg Rita osztályfőnö-
ke volt a Színművészeti Egyetemen, 
első szóra igent mondott, hogy 
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Horoszkóp
február 18. – február 24 .

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Fékezze indulatait és titkos vágyait! Egyik rokona érdekes 
ötlettel rukkolhat elő. Ne felejtse el, hogy jóindulat vezérli. 
Látja Ön jól, melyek azok a pontok, melyekre ráférne egy 
kis helyreigazítás, viszont ebben az esetben úgy cselekszik 
jól, ha nem ad hangot kritikájának, véleményének. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Bármilyen meghívást kapna, fogadja el, ugyanis olyan 
emberekkel találkozhat, akikkel akár közösen tervez-
hetnek hosszú távon. Főképp egy idősebb hölgy kínál-
ja fel kapcsolatait, befolyását egy közös elképzeléshez, 
ami nagyon kedvezőnek bizonyul mindegyik félnek. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A megjelenésével, fellépésével hihetetlen hatást tesz 
az emberekre. Használja ki képességeit, kamatoztas-
sa azokat az Ön javára is. Nem biztos, hogy sikerül 
mindenkinek a rokonszenvét megnyernie. Úgy teszi 
a legjobbat, ha minden helyzetben önmagát adja. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Érdemes több szálon gondolkodnia, hogy mindig 
kéznél legyen egy mentőöv, ha kell. Előfordulhat, hogy 
előadást vagy beszédet kell tartania. Győzze le lámpa-
lázát! Ha sikerül felülkerekednie félelmein, önmagát is 
meglepi majd a nyújtott teljesítményével, sikerével. 

Rák 6. 22. – 7. 22.

Egy új ember toppanhat be az életébe, aki sok figyel-
met szentel Önre, a kapcsolatuk elmélyítésére. Nem 
baj, ha kissé infantilis, élvezze ennek az időszaknak az 
örömeit. A későbbiekben majd többször is örömmel 
fog visszaemlékezni a most bekövetkező eseményekre. 

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Most koncentráljon a pénzügyeire! Minden mást 
másodlagos pozícióba helyezhet az életében. A ma-
gánéleti problémáit is, ha van, most tegye egy kicsit 
félre egy kis időre. Meghatározó lesz a későbbiekre 
nézve minden pénzügyeit érintő döntése.  

rendhagyó módon megnyissa egy-
kori tanítványa tárlatát: „Azért vál-
laltam el a kiállítás megnyitását, mert 
Kerkay Rita a tanítványom volt, mert 
szeretem, mert öt év nagyon kemény, 
bonyolult munka fűz hozzá, és mert 
halálosan büszke vagyok rá! Ezeket a 
képeket nem kell külön érteni. Látni, 
nézni kell azokat a nőket, férfiakat, 
akik lebegnek a városok felett, minden-
féle erőlködés nélkül. A ragyogó szí-
neket kell nézni, és akkor az emberrel 
történik valami. Nem gondolom, hogy 
mélyebb elemzésbe kellene bonyolódni, 
egyszerűen engedjük, hogy a képek 
hassanak ránk! Nagyon hasonlóak a 
képek, s ez nem véletlen: ő van rajtuk, 
a maga valójában. A képeiben van 
némi hajlam az elvontságra, miként a 
színészetében is, de semmiképpen sem 
céltalan, hiszen különleges képessége 
és készsége van az absztrakcióra, az 
absztrakt gondolkodásra, ami mostan-
ság ritka kincs.”
Kerkay Rita olyan szárnyaló, fel-
szabadult, poétikus karakter, aki 
képeiben képes megfogalmazni a 
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A színházi öltöző magányában

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Váratlan kiadásokkal szembesülhet a hét közepén. 
Azonban pánikra semmi ok, ugyanis ezzel egy időben 
a kiadásait meghaladó váratlan bevételre számíthat 
a hét vége felé, egyelőre ismeretlen forrásból. Ezen a 
héten legyen óvatos az újdonsült ismerőseivel!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Szélsőséges magatartású ismerősével legyen nagyon 
óvatos. Az Ön nyíltságát a saját előnyére használhatja 
ki. A hét második felében a feszültségek lényegesen ol-
dódnak. A hét végére váratlan és kellemes meglepetést 
tartogat Önnek a sors. 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Váratlan pénzbevétel ígérkezik. Ha el szeretne 
költözni a jelenlegi lakhelyéről, még várnia kell egy 
kis időt. A munkahelyén egy kicsit feltornyosulhat-
nak a teendői. Lehet, hogy túlórával oldja meg, hogy 
időben utolérje magát. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Rég várt változások kapui nyílnak meg most Ön előtt. 
Érdemes hosszú távra is gondolkodnia. Az idő pénz, 
érték. Ügyesen kell gazdálkodnia az idejével, hogy 
mindent el tudjon végezni időre. Nagyobb összeget 
nyerhet szerencsejátékon. 

Bak 12. 21. – 1. 20.

Új erők ébredeznek, melyek erősítik Önt az életében 
bekövetkező változások kedvező irányba való terelé-
sében. Ez a szokatlan plusz energia kiválthat Önben 
némi átmeneti feszültséget. Ne keresse a forrását, 
nincs baj! 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Az élet örömteli perceiért érdemes fáradoznia! 
Befektetéseit rendezze minél hamarabb! Ne kockáz-
tasson, csak biztosra menjen! A közeli rokonaival 
erősítheti, javíthatja a kapcsolatait, ha meghívja 
valamelyik este őket egy könnyed vacsorára. 

Keressük Fehérvár és Fejér megye
régi, családi ízeit!

A recept lehet:

• leves
• főétel körettel
• egytálétel
• sós sütemény
• édes sütemény

A receptek közül a legjobbak készítőjükkel együtt be-
kerülhetnek a Fehérvár magazinba, a szekesfehervar.hu 
oldalra, a Fehérvár TV-be és a Vörösmarty Rádióba.
 
Jelentkezni folyamatosan lehet névvel, az étel nevével, 
telefonszámmal, ha van, saját e-mail-címmel, „Családi 
recept” jeligével a recept@fmc.hu e-mail-címen, illetve a 
8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A címre küldött 
levélben.

„Csak úgy gondolomformán, kislányom!”

lászló-takács krisztina

Jövő szombaton tartják a Jancsárkertben 
a III. Fehérvári Kolbásztöltő Fesztivált, 
melynek során kiderül, melyik csa-
pat készíti a legfinomabb kolbászt a 
városban.

A zsűri az értékeléskor az 
ízélményt, a munkaasztal tisz-
taságát, a receptúra közreadá-
sát, a humoros bemutatkozást 
valamint a csapatok megjelené-
sét is díjazza. Reggel hét órától 
várják a nézelődőket, kóstoló-
kat és a kolbásztöltőversenyen 
résztvevőket a Jancsárkertbe. 
Lesznek kint kistermelők és 
őstermelők, akik kézműves 
élelmiszerek, ajándékok és 
disznótoros ételek gazdag 
választékát vonultatják fel. Az 
eseményen illusztris kolbász-
töltők is asztalhoz állnak, 
például sportolók, települések 
csapatai, újságírók. Az elis-
mert és híres résztvevők népes 
táborát erősíti majd Fekete 
László világbajnok, Magyar-
ország legerősebb embere, 
örökös Toldi Miklós-díjas 
erősportoló, Palkovics Kriszti-
án székesfehérvári válogatott 
jégkorongozó illetve Benkő 
László, az Omega együttes bil-
lentyűse, zeneszerző. A prog-
ramon több mint négyszáz kiló 
húst töltenek be, ebből mint-
egy négyszáz méter kolbász 
tekeredik majd.
„Az elmúlt időszakban elsősorban 
az ipara és gazdasága miatt került 
városunk a középpontba. Nem 
szabad azonban arról sem megfe-
ledkeznünk, hogy Székesfehérvár 
a Mezőföld fővárosa volt és lesz 
is még sokáig. Éppen ezért na-
gyon lényeges, hogy a Fehérvári 
Kolbásztöltő Fesztiválhoz kapcso-
lódó hagyományokat megőrizzük, 
és eljuttassuk a lakossághoz. Az 
idősebbek számára egyértelmű, 
hogy a kolbásztöltés egy régi tra-
díciója a magyar embereknek, azt 
szeretnénk, ha a fiatalok közül is 
minél többen megismerkednének 
ezzel a szép hagyománnyal!” – 
mondta Molnár Tamás civil ta-
nácsnok az esemény kapcsán.
Schultz György, a Jancsárkert 
Egyesület elnöke elárulta, 
hogy több településről, például 
Mezőszilasról, Budapestről, sőt 
Helsinkiből is érkezik kolbász-
töltő csapat a jövő szombati 
programra. A fesztivál média-
támogatója a Fehérvár Média-
centrum.

Forrás: ÖKK

A hagyomány 
a kolbászban van

gátlásokkal küzdő ember sza-
badságvágyát, teszi ezt burjánzó 
színkavalkáddal ábrázolt emberek-
kel – embereknek.
„Nem stílust választottam, egyszerűen 
így tudtam lerajzolni azokat a gondo-
latokat, érzéseket, amik a fejemben 
jártak. Elsősorban az emberi kapcsola-
tok, a szerelem és a környezet foglal-
koztat. Városok, falvak, utcák, házak, s 
bennük az emberek. Fontos számomra, 
hogy valamiféle távolságot is mutas-
sak, ezért is adtam a kiállítás címéül 
azt, hogy Falak. Minden képemen 
szerepelnek falak, de emellett valami-
féle gátlásokat és korlátokat is jelent 
a cím, amit le kell döntenünk ahhoz, 
hogy találkozhassunk. A légies képek 
szabadságvágyat sugallnak, mert jó, ha 
az embernek szárnyalnak a gondolatai 
és az érzései. A gyengédség és az össze-
tartozás, a közelség igénye meghatáro-
zó számomra. A repülés azért is kap 
hangsúlyos szerepet a képeimen, mert 
segít leküzdeni a távolságot, s elérni az 
elérhetetlent. A színházban és a kép-
zőművészetben sok a közös találkozási 
pont. A színpadon is arra törekszünk, 
hogy valami jelen időben történjen, 
ezt próbáljuk bemutatni ott, miként a 
képeimen is azt a pillanatot szeretném 
megragadni, amit érdemes kifejezni. 
Ezt azért csinálom, mert boldoggá tesz 
az alkotás folyamata, és örülök, hogy 
megmutathatom mindezt az emberek-
nek is.” – tudtuk meg az alkotótól.
Kerkay Rita gátlásokkal teli lázadó, 
alkalmazott szárnyaló, álmodozó 
feladatkereső. Színész, aki fest, 
festő, aki hittant tanult, elveszett 
filozófus, az intelligens kos csillag-
jegyese. A kiállítás elgondolkodtató 
kompozíciói megerősítést adnak 
a látogatónak: a „piktoriánus” 
színésznő valóban ledöntheti a 
falakat.
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A vizsgálatok és a sírásók egybehangzó véleménye az, hogy négy fehérvári temetőben már csak 
urnás temetéseket szabad végezni. A soron következő városi közgyűlés kezében van a döntés. 

szaBó miklós BeNce

Egyelőre bizonytalan időre, de nagy valószínűséggel 
végleg felfüggesztik a koporsós temetéseket négy 
székesfehérvári temetőben, mert a talajmechanikai 
mérések alapján az 1700-as évek óta használt 
sírkertekben már nem biztonságos egy méternél 
mélyebbre ásni. A Csutora, a Sóstói, a Hosszú és a 
Szedreskerti a négy szóban forgó temető. 

Felfüggesztik a koporsós temetéseket 
négy fehérvári sírkertben, a Csutora, 
a Sóstói, a Hosszú és a Szedreskerti 
temetőkben. A sírásók kérésére ugyan-
is a Városgondnokság szakemberei 
talajmechanikai méréseket végez-
tek, melyek során kiderült: a város 
legrégebbi temetőiben – több száz éve 
működő síkertekről van szó – már nem 
biztonságos egy méternél mélyebbre 
ásni.

Felfüggesztik a koporsós temetéseket

A Depónia Nonprofit  Kft. keres 
autószerelő/autóvillamossági 

szerelő munkatársat.
 
Elvárás:

• szakirányú végzettség
• 5-10 éves szakmai tapasztalat
• 7,5 t feletti tehergépkocsi szerelésében szerzett gyakorlat
• B kategóriás jogosítvány
• hidraulikában, autóvillamosságban való jártasság

 
Előny:
 

• ív- és lánghegesztő végzettség
• targoncavezetői engedély
• hulladékszállító járművek ismerete
• C kategóriás jogosítvány

 
A szakmai önéletrajzokat referenciák megadásával 
2016. 02. 25-ig várjuk a munkaugy@deponia.hu 

e-mail-címre.

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

Veszélyessé vált a Sóstó

A lőszerfelmérés március végéig tart. A természetvédelmi terület addig nem látogatható.

lászló-takács krisztina

Második világháborús robbanótestet találtak a 
Sóstó Természetvédelmi Területen. A bombát a 
Méhes tanya közelében, a Szárcsa utca mellett 
ásták ki a földből. A területen továbbra is tilos 
tartózkodni!

Lőszerfelkutatással kezdődtek el 
a Sóstó Természetvédelmi Terület 
3,85 milliárd forintos állami támo-
gatással megvalósuló rehabilitációs 
munkálatai. A szakemberek febru-
ár 8-án kezdtek el dolgozni.
A területet először számítógéppel 
analizálják, majd azt követően a 
beszkennelt adatokból dolgoznak 
– tájékoztatott Hutera Lajos, a D-T 
Sóstó Lőszermentesítő Konzorcium 
projektvezetője. A terület teljes 
mágneses adatainak beszkenne-

lése után ahhoz hozzárendelik a 
precíziós műholdadatokat, majd 
számítógépen kijelölik azokat a 
pontokat, amiket fel kell tárni. 
Ennek a munkafolyamatnak a 
során derül ki, hogy a földben lévő 
tárgy adott estben egy vasdarab-e 
vagy egy robbanótest. Amennyiben 
utóbbiról van szó, értesítik a rend-
őrséget, akik felveszik a kapcsolatot 
a Magyar Honvédség Tűzszerész- 
ügyeletével. Így történt ez a most 
megtalált robbanótest esetében is.
A veszélyes eszköz egy II. világ-
háborús, 105 milliméteres német 
repeszromboló gránát, amit a  
Méhes tanya közelében, a Szárcsa 
utca mellett találtak meg, azon a 
területen, ahol fatelepítésre készül-
nek. A helyszínt lezárták.

Forrás: ÖKK
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„A koporsós temetéseket a négy temetőben 
lehet, hogy véglegesen be kell szüntetni 
– a vizsgálati eredmények legalábbis ezt 
indokolják – mondja Bozai István város-
gondnok. – Annyira mozgatott már a föld, 
olyan sok sír van a temetőkben és annyira 
közel kerültek egymáshoz, hogy nem lehet 
biztonságosan földmunkát végezni. A már 
meglévő sírok esetében ugyanakkor tovább-
ra is lehet urnás temetéseket végezni, és a 
látogatási rend sem változik.”
A Béla úton még nagyon sok szabad 
terület van az önkormányzat tulajdo-
nában, de vannak tartalék területek is. 
Így aki mégis ragaszkodna a koporsós 
temetéshez, nagy valószínűséggel a 
Béla úton vagy a város további fél tucat 
temetőjében tud majd temetkezni. 
Az ügyről eddig a szakértői vélemény 
készült el, a döntést a következő fehér-
vári közgyűlés hozhatja meg.
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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:

Parkolóhelyek:
• Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt 

udvarban parkolóhelyek, szabadterületek

Iroda:
• Rác u. 15. szám alatti ingatlanban külön 

bejáratú 24 m2 épületrész;

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

piacnál (89 m2), a Bátky Zsigmond utcában 
(148 m2) használaton kívüli hőközpont;

Rendezvényhelyiség:
• Beregszászi u. 10. szám alatti pinceklub 

max. 40 fő részvételéig 
 

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését.

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

  ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

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

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

 

 

 

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

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

Városüzemeltetés 
– Berényi út 15.
Elérhetőség: 22/513-480
Ügyfélfogadás:
Hétfő :  13.00-15.00
Szerda:  8.00-12.00 
és 13.00-18.00
Péntek:  8.00-12.00
 
Parkolási csoport – 
Szent Vendel u. 17/a
Elérhetőség: 22/513-481
Ügyfélfogadás:
Hétfő, kedd, csütörtök: 
8.00-12.00 és 13.00-15.30
Szerda : 8.00-12.00 
és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00
 
Temetőüzemeltetés: 
Béla út 1/b.
Elérhetőség: 22/301-449
Ügyfélfogadás:
Kedd: 8.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00
Temetőellenőrzés 
telefonszám: 22/301-339 
Mobil: +36/70/6699-165

ÁLLÁSAJÁNLAT
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• LAKATOS
• TETŐSZIGETELŐ

• VÍZVEZETÉK-SZERELŐ
• VILLANYSZERELŐ

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu 

e-mail-címen lehet.

Állásajánlatainkról bővebb információt a 
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!

Fákat vág ki és újakat telepít az E.ON
lászló-takács krisztina

A gázszolgáltatás biztonságát veszé-
lyeztető fákat távolítja el a szolgáltató. 
Az önkormányzat kérésére az E.ON 
minimalizálja a kivágások számát, és a 
Városgondnoksággal közösen gondos-
kodnak az újratelepítésről.

A bányászati törvény meg-
határozza, hogy a gázelosz-
tó-vezetékek tengelyétől mért 
két-két méteres övezetben 
tilos fákat valamint a létesít-
mények, vezetékek épségét 
veszélyeztető egyéb növénye-
ket ültetni. Huszonöt-harminc 
évvel ezelőtt, amikor ezeket 
a vezetékeket építették, még 
nem helyeztek olyan nagy 
hangsúlyt a védőtávolságok 
betartására. Így gyakran a 
vezetékekhez túl közel ültet-
ték a fákat, amelyek az évek 
során terebélyesedtek, képe-
sek a gázvezetéken sérülést és 
ezzel gázszivárgást okozni, és 
mára számos utcában okoznak 
üzemeltetési és hibaelhárítási 
problémát.
Az önkormányzat a városla-
kók egészségének javítása és 
a légszennyezés csökkentése 
érdekében évente több millió 
forintos saját forrás és pályá-
zati támogatás segítségével 
gondozza és növeli a város 
faállományát. A városvezetés 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági Szakbizottsága

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága 
bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező alábbi helyiségeket:

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 17. § és 18. § alapján a működési enge-
délyhez kötött tevékenység végzéséhez célszerű a társasházzal történő előzetes egyeztetés. 

Az Önkormányzat azon pályázókkal, akiknek az Önkormányzattal szemben esedékes  
tartozásuk áll fenn, nem köt bérleti szerződést.

A tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése és a feltételek biztosítása Bérlő feladata 
és költsége.

A helyiség használatára vonatkozó egyéb kikötések:
 - A belső átalakítási munkák kizárólag a tulajdonos engedélyével történhetnek. 
 - A bérleti jog megszűnése után kártalanítás nem igényelhető.
 

A pályázat beadásának határideje: 2016. március 2.

A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat hon-
lapján www.szekesfehervar.hu és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra, 
pénteken 8-12 óra között. 

Bérbeadás
időtartama 

5 év
5 év

5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év

5 év
5 év

Bérleti díj 
Ft/m2/hó+ÁFA

360,-
400,-

1.000,-
1.200,-

1.220,-/500,-
1.220,-/500,-
1.220,-/500,-

2.000,-
1.000,-
1.000,-

300,-
300,-

GARÁZSOK

ÜZLETEK/IRODÁK

RAKTÁRAK

Helyiség címe

Munkácsy M. utca 1. 
Széchenyi utca 2. 9. jelű

Jancsár utca 27. 12. jelű
József Attila utca 11.
Kossuth utca 15. tetőtér I.
Kossuth utca 15. tetőtér II.
Kossuth utca 15. tetőtér III.
Marosi Arnold utca 1.
Tolnai utca 18. 2. jelű
Tolnai utca 18. 3. jelű

Prohászka Ottokár utca 23-25.
Rác utca 3.

Terület 
(m2)

14
16

35
147

15+13
27+21
13+11

84
21
21

42
14

Megnevezés

garázs
garázs

üzlet/iroda
üzlet
iroda
iroda
iroda

üzlet/iroda
üzlet/iroda
üzlet/iroda

pince
raktár

azt kérte az E.ON-tól, legyen 
partner abban, hogy minél 
több fát tudjanak megmente-
ni.
A cég és a város szakemberei 
együtt keresték a megoldáso-
kat, így például a Pozsonyi úti 
óvoda előtt található húsz-hu-
szonöt éves egészséges hársfa-
sort sikerül megmenteni azzal, 
hogy a fasor alatt található 
gázvezeték nyomvonalát áthe-
lyezik. Ez a művelet azonban 
más utcában nem valósítható 
meg, részint helyhiány miatt, 
részint anyagi megfontolásból. 
Maroshegyen, az Alvinci és 
Borszéki utcákban valamint a 
Móri úton és a Bakony utcá-
ban is szükségessé vált össze-
sen ötvenhat fa kivágása.
A fakivágási engedély alapján 
az E.ON ez év elején fogja 
elvégeztetni a munkát. A 
kivágott fák helyett tavasszal 
ötvennyolc újat ültetnek, és 
két éven át gondozzák is azo-
kat. A fák ültetésénél azonban 
tekintettel kell lenniük a köz-
művek elhelyezkedésére illet-
ve a meglévő zöldfelületekre, 
így az ültetésre nem feltétle-
nül a kivágás helyén, hanem 
az önkormányzat által kijelölt 
más városrészben, többek 
között a Palotaváros északi és 
déli területein kerül sor.

Forrás: ÖKK
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vakler lajos

A házasság hete a Székesfehérvári Egyházmegyében

A mosoly és a tisztelet átsegít a nehézségeken

Én és te egyenlő mi – nem csak a házasság hetében

A házasság hetének keretében a Szent István 
Művelődési Ház adott otthont Ajtay Daniel-
la és Csókay András személyes hangvételű 
előadásának.

A nagy érdeklődéssel várt találko-
zón megtudhattuk, milyen nehéz-
ségekkel kell megküzdenie egy-egy 
probléma megoldásának kapcsán 
két egymást szerető és tisztelő 
embernek. De megmerítkezhettünk 
a párkapcsolat ajándékában és a 
kimondott igenek mindenekfeletti-
ségében is. 
Ajtay Daniella nem titkoltan a hit 
és a bizalom kettősségében látja 
a mindenkinek üdvös megoldást: 
„Amióta igazán megpróbálunk a 
Jóisten felé fordulni, és azt látom, hogy 
nemcsak én élek hűségben, hanem 
a férjem is, azóta nem kételkedem, 
hanem bízom és hiszek benne, mert lá-
tom, ő is tudja, ez csak így működik. Ez 
nekünk is így jó, mármint a családnak 
és a gyermekeinknek.”
Tabuk nélkül hallhattunk a 
házasság szentháromságának 
misztériumáról, a szeretet, a 
hűség és a megbocsájtás bizalmi 
elvének természetességéről és a 
konfliktuskezelés emberi egyensú-
lyának megteremtéséről. Mindez 
megannyi megerősítés, amely 
létünk alapja – emelte ki előadá-
sában, Csókay András: „Ugyano-
lyan fontos, hogy a szeretetáramlás 
megvalósuljon Isten és ember között, 
mint ahogy az emberek és köztem. A 
házasság az, amiben a legjobban lehet 

vakler lajos

A tükör 

Bizony mondom, jó házasembernek 
lenni! Még akkor is, ha ez papírra vet-
ve ákombákom, elmondva dadogással 
fűszerezett renyhe szóképtár. Esetleg 
ha képekkel rendelném össze, talán 
mutatna valamit, de ez még mindig 
keszekusza állapot. Pedig a házasság 
hetében az emberfiának nem kell 
különösképpen keresgélnie az impulzu-
sokat, gyorsan meglelheti a szerelem, a 
szeretet szavait, feltéve, ha körbetekint 
környezetében. A házasságról persze 
lehet normasértő, maró gúnnyal is írni, 
de ha esetleg elcsábulnánk – ami néha 
ugye megesik – az úgyis visszaköszön, 
és bizonyosan tükröt tartana elénk 
a tisztesség. Merthogy a házasság 
nagyvonalú, elegáns gesztusok 
sorozata, amiben persze van csendes 
és robbanó, óvatos és duhaj, szalonké-
pes és -képtelen pillanat egyaránt. A 
vezérelv azonban soha nem változott, 
az alap mindenkor az érzelmek és a 
tettek tiszteletben tartása. Bár szó, ami 
szó, bizonyos élethelyzetekben nem árt 
alibizni, ha már folyton-folyvást nem 
lehet…
A törődés és az a másfajta törődés nem 
feltétlenül szóvirág, mint ahogy a szó-
rakoztató stratégia valóságshow-eleme-
inek alkalmazásait sem lehet botlások, 
pofára esések nélkül átvészelni. Az 
amúgy szívderítő látványterveket 
pedig mihamarabb dobjuk sutba, mert 
nemcsak bizonytalanok, de alkal-
matlanok is félresiklott gondolataink 
kifehérítésére. A fennhéjázó, verbális 
ámokfutás bajnokai pedig remélhetően 
nem feledik el: a házasság nem egy 
könnyen elérhető marketingfogás, 
hanem az időtlen csoda földi megfogal-
mazása. Biztosan fintorog a sors, ha 
kihagyjuk dolgaink terelgetéséből, de 
sebaj, majd magunk gondoskodunk ma-
gunkról, nem a tranzitban szemlélődve 
várunk a csillagfényre. Nos, hát ennyi 
a gondolkodásba esésem története, 
hogy a szerelem kegyeltjeit rávegyem 
arra, érkezzünk halkan, ha már egyszer 
mindenáron hangosan szeretnénk 
távozni. Ne feledjük, a tükör nem tehet 
semmiről!

NaGy zoltáN Péter

Szeptembertől az állami általános is-
kolák minden évfolyamán lehetőségük 
lesz a gyermekeknek tanórai keretek 
között részt venni református hit- és 
erkölcstanórán. A tantárgy szabadon 
választható az erkölcstanoktatás 
helyett. A tanórát képzett hitoktatók 
és lelkészek végzik az iskolák kijelölt 
tantermeiben. A református oktatás a 
gyermekek nyelvén, játékos formában 
fogalmazza meg a Szentírás örök igaz-
ságait, mutatja meg a gyermekeknek 
a legismertebb bibliai történeteket és 
a jézusi értékrendet. A hitoktatásban 
bárki részt vehet, az is, aki korábban 
nem a református hitoktatást válasz-
totta. Jelentkezni az iskolákban hozzá-
férhető szülői nyilatkozat benyújtásá-
val lehet május 20-ig.

Református hitoktatás 
minden általános iskolában

gyakorolni azokat az erényeket, ame-
lyek az embert felemelik. Így érhető 
el a megbocsájtás, a hűség, az egymás 
melletti kitartás.”
Az este bizonyította: a család, a 
gyermek a megújulás. Erényeink és 
hibáink leküzdése, a megoldások 
megtalálása mind a házassághoz 
tartozó kihívások sorozata, amely 

felnőttkorunk, személyiségfejlődé-
sünk záloga.
Szombaton az egyházmegye család-
pasztorációs irodája zarándoklatot 
szervezett hitves és jegyespároknak 
Zircre és a bodajki Segítő Szűz 
Mária-kegytemplomba. A Szent Bá-
lint oltalma alatt álló Házasok útja 

résztvevőit szentmisén köszöntötte 
az egyházmegye főpásztora, Spányi 
Antal. 
A zarándoklat szervezője, Harkai 
Gábor plébános a családszemlélet 
erősítésének jegyében született há-
zasság hete kapcsán úgy fogalma-
zott, itt az ideje, hogy megtöltsük 
tartalommal párkapcsolatainkat, 

hogy részesülhessünk a házasság 
szentségének sajátos kegyelmében: 
„Értéket jelent számunkra a család, 
a házasság, amit mi, keresztények 
Istentől rendelt szent életkapcsolatnak 
tekintünk. Ebben szeretnénk különbö-
ző módon megerősíteni a családokat, a 
házaspárokat, hogy rátaláljanak újból 
a szeretetre, amivel egymás felé fordul-
tak évekkel vagy évtizedekkel ezelőtt. 
Értékként felmutatni azt, hogy a hűség 
és a kitartó szeretet példát, követendő 
mintát jelent.”
Bodajkon megtapasztalhattuk, 
hogy azok a házastársak, akik hisz-
nek az örökkévaló értékek megtar-
tásában, akik számára a házasság 
nem ösztönök diktálta romantikus 
ötlet, hanem a bibliai és erkölcsi 
értékek mentén született döntés, jó 
úton járnak. 
Felcsúti Kornél fiatal házasként 
hisz abban, hogy a házasság hite-
lességet is jelent: „Mindenki tudja, 
hogy több házasság nem úgy végződik, 
ahogy az elrendeltetett. Mindenképpen 
sok erőfeszítést kell tennie az ember-
nek ahhoz, hogy meg tudja tartani a 
párját magának. A Jóisten kegyelme is 
kell ehhez. Nagyon komolyan vettük a 
házasság kérdését a találkozásunk első 
pillanatától. Minden lehetséges módon 
próbálunk arra törekedni, hogy meg-
maradjunk ezen az úton, és egymás 
kezét fogva a nehézségek idején is egy 
irányba menjünk.”
A résztvevők hittel vallják, hogy 
ha a problémákról nem esik szó, 
az torz képet mutat a házasságról. 
Ahogy ők maguk, mi is meggyő-
ződéssel mondhatjuk ki: a boldog-
ságnak és a jóságnak igenis van 
hírértéke!
A szentmise liturgiájának alapja 
ezen a napon az a kép volt, amely 
kimondja: a házasság szentsége az 
egyház ajándéka, amit Krisztus ad 
nekünk, aki megszenteli, megerősí-
ti az összekötött életet, a szerelmet 
és szeretetet.
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Váltson 
tisztességes, átlátható, 

szakszerű és megbízható 
társasházkezelésre!

 

Amennyiben társasháza jövőjét 
kompromisszumok és rejtett 

költségek nélkül képzeli el, válassza 
a SZÉPHŐ Zrt.  megújult társasház-

kezelését, megbízható szakértői 
háttérrel, új díjcsomagokkal!

Érdeklődjön különböző díjcsomagjainkról a

tarsashazkezeles@szepho.hu
e-mail-címen                  

illetve a

22/ 541-300/3010
+36/30 494 5707

telefonszámokon!

A Depónia Nonprofit Kft. 
hosszú távra keres megbízható

hulladékválogató
munkatársat, egyműszakos 

munkarendben.
 

Elvárás:
• min. 8 általános iskolai végzettség
• józan életmód

 
Előny: 

• székesfehérvári lakhely
 

Juttatás: 
• cafeteria
• útiköltség-térítés
• szakmai képzés

 
A fényképes önéletrajzokat 2016. 02. 25-ig várjuk

a munkaugy@deponia.hu e-mail-címre.

vakler lajos

Keresztényüldözések a XXI. században

A keresztényellenesség mindennapos jelenség Európában is

A fenti címmel jelent meg Győrfi Károly új 
könyve. A szerző Bobory Zoltán, a Vörösmarty 
Társaság elnöke meghívására Székesfehérváron is 
megosztotta olvasóival a kötet megszületésének 
körülményeit. A nagy érdeklődéssel várt találkozón 
Kondor Katalin, a magyar újságírás egyik legje-
lentősebb alakja kötetlen beszélgetésen avatta be 
a kulisszatitkok iránt fogékony könyvbarátokat a 
történet alapjaiba.

Győrfi Károly a világban tapasztalha-
tó és egyre nagyobb veszélyt jelentő 
keresztényellenesség okait, a történ-
tek eredőjét kutatja, s annak létező, 
fenyegető árnyait tárja elénk. Teszi 
ezt hitelesen, a probléma súlyának 
megfelelően: „A keresztényüldözés a 
XXI. század elején erősödött fel, de nem 
volt „elég” erős. Illetve elég erős volt, de 
nem érte el a média ingerküszöbét, itthon 
gyakorlatilag semmilyen tájékoztatás 
nem volt róla. Az, hogy a könyvnek ilyen 
sikere van, hogy az ötödik utánnyomás 
jön ki a nyomdából, annak is köszönhető, 
hogy ilyen alapos híradás eddig még nem 
volt. A holokauszt az definíció szerint 
holokauszt, hiszen maga a szó elevenen 
elégetett áldozatot jelent. Több ország-
ban – a könyv hozza ezeket a példákat 
– elevenen égetik el a keresztényeket. 
Ehhez képest a lefejezés, amiről számos 
hírforrás beszámolt, kifejezetten kíméletes 
kivégzés.” – mondja a szerző. 

Arra a kérdésre, hogy az iszlám jog-
rend szerint élők illetve más vallások 
követőinek már-már természetes 
keresztényüldözése ellen miért nem 
lépünk fel határozottan, nincs egyér-
telmű válasz. Ugyanakkor az európai 
kirekesztés és kereszténygyűlölet 
elterjedése, mindennapossága több 
mint elborzasztó. Győrfi Károly ter-
mészetesen különbséget tesz az üldö-
zés és a keresztényellenesség között: 
„Ami Európában van, azt nem üldözésnek 

nevezném, hanem keresztényellenesség-
nek. Az üldözés egzakt módon azt jelenti, 
hogy a fizikai lét, az élet kerül veszély-
be. Európában a keresztényellenesség 
erősödik. Szóban, írásban, rendeletekben, 
intézkedésekben nyilvánul meg. Ennek 
jellemző példája a karácsony kiüresítése, 
a keresztek letakarása. Úgy tűnik, mi 
igazodunk az iszlám bevándorlókhoz, és 
nem fordítva. Ehhez még hozzájárul a 
munkahelyi diszkrimináció. Ebben Anglia 
és Franciaország jár az élen.” 

Kondor Katalin a maga keresetlenül 
őszinte stílusában arra kereste a 
választ, hogy miként lehet feldolgozni 
ezt a helyzetet: „Aki elolvassa a könyvet, 
meggyőződhet arról, hogy ez a rendkívül 
értékes munka elemzésében rávilágít 
arra is, hogy az egész világon elterjedt 
a keresztényellenesség, az üldözés és a 
gyűlölet. Győrfi Károly kötete hajszál-
pontos adatokkal dolgozva, dokumentál-
tan világít rá korunk egyik legnagyobb 
problémájára.”
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Irány a Pancho Aréna!

A Pancho Arénában a Videoton két szektort, a 2E és a 2D jelzésűt biztosítja az ultrák számára, 
míg a családosoknak azt javasolja a klub, hogy belépőiket az 1B szektorba váltsák meg

Juhász Rolandnak az újpesti támadók után újra lila-fehér csatárokkal kell megküzdenie. A 
Videoton számára a dobogóra jutás, a Békéscsabának a bennmaradás miatt lesz létfontossá-
gú a három pont begyűjtése.

NémetH zoltáN

Lendület és összpontosítás a Kaszás-kupa női döntőjében

kaiser tamás

kaiser tamás

Nem indult jól a Videoton számára a bajnokság 
tavaszi idénye: Horváth Ferenc együttese az 
első fordulóban 1-0-ra kikapott Újpesten. A 
piros-kékek a Békéscsaba ellen javíthatnak, 
méghozzá átmeneti otthonukban, a felcsúti 
Pancho Arénában. A Sóstói Stadion rekonst-
rukciója alatt a Vidi itt játssza majd hazai 
meccseit. Ezzel kapcsolatban összegyűjtöttük a 
szurkolók számára legfontosabb információkat.

A Békéscsaba elleni mérkőzéssel 
megkezdődik a Videoton „albérlete”. A 
Felcsúton rendezendő mérkőzésekre 
bérlet és jegy egyaránt vásárolható. A 
jegyeket elővételben a székesfehérvári 
VidiShopban és a TEX partnerirodái-
ban vásárolhatják meg a szurkolók. 
A Videoton FC hazai mérkőzéseire – 
ahogy eddig sem – a Pancho Arénában 
sem kötelező a klubkártya jegyvásárlás 
esetén.
A klub két útvonalon indít buszjá-
ratokat Székesfehérvárról Felcsút-
ra. A buszokra ingyenesen kivált-
ható jeggyel lehet felszállni, ezeket 
a mérkőzések hetében a Vidi- 
Shopban igényelhetik a szurkolók 

A Videoton fiatalon elhunyt edzője, 
Kaszás Gábor emlékére már huszonne-
gyedszer rendezték meg a középiskolások 
kispályás focitornáját. Az MSZP helyi 
szervezete által létrehívott kupa idei 
kiírásában öt lány- és tizenegy fiúcsapat 
indult.

Két napon át tartottak a cso-
portmeccsek és helyosztók 
a középiskolák között nagy 
presztízzsel bíró Kaszás-kupán. 
A fiatalok közt ezen a tornán 
iskolai színekben ott lehet-
nek az igazolt labdarúgók, így 
mindig garantált a színvonalas 
verseny. Jó meccsekből most 

Nóóórmális?

Az FKC nagyon hamar a kedvenc 
együttesem lett, és most sem velük van 
bajom. Sokkal inkább a szövetséggel! 
Az, ami ma a női bajnokságban megy, 
egyszerűen vérlázító! A Ferencváros és 
a Győr minden óhaját lesi a szövetség. 
Értem én, hogy fontos a jó szereplésük, 
de! Jelen állás szerint az eredetileg 
február elejére kiírt FKC-FTC meccset 
majd a komplett alapszakasz befejezése 
után, valamikor áprilisban rendezik. Az 
eredeti időpontban azért nem lehetett 
megtartani, mert három nappal később 
a Fradi Nagybányán játszott BL-mecs-
cset. Az a Fradi, mely fizikálisan talán 
a legjobb állapotban lévő csapat, ma 
Magyarországon nem tud lejátszani 
négy nap alatt két meccset? Ezzel 
szemben a mérkőzést először március 
ötödikére tolták, két nappal későbbre, 
mint ahogy eredetileg játszották volna 
a Fehérvár-Siófok derbit… Az FKC 
játszhat három nap alatt két bajnokit? 
Aztán Elek Gábor és Ambros Martín, 
az FTC és az ETO trénerei, akik 
ideiglenesen a válogatottat is dirigálják, 
úgy döntöttek, hogy a nemzeti csapat 
találkozzon korábban, így került el 
márciusról áprilisra a Fehérvár-Ferenc-
város meccs. Az embernek olyan érzése 
van, mintha a két „nagy” érdekében 
úgy pingpongoznak a találkozók idő-
pontjaival a szövetségben, mint anno 
az NDK-s turisták a Balaton partján. 
Nekem Besenyő Pista bácsi örök érvé-
nyű kérdése jut eszembe: Nóóórmális?

Büntetők döntöttek a Kaszás-kupán
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A Videotonhoz hasonlóan a pi-
ros-kékek szombati ellenfele, a 
Békéscsaba is vereséggel kezdte 
a tavaszt. Vaskó Tamásék a lista-
vezető Ferencvárostól kaptak ki 
1-0-ra saját közönségük előtt. A 
viharsarkiak tavasszal az életü-
kért küzdenek, hiszen tizenkét 
ponttal utolsók az OTP Bank 
Ligában, hátrányuk hét pont a 
bennmaradást jelentő helyek-
hez képest. Emiatt a Békéscsaba 
számára minden meccs hatal-
mas téttel bír, veszélyes ellen-
fele lehet minden csapatnak. 
Sajtóinformációk szerint a Vidi 
újpesti bajnokija komoly vezér-
áldozatokkal járt, Loïc Nego, 
Haraszti Zsolt, Kovács István és 
Asmir Suljić is kisebb-nagyobb 
sérülést szenvedett. Egyelőre 
kérdéses, hogy Horváth Ferenc 
vezetőedző számolhat-e velük a 
szombaton 15.30-kor kezdődő 
mérkőzésen.

Athéntól Rióig
somos zoltáN

1896 óta huszonnyolcszor gyűlt össze a 
világ sportolóinak egyre nagyobb tömege, 
hogy az ókori játékok mintájára életre 
hívott modern olimpiákon számot adjon 
tudásáról. A nyári olimpiák történetének 
csak egyik érdekessége, hogy ennek elle-
nére a XXXI. olimpiai játékokat rendezik 
augusztusban Rióban. Szóval van két olim-
pia, amit számolnak, de elmaradt – erről 
is lesz majd szó akkor, amikor következő 
számunkban induló olimpiatörténeti soro-
zatunkban oda érkezünk. Athéntól Rióig, 
a bölcsőtől az első dél-amerikai játékokig – 
jövő héttől a Fehérvár magazinban!

a mérkőzésre érvényes bérlet vagy 
jegy felmutatásával. A különjára-
tok Székesfehérvárról, a Piac téri 
parkolóból indulnak 14.15-kor. A 

Pancho Arénától a meccs befeje-
zését követően harminc perccel 
indulnak a buszok vissza Székesfe-
hérvár felé.

Kiesőjelölt érkezik
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sem volt hiány. A fiúknál a 
hármas döntő körmérkőzéses 
formája garantálta, hogy az 
utolsó percig marad izgalom. 
Végül a rendszeresen kiválóan 
szereplő Széchenyi szakközép-
iskola nyert a Vasvári gimi és 
a Kodolányi középiskola előtt. 
A lányoknál a rendes játékidő 
kevés volt a végső döntéshez, 
büntetőkkel dőlt el az első hely 
sorsa. A Deák Ferenc szakkö-
zép kapusa, Botos Regina lett 
a hős egy hárított hetessel, 
csapata nyerte a tornát, ő pedig 
a legjobb kapus különdíját. Az 
I. István és a Kodolányi szak-
közép csapata állhatott még 
dobogóra.
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Ismét a Real nyerte a Szent István-kupát

Bobroczky Róbert (feketében), Európa legmagasabb játékosa a labdával is ügyes

Labdakereső – mintha csak Tristan Spurlock (13) tudná, hol van éppen a játékszer

Negyedszer rendezték meg a Valentin-napi jótékony célú futást a fehérvári Halesz parkban. 
Több mint kétszázan teljesítették a kettő vagy hét kilométeres távot. A résztvevők az Arany 
János Iskola alapítványa javára adományozhattak.                                                                      S. Z.

kaiser tamás

Péntek esti kosárláz
somos zoltáN

A negyedik Szent István U16-os kosárlabdakupa 
az idén is igazolta, hogy valóban Európa egyik 
legrangosabb utánpótlás-seregszemléje. A 
tornát immár harmadszor a Real Madrid nyerte. 
A magyar válogatott harmadik lett, míg a DKKA a 
hetedik helyen zárt.

A magyar csapatok számára remek 
lehetőség a Szent István-kupa arra, 
hogy megérezzék a hazai és a nem-
zetközi szint közötti különbséget. A 
játékosok egybehangzó véleménye 
szerint az ilyen tornákon, ahol olyan 
együttesekkel lehet játszani, mint 
a Real Madrid, a Bayern München 
vagy éppen a Cibona Zagreb, saját 
bőrükön érezhetik, hogy mennyivel 
gyorsabb, agresszívabb, akaratosabb 
az ellenfél, mint a hazai mezőnyben. 
Váradi Attila, az U16-os magyar csa-
pat edzője szerint a Szent István-ku-
pának illetve a többi nemzetközi mér-
kőzésnek köszönhetően érzékelhető 
a javulás a hazai bajnokságban is. Ha 
nem így lenne, akkor most – centerei 
nélkül – nem szerezte volna meg a 
válogatott a torna harmadik helyét, a 
helyosztón magabiztosan verve a Par-
tizan Belgrádot. A házigazda Dávid 
Kornél Kosárlabda Akadémia gárdája 
ugyan csoportjában csak negyedik 
lett, de a hetedik helyért lejátszott ta-
lálkozón legyőzte a török bajnokság 
egyik élcsapatát, a Fenerbahçét. 

A szezon első trófeájáért küzd péntektől nyolc 
kosárcsapat Budapesten. A Magyar Kupa 
végjátékára hazai bajnoki sikerrel hangolt 
az Alba Fehérvár. A csapatra az első napon a 
Szolnok vár.

A Jászberény elleni bajnokin 
egyetlen negyednyi erődemonst-
ráció elég volt ahhoz, hogy az 
Alba Fehérvár újabb magabiztos 
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Szeretetfutás a Haleszban

Válogató focitorna
somos zoltáN

Országos merítésből szemezgethetnek a 
minifutball-válogatott szakemberei. Ehhez 
vasárnap elég lesz Székesfehérváron megje-
lenniük, hiszen az 5+1-es kispályás foci kiváló 
csapatai vesznek részt a Plastobo Kupán, a 
Főnix-csarnokban.

Huszonnégy csapat két pályán, 
hat csoportban verseng a legjobb 
helyezésekért. Közben pedig az 
augusztusi, fehérvári Európa-baj-
nokságra készülő válogatott 
vezetőedzője, Reveland Zoltán 
és segítői szemrevételezhetik, 
kikkel érdemes még bővíteni a 
nemzeti csapat keretét. Mivel az 
Alba Liga az egyik legnagyobb 
létszámú városi bajnokság az 
országban, és a minifutball-szö-
vetség is Fehérváron alakult meg, 
nem meglepő, hogy a tavalyi 
első válogatótornát követően 
ismét itt találkoznak a meghívott 
kispályás csapatok. Nagy Lajos, 
a szövetség szakmai vezetője el-
mondta, tavaly alig pár hét alatt, 
a semmiből jött létre a válogatott. 
Most jóval több idő áll rendel-
kezésre, hogy felkészüljenek az 
Eb-re. Ez pedig reményt adhat 
egy jó szereplésre a kontinenstor-
nán, amely az idei nyár ünnepi 
programsorozatába illeszkedik 
majd. Az augusztus 24-én kezdő-
dő esemény sorsolását jövő héten 
tartják a Városházán.

A fináléban két magyar játékosért 
is szurkolhattak a nézők: az olasz 
akadémia, a Stellazzurra Roma 
keretében ott volt a tizenhárom 
esztendős szegedi próbajátékos, Ma-
ronka Zsombor, és bár nem játszott, 
Lorenzo Gandolfi edző szerint nagy 
jövő vár rá. Az erdélyi születésű, 
229cm(!) magas center, Bobroczky 
Róbert komoly szerepet kapott, 
és a Real ellen kiderült, nem csak 
méretei miatt szerződtette őt a Stel-
lazzurra, de a labdával is jól bánik. 
A 80-71-re elvesztett döntőben tíz 

pontot szerzett, és kiosztott néhány 
gólpasszt is. 
A negyedik Szent István-kupát tehát 
a spanyol gigász, a Real Madrid nyer-
te a Stellazzurra Roma és a magyar 
válogatott előtt. Negyedik lett a Parti-
zan, ötödik a Cibona Zagreb, hatodik 
a Bayern München, hetedik a DKKA, 
míg a nyolcadik helyen a Fenerbahçe 
végzett. A mezőny tehát már most 
is igen színes volt. A jövő évi torna 
előkészítése már zajlik, 2017-ben 
akár amerikai és kínai csapatok is 
érkezhetnek Székesfehérvárra.

győzelmet arasson. A harmadik 
tíz percben lemosta ellenfelét a 
Dzunics-csapat, aztán ugyan a 
negyedikben udvariasan felsegítet-

te a padlóról, de ez már nem sokat 
számított. Az azonban nyilvánvaló, 
hogy komolyabb ellenfelekkel 
szemben ilyen hullámzó teljesít-
mény nem fog beleférni.
Márpedig komoly ellenfél most 
aztán akad, hiszen a pénteken 
kezdődő Magyar Kupa-döntő első 
napján rögtön a címvédő Szolnok 
jön szembe. A budapesti SYMA 
csarnokban igazi bravúr kellene a 
továbbjutáshoz, vagyis ahhoz, hogy 

a szombati, vasárnapi programban 
is érdekelt legyen az Alba. 
Tristan Spurlock, a fehérváriak 
egyik pontfelelőse azonban opti-

mista: „A legutóbbi mérkőzéseken jó 
teljesítményt nyújtottunk, határozott 
volt a csapatjátékunk. Nagyon remé-
lem, hogy ezt a formát hozzuk majd 
a hétvégén, és győzelemmel kezdünk 
a kupa nyolcas döntőjében. Nagyon 
szeretnénk megnyerni a pénteki 
meccset, és utána újabb két találkozót 
játszani. Nem hiszem, hogy fizikálisan 
gondjaink lennének, jó erőben van a 
csapat.” – mondta Spurlock. Akit 
az sem nyugtalanít, hogy a legerő-
sebb magyar csapat lesz a pénteki 
ellenfél: „Itthon sajnos kikaptunk a 
Szolnoktól a bajnokin, egy nagyon 
kemény és harcos meccsen. Akkor 

nem volt meg az a plusz bennünk, ami 
a győzelemhez kellett, de most szeret-
nénk visszavágni. Semleges pályán, 
jó játékkal minden esélyünk megvan a 
győzelemre. A nyolcas döntőben már 
nincs könnyű meccs, az, hogy ki az 
első ellenfél, itt már teljesen lényeg-
telen. Én kifejezetten örülök, hogy a 
Szolnok ellen kezdünk, jó értékmérő 
lesz. Ha nyerünk, az remek alap lenne 
a sikeres folytatáshoz!”
A pénteki meccs 20.30-kor 
kezdődik, a győztes szombaton a 
Pécs-Falco párosítás nyertesével 
játszik a vasárnapi kupadöntőbe 
jutásért.
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2016. 2. 20. SZOMBAT
 

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

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

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Bácskai	

Gergely. Vendég: 
Károlyi György 

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos. Vendég: 
Marosi Katalin 

11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Leffelholcz	

Marietta. Vendég: 
Farnady Judit 

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos. Vendég: 
Vincze	Mátyás	

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Szabó	

Miklós	Bence.	Vendég:	
Benkő	Andrea	

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés 
15:30	 ORKA	Gála	
17:20	 „A	csikidam	örök	és	

megbonthatatlan!” 
–	R-Go-koncert	az	
agárdi Popstrandon

18:00 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos. Vendég: 
Horváth Gábor 

18:30	 A	Fehérvár	TV	archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Kéklámpások – 

magazinműsor	

19:50	 Miami	Vice	–	am.	bűnügyi	
sorozat  (12) 16.rész

20:50	 „Szép	dalra	zendülj!”	
–	A	Vox	Mirabilis	
Kamarakórus 
farsangi	koncertje

22:30 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2016. 2. 21. VASárnAp

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

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

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Horváth Gábor 
10:45	 Együtt	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Bácskai	

Gergely. Vendég: 
Károlyi György 

11:40	 Agrárinfó	–	ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Szabó	

Miklós	Bence.	Vendég:	
Benkő	Andrea	

12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:00 Köztér – ismétlés
13:35	 A	Fehérvár	TV	archívumából	
13:50	 Alba	Regia	KSE	–	Vecsés	

kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

15:10	 Tolcsvay	Béla,	„Az	
énekmondó táltosember”

16:00	 Schirilla	György,	az	
ifjabb	pesti	rozmár

16:25 Napi színes
16:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos. Vendég: 
Marosi Katalin 

17:00 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Leffelholcz	
Marietta. Vendég: 
Farnady Judit 

17:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Németh	

Zoltán. Vendég: 
Vajda Gusztáv 

18:30	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

19:00	 A	hét	hírei	
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50	 Miami	Vice	–	am.	bűnügyi	

sorozat  (12) 18.rész
20:50 Dunaújváros – FKC  

kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:10	 A	hét	hírei	
22:30 Képes hírek – benne 

egész	órakor	A	hét	
hírei ismétlése

2016. 2. 22. Hétfő

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

10:00	 A	hét	hírei	–	ismétlés
10:20 Kéklámpások – ismétlés
10:50	 A	Fehérvár	Tv	

archívumából
11:30 Képes hírek – benne 

egész	órakor	A	hét	
hírei ismétlése

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

egész órakor a Híradó 
1-kor ismétlése

14:50	 Fehérvár	AV19	
–	Ferencváros	
jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Németh	
Zoltán. Vendég: 
Vajda Gusztáv

17:00 Kéklámpások – ismétlés
17:30	 A	Fehérvár	Tv	

archívumából
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Heiter	

Dávid	Tamás.	Vendég:	
a Robinzon Cirkusz

18:30	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45	 Agrárinfó	
20:15 Hírek
20:20	 A	Kosárlabda	Magyar	

Kupa-döntő	vagy	a	
Fehérvár	AV19	–	Ljubljana	
jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés 

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

2016. 2. 23. Kedd

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45	 Agrárinfó	–	ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	TV	

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 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:	Heiter	
Dávid	Tamás.	Vendég:	
a Robinzon Cirkusz

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

Lajos. Vendég: 
Illényi	Katica

18:30	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

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

magazin 

20:15 Hírek
20:20	 Aquital	FC	Csákvár	

– Kisvárda labdarúgó-
mérkőzés	közvetítése	
felvételről

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

2016. 2. 24. SZerdA 

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 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:	Vakler	
Lajos. Vendég: 
Illényi	Katica

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

Miklós	Bence.	Vendég:	
Mohai	Tamás

18:30	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

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

sportmagazin 
20:15 Hírek
20:20	 Nyergestető	1849
20:50 Kunszentmártontól 

Budaörsig.	Szabó	Gyula,	
a nemzet színésze

22:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2016. 2. 25. CSüTörTöK
 
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

08:00	 Élő	közvetítés	
Székesfehérvár	Megyei	
Jogú	Város	közgyűléséről

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Bajnokok városa – ism.
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	
Miklós	Bence.	Vendég:	
Mohai	Tamás

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

Lajos. Vendég: 
Rockenbauer	Lajos	

18:30	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45	 Együtt	–	családi	magazin
20:15 Hírek
20:20	 Arató	Antal,	az	örök	

könyvtáros – ismétlés
20:50	 Schirilla	György,	az	

ifjabb	pesti	rozmár
21:30	 Pálosfalvi	Brúnó	

portréfilm

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

2016. 2. 26. pénTeK

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

10.00 Jó estét, Fehérvár! 
– 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:	Vakler	
Lajos. Vendég: 
Rockenbauer	Lajos

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

Lajos. Vendég: 
Peresztegi	Nagy	Zsófia

18:30	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

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

magazin
20:15 Hírek
20:20 XX. Nemzetközi 

Néptáncfesztivál	zárógála
22:35 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
23:20 Köztér – ismétlés 
23:40 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: február 21. 20:50 Dunaújváros – FKC  kézilabda-mérkőzés közvetítése felvételről


