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Választókerületi programok
Felsőváros
Földi Zoltán
Földi Zoltán, Felsőváros önkormányzati képviselője 2017. február 2-án, csütörtökön 17 órától
tartott volna fogadóórát a Királykút Emlékházban.
Betegsége miatt azonban ez elmarad. Így a körzetben élők legközelebb március 2-án, csütörtökön
17 órától tudják felkeresni a képviselőt a Mikszáth
Kálmán utca 25. szám alatti épület emeletén található irodájában, ahol 19 óráig vár mindenkit.

2017. február 2.

Közélet

Felavatták Saára Gyula emléktábláját
Kovács V. Orsolya

Egykori lakóházának falára került emléktábla
Saára Gyuláról, városunk volt polgármesteréről. A házban ma a dédunokája dolgozik.

Pénteken délelőtt avatták fel Saára
Gyula emléktábláját a Kossuth

utca 8-as számú házon. Az alkotást
Pintér Balázs szobrászművész
készítette, az ünnepélyes átadáson
Székesfehérvár egykori polgármesterének leszármazottai is
jelen voltak. A házban egyébként
ma Saára Gyula dédunokájának
ügyvédi irodája működik. A

Ráchegy, Búrtelep, Köfém-lakótelep, Börgönd
Dienesné Fluck Györgyi
A 14. számú választókörzet önkormányzati képviselője, Dienesné Fluck Györgyi február 6-án, hétfőn
15 és 18 óra között Olaszi László körzeti megbízottal tart fogadóórát az Erzsébet út 12. szám alatti
képviselői irodában, míg február 7-én, kedden 17 és
19 óra között Lakatos Gábor körzeti megbízottal a
Köfém lakótelep 1. szám alatt várja a lakosságot.

Ki volt Saára Gyula?

Vasútvidék
Fotó: Simon Erika

Molnár Tamás
Molnár Tamás, a 4. sz. önkormányzati választókerület képviselője két alkalommal tart fogadóórát a jövő
hét folyamán. A Fehérvári Civil Központban február
6-án, hétfőn 16 és 18 óra között, míg az Erzsébet
út 12. szám alatti képviselői irodában február 7-én,
kedden 16 és 18 óra között várja a körzet lakóit.

Méltó helyre került Pintér Balázs alkotása az egykori polgármester lakóházának falán

Megváltoztak a civilszervezetekre vonatkozó jogszabályok
Novák Rita
Folytatódik a Törvényházi szeminárium február
3-án, a civilszervezetek részéről ugyanis óriási
érdeklődés mutatkozott az új szabályozással
kapcsolatban.

Az év első napján lépett hatályba
az új polgári törvénykönyv egyesületekre vonatkozó módosítása,
ez alkalomból tartottak szemináriumot pénteken a bíróságon. A
jogalkotó a szabályokat teljesen
átalakította, de ezzel a változások
nem fejeződtek be.
Kollár Zoltán, a Székesfehérvári
Törvényszék sajtószóvivője el-

pénteki eseményen Bobory Zoltán,
a Vörösmarty Társaság elnöke
részleteket adott elő Saára Gyula
polgármesteri székfoglalójából.
Az emlékművet Cser Palkovics
András polgármester leplezte le,
aki köszöntőjében hangsúlyozta:
Saára Gyula polgármester munkásságát az alapozta meg, ahogy
Székesfehérvárra, mint szeretett
városunkra tekintett. Bár különösen nehéz időszakban munkálkodott a város élén, és sok terve
megvalósulásában megakadályozta
az első világháború kitörése, a
fejlesztések mellett arra is gondot
fordított, hogy ezekben az években a közösség lelkét is ápolja, és
vigaszt nyújtson.

mondta: „Március 1-től megváltoznak
az eljárási szabályok. Teljesen átalakul
a civilszervezetek nyilvántartásával
kapcsolatos eljárásrend. Megújul a
jogorvoslat rendszere, így a kérelemnek helytadó bejegyző végzésekkel
szemben a jövőben nem lesz helye
fellebbezésnek. Aki a végzéssel kapcsolatban sérelmet állít, az perben tudja
ezt érvényesíteni.”
A pénteki eseményen a bíróság
díszterme zsúfolásig megtelt a civilszervezetek képviselőivel. A program iránti óriási érdeklődésre való
tekintettel az előadást megismétlik.
A Törvényházi szeminárium így
február 3-án 10 órakor folytatódik.

Tíz éven át – 1908-tól 1918-ig – volt
Székesfehérvár polgármestere. A városvezetői posztot Havranek Józseftől
vette át. Bár az előző évben országgyűlési képviselőnek választották,
lemondott erről a tisztségéről, hogy
teljes egészében szülővárosának
szentelhesse magát. Az 1856-ban
született Saára Gyula eredetileg
ügyvédként végzett, közéleti pályafutása a Palotavárosi olvasókörben
kezdődött. Hivatali idejében kezdődtek a város jelentős infrastrukturális
beruházásai. 1922-ben halt meg.

Várják a javaslatokat
Az idei esztendőben két kitüntető szakmai díjra
is várja a javaslatokat az Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért.

A Fehérvári Fogyasztókért szakmai
díjban azok a helyi vállalkozások,
cégek részesülhetnek, amelyek szem
előtt tartják a felelősségteljes, etikus
piaci magatartást. A díjat három kategóriában adományozzák: gyártás,
szolgáltatás és kereskedelem. Az
elismerést a fogyasztók világnapjához kapcsolódóan adományozzák.
Javaslatok március 1-ig ezen a weboldalon küldhetők: surveymonkey.
com/r/fehervarifogyasztokert.
2017-től egy új szakmai díjra,
a Közszolgáltatók a Civilekért

elismerő oklevélre is várja a jelöléseket az Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért. Az
elismerést olyan magánszemély
kaphatja, aki legalább öt éve dolgozik állami vagy önkormányzati
intézménynél, szervezetnél illetve
többségi önkormányzati tulajdonú
vállalkozásnál a megyeszékhelyen. Évente maximum három fő
részére adományozható az oklevél,
amit a szeptemberben megrendezésre kerülő Székesfehérvári Civil
Napon adnak majd át a jutalmazottaknak. A javaslatokat július
végéig ezen a weboldalon várják:
surveymonkey.com/r/kozszolgalatokacivilekert.
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Gála és lemondás

Pénteken várhatóan újra megtelik a díszterem

Huszonöt éve február elején rendezik meg a turisztikai szakma legrangosabb rendezvényét, az évadnyitót és gálaestét. Február elsején a Budapesti Kongresszusi Központban megtartott gála főtámogatója
Székesfehérvár volt. A város turisztikai vállalata két éve nyerte el Az Év Tourinform Irodája díjat –
mondta el lapunknak F. Szegő Krisztina ügyvezető. A szerdai rendezvény megnyitóját Bienerth Gusztáv
turisztikai kormánybiztos tartotta, aki egyúttal bejelentette lemondását: a turizmus átalakítása befejeződött, adott a dinamika és az új feltételrendszer – mondta a távozó kormánybiztos.
D. R.
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Mire költ majd a város?

Vakler Lajos

Hetvenmilliárdból gazdálkodik Fehérvár

Látrányi Viktória

Milyen főbb alapokon nyugszik a költségvetés-tervezet?
Az idei tervezet kapcsán három fő
pillért említenék meg. Elsőként a
biztonságot emelném ki. A költségvetés tervezése során egy optimális működést, fenntartást biztosító anyagot
állítottunk össze, mely számol a saját
bevételek szintjének stabil fenntartásával és átgondolt felhasználásával
– ismét jelentős tartalék képzése mellett. Tartalmazza az önkormányzat
által vállalt társadalmi, közigazgatási
feladatok teljesítését is. Másrészt kiemelném a humánerőforrás kérdését,
hiszen olyan költségvetés-tervezet
készült, mely a jogszabályi bérfejlesztések beépítésén túl – amihez
szintén több száz milliós saját forrást
biztosít a város – kiemelten kezeli a
szakemberek megtartását, amihez az
ágazati szempontokat is figyelembe
véve biztosít forrásokat. Harmadik fő
pillére a tervezetnek a fejlesztés. Cél,
hogy az optimális működés biztosítá-
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Stabil, optimális működés, jelentős tartalék
és nagy volumenű fejlesztések. Ezeket tükrözi
Székesfehérvár idei költségvetése. A közel hetvenmilliárd forintos főösszeggel számoló tervezetről
február 10-én dönt a közgyűlés. Hogy mi szerepel
benne, mire költ majd a város, arról Égi Tamás
gazdasági alpolgármestert kérdeztük.

Égi Tamás alpolgármester elmondta: stabil,
optimális működést, jelentős fejlesztéseket
tesz lehetővé a költségvetés-tervezet, amiről
jövő pénteken dönt a közgyűlés

sa mellett a jelentős állami, uniós és
saját bevételből származó fejlesztési
forrásokat hatékonyan használjuk fel.
Ezek egymásra épülnek, több éves
programok, átgondolt ütemezéssel és
megvalósítással.
Emlékeim szerint sosem szerepelt ekkora
főösszeg, mint az ideiben.
Valóban, a főösszeg közel hetvenmilliárd forint, melyből a fejlesztési tétel
negyvenmilliárd forintot tesz ki, míg
huszonnégy milliárdot működésre
fordítunk. Jelentős tartalékkal számol
tehát a tervezet, és azt is kiemelném,
hogy hitelfelvételre és folyószámlahi-

A FehérVár mindenkinek jár!

tel igénybe vételére – ahogy a korábbi
években – úgy idén sem kerül sor.
Milyen fejlesztések várhatók?
Önerőből, azaz saját bevételből fedezi
a város például az épületfelújításokat,
az út- és hídfejlesztéseket, a csapadékcsatorna-beruházásokat. Saját bevételek bevonásával folytatódnak az
olyan kiemelt programok, mint az Ybl
Miklós- illetve a Saára Gyula-program. Elindul a Kégl György-program,
ami az egészségügy területét érinti.
Állami és uniós források bevonásával
is komoly beruházások készülnek. A
Modern Városok Program keretében
idén kilencmilliárddal számolhatunk. Itt szerepel a multifunkcionális
csarnok és a középiskolai campus
előkészítése. Egyedi projektekre
mintegy 21,8 milliárd forint jut, ide
tartozik például a stadionrekonstrukciós program és a Sóstó természetvédelmi terület rehabilitációja illetve az
Árpád-ház-program. Az uniós forrású
fejlesztésekből 2,3 milliárd forint áll
rendelkezésre. Tartalmazza például
a Berényi út II. ütemét, a Liget sor
korszerűsítését, sport- és szabadidős
projekteket.

A közel hetvenmilliárd forintos főös�szeggel számoló tervezetről február
10-én dönt a közgyűlés. Ezt követően
részletesen beszámolunk az idei
fejlesztésekről.

Apróság
A minap egy hétköznapi és mégis különleges
történés juttatta eszembe harminc évvel
ezelőtti önmagunkat. A sors úgy hozta, hogy
egykori futballista csapattársaimmal együtt
1985-ben születtek meg gyermekeink, ráadásul
fiúk mindahányan. Amikor bölcsődés korúak
lettek a töpörtyűk, mi sem volt természetesebb – ahogy egy büszke apához illik – fel-le
tologattuk a srácokat a Fő utcán, bezsebelve
az elismerő pillantásokat. A kicsi Horváth
Gabi, Mohl Dávid és Vakler Dávid megannyi
élménnyel ajándékozott meg bennünket, bár
a reggeli megérkezés a bölcsibe sohasem volt
zökkenőmentes.
Ezt elevenítem fel napról-napra, mikor
reggelente látom 2017-es „önmagunkat”,
fiatal, büszke apukákat, akik több-kevesebb
rutinnal felvértezve hozzák a Budai úti-Sarló
utcai bölcsődékbe gyermekeiket. (Három van
egymás tőszomszédságában.)
Nos, a múlt héten egy bájos történetnek
lehettem tanúja. Megérkezett egy apuka, remek
autóval, nyílt, tiszta tekintettel, divatos öltözékben, egy nemkülönben makulátlan ruhába
öltöztetett babucival. A kicsi Bencének azonban láthatóan és hallhatóan nagy bánata volt,
ugyanis torkaszakadtából üvöltött, bömbölt,
toporzékolt, sehogyan sem akarózott bemenni
a bölcsőde kapuján. A láthatóan szégyenkező
édesapa vigasztalta: De hát kisfiam, otthon
mindig azt meséled, hogy szereted a bölcsődét!
Ihigehen, de anyával nem ide szoktunk jönni…

Elhunyt Bartyik Mihályné
Elhunyt Bartyik Mihályné, az Arany János Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény igazgatója. A nagyra becsült
pedagógus Fejér megye és Székesfehérvár gyógypedagógiai
tevékenységében vállalt munkáját mindenütt elismerés
övezte. Székesfehérvár önkormányzata Bartyik Mihálynét
saját halottjának tekinti.

Kétszáz kiló ruhát osztottak ki

Fotó: Bácskai Gergely

A fenti mondatot szó szerint gondolja lapunk szerkesztősége, hiszen a legfontosabb számunkra, hogy aktuális információval lássuk
el a városban élőket. E cél érdekében minden héten 47 000 FehérVár 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!
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A Szabadművelődés Házában hatalmas ruhahalmokból válogathattak az érdeklődők vasárnap
délelőtt. A Jótétemény Alapítvány kezdeményezésére jó minőségű gyerek és felnőtt ruhaneműk, cipők, háztartási textilek találtak gazdára. A gyerekek mesekönyvek és játékok közül is
válogathattak. Horváth-Tancsa Ágnes családügyi tanácsnok elmondta, hogy több mint kétszáz
kiló ruhát osztottak szét húsznál is több család között.
Sz. P.

Ha nem, vagy késve kézbesítik az újságot, jelentse be!

06-22-502-663
terjesztes@fmc.hu

Ú J S Á G -T E L E V Í Z I Ó - R Á D I Ó - O N L I N E

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.
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Városi diákgála

Vakler Lajos
Szabó József János nyugállományú alezredes, a
hadtudományok kandidátusa volt a Szent István Művelődési Ház vendége. A neves kutató az I. világháború
1915-1918 közötti szakasza, az olasz front délnyugati
arcvonalának sorsdöntő eseményeiről tartott előadást.

Az Osztrák-Magyar Monarchia délnyugati arcvonala, közismertebb nevén az
olasz front három részre tagolódott.
Magyar vonatkozása miatt hazánkban
az isonzói hadszíntér a legismertebb,
a dél-tiroli harcmezőkről alig tudunk
valamit. Az itáliai frontnak ezen a sza-

kaszán a földrajzi és az időjárási viszonyok, a kőomlások, lavinák, fagysérülések jóval több áldozatot szedtek, mint
a pergőtűz vagy a gyalogsági roham. Itt
csak a frontvonal elérése is emberfeletti
erőfeszítéseket követelt.
Az osztrák-magyar haderő kijutása az
olasz síkságra a teljes olasz haderő bekerítését eredményezte volna. Az utánpótlás
hiányosságai miatt ez nem sikerülhetett, a
monarchia hadserege súlyos vérveszteséget szenvedett. Az örök hó és a gleccserek
birodalmában a magyar katonák ezrei
szenvedtek hősi halált – mondta el előadásában Szabó József János.

Fotó: Simon Erika

A dél-tiroli front története

A huszadik székesfehérvári diákgálán idén is megmutatta tudását valamennyi korosztály tehetséges fiatalja V. L.

Közösségi disznóvágást tartottak Mohán

A mesék, bábok segítségével ismerkedhetnek meg hétről hétre a hangszerekkel a fehérvári óvódások a
Hermann László Zeneiskolában. A gyerkőcök ezen a héten az óriáshangszerekkel találkozhattak: megismerték a zongorát, a tubát, az orgonát. A bábjátékon keresztül a gyerekek megtanulhatják a hangszerek
neveit, és azt is megismerhetik, hogyan szól – vagy éppen hogyan kell megszólaltatni.
Sz.-M. D.

Fotó: Bácskai Gergely

Fotó: Simon Erika

A zene óriásai

Nyolc éve már, hogy hagyományos disznótort szervez a mohai faluközösség. A száznyolcvan kilós disznót
idén is csoportosan dolgozták fel, hogy hurka, kolbász és minden más finomság készüljön belőle. B. G.

Fotó: Simon Erika

Naptár Székesfehérvárról

Palotavárosi iskolák tanulói készítettek rajzos illusztrációkat a Székesfehérvár, az ősi város
című 2017-es naptárhoz, melyet kedden adtak át ünnepélyesen a városházán. A rajzok mellett
Balajthy Ferenc költő verseit olvashatjuk minden hónapban.
K. V. O.

Nyitva van az aranykapu
Vakler Lajos
Lukácsy József, a Vörösmarty Társaság alelnöke
meghívására Székesfehérváron, a Vörösmarty
Mihály Könyvtárban mutatták be Borbély Zsolt
Attila közíró, politológus, az Erdélyi Nemzeti
Tanács alelnöke Székely kapu a magyar világra
című kötetét. A könyvbemutatón részt vett
Fazakas István, a MÁÉRT Szórvány Szakbizottság tagja is.

A szerző a legmagasabb szinten
vett részt a román diktatúra lebontásában. Könyvében sorra veszi
az erdélyi közélet hamis mítoszait, eligazít bennünket a nemzeti
identitás vitájában, megfogalmazza

az erdélyi és romániai magyarság
1989 utáni pártpolitizálásának történéseit, és helyzetképpel szolgál
az erdélyi magyar sajtó jelenlegi
állapotáról, küzdelmeiről.
„A tollamat mindvégig a nemzeti érdek
és az igazságérzet vezette.” – írja
Borbély Zsolt a kötet utóiratában,
majd így folytatja: „Mivel megtiport,
megalázott nemzet vagyunk, a kettő
összeütközését soha nem éreztem.
Olyan igazságokat igyekeztem egymás
mellé helyezni, melyek tisztánlátása
elengedhetetlen a nemzet sorsának
jobbra fordításához, melyeket nem
mondanak ki elegen, s nem mondanak
ki elég erővel.”

A Depónia Nonprofit Kft.
JÁRMŰFENNTARTÁSI TECHNIKUST
keres az alábbi feltételekkel:
Elvárás:
• Szakirányú felsőfokú végzettség
• 7,5 tonna feletti tehergépjármű javítás területén szerzett
5 éves tapasztalat
• Számítógépes ismeretek, diagnosztikai programok ismerete
• Hidraulika rendszerek ismerete, javításában szerzett
tapasztalat
Előny:
• „C” kategóriás jogosítvány
• Angol, német nyelvtudás
• Lakatos, hegesztő munkában szerzett jártasság

Szakmai önéletrajzokat 2017. 02. 09-ig várjuk
a munkaugy@deponia.hu e-mail címre.
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Vincevessző és zászlósbor

Emigrációból hazatérve

Vakler Lajos

Vakler Lajos

Hagyományos módon január 22-én, a bor egyik
védőszentjének tartott Szent Vince napján
rendezte meg hagyományos találkozóját a
Noé-hegyi Szent István Borlovagrend.
Kép: Körtvélyes Tivadar

Ez a nap a boros gazdák és vincellérek ősi termésjósló napja,
amikor a lemetszett vincevessző
állapotából, annak vágásával
vonnak le következtetéseket a
jövendő termés minőségére, illetve
a Vince-napi időjárást szemlélve
tudják meg, hogy az egész év
kedvez-e a szőlőültetvényeknek.
Az 1799-ben megjelent kalendárium szerint „Ha szent Vintze napja
fénylik, azt mondják a boros gazdák,
hogy meg-telik a pintze, és sok jó bort
várhatni”.
A rendezvényen megejtett vincevesszővágást elvégző Renner László
főborász megállapította, hogy a
kényszernyugalmi állapotban lévő
rügyek ez idáig nem károsodtak.
Ha nem lesz mínusz húsz fok alatti
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Február tizenegyedikén megtudhatjuk, melyik
nedű reprezentálja idén a borrendet

Hatvan év kényszerű távollét után hazatért
Nádasdy Borbála és Zichy Aladár. A két neves
főrendi család leszármazottai a Szent István
Király Múzeum történésze, Bányai Balázs vendégeként avatták be hallgatóságukat rendkívüli
életük mindennapjaiba.

Nádasdy Borbálát az ötvenhatos
forradalom és szabadságharc kényszerítette emigrációba. Megan�nyi vándorlás és nélkülözés után
Franciaországban lelt második
hazára, gyökereit, magyarságát
nem feledve. A grófnőt a rendszer-

változás adta vissza nekünk. Az
1989 óta eltelt időszakban született meg önéletrajzi trilógiája, A
zagolni zabad, A szabadság zaga
és A maradni zabad című kötetek.
A kultúra magyar nagyköveteként
természetes közegébe kerülve sokat
tett azért, hogy immár itthonról
folytassa megkezdett útját.
Zichy Aladár, a legnépesebb
magyar főúri család tagja kitelepítettként választotta az emigráció
bizonytalanságát. A tehetséges
fiatal ENSZ-megbízottként futott
be páratlanul sikeres életutat, identitását mindenkor megőrizve.

hőmérséklet, jó termés várható,
amennyiben a hajtatás után a
rügyek és a hajtások ezt realizálják.
A borlovagok a rendezvényen megválasztották a borrend idei zászlósborát és zászlós kísérőborát. Az
érdeklődő borbarátok az eredményt
megtudhatják február 11-én a
díjátadó borgála keretében a Szent
István Művelődési Házban.

Elfogadta a Székesfehérvári Hermann
László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
tantestülete azt a javaslatot, mely szerint legyen az intézmény is a jövőbeni
középiskolai campus része. A Kodolányi János Főiskola volt A épületében

a szakgimnáziumi osztályok és az
alapfokú művészeti iskola is helyet
kap. A campus tervezése folyamatban
van, őszre elkészülnek az engedélyezési tervek, várhatóan 2018 második
felében pedig a kivitelezési munkák is
elindulhatnak.
Forrás: ÖKK

Fotó: Simon Erika

A zeneiskola is a campusra költözik

Újra itthon

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Iroda:
• Honvéd u. 1. szám alatti irodaépületben
38 m 2 irodahelyiség;

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• PARKOLÓELLENŐR
• TETŐSZIGETELŐ
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu
e-mail-címen lehet.
Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!

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

Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Kelemen B. utcában
(89 m 2) használaton kívüli hőközpont;
• Bátky Zsigmond utcában (148 m 2)
használaton kívüli hőközpont;
• Széchenyi u. 36. szám alatt, használaton
kívüli hőközpont (55 m 2);
• József Attila kollégiumnál (Hosszútsétatér
felől) 68 m 2-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:
e-mail:

22/541-307
info@szepho.hu;
ingatlankezeles@szepho.hu

Készült Magyarország Kormánya megbízásából
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Egészség

közéleti hetilap

A remény üzenete

Látrányi Viktória
Február negyedikén világszerte a megelőzésre, az
egészséges életmódra és a betegség korai felfedezésének fontosságára hívják fel a figyelmet a rákellenes világnapon. A rák népbetegség, minden túlzás
nélkül korunk egyik legnyomasztóbb népegészségügyi problémája. A rákellenes világnapról 2000 óta
emlékezünk meg február 4-én. Azért nyilvánították
e napot világnappá, hogy a betegség ellen folytatott
küzdelem eszméje a világon élő összes ember szívében és gondolataiban éljen.

A Fehérvár magazin a Család és Nővédelmi Központ szakorvosát, Gyuranecz

Miklós főorvost kérdezte meg a világnap kapcsán. Az onkológus szakorvos
a szűrések fontosságára hívta fel a
figyelmet: „Számos lehetőség adott a
hölgyek és az urak számára. Nők esetében
ilyen az emlő- és a méhnyakrákszűrés,
férfiak esetében a prosztata szűrővizsgálata. Az idei esztendőben ez a kör bővülni fog
a vastagbéldaganat szűrésével. A szűréssel
korán felfedezhetik a daganatos elváltozást,
ami életmentő lehet!” A főorvos azt is
hangsúlyozta, hogy ne lépjünk túl az
intő, figyelmeztető jeleken. Különösen
veszélyesek lehetnek a fájdalommentes
csomók az emlő esetében.

FehérVár
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Figyelmeztető jelek
Indokolatlan fogyás; nyelési nehézségek; duzzanat a mellben vagy más testrészeken, nem gyógyuló seb, fekély; anyajegyen vagy szemölcsön látható változások;
székeléssel és vizeléssel kapcsolatos változások; nem múló köhögés, rekedtség láz
nélkül; vérzés szokatlan helyen és időben, váladékfolyás.

Fókuszban a Kégl-program

A város önkormányzata évek óta nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre. Rendszeresen szerveznek szűrővizsgálatokat, különböző tájékoztató, felvilágosító programokat. Ennek hatása
megmutatkozik a számokban is. 2015-ben Székesfehérváron az országos átlagnál jelentősen
ê Alacsonyabb volt: a férfiak daganatos halálozása, a 64 évesnél fiatalabb nők daganatos
halálozása, a férfiak és a nők tüdőrák miatti halálozása valamint a 64 évesnél fiatalabb
férfiak vastagbél- és végbélrákos halálozása
é Magasabb volt: az új melanomás megbetegedések száma – a férfiak és a nők körében is
huszonnyolc százalékkal
ê Alacsonyabb volt: az új daganatos megbetegedések száma a férfiak és a nők körében is
mintegy tíz százalékkal, azaz évente száz új esettel kevesebb van, mint a magyar átlag.
2015-ben az új méhnyakrákos megbetegedések száma harmincnyolc százalékkal alacsonyabb volt az országos átlagnál.
(Forrás: Országos Tisztifőorvosi Hivatal HAMIR)

Pályázati felhívás
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII.
14.) önkormányzati rendelet alapján, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 868/2016.
(XII. 16.) valamint 869/2016. (XII. 16.) számú határozatai értelmében, nyilvános pályázatot hirdet az alábbi,
kizárólagos tulajdonában álló, székesfehérvári ingatlanok értékesítésére:
Cím, hrsz. jelleg (Székesfehérvár)

Cser Ágnes, a Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének
országos elnöke érkezett pénteken Székesfehérvárra. A találkozón a Kégl György Egészségügyi
Programról is szó esett. Cser Ágnest a városházán Cser-Palkovics András polgármester, Östör
Annamária egészségügyi és sporttanácsnok és munkatársaik fogadták.
L. V.

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

Terület (m2) Komfortfokozat Forgalmi érték (Ft)

Arany J. utca 16. tetőtér 1. (365/A/10) lakás

108

összkomfortos

25.900.000,-

Arany J. utca 16. tetőtér 3. (365/A/12) padlástér

59

komfort nélküli,
beépítetlen padlás

2.000.000,-

Csanádi tér 4. 3/2. (8697/7/A/5) lakás

49

összkomfortos

9.800.000,-

Gyümölcs u. 8. fsz. 2. (773/A/2) lakás

45

komfortos

9.500.000,-

Havranek J. u. 8. al. 1. (4087/3/A/1) lakás

29

komfort nélküli

4.600.000,-

Irányi D. utca 1. fsz. 6. (4121/A/6) szükséglakás

19

szükséglakás

1.100.000,-

Károly János u. 4. fsz. 3. (694/A/3) lakás

18

félkomfortos

3.700.000,-

Kelemen B. u. 23. fsz. 1. (5531/7/A/1) lakás

53

összkomfortos

10.700.000,-

Kossuth u. 6. fsz. 1. (394/A/1) lakás

40

komfortos

11.400.000,-

Megyeház utca 9. fsz. 3. (298/A/2) lakás

42

komfortos

9.900.000,-

Prohászka u. 56. 1/1. (603/A/9) lakás

55

komfortos

12.300.000,-

Szent István tér 10. fsz. 2. (326/A/11)
(Lr. szerint: fsz. 8.) lakás

55

komfortos

11.300.000,-

Tátra u 25/1. (5975) lakóház, udvar, gazdasági épület +

2 lakásos családi
ház 432 m2 telken +

komfortos

1154 m2 telek

–

7.200.000,+
5.400.000,12.600.000,-

Tátra u. 47. (6051) telek
(inyt. szerint: lakóház, udvar, gazdasági épület)

1344

–

11.400.000,-

Tátra u. 103. (6013) lakóház, udvar. gazdasági épület

2318

komfortos

12.400.000,-

Zichy liget 7. fsz. 5. (29/A/5) lakás

30

komfortos

5.200.000,-

Zichy liget 7. fsz. 7. (29/A/7) (Lr. szerint: fsz. 4.) lakás

75

komfortos

11.700.000,-

Zichy liget 7. fsz. 10. (29/A/10) (Lr. szerint: fsz. 2.) lakás

37

komfortos

8.500.000,-

Tátra u. 25/2. (5976) kivett, beépítetlen terület

Fotó: Bácskai Gergely

Beszédes számok

A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, illetőleg a város honlapján: www.szekesfehervar.hu oldalon, az ingatlan pályázatok között.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából:
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Terület
(m2)

Megnevezés

Bérbeadás
időtartama

Bérleti díj
Ft/m2/hó+ÁFA

GARÁZSOK
garázs

Havranek József utca 9. 5. jelű

20

5 év

360,-

Csanádi tér 4. 1. jelű
Erzsébet utca 4.
Tóvárosi ln. 44-46.

ÜZLETEK/IRODÁK
36
üzlet/iroda
17
iroda
26
iroda

5 év
5 év
5 év

1.000,1.000,800,-

Prohászka O. utca 56.

70

RAKTÁRAK
légópince/raktár

5 év

200,-

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 17. § és 18. § alapján a működési engedélyhez kötött tevékenység végzéséhez célszerű a társasházzal történő előzetes egyeztetés.
Az Önkormányzat azon pályázókkal, akiknek az Önkormányzattal szemben
esedékes tartozása áll fenn, nem köt bérleti szerződést.
A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy az Önkormányzattal szemben esedékes tartozása nem áll fenn.
A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó 3 hónapnál nem régebbi
igazolással bizonyítsa, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője – mint önkormányzati adóhatóság – felé nincs adótartozása.
A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése és a feltételek biztosítása Bérlő feladata és költsége.
A pályázati hirdetmény közzététele: 2017. február 1.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. február 15-én 16.00 óra
A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapján, a www.szekesfehervar.hu oldalon és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági Szakbizottsága

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: Kovács V. Orsolya • 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
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Otthon

Milyen fűtést válasszunk?
László-Takács Krisztina
Magyarországon az év felét végigfűtjük.
Bármennyire is hihetetlen, de a fűtéses
napok száma minimum száznyolcvan. Ebben az időszakban „teljes gázzal” megy
a fűtés, hiszen a téli átlaghőmérséklet
+3 ºC. Nem mindegy tehát, melyik fűtési
technikát választjuk.

Érdemes-e kiegészítő fűtési technikákat alkalmazni?
A számok azt mutatják, hogy az
emberek több mint a fele még
mindig gázzal fűt, de a konvektorok piaca évről évre szűkül.
Egyre népszerűbbek azonban
a szilárd tüzelésű eszközök,
kazánok, kandallók, főleg vidéken, családi házakban. Akár

2017. február 2.

a meglévő gázkazán mellé is
beraknak manapság egy alternatív fűtési rendszert, például
szilárd tüzelésű öntöttvas vagy
lemezkazánt.
Egy megfelelően megtervezett,
jól kivitelezett rendszer esetében érdemes gázfűtésünket az
előbb említett módokon kiegészíteni. Amennyiben elavult,
nem jó hatásfokú, akkor nem
gazdaságos a szilárd tüzelésű
rendszerrel való fűtés. Arról
nem beszélve, hogy lényegesen
környezetszennyezőbb – mondja Kis Gábor, egy fűtéstechnikával foglalkozó cég munkatársa.
Néhányan már nyitnak az olyan
újabb irányzatok felé nálunk is,
mint a hőszivattyú. De ennek
piaca Magyarországon még ele-

Fotók: Kiss László

ÉPÜLETGÉPÉSZET
FÜRDŐSZOBA

Egy szép kályha nem csak a hőérzetnek tesz jót, a tűz látványa a lelkünket is megmelengeti

• Konyhabútorok
• Étkező garnitúrák
• Irodabútorok
• Szalagfüggönyök

• KANIZSA TREND ülőgarnitúrák
• KLOSE bútorok
• Gardróbszekrények
• Dísz- és ajándéktárgyak
• Lakberendezés
Székesfehérvár, Rákóczi út 3. (Skála mellett)
Telefon/fax: 22/505-807, 505-808
www.partnerbutorhaz.hu • www.karrierirodabutor.hu

Horoszkóp
február 2. – február 10.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Szerelmi életében nyugodt, harmonikus, mármár zavaróan kiegyensúlyozott időszakot él meg.
Túl jónak találja ahhoz, hogy igaz legyen, ezért
titokban már várja vagy keresi azt, ami véget vet
ennek.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Túl sokat aggodalmaskodik mostanában, és alaptalanul kezdett el félni bizonyos dolgoktól. De nyugodjon meg, nincs oka aggodalomra, csak a kétségei és
bizonytalansága űznek tréfát Önnel.

Már netről is
rendelhet tőlünk!
WEBSHOP:
www.hollander.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános
pályázatot hirdet a tulajdonát képező Székesfehérvár belterület, Szent Vendel köz 2-6. szám alatti, 4084 hrsz alatt
nyilvántartott 1796 m² területű kivett, lakóház, udvar
megnevezésű ingatlan értékesítésére.
A részletes pályázati kiírás átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/2 irodában, tel: 22/537253) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. február 20. (hétfő) 12.00 óra

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ezen a héten folyamatosan tele lesz energiával.
Minden látványosan könnyen sikerül, anélkül, hogy
különösebben meg kellett volna erőltetnie magát. A
sok energia és az eredmények arra sarkallják majd,
hogy többet segítsen másoknak.

A héten Ön lesz az, aki kezébe veszi karrierjének
alakulását, ez akár munkahelyváltással is végződhet. Megtörténhet, hogy nemes egyszerűséggel
indítványozza a saját előléptetését vagy egy plusz
munkakört vállal el.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Több időt kellene szánnia lelki világának rendbetételére! Kezdhetné azzal, hogy megtisztítja és átrendezi
környezetét. Meglátja, hogy ettől a lelkében is
beindulnak majd a pozitív folyamatok.

Az élete több területén is sziporkázik, egyedül a szerelmi élete hever parlagon. Ha szingli, akkor azért,
mert nem szán elég időt a kikapcsolódásra. Adjon
esélyt magának, hívja fel a barátait, és induljanak el
szórakozni valahová, hátha ott talál rá az igazira!

nyésző, a becslések szerint ezer
darabot forgalmaznak évente.
„A hőszivattyú egyszeri beruházásként nagyobb terhet jelent,
viszont az üzemeltetése töredéke a
gázüzemű fűtésnek.” – mondja a
szakember. – „A mai hőmérsékleti viszonyok mellett csak abban
az esetben elegendő egyedüli
fűtésként, amennyiben passzív
ház szintű szigeteléssel, energiavisszanyerő szellőztetéssel van
felszerelve a fűteni, hűteni kívánt
épület. Amennyiben ezen feltételek
nem teljesülnek, mindenképpen
szükséges más kiegészítő fűtési
megoldás a hidegebb átlaghőmérsékletű napokra.”

Milyen szempontok szerint tervezzünk?
Amikor valaki váltani akar vagy
egy új otthonba, üzembe tervezi
meg a leendő fűtést, különböző
szempontokat összevetve kell

FehérVár

Otthon

közéleti hetilap
meghoznia a döntést. Ezek
kezdődnek a vásárlási, beüzemelési költségekkel, és persze
nagyon lényeges, hogy amikor
már üzemszerűen működik a
fűtés, az mennyi pénzbe kerül
majd. Szempont a megbízhatóság, tartósság is, és az, hogy
a nagyobb kezdeti befektetési
költség mennyi idő után fordul
át, mikor térül meg. Sajnos ma
még előfordulhat, hogy egy modern, de drága fűtési rendszer
megvásárlása szinte sosem térül
meg. Szerencsére ma már ezen
a piacon is megjelenik vevőként
a környezettudatos vásárló,
aki nem csak az árakat nézi. Ő
a napelem, a napkollektor, a
hőszivattyúk vagy a pellettüzelésű, faelgázosító kazánok
közül is választ.
„A napkollektort inkább kiegészítő,
rásegítő fűtésként érdemes alkalmazni egy már meglévő fűtésrendszer – például gázkazán – mellé. Ez

A cirkófűtés előnye, hogy egyenletes meleget biztosít az egész légtérben, és még meleg
vizet is ad

a legkevésbé megtérülő befektetés.
A napelemes rendszer önállóan is
megállja a helyét a fűtési-hűtési
rendszerben a megfelelő technológia alkalmazásával. Napjainkban
ez az a megoldás, ami a legnagyobb fejlődést érte el a bekerülési
költség, megtérülés, hatékonyság
viszonylatában.” – összegzi a
tapasztalatokat Kis Gábor.
A pellettüzeléses rendszer már
kényelmesebbé, jobban automatizálhatóvá teszi a fosszilis
tüzelőanyagok felhasználását.A
faelgázosító kazánok közületek,
iskolák, óvodák, önkormányzatok számára a legkedvezőbbek,
mert nagy a helyigényük, valamint folyamatos felügyeletet
igényelnek.
A fűtés egyik sarkalatos pontja
a szigetelés. Ez a legnagyobb
hőleadó felület a falakon kívül,
de érdemes arra is gondot fordítani, hogy a nyílászárók megfelelően szigeteljenek.

Februári feladatok a kertben.
Sok szeretettel köszöntök idén is minden kertkedvelőt.
Rendszeresen jelentkezünk majd az aktuális teendőkkel, felhívjuk a figyelmet a kártevők és kórokozók elleni
védekezés lehetőségeire, illetve megpróbálunk segíteni
azoknak is, akik a biológiai növényvédelmet részesítik
előnyben.
Az idei évben kemény fagyokkal indult a január. Az elmúlt
évekhez képest szokatlan hideg remélhetőleg megritkítja
az előző években elszaporodott kártevőket.
A föld most még fagyos, azonban a fagyok elmúltával érdemes a fák metszését elkezdeni. Idén sem javasoljuk azonban a csonthéjasok
metszését ilyenkor, mert a hűvös párás időjárás kedvez a csonthéjasokat támadó baktériumos betegségeknek. Ezeknél a gyümölcsöknél vagy várjuk meg a
virágzás végét, vagy nyári, úgynevezett zöldmetszést végezzünk majd. Dolgozzunk mindig tiszta eszközökkel, lehetőség szerint fertőtlenítsük is rendszeresen
az ágvágót és a metszőollót, hiszen a növények nedvével könnyen átfertőzhetjük növényeinket. Ne feledkezzünk meg a megfelelő sebkezelésről sem.
A tél Székesfehérváron és környékén eddig nem sok csapadékot hozott, így a
föld nagyon száraz. A fagyok elmúltával kiemelt figyelmet kell fordítani az örökzöldek locsolására. Ha nem kapnak elegendő vizet, néhány hónap múlva, menthetetlenül kiszáradnak. Ugyanez igaz az őszi veteményekre is, a tavaly vetett
áttelelő borsó, petrezselyem, hagyma, sóska, spenót is meghálálja az öntözést.
Érdemes átnézni vetőmag és permetszer készleteinket, hogy a tavaszt ne vásárlással, hanem a kertben, a friss levegőn kezdhessük. Friss vetőmagokkal,
többféle tavaszi dughagymával és fokhagymával várunk mindenkit, aki veteményezni szeretne.
Élezzék a szerszámokat, nyelezzék újra, amit szükséges, ellenőrizzék a permetezőt. Ha valamit pótolni, cserélni kell, kezdjék nálunk a keresést, beszerzést. A
tavasz idén is eljön, talán gyorsabban is, mint gondolnánk.
Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal, keressenek bennünket üzletünkben, és kérdezzenek bátran. Az idei évre is igaz, hogy csak az a rossz kérdés,
amit nem tesznek fel.
Hosszú szép tavaszt, hátfájástól mentes kerti munkát és gazdag termést kíván
Németh László kertészmérnök és a Kenderzsineg Mezőgazdasági bolt.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo.: 8.00-12.00
Tel: 22/308685, 30/6479111
www.kenderzsineg.com

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Most, hogy kezd helyrebillenni a lelkivilága, és
sikereket ér el a mindennapokban, képes lesz a
szerelmi életére is koncentrálni. Jutalmazza meg
a párját figyelemmel, gyengédséggel és színes
hétvégi programokkal!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Szörnyen leterheltnek érzi magát, és bármerre is lép,
falakba ütközik. Olyan érzése van, mintha a sors
szándékosan hátráltatná. Talán így is van, és jó okkal
próbálják Önt visszafogni. Szánja ezt az időt pihenésre,
feltöltődésre!

Tisztelt Ügyfeleink!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy

2017. február 13-án (hétfő)

technikai okok miatt ügyfélszolgálatunk
korlátozottan üzemel.
Ügyfélszolgálaton intézhető:
• társasház kezeléssel kapcsolatos ügyek
• távfűtéssel kapcsolatos ügyekben csak szóbeli tájékoztatást tudunk adni
Az ügyintézés szünetel az alábbi távfűtéssel kapcsolatos
ügyekben:
• adatváltozások
• igazolások
• tulajdonos vagy bérlőváltozás
• részletfizetés
• mérő órákkal kapcsolatos változások

Pénztárunk zárva tart.
Szíves megértésüket köszönjük!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ne ijedjen meg, de szerelmi életében olyan fordulat
következik, amiből kiderül, mennyire bíznak egymásban a partnerével. Kísértés érheti Önt vagy kedvesét,
könnyen keveredhetnek kellemetlen és félreérthető
szituációba.

Váratlan örömök érhetik a karrier terén, ami
jelentkezhet előléptetés, jobb munkahely, esetleg
üzleti siker formájában is. Learathatja a babérokat,
és bátran könyvelheti el magában, hogy megszületett
munkájának gyümölcse.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Sok minden másképpen alakul a héten, mint tervezte. Ez eleinte meglehetősen bosszantja Önt, és egyes
terveinek sajnos gátat is vet. De belátja majd, hogy
miért történtek így a dolgok, és egyfajta megvilágosodásban lesz része.
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Nem kell mindig olyan görcsösen kézben
tartania az irányítást. Engedjen életébe egy kis
spontaneitást, hogy érhessék meglepetések!
Inkább kövesse az égiek jeleit, és meglátja, mi
minden vár Önre!

A Vörösmarty Rádió műsora február 4-től 10-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2017. 2. 4. szOMBat

2017. 2. 5. Vasárnap

2017. 2. 6. Hétfő

2017. 2. 7. Kedd

2017. 2. 8. szerda

2017. 2. 9. CsütörtöK

2017. 2. 10. pénteK

00:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Karl
May: Winnetou –
Old Shatterhand
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 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsa. Témák:
műsorajánló,
kalendárium, névnapok
08:40 Milyen célok tesznek
minket boldoggá?
Vendég: Garai Orsi
09:10 Pénzügyek kezelése
párkapcsolatban.
Vendég: Galántai Gergely
09:40 Vendég: Koller Krisztián
10:10 Fogyókúrás tippek
és tévhitek. Vendég:
Antal Vali
12:10 Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
13:40 Ép testben jó lélek.
Vendég: Pletser Ádám,
Sántha Tamás
14:10 A társadalom működése.
Vendég: Rózsás Ildikó
15:10 Hozd közel Ázsiát!
Vendég: Fődi Attila
16:10 Filmkocka. Vendég:
Pavlics Tamás
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
11:10 A Zolbert zenekar
vezetőjével, Albert
Zoltánnal Mits
Marci beszélget
12:10 Műsorvezető:
Cseke András
14:10 Rebi, Dodó és
Bundi bácsi
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

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
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
Magyarországi
mentőkutyás szolgálatok
munkája. Vendégek:
Orlik Zoltán elnök,
Czifra Zita jószolgálati
nagykövet.
ARAK-sportesemények.
Vendégek:
Stein Barnabás
szakosztályvezető, Fent
Mariann szakedző
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 –
Old Shatterhand
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 Bakonykúti évértékelő és
tervek. Vendég: Marics
József. Aktualitások,
érdekességek.
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. Hogyan
lehet SM-mel élni és
nem csak túlélni? 4.
rész. Vendég: Dr. Guseo
András ideggyógyász;
United után United
Experience, kapcsolatuk
a lovardával. Vendégek:
Mits Gergő, Kunos Csaba
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 –
Old Shatterhand
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. Szomjúság
– könyvbemutató.
Vendégek: a szerző,
Szentmártoni János
és Bakonyi István
irodalomtörténész.
Az a bizonyos félévi
értesítő. Vendég: FeketeCseri Zsuzsanna
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 –
Old Shatterhand
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.
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. Európai
utazások. Vendég: Igari
Antal.
A királyi kardforgatók
közelgő eseményei.
Vendég: Vidermann
Csaba rendkapitány
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 –
Old Shatterhand
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
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. Ki kérdezett?
Vendég: Grúsz Róbert
filozófus.
A sikeres év titka.
Vendég: Egey Tímea
pszichológiai mentor
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.

Programajánló

közéleti hetilap

Műhelybemutató és képeslap-kiállítás
Programok február 4-től 12-ig

Szabó Petra
Február 4.
Holdfényszonáta – felnőtt előadás
19 óra, Igéző
A Szabad Színház előadása.
Február 6.
Közéleti és Kulturális Szalon
18 óra, Zsolt utcai Közösségi Ház
Vendégek: Dr. Rónai László és Bakonyi István,
beszélgetőtárs: Bobory Zoltán.
Február 7.
Négykezes kedd
10.30, Hetedhét Játékmúzeum – Moskovszkyés Réber-gyűjtemény
Varrókészlet-készítés. A foglalkozást Kalmár
Lászlóné vezeti.
Képeslap-kiállítás
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai
utcai Tagkönyvtára
A XX. század első felének építészete képeslapokon. Sárosi István kiállítása. A tárlat megtekinthető február 18-ig, a könyvtár nyitvatartási
idejében keddtől péntekig 11 és 19 óra között,
szombaton 10 és 17 óra között.
Február 8.
A tudós válaszol
16 óra, Fekete Sas Patikamúzeum
Táplálkozási tanácsok Duschanek Valériától.

Szépkorúak jógája
18 óra, Művészetek Háza
Foglalkozások minden szerdán, 18 órától.
Információ: 20 525 2526, jogazzunkegyutt@
gmail.com.

Burján Orsi & a Pálinkálom
20 óra, A Szabadművelődés Háza
A koncerten Mester Dániel (szaxofon), Klimász
Tamás (bőgő), Tóth Mátyás (gitár), Hoff Marcell (dob) és Burján Orsi (ének) lép fel.

Február 9.
Marosi Arnold-nap – a Fejér Megyei Múzeumegyesület közgyűlése
15 óra, Szent István Király Múzeum Országzászló téri épülete
Napirend: a 2016. évről készült beszámoló, közhasznúsági jelentés és a 2017. évi terv elfogadása.
A közgyűlést követően 16.30-kor a Kárpát-medence kerámiaművészete című előadássorozat
első vetített képes előadása hangzik el Erdély és
az Alföld népi kerámiaművészete címmel. Előadó
Vörösváry Ferenc, a Kárpát-medence kerámiaművészetét feldolgozó könyvsorozat szerkesztője.

Február 11.
Bőrműves műhelybemutató
9 óra, Mesterségek Háza
Ősi díszítőmódok a bőrmunkákon. Kézműves
mester: Sipos Tamás (10-től 12 óráig).
Fonások bőrrel. Kézműves mester: Varga
Magdolna (13-tól 16 óráig)
A bőrműves-, csuhé- és szalmafoglalkozáshoz
alapanyagot, eszközöket a helyszínen biztosítanak az érdeklődőknek. Bővebb információ:
Komendó Gabriella 30 955 1742, gabriellakomendo@fejermmk.hu

Február 10.
Régi korok konyhai falvédői
15 óra, Művészetek Háza
Varga Magdolna gyűjteményének bemutatkozó
kiállítása. Megtekinthető: február 10-én 15-től
19 óráig, február 11-én 10-től 18 óráig.
Csodálatos világ
17.30, Köfém Művelődési Ház
M. Kishonthy Éva és Gy. Simon Margit
kiállításának megnyitója. A kiállítás március
3-ig látogatható a művelődési ház nyitvatartási
idejében, hétköznapokon 8-tól 17 óráig.

Fonó-szövő szakmai nap
10 óra, Fehérvári Kézművesek Egyesülete
A nap témája: szalagszövés szádfával, szalagszövés kártyával. A regisztrációs lapot a fehervarikezmuvesek.hu oldalon lehet letölteni.
Csuhé, szalma szakmai nap
10 óra, Művészetek Háza
Szakmai beszélgetések, ötletek csereberéje,
kézműves foglalkozások, melyekbe bátran be lehet
csatlakozni. Kézműves mester: Bárány Mara. A
bőrműves-, csuhé- és szalmafoglalkozáshoz alapanyagot, eszközöket a helyszínen biztosítanak az
érdeklődőknek. Bővebb információ: Komendó Gabriella 30 955 1742, gabriellakomendo@fejermmk.hu.
Fess velünk!
14 óra, Művészetek Háza
A Derkovits Képzőművészeti Kör segítségével az
érdeklődők kipróbálhatják magukat festőként.
A kör tagjai a vizes alapú festékek (vízfesték,
akvarell, tempera) festési technikáit mutatják be.
Február 12.
Babaruhabörze
8 óra, Videoton Étterem
Rengeteg ruha, cipő, játék, babakellék, mesekönyv, babakocsi, járóka cserélhet gazdát.
Kiárusítás a „Gyöngyszem” fehérnemű üzletben
20-50% árengedmény minden termékre.

„Lásd! Halld! Érezd!”

A DÖNTÉS

az érzékszervekre ható kiállítás

SZÉKESFEHÉRVÁR

CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM

A kiállítás megtekinthető 2017. április 30-ig.
A tárlatvezetésekről és a további rendezvényekről információk honlapunkon:

www.adontes.hu
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Gyereksarok
Műhelytitkok
Február 4. 10 óra, Vörösmarty Mihály
Könyvtár Gyermekkönyvtára
Téli kézműves foglalkozás könyvajánlóval. A gyerekek ezúttal a gyöngyfűzés technikáival ismerkedhetnek
meg.
Farsangi táncház
Február 4. 17 óra, Táncház
17 óra: A Játszótárs Játékkészítő Műhely kézműves foglalkozása
18 óra: Népi gyermekjátszó Kneifelné
Laczkó Kriszta vezetésével
19.15: „Farsang három napjában…”
– az Alba Regia Táncegyüttes Senior
csoportjának műsora. Vendég: az
Ikarus Senior csoport
20 óra: Táncházi mulatság Kiss Gábor
vezetésével. Muzsikál a Szedtevette
zenekar.
Varázsvirág – bábelőadás
Február 5. 11 óra, Igéző
A Meseerdő Bábszínház előadása.
Farsangi játszóház
Február 11. 11 óra, Vörösmarty Mihály
Könyvtár Budai úti Tagkönyvtára
Az ovisokat várják kézműves foglalkozásokra.
Dínom-dánom családi foglalkozás
Február 11. 16 óra, Művészetek Háza
Farsangi maszkok, álarcok, farsangi
huncutságok – vizuális alkotófoglalkozás várja a családokat.
Az igazmondó juhászlegény
Február 11. 17 óra, Köfém Művelődési
Ház
A Tihanyi Vándorszínpad mesemusicalje. Érdeklődni és helyet foglalni az
alábbi telefonszámon lehet: 22 531 610.
Volt egyszer egy... – bábelőadás
Február 12. 11 óra, Igéző
Az Aranyszamár Bábszínház előadása.

2017. 02. 01-től 28-ig

Matéria és metafizika

Minőségi magyar áruk.

Matéria és metafizika címmel nyílik
meg Horváth Lénárd grafikusművész kiállítása a Nyitrai úti közösségi házban
a hétvégén. A tárlatot Bakonyi István
nyitja meg február 5-én 10 órakor.

• Női, férfi, gyemek fehérneműk
• Női és gyermek hálóruhák
• Baby és gyermek pólók, bodyk, nadrágok
• Gyermek és felnőtt zoknik, harisnyanadrágok
Nyitvatartás: H., K., Sz., P.: 11:30-17:30 óráig
Csütörtök: 10-15 óráig
Cím: Székesfehérvár, Késmárki utca 2.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Várpalotai Közüzemi Kft.
felvételt hirdet Fátyol virágüzletébe
8 órás munkaidőben, határozatlan idejű
munkaszerződéssel, önállóan dolgozni tudó,
szakmai gyakorlattal rendelkező

virágkötő-eladó munkakörbe.
Jelentkezni szakmai önéletrajzzal lehet:
E-mailben: titkarsag@vpkozuzem.hu
Postai úton: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7.
Jelentkezési határidő: 2017. február 10.

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!
A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!
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Egyház

A megújulás éve

2017. február 2.

Gáspár Péter
Szombaton kezdődött a reformáció emlékévének
székesfehérvári programsorozata. Gerincét egy
januártól novemberig tartó eseménysorozat alkotja irodalmi estekkel, koncertekkel, kiállításokkal
és könyvbemutatókkal. A cél, hogy újra felhívják
a figyelmet: az Istenben való lelki élet legalább
olyan fontos az egészséghez, mint a testi épség.

Az ünnepélyes megnyitót a Városháza
Dísztermében tartották, ahol beszédet mondott Cser-Palkovics András
valamint a protestáns egyházak
vezetői is. Székesfehérvár polgármestere köszöntőjében kiemelte, hogy
egy város közösségek nélkül soha
nem tudott létezni, ma sem tud, és a
jövője is elképzelhetetlen nélkülük:
„Azok a közösségek, melyekről ma itt
szó van, meghatározói Székesfehérvár
morális értelemben vett fejlődésének.” A
polgármester örömét fejezte ki, hogy
egységben sikerült összeállítani az
emlékév programjait.
Steinbach József dunántúli református püspök szerint a jubileum közös
tanúskodásra hív egyháziakat és nem
egyháziakat egyaránt. Szólt arról is,
hogy sajátos helyzetben kerül sor az
emlékévre: „A globalizáció, a szekularizáció korában a világvallások jelenlétének kontextusában elengedhetetlen,

hogy szelíden, de határozott hitvallással
jelenítsük meg a tanúskodást.”
Ittzés János nyugalmazott evangélikus
püspök köszöntőjében szólt arról,
hogy olyan világban élünk, amikor az
emberek már régen elfelejtették azt
is, hogy elfelejtették Istent: „Tehet-e
az ember engedményt a korszellemnek?
Stílusban igen, taktikában igen, mentalitásban igen, teológiában nem. Nem helyezhetjük át ezernyi nyomorúságot látva
is a súlypontot nem ott lévő kérdésekre.
Nem fordíthatjuk fejre azt, amit maga az
Úr talpra állított.”
Papp János baptista egyházelnök
beszédében kiemelte, hogy a frissítő
forrás megújíthatja kapcsolatainkat,
a házasságokat, a családokat, az iskolákat, az idősotthonokat, a munkahelyek légkörét, a kórházak szolgálatát,
az élet minden területét és a társadalom minden rétegét.
Ezt követően a reformáció kialakulásának székesfehérvári vonatkozásairól tudhattak meg többet a megnyitón
résztvevők. Kovács Eleonóra főlevéltáros előadásában azokat a város és
a térség történetében fontos fordulópontokat mutatta be, amelyek önmagukon túlmutatva az itteni protestáns
közösségek életét meghatározták,
ugyanakkor városunk történetében is
maradandó nyomot hagytak.

Fotó: Simon Erika

Ötszáz esztendeje indult a reformáció

Az emlékév további programja
Irodalmi est február 20-án 18 órakor a Királykút Emlékházban, irodalmi est március 20-án 18 órakor a Református Gyülekezeti Központban,
Tiszta forrás kiállítás április 7-én 17 órakor a Szent Korona Galériában,
a Honvéd Fúvószenekar koncertje április 9-én 16 órakor a Budai úti
református templomban, zenés fáklyás felvonulás június 10-én 20 órakor a Jávor Ottó térről indulva, kézműves kiállításmegnyitó július 1-jén
15 órakor a Református Gyülekezeti Központban, a Nyitott könyv
felállítása augusztus 14-én 17 órakor a Fő utcán, az Ökumenikus
kórus albumának bemutatója szeptember 17-én 17 órakor a Széchenyi
úti református templomban, kóruskoncert október 9-én 19 órakor a
Vörösmarty Színházban, végül az emlékév lezárása november 18-án 19
órakor az Alba Regia Sportcsarnokban.

Abortusz – a feldolgozhatatlan gyász
László-Takács Krisztina
„A testem felett én rendelkezem!” Gyakran
hallott érv ez az abortusz mellett, arról viszont
kevesebb szó esik, hogy egy abortuszon átesett
nő milyen testi és lelki mélységeket él meg.
Olyan „sebet” szerez, amely akár egész életére
is rányomhatja a bélyegét. Van-e segítség, fel
lehet-e egy ilyen traumát dolgozni? Szerencsére vannak sikeres kezdeményezések, amelyek
segítséget adhatnak azoknak, akik valamilyen
ok miatt nem vállalhatták gyermeküket, és
kétségbeesésükben abortuszhoz folyamodtak.

Mielőtt a döntés megszületik
Idősekkel foglalkozó szakemberek beszámolóiban rendszerint nagy számmal
szerepelnek 70-80 éves nénik önostorozó
vallomásai fiatalkori abortuszaikról.
Elmondják, hogy egész életüket – sokáig
öntudatlanul, aztán tudatosulva – végigkísérte az akkori döntésük visszafordíthatatlansága felett érzett fájdalom. Még
ma is, amikor rengeteg információ áll
rendelkezésre, sok lány nem rendelkezik
elegendő tudással ahhoz, hogy valódi
döntést hozzon. „Az abortuszon átesett nők
nagy része utólag úgy érzi, hogy nem hozott
igazi döntést: belekényszerítették, nem volt
ideje végiggondolni, vagy olyan váratlanul
érte, hogy fel sem fogta. Sok, gyermekét
elvetető lány nem engedi meg magának,
hogy valóban végiggondolja a lehetőségeit:
szorítja a tizenkét hetes határidő, fojtogatják
a saját és a rokonok félelmei.” – olvasható
az abortusz.hu internetes portálon.
A honlap alapítója maga is átesett
abortuszon, majd megtérése után úgy

érezte, kötelessége segítséget, információt nyújtani azoknak a pároknak, családoknak, akik érintettek az ügyben.
Olaj Anett így vélekedik arról a tézisról, miszerint a testünk felett magunk
rendelkezünk: „A testünket (és a lelkünket) Istentől kaptuk valamire, azaz konkrét
funkcióval és céllal. Amikor nem erre
használjuk, látszólag szabadon döntünk, de
éppen ilyenkor vagyunk teljes rabságban:
az önérdek, a gonosz lélek által keltett
illúziókat kergetjük. Így tehát nem magunk
döntünk a testünk felett, hanem átadjuk az
irányítást az egónak, ami a „másik oldal”
eszköze. Szabad döntés helyett hazugságot
cselekszünk. A várandósság esetére pedig
leszögezhetjük: egyértelmű, hogy egy másik
ember nem lehet az én tulajdonom, mint
egy tárgy, aminek a létéről dönthetek. A
gyerek bennem egy ajándék Istentől, egy
valós személy, akit az első naptól kezdve
ugyanúgy tisztelnem kell, mint bármelyik,
már megszületett felebarátomat.”

„Ne félj, nem ítéllek el!”
Ez a mottója annak a lelkigyakorlatnak, amit Kovács Ferenc állandó
diakónus és felesége, Kovácsné Treer
Mária mentálhigiénés lelkigondozó
rendszeresen tart abortuszon átesettek
számára Magyarországon és a határon
túli magyarlakta vidékeken. „Az a
tapasztalatunk, hogy az abortuszon áteső
nők döntő többségben valamilyen presszió
áldozatai. Olyan nyomás, teher van rajtuk,
hogy beszűkül a gondolkodásuk, és nem
képesek jó döntést hozni.” – meséli egy
interjúban Kovács Ferenc.

Sokan nincsenek is tisztában azzal,
hogy mit tesznek, mert eluralkodik rajtuk a félelem, és egy teljesen zárt állapotban cselekszenek. „Persze attól, hogy
tudva vagy tudatlanul követek el bűnt, a
káros következményeit még viselnem kell.
Akár tudja valaki, hogy az abortusz bűn,
akár nem, attól még utána ugyanolyan
testi-lelki problémái lehetnek. Mára nevet
adtak neki, posztabortusz tünetegyüttesnek
hívják.” – teszi hozzá a diakónus.
Sokak szerint nem kell ezt túldimenzionálni, nincsenek igazi problémák
abortusz után. M. Simon würzburgi
pszichológus szerint viszont a nők
nyolcvan százaléka szenved az abortusz
után a mentális egészség megromlása
miatt.
A bűntudat nem vallásosság kérdése
– ez derült ki Treer Mária kutatásából.
A mentálhigiénés szakember dolgozatában a vizsgált nők hatvanhat
százaléka beszélt a bűntudat érzéséről,
de csak húsz százalékuk mondta magát
vallásosnak.
„Tény, hogy vannak, akiknek egy darabig
nem okoz gondot, de mi nem velük foglalkozunk.” – mondja a szakember.
„Senkit nem ítélünk el, és nem akarunk
senkinek a lelkiismerete lenni a magáé
helyett. A tünetek rendkívül sokfélék,
időben változóan jelentkeznek: a szorongás,
kapcsolati problémák, harag, düh, csökkent
önértékelés, vetélés, meddőség, depres�szió, öngyilkossági késztetés. A statisztikák szerint az abortuszon átesettek közt
kétszeres az öngyilkosok száma, kétszeres a
valószínűsége a pszichiátriai betegségnek.
Gyakoriak az alvászavarok, rémálmok.

Ismerünk valakit, aki minden éjjel álmában
megszülte a gyermekét. Riasztó szám: abortusz után a házasságok, a párkapcsolatok
hetven százaléka tönkremegy.” – sorolja
Kovács Ferenc.
A diakónus tapasztalatai szerint gyakori az „elkerülő viselkedés”. Van, aki ha
babakocsit lát az utcán, átmegy a túloldalra. Mások pótgyerek után néznek.
De lehetnek póttárgyak, pótállatok
is. A kanadai Ney házaspár kiterjedt
vizsgálatokat végzett e témakörben.
Szerintük az abortusz utáni pszichés
állapot leginkább a gyászfeldolgozás
fázisaihoz hasonlítható, mégis attól
eltérő jellegzetessége is van: ha nem
dolgozunk rajta tudatosan, akkor
ez egy befejezetlen gyászfolyamattá
válhat. Hiszen az abortusz után az
anya és az apa nem látja a magzatot,
temetni nem szoktak. Olyan, mintha
nem történt volna semmi. „Az anyaság,
apaság érzését az Isten a szívünkbe ültette.
Egy ideig el lehet némítani a szív hangját –
ez húsz-harminc évig is eltarthat – de egy
történés, szülés, vetélés, álom, gyász, válás
vagy valamilyen krízis az illető életében
előhozza az elfeledettnek gondolt múltat.” –
véli a szakember.
Az abortuszon átesettek lelki gyakorlata életük átgondolásában, a folyamatok megértésében és döntéseik
feldolgozásában segít – egy olyan hely,
ahol megtapasztalhatják a résztvevők,
hogy Isten irgalmas szeretetéből van
gyógyulás és újrakezdés még ebben
a tabunak tekintett helyzetben is. A
részvételnek nem feltétele a rendszeres
vallásgyakorlat.
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Vélemények a fehérvári duális képzésről
Ferenci Fanni, a
Budapesti Corvinus
Egyetem Székesfehérvári Campus gazdálkodási és menedzsment
duális hallgatója (a
Városgondnokság
gyakornoka)

Milyen duális képzésben résztvevő
hallgatónak lenni?
Sok kihívással kell megbirkózni,
de cserébe rengeteg tapasztalathoz és előnyhöz juthatunk, amivel
könnyebb lesz az egyetem után
elhelyezkedni.
Milyen céges tapasztalatokat szerzett
egy félév alatt?
Az első félév leginkább arra szolgált, hogy megismerjem a vállalatot. Minden munkatársam segítségemre volt a feladataim elkészítése
során. Összességében örülök,
hogy egy ilyen jókedvű, fiatalos
csapat része lehetek a cégnél.
Miért jó a duális képzés?
Rengeteg előnye van ennek a
képzésnek. Ami engem leginkább
megfogott, az a 3 és fél év szakmai tapasztalat, ami a hallgatói
évek alatt szerezhető meg ilyen
formában.
Mit üzenne a pályaválasztás előtt
álló középiskolás diákoknak?
Azt üzenném nekik, hogy mindenképp jelentkezzenek duális

hallgatónak, veszíteni nem veszíthetnek vele, ellenben, ha felvételt
nyernek, jövőjük szempontjából
hatalmas előrelépést jelenthet a
duális képzési forma.
Paulin Boglárka, a
Kodolányi János Főiskola
gazdálkodási és menedzsment duális hallgatója (a Sapa Profiles Kft.
gyakornoka)

Milyen duális képzésben résztvevő hallgatónak lenni?
Számomra ez egy sikerélmény,
hiszen a pályázatom benyújtása
után felvételt nyertem a céghez.
Minden munkanap végén tudom,
hogy a jövőm építéséhez újra hozzá
tudtam járulni.
Milyen céges tapasztalatokat szerzett
egy félév alatt?
Az első félév alatt megismerhettem
a cég felépítését, területeit. A rám
bízott adminisztrációs munkákon
keresztül láthatok bele a cég működésének folyamataiba.
Miért jó a duális képzés?
A duális képzés segít bevezetni a diákokat a munka világába. Szakmai
tapasztalattal léphetünk ki a munkaerőpiacra és ezzel növelhetjük
saját értékeinket. Emellett a cégnél
kapott fizetésemből a teljes tandíjam térítésére lehetőségem nyílt.

Mit üzenne a pályaválasztás előtt álló
középiskolás diákoknak?
A felvételiző diákoknak azt
üzenném, hogy pályázzanak a
duális képzést meghirdető cégekhez. Betekintést nyerhetnek így a
pályázatkészítés folyamataiba. A
több felelősség vállalása ellenére
mégis sokkal több előnnyel is jár ez
a program.
Tóth-Holló Márton, az
OE Alba Regia Műszaki
Kar villamosmérnök
duális hallgatója (a
Harman-Becker Kft.
gyakornoka)

Milyen duális képzésben résztvevő hallgatónak lenni?
Számomra ez egy nagyszerű
lehetőség az egyetemi évek alatt.
Gyakorlatias vagyok, és úgy érzem,
a Harman-ban végzett munkámmal
még többet tanulhatok, szakmailag
sokat fejlődhetek. A legjobb dolog
az egészben, hogy a hobbimmal
foglalkozhatok.
Milyen céges tapasztalatokat szerzett
egy félév alatt?
Bekerülhettem egy nagyon összetartó és szakmailag profi csapatba,
elkezdtem megismerni, hogyan
is működik egy ilyen nagy multinacionális cég. Részt vehettem
a mérnöki csapat munkájában,

olyan feladatokat oldottam meg,
amelyekben valóságos ipari körülmények között használhattam az
egyetemen tanult ismereteimet.
Miért jó a duális képzés?
Mert nem csak az elméleti oktatásban vehetek részt, hanem
ezzel párhuzamosan betekintést
nyerek a villamosmérnöki hivatás
gyakorlati részébe is. Így a tanulás is könnyebben megy, egyből
látom a hasznát az egyetemen
tanultaknak, nem csak a száraz
tananyagot kell bemagolnom a
vizsgára, hanem azt ki is próbálhatom az ipari gyakorlatban. A
tanulmányaim alatt folyamatosan
munkakapcsolatban vagyok a
céggel, így a diploma megszerzése után nem egy ismeretlen
környezetbe kell majd beilleszkednem, hanem egy megszokott
csapathoz térhetek vissza.
Mit üzenne a pályaválasztás előtt
álló középiskolás diákoknak?
Mindenképp próbáljanak bekerülni a duális képzési formába,
nemcsak azért, mert biztos anyagi
hátteret nyújt tanulmányaik
során, hanem tényleges szakmai
tapasztalatra is szert tehetnek
úgy, hogy mindeközben tudnak
koncentrálni az egyetemi tantárgyakra is, nem mellesleg a vállalati napok péntekre esnek, amikor
amúgy sem tanulna senki.
(x)
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Borúra derű

Somos Zoltán
Szombathelyen simán kikapott, utána hazai pályán az elvárható könnyedséggel nyert az Alba
Fehérvár. A kosárlabda-bajnokság listavezetője
szerdán negyvennel több pontot dobott, mint
előtte szombaton.

Diáksport a Bajnokok Városában

– de sportszerűen nem ezzel, hanem
az ellenfél jó játékával magyarázták a
váratlanul nagy zakót.
A riválisok is botlottak, ezért szerdán
is úgy léphetett pályára az Alba, hogy
bármi történik, listavezető marad.
A MAFC ellen pedig nem történt
„bármi”, csak a várt sima győzelem.
Az első negyedben harmincöt pontot
szórtak a jól koncentráló fehérváriak, a végén pedig 101-75-re nyertek,
vagyis visszatértek korábbi ponterős
önmagukhoz.
Vasárnap a Sopron érkezik Fehérvárra. Van miért visszavágni, hiszen
három bajnoki veresége egyikét a
Hűség Városában szenvedte el az Alba
Fehérvár.

Kaiser Tamás
Mostantól rendszeresen jelentkezünk a
FehérVár magazinban a város diáksporteredményeivel. Ezúttal a IV. korcsoportos fiú
kézilabda-diákolimpia városi küzdelmének
végeredményét és az alapfokú lány kispályás
foci végeredményét közöljük.

Kézilabda városi IV. korcsoport
fiúk diákolimpiai bajnokságának
2016/2017 tanévi végeredménye:
1. helyezett: Tóvárosi Általános Iskola, felkészítő tanár: Bacsi Mihály
2. helyezett: Németh László
Általános Iskola, felkészítő tanár:

Németh István
3. helyezett: Vasvári Pál Általános
Iskola, felkészítő tanár: Gáncs
József
Városi alapfokú középiskolás lány
kispályásfoci-bajnokság 2016/17
tanévi végeredménye:
1. helyezett: Árpád Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium,
felkészítő tanár: Pálinkás János
2. helyezett: Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, felkészítő
tanár: Szabó Péter
3. helyezett: Tóparti Gimnázium és
Művészeti Szakközépiskola, felkészítő tanár: Sió Attila

Fotó: Simon Erika

A Falco–Alba Fehérvár mérkőzésen
ebben a szezonban először fordult elő,
hogy magyar ellenféllel szemben nem
volt esélye Dzunics Braniszlav csapatának. Eddig csak a két francia nagycsapat verte meg annyira a fehérváriakat,
mint az utolsó negyedben őket állva
hagyó Falco (89-61). A heti kétmeccses
sorozatban persze el lehet fáradni – ez
látszott is Lórántékon Szombathelyen

2017. február 2.

Fotó: Simon Erika archív
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Könnyedén, légiesen – Justin Edwards így jutott tizennyolc pontig a MAFC ellen

A foci nem kisasszonysport

Királyiak városa
A címvédő Real Madrid nyerte az V. Szent István
kupát. Európa legrangosabb korosztályos
kosárlabdatornáján a házigazda Alba Fehérvár-DKKA a hatodik helyen végzett.

Németh Krisztián
Demeter Bence nyerte az öttusaszezon első
megmérettetését, a budapesti Peridot nemzetközi fedett pályás versenyt. Kovács Sarolta
ezüstérmet szerzett, négytusában Salga Gergő
győzött.

„Szinte minden számban a legjobbamat
teljesítettem.” – összegzett elégedetten Demeter Bence a célba érkezést
követően a BOK (korábbi SYMA)
csarnokban. Bence két másik
fehérvárival, öccsével, Gergellyel és
Málits Istvánnal szinte együtt rajtolt az utolsó, kombinált számban.
Az ifjabbik Demeter lecsúszott az
élről, viszont Málits az összetettben

Fotó: Simon Erika

A terv – miszerint illő lenne
bravúrt bemutatnia a fehérváriaknak – már a csoportkör nyitányán sikerült: a patinás Bayern
Münchenre harmincnyolc pontot
vertek a mieink.
Persze az elsődleges cél ezúttal
is a tapasztalatszerzés volt, és a
kontinens legjobbjai ellen erre
bőven volt lehetőség. A Partizan
Belgrád ellen is foggal-körömmel

küzdöttek Peresztegi Nagy Ákos
tanítványai, végül mindössze
három ponttal maradtak alul. Az
Alba a királyi koronába is „belemarkolt”, hiszen vezetett is a tornát veretlenül záró Real Madrid
ellen, ám a spanyol gigász végül
hozta a papírformát. A Fehérvár
végül a hatodik helyen végzett,
miután a helyosztón útját állta a
Cibona Zágráb.
A Barcelona botlott a csoportjában, ezért az El Clásico nem jött
létre a fináléban. Bár lassan a
Real Madrid és az olasz Stellazzura Róma párosítás is klasszikussá válik, hiszen tavaly is ők
játszották a torna döntőjét.

Sorozatban harmadszor nyerte a Real a Szent István kupát. A madridiak 87-82-re verték a
döntőben a Rómát

megtartotta harmadik helyét, Demeter Bence pedig az élen végzett,
és a tavalyi bronz után aranyérmet
nyert a szezonnyitón.
A nőknél Kovács Sarolta az ös�szetett harmadik helyén várta a
zárószámot, ahol fél percet javítva a
két héttel korábban futásban elért
idején, feljött a második helyre. A
világbajnokon kívül két fehérvári
zárt az első tízben: Strobl Anita a
negyedik, Varga Eszter a tizedik
helyen végzett.
Az ifjú négytusázók teljesítményét
örömmel fürkészhette Szloboda József, a fehérvári utánpótlás új kapitánya. Már csak azért is, mert a számot
tanítványa, Salga Gergő nyerte.

Fotó: www.pentathlon.hu

Németh Krisztián

Győzelemmel indult az év

Jó idővel a legjobb helyen

közéleti hetilap
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Csak a győzelem elfogadható!

Tóth Dániel

Már megint a Ljubljana... Jó
páran ismételgették az alábbi mondatot pénteken este az
Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnok
környékén. A szlovén alakulat,
ahogyan azt a távoli és közelebbi
múltban is megannyiszor megtette, ezúttal is kibabrált a magyar
EBEL-csapattal. A több sebből
vérző Olimpija idén a megszerezhető 15 pontból 9-et elcsent
Benoit Laporte együttesétől,
legutóbb múlt hétvégén büntetők
után vitt el kettőt Székesfehérvárról. Nagyon rosszkor jött az
újabb pofon a gárdának, ráadásul
vasárnap Dornbirnban is alulmaradt az együttes a ráadás után,
így hat helyett mindössze kettő
ponttal zárta a hetet a Fehérvár.
„A két pont valóban kevés, legalább hármat vagy négyet kellett
volna szereznünk a legutóbbi két
meccsen!” – kezdte értékelését a
vezetőedző. – „Szerettünk volna

Fotó: Kiss László

Hat helyett csak két pontot szerzett a legutóbbi
hétvégén a Fehérvár AV19, a magyar EBEL-csapat így nehéz helyzetbe került a rájátszásért
vívott küzdelemben. Benoit Laporte legénységének mindenképpen nyerni kell a következő
két mérkőzésén, hogy reális esélye maradjon a
rájátszásba kerülésre.

A keménység és elszántság Orbán Attila (balra) bunyóján is látszott. Már csak a győzelem
hiányzik...

jobban állni négy forduló után, fontos lett volna nyerni Dornbirnban,
de a múlton már felesleges rágódni.
Most az előttünk álló két mérkőzésre koncentrálunk. Ha ezeket meg

tudjuk nyerni, akkor az utolsó négy
találkozón a rájátszásért harcolhatunk.”
Valóban kiemelt fontossággal
bír a következő két találkozó,

Már csak egy magányos hét
Kaiser Tamás
Február nyolcadikán célba érhet Fa Nándor.

hiszen ezek után – a legros�szabb esetben – akár formalitássá silányulhat a jövő héten,
a válogatott meccsek miatti
szünet után sorra kerülő négy
mérkőzés. A Fehérvár AV19
jelenleg az alsóházi tabella
ötödik helyén áll öt ponttal.
A már rájátszást érő második
pozíciót az Orli Znojmo foglalja
el, és a következő két meccsen
éppen a morvákkal méri össze
erejét a Laporte-legénység. Két
győzelemmel utolérné riválisát a
magyar együttes, újabb vereségek azonban megpecsételnék a
fehérváriak sorsát.
„Idén kétszer már sikerült legyőznünk a Znojmót. A srácok is tudják ezt, magabiztosak, érzik, hogy
képesek rá. A csütörtöki mérkőzés
elképesztően fontos lesz, meg kell
mutatnunk, hogy ott akarunk lenni a rájátszásban! Ellenfelünk az
edzőváltás óta jól játszik. Nyomás
alá kell helyeznünk őket. Szeretik
irányítani a játékot, eldugni a
korongot, ezért türelmesnek kell
lennünk, nem szabad üldöznünk
őket, mert akkor könnyen kinyílhatunk, amit a remek képességű
játékosaik ki is használnak. Fegyelmezett játékra lesz szükség!”
– mondta az ellenfélről Benoit
Laporte.

Újra „majdnem bravúr”

Előnye megnyugtató a mögötte haladó Eric Bellionnal szemben: több
mint hatszáz tengeri mérföld. Az
elemekkel – ahogy fentebb is olvasható – meg kell küzdenie, bár most
éppen a viszonylag szélcsendes idő
okozza a legnagyobb problémát Fa
Nándor számára, aki ezzel együtt
is, ha minden jól megy, a jövő hét
közepén célba érhet, bőven a maga
által meghatározott száznapos időn
belül.

A Fehérvár Médiacentrum valamen�nyi felületén a lehető leggyorsabban
beszámol majd Fa Nándor célba
érkezéséről a helyszínről, Les Sables-d’Olonne-ból.

Kaiser Tamás
Ismét döntetlent játszott a Brest Bretagne
együttesével az Alba Fehérvár a kézilabda
EHF-kupában.

Az itthoni meccs után Franciaországban sem sokon múlt az Alba
Fehérvár KC győzelme, de a Brest
Bretagne, vagyis egészen pontosan
Maud-Eva Copy a legvégén ezúttal
is egyenlített. Pedig a szünetben
11-7-re, míg tíz perccel a vége
előtt 20-14-re vezettek a fehérváriak. A közel háromezer szurkoló
buzdítása azonban átsegítette a
holtponton a bretonokat, akik így
értékes pontot vettek el ismét a
Fehérvártól. Tegyük hozzá, a Brest
kiváló csapat, hazai pályán ebben
a szezonban veretlenek mind a

francia pontvadászatban, mind a
nemzetközi porondon.
Szombaton a Kubany Krasznodar érkezik Székesfehérvárra, a cél pedig
nem lehet más, mint a győzelem, ha
Sipeki Flóráék tovább akarnak jutni.
A klubnál már kiszámolták, hogy
milyen eredményeknek kell születniük a csoport hátralévő mérkőzésein, hogy továbbjusson a csapat.
A fehérváriaknak saját kezükben
van a sorsuk, mert biztosan ott
lesznek a legjobb nyolc között, ha
legalább hattal megverik az oroszokat, és az utolsó körben is nyernek
a harmatos Lipcse ellen. Rengeteg
variációs lehetőség van még, és akár
az is előfordulhat, hogy a legvégén
három nyolcpontos csapat áll majd
a csoport élén. Akkor aztán jöhet a
minitabella és az igazi matekozás!

Szinte már látja a célt!

Fotó: Kiss László archív

Fotó: spiritofhungary.hu

A fehérvári hajós a jelenlegi időjárás-előrejelzések alapján körülbelül
február 8-ra kalkulálja érkezését
Les Sables-d’Olonne-ba: „Egyre
közelebb a cél, de az óceán hazafelé
sem adja könnyen. Az időjárás
tépázza az idegeket, de jön Fa
Nándor és a Spirit of Hungary, és
minden nappal egyre közelebb jár!”
– olvashattuk a hajónaplóban.
Fa Nándor előtt már kevesebb
mint kétezer tengeri mérföld áll a
Vendée Globe távjából, és továbbra
is a nyolcadik helyen vitorlázik.
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Franciaországban Piedade (feketében) volt a Fehérvár egyik legjobbja
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A Fehérvár Televízió műsora február 4-től 10-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

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

2017. 2. 4. SZOMBAT

2017. 2. 5. VASárnAp

2017. 2. 6. Hétfő

2017. 2. 7. Kedd

2017. 2. 8. SZerdA

2017. 2. 9. CSüTörTöK

2017. 2. 10. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a Jó
estét, Fehérvár! ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:25 Képes hírek – benne
minden egész órakor a Jó
estét, Fehérvár! ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Gorsium Floralia 2016
11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Országos
Vadgasztronómiai Fesztivál
12:40 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:40 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Hőlégballon-karnevál 2016
17:00 A Fehérvár TV
archívumából
17:35 Velencei-tavi
Ütősfesztivál 2016
18:00 Fehérvári beszélgetések
– évértékelő
Műsorvezető: Nagy Zoltán
Péter. Vendég: Viza Attila
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 A szomszéd vár –
turisztikai magazin
19:50 Miami Vice – am.
sorozat (12)
20:50 Thornton Wilder: A
mi kis városunk
23:00 Jó estét, Fehérvár! –
ismétlés
23:20 Képes hírek

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 I. Országos Főnix
Táncverseny
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Megújult a Szent
István-bazilika
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 A mi kis városunk –
beszélgetés a Thornton
Wilder-darab rendezőjével
és szereplőivel
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:00 Köztér – ismétlés
13:35 A Fehérvár TV
archívumából
14:00 IV. Fricsay Richárd
Katonazenekari Fesztivál
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Hol volt, hol nem volt
– Fehérvár feltáratlan
középkori történelme
16:40 Szent István-emlékek
Rómában
Róma Mindannyiunk közös
hazája – Vakler Lajos filmje
17:25 A határon túl is
magyarul 2016
18:00 Fehérvári beszélgetések
– évértékelő
Műsorvezető: Szabó
Miklós Bence. Vendég:
Szigli István
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Miami Vice – am.
sorozat (12)
20:50 Alba Fehérvár KC –
Kubany Krasznodar
kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:10 A hét hírei
22:30 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 A szomszéd vár –
turisztikai magazin
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
15:20 Fehérvári Titánok
– Dunaújváros
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
17:00 A szomszéd vár
– ismétlés
17:30 Köztér – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
– évértékelő
Műsorvezető: Nagy
Zoltán Péter. Vendég:
Földi Zoltán
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Alba Fehérvár – Sopron
KC kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:50 Napi színes – ismétlés
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 Pozsonyi Imre – Zuhanás
az emlékekbe
17:00 Agrárinfó – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
– évértékelő
Műsorvezető: Wéhli
Regős Dóra. Vendég:
Deák Lajosné
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális
magazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Fehéredő múlt –
dokumentumfilm 1. rész
Kereszttől a félholdig
21:15 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
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 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 Miklósa Erika és a
Bon Bon koncertje
17:00 Paletta – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
– évértékelő
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Östör Annamária
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa –
sportmagazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Fehéredő múlt –
dokumentumfilm 2. rész
Uram, maradj velem!
21:10 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
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!
– 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 Megújult a Szent
István-bazilika
17:00 Bajnokok városa
– ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
– évértékelő
Műsorvezető: Dávid
Renáta. Vendég:
Horváth Miklós Csaba
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi magazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Fehéredő múlt –
dokumentumfilm 3. rész
Áttörő fény
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
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!
– ismétlés
07:45 Képes hírek
08:00 Élő közvetítés
Székesfehérvár Megyei
Jogú Város közgyűléséről
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
16:40 Fény, szín, harmónia
17:00 Együtt – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
– évértékelő
Műsorvezető: Novák
Rita. Vendég: Dienesné
Fluck Györgyi
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 Székely Kolbásztöltőverseny 1. rész
21:25 A Döntés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:25 Köztér – ismétlés
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: Február 5. 20:50 Alba Fehérvár KC – Kubany Krasznodar kézilabda-mérkőzés közvetítése felvételről

